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GALAMB – KÖZÉPSŐ CSOPORT 

 

1. A tevékenység témája: „Naphimnusz” 
 

 A tevékenység felépítése: Módszer, eszköz 
Folyamatos reggeli  
 
Asztali konstrukciós és fejlesztő játékok 

Állatok témájában: 
lotto,  
párosító,  
memória,  
találós kérdések, 
lego játékok 

o Énekes játéktevékenység   
„ Erre járt Szent Ferenc” – körjáték fejdíszekkel Motiváció - ráhangolódás 

o Csendes percek  
Ráhangoló ének: 

 Sei willkommen…. 
 Ég a gyertya…..             

 
Ima: Égi atyám…. 
 
Hálaadás: Hálát adok………..   
Danke für disen… 
 

 Assisi Szent Ferenc és a Naphimnusz  
a teremtés dicsérete 

 Dicsérjétek az Urat.. 
 Mily szép, ó nagy Isten… 
 Kleine Kerze…. 

A szokásoknak megfelelően a csendes 
perc elindítása. 
 
Körbe ülik a gyerekek a gyertyát 
 
Reggeli ima – mi egy család vagyunk 
 
Köszöntjük egymást és a Mennyei 
atyát 
 
Beszélgetés, beszéltetés Assisi Szent 
Ferencről 
 
meghallgatás, magyarázat, dicséret, 
buzdítás, hibajavítás 

 Játékkal párhuzamos tevékenység  
 A megkezdett asztali játékok folytatása 

 
Kézimunka tevékenység:  

leporelló képeskönyv készítése a 
teremtésről 

 építkezés a szőnyegen „a teremtés és a 
ferencesek” 
 

Komplexitás megjelenítése dalokkal, 
mondókákkal:  
 Isten teremtette, Isten teremtette… 
 Ki teremtette… 
 Alma, alma… 
 Süni, süni, sünike… 
 Baglyocska hunyorog.. 
 Hol lakik a halacska… 
 Kiszáradt a diófa… 
 Nyuszi fülét hegyezi… 
 Tó vize… 
 Két kis madár… 

A szabd játék érvényesítése 
 
A kézimunka tevékenységhez az 
eszközök előkészítése, felkínáljuk a 
tevékenységet a gyermekeknek 
 
Közös játék során az építkezésbe 
megjelenítjük a teremtés és a 
szerzetesek kapcsolatát. 
 
Kommunikációs készség fejlesztése 
 
Kreativitás fejlesztése 
Egymásra figyelés erősítése 
 
Rendszerezés – az állatok lakhelyük, 
tulajdonságuk szerint 
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1. Ének: 
Hálát adok, hogy itt a reggel, 
Hálát adok az új napon. 
Hálát adok, hogy minden percem 
néked adhatom. 
 
Hálát nem csak a jó testvérért, 
Hálát mindenkiért adok. 
Hálát adok, hogy minden sértést 
megbocsáthatok. 
 

2. Ének: 
Danke für diesen guten Morgen 
danke, für jeden neuen Tag 
danke, dass ich all meine Sorgen 
auf dich werfen mag. 
 

3. Ének: 
Ég a gyertya ég, el ne aludjék 
a szívünkből a szeretet ki ne aludjék. 
Jézus kopogtat, gyertyát gyújtogat, 
ahol belép itt is ott is gyertyát gyújtogat. 
Szívem megnyitom, térj be Jézusom 
gyújtsd meg hitem kis gyertyáját, térj be Jézusom. 
Itt a gyertya benn, itt a szívemben 
Jézus egy kis gyertyát gyújtott itt a szívemben. 
Sötét a világ, ragyogj kicsi láng 
Jézus felé mutass utat ragyogj kicsi láng. 
 

4. Ének: 
Kleine Kerze Morgen, bist du wieder drann 
wenn du genug geleuchtet hast, 
dann pusten wir 
dann pusten wir 
dann pusten wir dich aus. 
 

5. Ének: 
Mily szép ó nagy Isten, amit alkottál 
Az erdőben a fák, a réten a virág 
S mi fölöttünk ragyog a nap, hold, csillagok 
Íme minden a Te műved, amit alkottál. 
 
Mily szép ó nagy Isten, amit alkottál 
Az erdei vadak, a tenger és patak 
A zümmögő bogár, a fákon a madár 
Íme minden a Te műved, amit alkottál. 
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6. Ének: 
Isten teremtette, Isten teremtette 

 a kéklő eget 
 a hullámzó vizet 
 szép virágokat 
 a fényes napot 
 a sok állatot 
 az embereket 

 
7. Ének: 

Isten teremtése olyan csodálatos, 
Isten teremtése olyan csodálatos, 
olyan magas fel sem érhetem, 
olyan mély el sem érhetem, 
olyan széles át sem érhetem, 
Isten olyan csodálatos. 
 

8. Ének: 
Dicsérjétek az Urat odafönn az égben, 
dicsérjétek angyalok a szentek seregében. 

 


