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Kedves Fiúk és Lányok!

Tudjátok, hogy Isten nagyon szeret bennünket? Bizony, benneteket is! Ő csodaszép 
világot alkotott nekünk. Sőt! Adott egy különleges könyvet is, ami tele van az Ő 
szeretetével. Talán már tudjátok is, ezt a könyvet úgy hívják, hogy Biblia. 

Ebben a tanévben a Bibliából tanulunk izgalmas történeteket. Megismerjük  
Isten teremtett világát. Aztán bárkába szállunk Nóéval. Később megismerkedünk 
Jézus Krisztussal. Ellátogatunk vele egy esküvőre. Aztán hallunk majd arról, hogy 
Jézus mennyire szeret minden kisgyermeket. 

Jézussal is hajóba szállunk, sőt részt veszünk vele egy különleges vendégségben 
is. Ugye milyen izgalmasan hangzik? Induljunk el együtt!

Gyertek, fedezzük fel együtt azt,  
hogy Istennel biztonságban vagyunk!
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6. Emberek körülöttem
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Isten ezért adott:

•  családot 

•  barátokat 

•  osztálytársakat 

•  szomszédokat 

•  ismerősöket 

Nem jó az embernek 
egyedül lenni. 

1Mózes 2,18

Beszélgessünk!
•  Kik az unokatestvéreid?

•  Te kinek vagy az unokája?

•  Ki lehet a te nagybátyád, nagynénéd?

•  Kik a barátaid?

•  Mit csináltok szívesen együtt?
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9. Nóé igaz ember volt
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Tudod-e?
Nóé bárkája góferfából készült Isten 
parancsára. Ez a fenyőfélékhez tartozó  
gyantás fa, ami nem engedi át a vizet.  

Ezt mondta Isten Nóénak:  
Építs bárkát!

Beszélgessünk, játsszunk!
•  Játsszátok el azt, hogy Nóé hozzákezdett  

a bárka építéséhez! Szereplők: Nóé, felesége,  
fiai, azok feleségei.

•  Játsszátok el az építkezést hangok nélkül!

•  Milyen hangokat hallhatunk egy építkezésen? 
Próbáljátok utánozni! Milyen eszközökkel sikerül?
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Játsszunk!
•  Próbáld ki a bárka szurokrétegének vízlepergető hatását!  

Rajzolj fehér zsírkrétával egy rajzlapra, utána fesd be  
vízfestékkel! Mit tapasztaltál?

•  Játsszatok állatszámolót!

•  Mikor láttál vihart? Mit éreztél? Mesélj!

•  Énekeljétek el az éneket háromszor, először egész halkan, 
majd egyre hangosabban!

1Mózes 6,18

10. A bárkában
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11. Együtt örülök Istennel
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Színes jel, de mégse bálvány,
szebb, mint a legszebbik márvány,
felhő ívén érkezik,
Isten ránk emlékezik.

Tudod-e?
Ahhoz, hogy szivárványt lássunk, két dologra  
van szükségünk: napra és esőcseppekre.  
A napsugár áthalad az esőcseppeken, mire  
a fény megtörik, és szivárványt hoz létre.  
Ilyenkor egy félkörívet látsz valahol a távolban.

Beszélgessünk, játsszunk!
•  Láttál már szivárványt? Meséld el, milyennek láttad!

•  Meséld el a társadnak a szivárvány történetét!

•  Egy szövetségkötést kézfogással is meg szoktak pecsételni.  
Fogjatok kezet 1 perc alatt minél több társatokkal a csoportból!

•  Mi volt a mai órán, illetve ezen a héten a legnagyobb örömöd?  
Osszátok meg egymással örömeiteket!
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14. Ismerkedés a keresztelővel

Tegyetek tanítvánnyá minden népet,  
megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak  

és a Szentléleknek nevében.
Máté 28,19
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Beszélgessünk!
•  Hozzatok fényképeket a saját vagy testvéretek  

keresztelőjéről! Nézegessétek együtt őket!  
Beszélgessetek róluk!

•  Te milyen fogadalmat tettél már? 

Tudod-e?
A kisgyermek keresztelőjén a szülők és keresztszülők  
fogadalmat tesznek. A fogadalom arról szól, hogy segítenek 
a gyermeknek megismerkedni Jézussal és a hittel. 
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