
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nem az számít, hogy mennyit adunk, hanem hogy 

mekkora szeretetet fektetünk az adásba.” 

 (Teréz anya) 



 Szakmai nap tervezett programja 

 

 

 

„Szentek legyetek, mert én szent vagyok.” 

    (Lev.19,2) 

 

 

Az óvoda neve, címe: Szent László ÁMK Óvodája 

   6500 Baja, Vöröskereszt tér 1/b. 

 

 

Időpont: 2019. október 18. péntek 9.00-15.00 óráig 

 

 

Témánk: Szentek élete 

 

A kisgyermekeknek csak az általunk közvetített szeretet és jóság adhatja meg a hétköznapok apró 

örömeit. Ehhez a folytonos szeretetátadáshoz viszont számunkra és számukra olyan példaképek 

szükségesek, akiknél láthatjuk, hogy ők sem voltak különlegesek. Még megtérésük után sem voltak 

tökéletesek, de egy dolog közös volt bennük, úgy akartak élni, hogy Isten legyen az életük 

középpontjában, Ő határozza meg minden lépésüket, döntésüket, tettüket, gondolataikat. 

Óvodásaink megismerik a szentek életét, ezzel példát állítunk eléjük, majd átélhetik a szeretet erejét 

és a jóságot, dramatizálással a KETT módszerrel. 

 

 

4 csoportban 4 szent élete: 

- Szent László legendája     Kék csoportban 

- Szent Ferenc legendája    Piros csoportban 

- Szent Erzsébet élete és legendája  Sárga csoportban 

- Szent István élete és hazánk felajánlása  Zöld csoportban 

 

 

A nap megvalósításának tervezett menete: 

8:30 – 9:00  Vendégfogadás 

 9:00 – 9:30  Köszöntés, a szakmai nap megnyitása 

   Csoportok bemutatása, az óvoda megtekintése 

 9:30 – 10:15  Csoportos tevékenységen való részvétel, színkártyák húzásával 

10:15 – 10:30  Tea, kávé 

10:30 – 11:30  Szakmai beszélgetés a látott tevékenységekről 

11:30 – 12:30  Ebéd 

12:30 – 13:30  Szentek szerepe napjainkban – dr. Fekete Szabolcs a Szent László ÁMK 

   lelki vezetőjének előadása 

13:30  - 14:30  Szentek – óvodánk szakmai anyagának bemutatása 

14:30 – 15:00  Szakmai nap zárása – közös ima, közös ének 

 

 

  



Szent László ÁMK Óvodája Baja 

 

Az intézmény fenntartója a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata. A 

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) bajai csoportja 1992-ben 4 óvodai csoporttal és 1 

általános iskolai első osztállyal alapította meg a jelenlegi intézmény elődjét, melynek fenntartója a 

KÉSZ volt. 

1995-ben a korábbi egyházi ingatlanok visszaigénylése, ill. visszaadása lehetővé tette a katolikus 

középiskola indítását is. 

A városban előzőleg működő szerzetesrendek (A Ciszterci Rend Zirci Kongregációja és a 

Miasszonyunkról Nevezett Iskolanővérek Társulata), valamint Baja Város Önkormányzata között 

létrejött megállapodás szerint a korábban a városi önkormányzat fenntartásában működő Tóth Kálmán 

Gimnázium és Szakközép Iskola jogutód intézményeként kezdte meg működését a Szent László 

Általános Művelődési Központ. 

A fenntartói jogot a két rend a KÉSZ-re bízta. 

Az 1999-ben bekövetkezett törvényi változások nyomán a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai 

Iskolanővérek Társulata vette át a fenntartói jogot. 

A Szent László Általános Művelődési Központ jelenleg óvoda, 2 általános iskola, középiskola (8 és 4 

évfolyamos gimnázium, szakközépiskola), középfokú vízügyi és egészségügyi szakirányú 

szakképzési, valamint kollégiumi intézményegységeket foglal magában. 

Az ÁMK a délvidék legnagyobb katolikus intézménye, melyben 130 pedagógus 1100 diákot nevel és 

oktat. 

