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A Nemzetközi Lepramisszió (The Leprosy Mission International) tagja

Óravázlat a Lepramisszió témájáról

az általános iskolák 3-4-5. osztályos diákjai számára
(a 6-8. és 9-12. évfolyamok számára külön kínálunk óravázlatot)

Mivel 1954 óta egy ENSZ határozat alapján a Gandhi halálához legközelebb eső vasárnap, azaz
minden év januárjának utolsó vasárnapja (2017-ben január 29.) a „Leprások Világnapja”,
szeretettel kérjük az egyházi iskolák lelkészeit, hitoktatóit és tanárait:
tartsanak január folyamán egy tanórát a témáról!

Ehhez kínáljuk az alábbi óravázlatot, melyet Dr. Müllnerné Szabó Margit magyar szakos tanár, a
Lepramisszió szakönkéntese, a Kerepesi Református Egyházközség presbitere készített.
A bőséges anyag természetesen a lehetőségek, illetve igények szerint alakítható!
Használják áldással!
Továbbra is szeretettel várjuk és teljesítjük a meghívásokat képes előadás tartására az ország
bármelyik iskolájában!
Riskóné Fazekas Márta
igazgató, ref. lelkész

-------------------------

„Ha fájlalod, hogy nem tudsz segíteni az egész világ nyomorúságán, segíts egyetlen emberen!”
(Kalkuttai Teréz anya)

Téma: A Lepramisszió, mint külmisszió munkájának, feladatának,
célkitűzéseinek megismerése
Ige: Lukács evangéliuma 17. részből a 11-19. versig terjedő szakasz

Mivel igen fiatal életkorú gyerekekről van szó, nagyon fontos mindenek előtt az érdeklődés
felkeltése, az érzelmi motiváció megteremtése. Ehhez szükséges a változatos szemléltetés és
interaktív munkaformák bevetése. A kínált szemléltető módszerek körülményektől függően
egyszerűsíthetők, esetenként egy-egy motívum el is hagyható.
Az óra kognitív célja: A 10 leprás meggyógyításának történetén keresztül a figyelem ráirányítása a
jézusi elfogadó szeretet mindenkit felemelő erejére, nélkülözhetetlenségére, és az ezzel szemben
álló emberi gyarlóság, hálátlanság, előítélet mindennapi problémájára.
Affektív cél: A gyerekek értsék meg, hogy, milyen kicsik és kiszolgáltatottak lehetünk krisztusi
szeretet nélkül. Mert „Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami szívekben
van.”(I Sám16/7)
Pragmatikus cél: Ismerjék meg a tanulók a Misszió munkáját, amely a jézusi tanításra épül. Ezen
keresztül lássák meg, érezzék át annak a hatalmas jótéteménynek a jelentőségét, amelynek
Európában és itt, Magyarországon az élvezői lehetünk. (tanulási lehetőség, gyógyellátás,
védőoltások, szerető és nem kiközösítő család és környezet…) A hála és az együttérző szeretet
indítsa őket is mások megsegítésére, elfogadására, minden kiközösítés elutasítására. Meséljék el
szüleiknek az órán elhangzottakat, és együtt keressék meg a Lepramisszió honlapját és
ismerkedjenek vele. www.lepramisszio.hu
Munkaforma: egyéni, majd csoportos feldolgozás váltogatja a frontális osztály munkát
Óraszervezési feladatok:
-

lehetőség szerint legyen kivetítő, projektor a teremben.

-

mágneses tábla egy doboz mágnessel, hogy kirakjuk a Misszió emblémáját, jelmondatát,
esetleg a betegről készült képeket

-

Színező és pontösszekötő képanyagok megfelelő mennyisége kinyomtatva.

-

Létszámtól függő mennyiségű kivágott szívecskék/ kártyák, ha ez is belefér az órába.

-

A csoportmunka lehetőségének kialakítása.

Felhasznált eszközök: laptop, projektor, nyomtatott anyagok, képek a betegekről és gyógyultakról,
egy doboz mágnes, színes ceruzák/filctoll

A tanári felkészüléshez kiváló segítség a www.lepramisszio.hu honlap tanulmányozása és az
óravázlathoz csatolt mellékletek

Az óra menete


Ráhangolódás, motiváció

-

Hogy érzed magad?

Legyen a kezünkben mosolygós nagyobb méretű szívecske, és jöjjenek ki hozzánk a gyerekek,
miközben válaszolnak egymás után a kérdésre.
-

Kinek van ma oka örülni? Miért?

A beszélgetés jó hangulatú, de irányított legyen!
-

Kinek van oka szomorúságra? Miért? Van, aki megvigasztaljon?

Most a szomorú szívecskéhez hívjuk a gyerekeket.
Majd a két szívet a tábla két felére tesszük. A gyerekek helyükre mennek.


A téma értelmezése, kifejtése

A 10 leprás meggyógyításához készült, kinagyított rajz kifüggesztése a táblára. Kisebb méretben
kiosztása a gyerekek között, ahol ez megoldható!
-

Nézd meg jól a képet! Ki ismer rá a történetre? Azért olvassuk el hangosan a Bibliából!

