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1. A közép kialakítása 

Kör 

-  A kör közepén áll egy kosár. Letakarjuk egy kendővel/terítővel. Ez felkelti az érdeklődést, és találgatásokra 

ad lehetőséget. A csoportvezető körbemegy a kosárral, és találgatásra buzdítja a résztvevőket, vajon mi lehet 

benne. Néhányan belenyúlhatnak, és magukban megállapíthatják, hogy mi van benne.  

- A csoportvezető elkezdi kihúzni a kukából a vastag kötél egyik végét. A kötelet a körben egymásnak tovább-

adják. Mindenki, aki megkapta, megfogja.  

- A kötél nem elég hosszú, hogy minden résztvevő a körben megkapaszkodjon benne. Ezért kénytelenek ötlete-

ket adni, hogyan tudnák megoldani, hogy mindenki belekapaszkodhasson. Például közelebb lépnek egymás-

hoz. 

Kapu 

A csoportvezető a padlóra lerakott nagy kört úgy változtatja meg, hogy a kötélből kialakít egy ívet. Mi változott 

most meg? Mi történt? Mi változott az eredeti képhez képest? 

- A kapu fogalmával dolgozunk: 

 - Közösen kezünkkel kaput utánzunk. 

- Ketten egy kaput alakítanak, a harmadik átbújhat közöttük, egy negyedik pedig vár és fogadja azokat, 

akik átjutnak a kapun. 

- Közösen gondolkodunk: Milyen ajtók és kapuk léteznek? Melyeken mentünk már keresztül? Némelyiken na-

ponta átmegyünk, másokon csak egyetlen egyszer, ki tud ilyent mondani?  

Város 

- A résztvevők kapnak a csoportvezetőtől színes filclapokat. Ennek átadásakor a csoportvezető köszön a meg-

ajándékozottnak („Szia!”), és a szemébe néz. 

- Ezután mindenki épít a filclapból a városfal mentén, belül, egy házat. Akár kettesével is dolgozhatnak egy-

egy házon. 

- Építünk egy templomot is a város falán belül. Építheti a vezető. Legyen nagy kapuja. Esetleg kereszt a tete-

jén, kis harangocskák a toronyban… 

Beszélgessünk a város életéről, kérdezzük meg a gyerekeket milyennek képzelik el egy régi város életét.  

 

 

 

http://www.pphf.hu


2. Szent Márton legendái (http://www.viasanctimartini.eu/adattar/szent-marton-elete) 

Szent Márton körtéje  

(http://www.sztv.hu/hirek/szent-marton-egy-kortefajtanak-is-nevadoja-20160707) 

Egy kosár körtét teszünk a kör közepére, amit lassan és alaposan megnézünk a résztvevőkkel.  

Elmeséljük a körte történetét és a résztvevők a már korábban megalkotott házaikba tehetnek belőle.  

A köpönyeg története 

„Márton 15 éves korában apja kívánságára jelentkezett katonai szolgálatra. Egy gyakorló lovascsapat-

hoz került, mivel nagyon fiatal volt. 19 éves korában lett ténylegesen katona. Szolgálatának éveiben 

magatartása példamutató volt, méltó egy katekumenhez. Mindig talált lehetőséget erények gyakorlá-

sára. Katonaéveiről szóló feljegyzések megemlítik szerénységét és szolgálatkészségét. Mint katona ki-

vívta társai megbecsülését.  

Légióját Galliába, Franciaországba küldték, ahol Amiensben teljesített szolgálatot. Az Amiensben töltött 

évek egyik eseményéről, amely még megkeresztelkedése előtt történt, minden életrajzírója megemlékezik. 

Különösen kemény tél volt Galliában, sokan meghaltak a nagy hidegtől. Márton minden ruháját elajándé-

kozta a szegényeknek, csupán a rajtalévő ruhadarabok maradtak meg. Egy napon késő este, járőrszolgálat-

ból hazatérőben didergő koldussal találkozott. Köpenyét kardjával kettéhasította és az egyik felét a koldus 

vállára borította. Másnap álmában Krisztust látta abban a köpenydarabban, amelyet a fázó koldusra terí-

tett. Krisztus így szólt a fiatal katonához: „Márton, a hittanuló öltöztetett engem ebbe a köpenybe.”  

339-ben, 22 éves korában keresztelkedett meg, szolgálati helyén, Amiensben. A kereszténnyé lett fiatal ka-

tona parancsnoka kérésére még két évig szolgált a légió kötelékében.” 

Megválasztás  

A legenda szerint Szent Márton a libaólba bújt, amikor püspökké akarták választani, de a ludak elárulták őt 

a gágogásukkal. 

A foglalkozás előtt valamilyen egyszerű alapanyagból libákat készítünk (akár a gyerekekkel együtt) 

A város közepére teszünk egy süveget és egy pásztorbotot. 

3. Imádság  

Körbeviszünk egy fehér gyertyát (A fehér gyertya mindig Krisztus szimbóluma.) Mindenki meggyújtja a 

sajátját és a házikójába teszi.  

Szent Mártonról szóló éneket énekelünk, vagy rövid imádságot mondunk, amiben hálát adunk Szent Már-

ton jóságáért, hősiességéért, alázatáért, Istent szertő szívéért és kérjük a közbenjárást, hogy mi is bírjuk 

ezeket a jókat.  

Megjegyzés: A Mártonról szóló legendákat külön-külön is el lehet mesélni a csoportnak.  

 