Intézményünkben a katolikus hagyományokhoz méltó módon szeretetteljes, következetes neveléssel, 

katolikus szellemben foglalkozunk a gyermekekkel. 

Az évek során kristályosodott ki az a pedagógiai hitvallás, mely munkák alapját képezi. 

Legfontosabbnak tartjuk az érzelmi biztonságot, a teljes elfogadás talaján munkálkodó szeretetteljes 

nevelői magatartást, mely magában foglalja a világgal való értelmes, változatos tevékenységek által 

történő ismerkedést. 

A gyermekeket sok-sok mesével, verssel, dallal, zenével, rengeteg szabad játékkal és csipetnyi 

tudománnyal vezetjük személyiségük harmonikus kibontakoztatása felé. 

A gyermekeket katolikus szellemben, az óvodában, első sorban személyes példamutatás útján 

ismertetjük meg a keresztény életvitel elemeivel. Nagyszerű lehetőség, hogy óvodásaink – bár külön 

épületben – de a sok közös programnak köszönhetően mégis szinte együtt nőnek fel iskolásainkkal és 

akár érettségiig azonos alapelvek érvényesülése mellett juthatnak el a felnőtté válás küszöbéig. 

  



 

 

Vallási nevelés – Assisi Szent Ferenc 
 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: György Hajnalka 

Forrás: Assisi Szent Ferenc Virágoskertje – Fioretti 

 

 



Helyszín:    Szt. László ÁMK Óvodája – Piros csoport / Baja, Vöröskereszt tér 1/b                   

Időpont:     2019. október 18. Péntek 

 

 

           Szent Ferenc és az állatok 

 

 

Témák:  a teremtett világ, a szentek, egymásra való odafigyelés, felelősség az 

állatok iránt 

 

 

A rövid történet:  

Éhes farkas közeledik a kisvároshoz. Az emberek félnek tőle. Ferenc azonban 

komolyan veszi a farkast, felismeri helyzetét, éhségét, és gondoskodik róla. 

Érzékenysége, szeretete a teremtett világ iránt és gondoskodása békés eredményt 

hoz az emberek és a farkas számára is. 

 

 

Vallási kapcsolat: október 4. – Az állatok világnapja – Szt. Ferenc halálának napja 

A Ferences rend megalapítója tekinthető az első lelkes állatvédőnek, aki több mint 

800 évvel ezelőtt már azt tanította, hogy az emberiségnek kötelessége védeni a 

környezetet és a benne élő állatokat.   

 

Francesco Giovanni egy gazdag ruhával foglalkozó kereskedő fia volt. Boldog és 

gondta-lan életet élt, lovag akart lenni. Mikor az 1200-as évek elején háború tört ki a 

város és Perugia közt, látszólag elérkezett az alkalom a lovagias harcoskodásra – 

csak nem Ferenc számára, akit megpróbáltatások sora ért. Sérülés, hadifogság, majd 

betegség döbbentette rá: neki más feladatot szánt az Isten. Egy 1208-as vásáron, a 

San Damiano templomban hallotta, ahogy egy hang beszélt hozzá a keresztről, hogy 

mondjon le minden vagyonáról és tegyen jót. Ferenc követte a kérést és ezentúl az 

Isten, a teremtett világ és az emberek iránti szeretetben élte életét. A legendák 

szerint értette az állatok nyelvét, és gyakran prédikált is nekik. 

 

 

Előzmények: -    Séta Vodicán, az erdei ösvényen 



- Állatképek gyűjtése, válogatása, madárodu barkácsolása 
- Szt. Ferenc és a madarak története 
- Kirándulás az erdőbe, állatetetés 
- A „Naphimnusz“ meghallgatása és beszélgetés róla  

 

 

Eszközök: gyertya, kép, terítő, szerzetes figura, kötél, kerek terítők, lovagpalást, 

kard,   

                    kókuszdió, szerzetes ruha,  tarisznya kenyérrel,   farkasfejdísz, kenyér és 

víz,  

                    csőrök a madaraknak, szinezők, szinesek 

 

 

Kezdő középkép az imához: gyertya, terítő,  

 

 

Köszöntés:  Gyertyagyújtás – üdvözlés – Jézus köztünk van! 