-

Mi mindenről szól neked ez az Ige? (betegség, szomorúság, hála, hálátlanság, vidámság,
csalódás…)
Önkéntes jelentkezők némajátékkal érzékeltessék először a betegek testi-lelki állapotát,
majd újabb csoport a gyógyultak örömét.
A beszélgetés irányított legyen, fűzzenek magyarázatot a gondolatukhoz.
Kulcsszavak: reménytelenség-remény, hit – csoda, hála - hálátlanság

-

Jézus hogy érezhette magát a hálátlanság megtapasztalásával?

-

Mit gondoltok: ma is időszerű ez a 2 ezer éves történet?
Te mi mindenért lehetsz hálás? Hogy szoktad kifejezni? Volt már olyan, hogy elfelejtetted?
Mi volt az oka? Fordítva történt már? Tettél valami szépet, jót, esetleg áldozatot hoztál, és
nem vették észre? Neked ez hogy esett? Fel tudod idézni?

Majd térjünk át a Misszió munkájára!
-

Milyennek képzeled el a leprabetegséget? Szerinted ma is létezik?
Mutassuk be néhány beteg gyermek képét! Beszéljünk a látható tünetekről, a betegség
lefolyásáról, okairól! Hasonlíttassuk össze a mi bajainkat, az óra elején elhangzott
szomorúságok okait ezekkel a helyzetekkel! Osszuk ki a pozitív és negatív tulajdonságokat
tartalmazó szívecskéket/ kártyákat! Kérjük meg a gyerekeket, hogy rajzoljanak mosolygó
vagy szomorú arcot rájuk annak megfelelően, hogy milyennek ítélik ezeket a fogalmakat. A
ritkábban előforduló szavakat beszéljük meg, értelmezzük velük!
Tegyük a tábla megfelelő felére ezeket!

-

Mit tehetsz, hogy a háládat kimutasd Istennek, a családodnak, a környezetednek, a
világnak?

(Imádkozol a betegekért és gyógyítóikért.

Köszönetet mondasz Istennek és

környezetedben élőknek mindazért, amit kaptál és kapsz is folyamatosan. Nem
elégedetlenkedsz, nem szállsz be mások gúnyolásába, észreveszed, ha valaki segítségedre
szorul. Nem felejted el, hogy mi mindent kaptál ingyen kegyelemből, hogy a szépséged,
okosságod, erőd nem a te érdemed, de tenned kell azért, hogy ne herdáld el, hanem mások
javára is használd. )

Ezen fáradozik a Lepramisszió is!
Mottója:
Ők nem tehetnek RÓLA (hogy oda születtek)!
Mi tehetünk ÉRTÜK!
SEGÍTS TE IS! Életek változhatnak meg!
Osszuk ki a lapokat, ha van rá idő! Ha nincs, csak a táblai képpel dolgozzunk!


Az óra összefoglalása

-

Kösd össze a számokat, és ha jól dolgoztál, előtted lesz a Misszió logója.

-

Szerinted mit ábrázol? Mit jelent a „felemelő szeretet” kifejezés?
Házi feladat: vigyétek haza a kapott képeket! Színezzétek ki, annak megfelelően, ahogy
éreztek a történettel kapcsolatban! Mutasd meg ezeket a szüleidnek, és nézzétek meg a
magyar Lepramisszió honlapját! Próbáljatok lehetőséget találni arra, hogy egyszer majd
segíthessetek az önkéntes munkában!

-

Imádkozzunk azokért, akiknek munkája minden nap áldás a beteg, szenvedő, kiközösített
milliók számára!

A Lepramisszió imádsága (a tanár hangos vezetésével):
Szerető mennyei Édesatyánk, életnek adója, tekints kegyelmesen a leprában szenvedőkre!
Érintsd és gyógyítsd meg őket, ahogyan Jézus is tette földi élete során!
Adj bölcsességet és kitartást azoknak, akik e betegség gyógyításán és megelőzésén fáradoznak!
Adj tudást és szeretetet azoknak, akik közvetlenül foglalkoznak a betegekkel!
Forraszd össze a szétesett családokat és a szétszakadt barátságokat!
Ösztönözd a Te hívő népedet arra, hogy fogékonnyá váljanak a Lepramisszió szolgálata iránt!
Soha ne legyen hiány sem személyi, sem tárgyi feltételekből, hanem akaratodnak megfelelően és a
Te szent neved dicsőségére végezhessék a gyógyítás munkáját!
Jézus Krisztusnak, a Te egyszülött Fiadnak, a mi Urunknak nevében kérünk!
Ámen.

Kulcsszavak a szívecskékre/kártyákra
Egészség

betegség

Jólét

szegénység

Befogadás

kirekesztés

Alázat

gőg

Türelem

elutasítás

Önfeláldozás

önzés

Szeretet

gyűlölet

Bátorság

kicsinyesség

Eltökéltség

lustaság

Hála

hálátlanság

Tudatosság

tudatlanság

Nyitottság

előítélet

Ezeket lehet még bővíteni úgy, hogy lehetőleg minden gyereknek jusson egy táblára tehető
tulajdonság.

KÉPMELLÉKLETEK:

A leprabetegség első tünete: a kórokozó belső pusztítása nyomán a fájdalomérzet megszűnik.

Majd fehér foltok jelennek meg a bőrön.

A lepra kórokozója gyakran károsítja a szemet is.

„Ilyen volt - segítségünkkel ilyen lett!” – képek:

I

A Lepramisszió oktatási programjai révén a következő nemzedékek sorsát is előre rendezzük.
Koldulás helyett tisztes tudáshoz, később megélhetéshez segítjük a lepra-hátterű fiatalokat!

