
„LÉLEK GYÜMÖLCSE” – december 

Az egészséges iskola program keretében decemberben az adventhez kapcsolódtunk.  

Így ebben a hónapban a Lélek gyümölcse állt a gondolkodásunk középpontjában. 

A hittan órákon a megtanult tananyag mellett, mindig fontos szempont, hogy a tanulók megértsék, maga Isten akarja őket 

megszólítani, elhívni a követésére. Az Isten, aki oltalmaz, szeret, védelmez bennünket és értünk adta egyszülött Fiát 

tőlünk hívő emberektől a gyümölcsöket várja.  

 

A hittan órákon a helyes készülődés állt a középpontban, az adventi. A gyermekek már egy fogyasztói társadalomban 

szocializálódnak ahol nagyon nagy hangsúlyt kap, hogy kinek milye van, mit szeretne ajándékba kapni.  

A különböző korosztályoknak megfelelően dolgoztuk fel, beszéltük meg, hogy mi az ünnep lényege illetve mitől ünnep az 

ünnep. 

 az ünnep Isten ajándéka. Van lehetőségünk a hétköznapi feladatainkat félretenni és Istenre és egymásra figyelni. 

(4. parancsolat) 

 Sokan nevezik a szeretet ünnepének, azért mert az ajándékok állnak a középpontban, amellyel az egymás iránti 

szeretetünket fejezzük ki.  

Azonban a karácsony elsősorban Isten szeretetének a megnyilvánulása, hiszen gyermekként születik meg a Fia 

miértünk. (Első adventi történet) 

 



Az ünnepre való hangolódást, a lelki elcsendesedést, a lélek gyümölcsének előtérbe kerülését a következő 

tevékenységek segítették elő: 

 Karácsonyi történet feldolgozása, Máté és Lukács evangéliuma alapján. 

 Csoportmunkában kreatív feladat keretében a - mitől igazi az ünnep számodra? - kérdés feldolgozása.  

Nagyon szépen megfogalmazták, hogy ezt az időszakot a szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság, 

türelem, jellemzik. Amennyiben ezek hiányoznak elvész az ünnepi jelleg. A tárgyak önmagukban nem 

jelentenek semmit, de természetesen a gyermekek számára fontosak.  

 Tantermek feldíszítése, adventi naptár, adventi koszorú készítése, udvari karácsonyfa állítása, adventi teázás. 

 Kibocsátó Istentisztelet 

 Az osztályok tanítóikkal, osztályfőnökeikkel, szaktanáraikkal készültek, mélyedtek el a témában.  

Patóné Kazinczy Mariann tanítónő beszámolója a 4. b osztály tevékenységéről, hogyan dolgozták fel a „lélek gyümölcse” 

témáját. 

„Így az osztállyal egy gondolattérképhez egy szőlőt választottunk szemléltetésként, mert látványosabbnak, 

kivitelezhetőbbnek találtuk, mint pl. a narancsot, ami az ünnepekhez talán jobban illett volna. Mivel nemcsak egy hónapig, 

hanem egész életünkben teremnünk kell ezt a gyümölcsöt, rájöttünk, hogy hozzánk magyar emberekhez a szőlő jobban 

passzol, elterjedtebb.  

A megbeszélés és a Cseri Kálmán prédikációra hivatkozás után következett az, hogy a gyerekek figyeljék meg saját 

életükben, ezek a tulajdonságok hol és milyen formában jelentkeznek. 

A szemléltetéshez egy karton csomagolóanyag újra felhasználása történt. Szőlőszemeket vágtam ki belőle, mert az a 

gyerekeknek nehéz lett volna, de a tartalommal való megtöltése már az ő feladatuk volt. 

„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” A 

kilenc tulajdonság egy-egy szőlőszemre került (szókártya formájában), amelyre a napok során egyre-több mondat került 

fel minden gyermektől, amikor felismerte, hogy az megjelent az életében pl. cselekedetek formájában is.  

Pl. „Segítettem …nak feltörölni a padlót.” Kevesebbet beszélek feleslegesen az órán.” Tehát megtörtént, konkrét 

leírásokat kértem tőlük. Voltak területek, amelyek gyorsan beteltek az életkorukból fakadóan is és voltak olyan területek, 

melyekhez csak néhány gondolat került. Olyan tulajdonságokhoz, mint pl. a hűség a gyerekek jövőbeni vállalásaikat, 

gondolataikat, reményeiket is felírhatták, pl. „egész életemben hűséges leszek Istenhez” vagy a hazához. Jó volt 

megtapasztalni ezeket az elhatározásokat is. Most pedig büszkék rá, hogy az ő munkájuk nemcsak a terem falát díszítette 

decemberben, hanem most már a nagy közös faliújságra is kikerült, a többieknek is példát mutatva.” 

 



 

 

 

 