 

 

Dal:  Ki teremtette ezt a világot… 

 

 

Beszélgetés:  -     Ki a mi teremtőnk?  (Isten) 

- Mi mindent teremtett?  (….., növények, állatok, emberek) 
- Milyenek lehetnek az emberek? (jók, rosszak, szépek, kedvesek, 

…) 
- Kik azok, akik nagyon jók, nagyon szerették és tisztelték Istent és 

sok jót tettek?  ( a szentek) 
- Tudnátok néhányat mondani? … 

 

 

Célkitűzés:  - Most Szt. Ferencről fogtok hallani, aki szerzetes volt és egy történetet 

el is  

                          játszunk az életéből. (halk zene indítása) 

 

 

A történet:  

- Volt egy város: Assisi. Sok-sok házzal és az ott lakó emberekkel. 
(körkötéllel kört készítek a csoport közepén, amelyben és  körülötte a kerek 

terítők a házak, a gyerekek beleülnek) 

- Ferenc gazdag volt és lovagként harcolni indult, de megbetegedett. Amikor 
visszatért, úgy akart élni, mint Jézus, ezért eladta mindenét.  (egy kisfiú 
körbelovagolja a várost, majd visszatér, leveti lovagi ruháját és csuhát húz) 



- Ferenc gondozta a betegeket, segített a koldusoknak. (valakit betagargat, 
másnak kenyeret ad) 

- Segített akkor is, amikor mások vitatkoztak egymással, hogy újra jók 
legyenek egymással szemben. (szétválasztja őket, simogat, megölelik 
egymást) 

- Böjtölt és gyakran imádkozott. (letérdel és imádkozik) 
- Ferenc nem csak az embereket szerette, hanem a növényeket és az állatokat 

is. 
A madarak hozzá repültek és csendben hallgatták. (két kislány repülést 

utánozva odamegy és leül a lábához, majd elrepül) 

- Minden más állatot is nagyon szeretett, akár szelíd volt, akár vad.  
- A városban járva látta, hogy az emberek félnek. Nagyon félnek! A 

városlakók reszkettek a félelemtől és a városkapu felé mutogattak. 
(mutogatnak) 

- Egy zord farkas ijesztette az embereket, még egyeseket meg is megharapott. 
(a farkas morogva, fogvicsorgatva jár a város körül) 

- Az emberek figyelmeztették Ferencet:  "Ne menj a városon kívül!  Jön a 
farkas és 
és bántani fog! " De Ferenc kiment és valóban, a farkas fut neki. (a farkas 

szalad felé vicsorogva) 

 

- Ferenc felemelte kezét, nyugodtan nézett rá és azt mondta: Állj meg! Farkas 
testvér, beszélni akarok veled.  (felemeli kezeit, a farkas megáll előtte) 

- Nem félsz tőlem?  Megeszlek! (vicsorog) 
- Nem félek! A beteg és gyenge állatokat megeheted, de te megharaptad az 

embereket.  Ezt Isten tiltja neked.  Rossz vagy Farkas testvér. 
- De éhes voltam, szörnyen éhes! (Könyörgőn nézi Ferencet) 
- Akkor sem bánthatod az embereket.  Isten nem akarja. (simogatja a farkast, 

az pedig a lábához fekszik) 
- Mit tegyek? 
- Farkas testvér, látom, hogy az éhség miatt támadtál az emberekre. 

Megmondom a város lakóinak, hogy adjanak neked enni a falakon kívűl. 
Rendben?  

