
Isten dolga
(lelki immunerősítés    )

szövegfeldolgozó és szövegalkotó 
óra „élményszerűen”



Mit szeretnénk elérni?

• A gyerekek megértsék azt, hogy Isten megérti a mi néma 

szavainkat, az önmagunkban kimondott, elmondott imádságot.

• A gyerekek számára fontos kérdés, hogy miben lakik az Isten, 

miben jelenik meg, hogyan válik láthatóvá.

Nos, ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk ma 
az élménypedagógia eszközeit felhasználva!



Mivel, hogyan?

 Néma, értő olvasás

 Felolvasó színház

 Fantáziajátékok

 Beszélgetés

 Kreatív írás

 Fontossági értékmérő-mozgásos játék

 Fontos- és igazi dolgok megkülönböztetése



Feladatok leírása

1. Fantáziajáték:
• Üljünk körbe és beszélgessünk arról, ha lehetőséged lenne 

arra, hogy Istent egy játékra meghívhatnád, mi lenne az

• Cserébe Ő a mindenhatóságát adná át neked egy rövid 
időre. Mit tennél vele? (magának, családnak, másoknak, 
idegeneknek, világnak)

2. A világ végén:

A pedagógus olvassa fel Lackfi János: Világ vége című 
versét, majd a gyerekek olvassák el magukban is. Figyeljék 
meg, hogy ki beszél a versben, ki mondja el ezt az egészet? 
(Gerő barátja a versbeszélő, de Gerő szavait idézi, tehát így ő 
is beszél.) Mit csinál Isten Gerő szerint? És a barátja szerint?



Gerő mondta, hogy a múltkor
egy utcában, ahol már

a város véget ér,
és kezdődik az erdő,

az aszfaltból meg földút lesz
egyszeriben,

és ahol már időnként
rókát meg fácánt látni,
szóval ott van egy kő,

és azon a kövön, de pszt,
el ne áruljam senkinek,

múltkor látta ülni az Istent.

Én lehet, hogy rég
földhöz vágtam volna az egészet,

csak úgy csörömpölne,
gurulnának a darabjai százfelé.

Aztán felállt az Isten,
sóhajtott és elballagott,

és ennyi, de titok.
Nem mertem megkérdezni

a Gerőtől, hol volt ez pontosan,
hátha az is titok,

de egyszer elmentem a busszal
a végállomásig,

kimentem az utolsó utca végére,
tényleg volt ott egy kő,

szerintem pont ugyanaz,
mert leültem rá,

és tényleg úgy éreztem,
ez itt a világ legszéle, és hirtelen

olyan baromi fáradt lettem,
mint az Isten.

Lackfi János: Világ végén

Nem csinált semmit, csak ült,
hát gondolhatod,

hogy rohadt fáradt lehet,
az idő kezdete óta babrálni

evvel az egész tetves világgal,
mindenkinek a vacak problémáival

meg karácsonyi vágyaival
meg szerelmeivel,

elég az osztályunkat hallgatni,
besokall az ember.



3. Felolvasószínház:
• A vers öt mondatból áll. Osszuk a gyerekeket ötfős 

csoportokra, és minden csoport keresse meg a 
mondathatárokat. Majd osszák szét a mondatokat maguk 
között, mindenkinek egy mondat jusson. Készüljenek fel a 
vers felolvasására. Olvassátok fel úgy a verset, mintha ez a 
történet veletek esett volna meg, egy barátotoknak 
mesélnétek el. Szóval ne csak felolvasás, hanem valódi élő 
beszéd legyen! 

• Miután a csoportok felkészültek, olvassák fel a 
többieknek, ezzel adják elő a verset.



4. Isten dolga
A Lackfi-vers alapján beszélgessünk arról, mi dolga van 
Istennek? Először keressük meg a versben azokat a sorokat, 
melyek Isten dolgát írják le. Aztán gondoljuk tovább, és egyre 
szélesebb körben keressük meg, mi minden tartozik Istenre, 
mi mindent kell naponta elrendeznie. Mi mindentől lehet 
olyan „fáradt”?

5. Variáció
Ha megszólalnak a kételkedés hangjai, vagy a „Hogy 
engedheti ezt Isten?” kérdései, engedjük, hadd 
gondolkodjanak szabadon a gyerekek. Hiszen minden 
problémánk, ami körülöttünk, a világban van, és amit a 
gyerekek is érzékelnek, okot ad a „fáradtságra”. A költői kép, 
a „fáradt Isten” alakja éppen ezt a rengeteg problémát, 
világgubancot fejezi ki, amiben élünk. Azt azért érdemes 
tisztázni, hogy a gubancot nem Isten okozza, hanem az ember. 
S hogy a „fáradt Istennél” van a kigubancolás lehetősége.



6. Gubancos Játék

Bogozd ki az összegubancolódott embereket! 1-2 gyereket 
kiküldünk a teremből. Körbeállunk, megfogjuk egymás 
kezét. Elindulunk egymás felé, átlépkedve a kezek fölött, 
átbujkálva alatta, igyekszünk minél jobban 
összegubancolódni. Közben a kezek elengedése tilos. Ha 
kész a gubanc, a játékos kezdheti a bogozást.

7. Három kívánság

Ha Isten valóban leül megpihenni a világ végén a kőre, 
akkor biztosan lehet neki üzenetet is hagyni. A beszélgetés 
és a vers alapján mond el, vagy mond el a három 
kérdésedet, kívánságodat. Miután elkészültek, 
fölragaszthatják a „világvégi kőre”.



8. Esti ima írása

A vers alapján vagy szabadon elgondolva írjatok egy 
esti imádságot. Megköszönhetitek Istennek mindazt, 
amit fontosnak tartotok. Elmondhatjátok a 
kéréseiteket vagy panaszaitokat. De az is lehet, hogy 
„csak” dicséritek. Ennek a feladatnak nem lesz 
ellenőrzése, amit mondjunk is el a gyerekeknek, hogy 
megértsék, az imádkozás személyes dolog: csak 
Istenre és az imádkozóra tartozik.



Köszönöm 
a figyelmet!

Rácz Ildikó

tanító, drámatanár, 

szaktanácsadó


