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 • Témakör: A Biblia világa, 
 • Téma: A teremtés csodái.  Csodálatos világom könyve  
 • A projekt témája: A teremtés napjai, Virágok és növények  teremtése 

Az alkotási tervben a bibliai téma feldolgozása a hit és erkölcstan tárgy anya-
gának elmélyítését szolgálhatja. A téma több alkotási gyakorlatot, projekt témát 
és lehetőséget is felölelhet. A gyerekekkel közösen kiválaszthatunk altémákat, 
eldönthetjük a megvalósulás irányultságát, a produktumok műfaji és tartalmi 
vonatkozásait. A bibliai teremtéstörténet feldolgozásán át, eljuthatunk a csodá-
latos magok és termések párhuzamával a Jelképek a természetben és a Bibliában, 
a Jó gyümölcsöt termő fa témájához. Szűkíthetjük a témát a, Beszédes állatok, 
Beszédes növények, témakörre és megvalósulási lehetőségek keresésére.pl. tár-
sasjáték készítés, drámajáték stb…

Tervezhetünk személyes élményekre épülő kifejező alkotómunkát, az Én vi-
lágom szépségei vagy Csodálatos világom könyve  elkészítése egyéni projektben. 

A megvalósulás időtartama több hetet is felölelhet, építhetjük az alsós iro-
dalmi és környezetismereti olvasmányok anyagára és személyes felfedezésekre. 
A tanító technikák, eljárások sokszínű bemutatásával inspirációt nyújt az alko-
tási folyamatban megvalósuló könyvecske egyéni illusztrálására, megfi gyeléseik 
rajzos rögzítésére.

A projekt téma órai kísérésében megvalósulhat a „könyvkötés”, papírkészítés 
megismerése. A betű és a szöveg tervezése, borító sajátosságainak és esztétiku-
mának megismertetése, stb. 

A projekt célja: A biblia tanításainak, személyes vonatkozásainak, megtapasz-
taltatása. A rácsodálkozás, a beleélő, beleérző képességek fejlesztése; az esztéti-
kum művészetben és természetbeni felfedezése. A könyvművészet megismerése.

Megvalósulás feltételei (tanítói javaslatok, inspirációk, gyűjtési területek):
Szervezés, ütemterv:
A megvalósulás szakaszai:- gyűjtési területek megbeszélése, - csoportok kép-

zése - kivitelezés ütemezése, megoldási javaslatok - szükséges, anyagok technikák 
megbeszélése- bemutatás, értékelés módja

A projekt lehetséges záróeseménye: Jótékonysági kiállítás az elkészült alko-
tásokból



S I

• 26 •

Szemléltetés anyaga: növények, termések, természeti képek Nincs egyforma 
virág, állat, különleges növényi tulajdonságok gyűjtése 

A teremtés sokfélesége, végtelen gazdagsága: fotók és saját rajzok alapján gyűj-

tési munka inspirálása. 

A kiállításhoz kapcsolódóan elkészíthetjük a plakátot, vagy zászlót készíthe-

tünk, ami az esemény fontosságát, ünnepét jelezheti. 

Egy variáció AZ ÉLET CSODÁJÁNAK zászlajára.

Inspirációk és az elkészült gyermekmunkák:
Virágok a népművészetben és a természetben, képzőművészetben
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 • Témakör: 
 • A Biblia világa

 • A projekt címe: A lelki „felöltözés” útja és útvesztői

Labirintusjáték tervezés : A labirintus a középkori hitéleti felfogásban a lelki 
megtisztulást jelképezi,(pl. Chartres-i székesegyház négyezeti mozaikja) azt az 
útkeresést, amely Krisztushoz vezet, életvándorlás egyenes és görbe szakaszok-
kal. A játékban a lelki megerősödés folyamata valósulhat meg az Ef. 6,11 alapján. 
Állomásai a lelki védelem, megerősödés fegyverzetének szimbólumai. A gyerme-
kek az útvesztőkből kikerülve megszerezhetik a fegyverzet darabjait, kártyáit és 
megismerhetik az általuk közvetített hitmélyítő tartalmakat.  

Célok: A bibliai példázat megismerése, bibliai tanítások élmény általi bensővé 
tételé, üzenetének elmélyítése. Az esztétikai tapasztalatok gazdagítása, az esz-
tétikum tárgyformálásban megjelenő minőségeinek tapasztalata, az esztétikai 
ítélőképesség formálása, probléma megoldó képesség formálása

Szervezési feladatok ( résztvevők közösen) :
- a kutatás területeinek megbeszélése, ötletek gyűjtése, egyéni gondolatok 

kifejtése,a projekt értelmének megvitatása
- a megoldások lehetőségeinek felvázolása: milyen legyen a tábla, formai és 

tartalmi szempontok 
- lehetséges produktumok és záróesemény előrevetítése: Jótékonysági kiállítás 

és vetélkedő 
- csoportos és egyéni megoldások megbeszélése, kutatások inspirálása: a játék-

készítésen túl, egyéni kifejező alkotások inspirálása a tartalomhoz kapcsolódóan, 
pl. Ilyen békesség szerető szeretnék lenni, 

- tárgyi feltételek megbeszélése
- a projekt megvalósulásához szükséges időkeretek, 
szakaszok: csoportok képzése: tábla és kártyák tervezése, bábuk ( pl. önmaguk 

mint katonák)szabályok, tartalom 
- értékelés bemutatás módja, munkanapló, portfolió, könyvecske pl. Ilyen ta-

nítvány szeretnék lenni. 
Gyűjtőmunka - A szimbólumok megismerése: Bibliai párhuzamok, történetek, 

igék keresése. Irodalmi, képzőművészeti alkotásokban, történelmi eseményekben 
párhuzamok keresése, régészeti emlékék kutatása.  Tárgykultúra, népi kultúra 
öltözékeiben a funkciók vizsgálata.
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ÖV: Felövezve lenni= készen lenni Isten szavának meghallására, a felövezett 
ember a Bibliai történetekben.

A PÁNCÉL: A támadások ellen véd, a szívet védi. Minden féltett dolognál 
jobban őrizzétek a szíveteket.  A bennünk élő szeretetet védőpáncélja.

A SARU: A készség saruja, a békesség készségének saruja. Az állhatatosság 
jelképe. A békességben járás kitartásának eszköze. Véd a járásban való megfá-
radástól. A békesség evangéliumának követésében erősít meg.

A HIT PAJZSA: A pajzs a csapások elleni védő eszköz . A küzdelem eszköze, 
a hit harcának szimbóluma. A hit megtartó erejét  jelenti. 

AZ ÜDVÖSSÉG SISAKJA: A reménység sisakja. A sisak a fej ( a tudatunk) 
védelmezője a reménység tudatos ébrentartásának, az emlékezés és emlékeztetés 
fontosságának szimbóluma. A Krisztus halálára való emlékezés mint  üdvössé-
günk  reménységére való tekintés. 

A KARD : Az Ige kardja. Az Ige élő és ható szerepét szimbolizálja, ezért az Ige 
ismerete megerősít, védelmet ad.
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Szemléltetés:

Chartres-i székesegyház négyezeti labirintusa

Labirintus görög pénzérméken 
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Középkori magyar harci fegyverzetek  Somogyi Győző művei alapján  

Variációk a játéktábla formáira: hal formáju labitrintus
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Bibliai szimbólumokkal kialakított tábla: 

középen cserélhető fegyverzeti ábrákkal


