
Eszközök: 

 székkör 

 zöld közép, arany korona, töviskorona, arany építőkockák, fa építőkockák, kincsesláda, tobozok, virágok, 
tóhoz kék kendőcske, Jézusgyertya + alátét, gyufa, lerakható apróságok, triangulum, a kincsesládikába tehe-
tünk csoki Eurót, amit az ének alatt vagy a foglalkozás végén szétosztunk a gyerekek között 

 CD-lejátszó, Die Burgherrin 

 

I. Bevezető fázis (összegyűlés, motiválás) 

1. Székkör. Köszöntés. 

A zöld terítő kihajtogatása triangulumra, benne aranykorona. 

Ki használja a koronát? Mit csinál a király? 

A zöld középre visszateszem a koronát. 

 

2. Palotaépítés 

Csukd be a szemed! Teszek a kezedbe valamit. Csak akkor nézd meg, amikor szólok! Amikor mindenki kapott 
arany építőkockát, kinyithatják a szemüket. Mi jut eszedbe róla? Mire lehetne használni egy királynak? (palotát 
építeni) Lerakjuk az építőkockákat a közösen megállapított szabályok szerint: 

 Mindig egy gyermek áll fel, és teszi le az építőkockáját oda, ahová szeretné. 

 A következőnek meg kell várnia, míg leül az előző. 

 Némán. 

A környezet megépítése közösen: kincstár, kert (rózsák, tó stb.) 

 

Mit csinálnak a palotában? Esznek, isznak, mulatnak … 

Suhogó selyemruhákban táncolnak a várban a fiúk és a lányok. 

CD-n: Die Burgherrin 

Lépések: kézfogással 8 lépés jobbra, 8 lépés vissza. 4 lépés előre, 4 lépés vissza. A mellettünk állóval karon fogjuk 
egymást, négyet jobbra, négyet balra fordulunk. 

 

II. Találkozás fázisa (kapcsolatok, a világ megismerése) 

3. Szent Erzsébet bemutatása 

Erzsébet itt él, ebben a palotában, boldogan a férjével és gyermekeivel. Gyakran kilovagol vadászni, és közben lát-
ja, hogy mennyi szegény él ott. 

Barna kendőkkel megnagyobbítjuk a zöld közepet, kicsi faházakat építünk, és egy templomot. 
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A templomba (vagy mellé, ahogyan elfér) teszem a Jézusgyertyát és a töviskoronát. 

Amikor Erzsébet bement a kis templomba, így imádkozott: 

„Jézus te király vagy, de neked tövisből van a koronád. Nekem aranyból. Szeretnék olyan lenni, mint te.” – mondja. 

Fogta a kincsét és kivitte a palotából a szegényeknek. 

Erzsébet kenyeret is vitt az éhezőknek. (Rózsacsodát elmesélni) 

 

III. Elmélyülés, alkotás fázisa (alkotás, kifejezés) 

 

4. Amíg Erzsébet szétosztja a vagyonát, énekelek nektek róla egy éneket. Aki már ismeri, énekelheti velem. 

Árpád-házi Szent Erzsébet 

Jó szívéről szól az ének. 

Betegeket gondoz, ápol, 

Eltart szorgos munkájából. 

 

Kenyerét is mind megosztja, 

Kötényébe rejtve hozza, 

Éhezőket jóval tölt be, 

Vigasztalást hoz a földre. 

 

5. A szegények otthonaiba öröm és boldogság költözik. Díszítsétek ki a kis falut, mindenki a maga házát! 

A fel nem használt anyagokat elpakoljuk. 

 

A palotában élők nagyon mérgesek voltak Erzsébetre. 

Sajnos betegséget kapott és fiatalon meghalt, de híre szétterjedt az egész világon. Most a Mennyországban él, és 
segít, hogy úgy éljünk, mint ő. Segítsük a betegeket, szegényeket. 

 

IV. Értelmezési fázis (a szerzett élmények összefoglalása, tapasztalatok tömörítése) 

 

6.  Megcsodáljuk a kész padlóképet. 

Aki szeretné, elmondhatja, hogy mit jelenített meg a kirakásban, és rajta hogyan segített Erzsébet. 

Beszélgetünk arról is, hogy mi hogyan tudunk segíteni a környezetünkben élőknek 

 Fáradt nagyapának odavisszük a papucsát. 

 Nagymamának odavisszük az olvasószemüvegét. 

 Beteg osztálytársunknak összeírjuk vagy elvisszük a leckét. 

 Szomorkodó osztálytársunktól megkérdezzük, hogy mi bántja. 

 Stb. 

 

7. „Lefényképezzük” 

 Jól nézd meg az elkészült kép minden részletét! Ez a boldog falu képe, ahol a jószívű Szent Erzsébet segít, 
akin csak tud. 

 Csukd be a szemedet! Így is látod? Akkor este is fogsz emlékezni rá, és eszedbe jut, hogy te is lehetsz ilyen 
jószívű. 

 

 



8. Reflektálás, értékelés 

Mondatokat kezdek el, nektek be kell fejezni. 

 

Ezen az órán azt tanultam, hogy… 

Ezen az órán szívesen tanultam… 

Nekem a legjobban az tetszett, hogy… 

Nekem a legkönnyebb az volt, amikor… 

Legközelebb nem szeretnék… 

Nekem a legnehezebb az volt, amikor… 

Szerintem a legérdekesebb az volt, amikor… 

Legközelebb szeretnék… 

 

Köszönöm szépen, hogy elmondtátok a gondolataitokat! 

 

Az elpakolást mindenki a sajátjával kezdje, utána segíthet a többieknek. 

 


