
ÓRAVÁZLAT JAVASLAT - EGYHÁZI ISKOLÁK 2. ÓRÁJÁRA EGYÜTT MŰKÖDÖM 

MÁSOKKAL CÍMŰ OLVASMÁNY – FELDOLGOZÁS ALAPJÁN  

 

Fő hangsúly: Az ember segíthet és együttműködhet. 

Kognitív cél: A kapernaumi béna gyógyításának a történetén keresztül annak a felismertetése, 

hogy az embernek szerepe lehet az egészség megőrzésében, visszaállításában.  

Affektív cél: Empátia felébresztése a gyermekekben beteg társaik iránt. 

Pragmatikus cél: A tanulók segítése és bátorítása abban, hogy meglássák a betegeket, és 

érzékenyek, fogékonyak legyenek irántuk. Próbáljanak segíteni, együttműködni! 

 

Óra fő része Javaslatok Taneszköz, célhoz 

kapcsolódás 

Motiváció, 

ráhangolódás, 

előzetes 

ismeretek 

aktiválása 

EGÉSZ-ségügyi láda – előző órai ismeretek 

felidézése, továbbvezetés  

Rajzoljuk fel a táblára a MFEI Együttműködöm 

másokkal olvasmányfeldolgozás 2. feladatának (56. 

o.) ábráját. Beszélgessünk a ládában szereplő 

dolgokról, hogy melyik területét gyógyítják, 

ápolják, teszik egészségessé az életünknek! 

 

Átvezetés: az egészségügyi ládát nemcsak akkor 

használjuk, ha nekünk van szükségünk rá, hanem 

akkor is elővesszük, ha a környezetünkben 

valakinek szüksége van rá. Ahogy a négy barát is 

segített a rászorulón.    

  

Eszköz: Tábla,  

kréta/filc 

MFEI 

Együttműködöm 

másokkal 

olvasmányfeldolgozás 

2. feladatának (56. o.) 

ábráját. 

Feldolgozási 

javaslat, 

munkáltatás 

A kapernaumi béna történetének felidézése a 

négy barát mozdulatai segítségével 

Arra vállalkozó tanulók közül válasszunk egyet-

egyet, álljanak a csoport elé, és mutassanak egy 

mozdulatot, amit a béna barátai tettek! A többiek 

találják ki! Ha már úgy látjuk, összegyűltek a 

mozdulatok, kérjük meg a gyerekeket, hogy rakják 

sorrendbe a bemutató diákokat, úgy rakjuk össze a 

történetet! 

 

Beszélgetés a beteglátogatásról a kapcsolódó 

munkafüzeti feladat megoldásával: 

 

 

 

Kézművesség a munkafüzeti feladat alapján 

 

A feladat a 

munkafüzetben is 

elvégezhető: 

MFEI 

Együttműködöm 

másokkal olv. 1. (56. 

o.) 

 

 

 

MFEI 

Együttműködöm 

másokkal olv. 3. (57. 

o.) 

 

MFEI 

Együttműködöm 

másokkal olv. 4. (57. 

o.) 

 

Énekjavaslatok 

(alternatívák) 

„Szentelj meg, Úr Isten…” (TK 69. o. 10.) 

RÉ 395: „Isten szívén megpihenve…” (TK 67. o. 7.) 

BS 101:1–2.4. versei: „Ó, én lelkem…” (dall. RÉ 8: 

„Ó, felséges Úr…”) 

 



BS 140: „Tégy, Uram, engem áldássá…” 

 

Házi feladat MFEI Együttműködöm másokkal olv. 2. (56. o.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚTMUTATÓ A MUNKAFÜZET FELADATAIHOZ 

 

3. feladat: 
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