- Igen, ha eleget eszek, nem akarok többé senkit bántani. Megígérem neked. 
(magyaráz, a városra mutat és az égre tekint, a farkas bólogat) 

- Add a mancsod, aztán menj békében, Farkas testvér!  És emlékezz, mit 
ígértél nekem! (a farkas mancsát nyújtotta, majd elvonult) 

- A város lakói csodálkoztak.   
- Ettől a naptól enni- inni vittek a farkasról a városfalhoz és gondoskodtak 

róla. A farkas pedig már nem bántotta őket. (kenyeret és vizet teszünk a 
városkapuhoz) 

 

 

Lezárás:   közös énekléssel és imádsággal 

- Együtt lenni jó… dal 



- Ima – Köszönjük Istennek, hogy ilyen gyönyörü Világot teremtett 
nekünk és kérjük segítségét, hogy Szent Ferenc példáját követve a ránk 
bízott természetet és állatokat szeressük és vigyázni tudjunk rájuk.  

- Szívből kérlek Istenem… 
 

 

Levezetés:   -  Szinezők a témában 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

Árpádházi Szent Erzsébet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sárga csoport 

 

  



 

Előzmények:  piros krepp papír gyűrése, gömbölyítése 

(ebből lesznek Szent Erzsébet rózsái) 

 

Köszöntés:   Gyertyagyújtás – közös éneklés 

 

Beszélgetés: 

 Kit hívunk ide közénk, amikor gyertyát gyújtunk?  - Jézust 

 Miért jut eszünkbe Jézus, amikor az égő gyertyát nézzük?  

- Jézus úgy vezet minket az életünkben, mint a gyertya a sötétségben  

- tanít minket, vezet bennünket 

 Mire tanít meg minket Jézus? 

- Jézus megtanít minket az igaz szeretetre, jóságra, boldogságra 

Ezért mi is nagyon szeretjük őt. 

Voltak olyan emberek, akik még nálunk is jobban szerették a mennyei Atyát, 

sokat imádkoztak s úgy éltek, ahogy ő tanította őket. 

 Kikre gondolhatok? - Szentek  

 Soroljatok szenteket? - Szt. Ferenc, Szt. László, Szt. Mihály, Szt. Márton.. 

 Ti hogyan tudtok segíteni a szegény embereknek, gyerekeknek? 

    - játéklemondás 

 

Ma annak a szentnek a történetét mondom el nektek, aki sokat segített a 

szegény és beteg embereken. 

 

 

  



SZENT  ERZSÉBET  LEGENDÁJA 

 

 

 

Réges régen az emberek magas várakat építettek a hegyek tetejére.  

A várakat erős fallal vették körül, hogy megvédjék a benne élőket. 

Egy ilyen nagy hegy tetején állt egy csodálatos vár, Wartburg vára. 

Itt élt az őrgróf, a felesége, és a fiúk, Ludwig.     - Z E N E 

 

Egy napon a messzi Magyarországról, fényes hintón megérkezett a magyar király,  

a királyné és a kicsi lányuk, Erzsébet.     - KÓKUSZDIÓ  

Erzsébet, ha felnő, ő lesz majd a vár úrnője, Ludwig felesége.  

 

A várban nagyon szívesen fogadták őket. Ők pedig drága ajándékokkal 

kedveskedtek az ott lakóknak.      - Z E N E 

 

Vittek magukkal:  selymeket, kelméket, drága ruhákat, - letenni a várba 

gyöngyöket, drágaköveket, gyűrűket, láncokat,  

és egy koronát, hisz egyszer királynő lesz! 

 

Így érkezett Erzsébet a várba, egy idegen országba. Eleinte sokat szomorkodott, 

sírdogált, hiszen még csak 5 éves volt. Nem értette az itt élő emberek nyelvét. 

Apja, anyja távol voltak tőle. De a vár lakói örömmel fogadták Erzsébetet. 

Hamarosan a nyelvet is megtanulta. Énekelni, táncolni, zenélni, sőt még lovagolni 

is megtanult. Azt is megtanulta, hogyan kell viselkednie egy királynőnek, hogyan 

kell járnia, hogyan illik enni, inni. Boldog volt.  
 

Amikor elérkezett az ideje, férjhez ment Ludwighoz. 

Nagyon szerették egymást. 3 gyermekük született.  

 

Erzsébet néha kilovagolt a várból és a közeli városba ment.  - KÓKUSZDIÓ  



Ott azonban nagyon nagy szegénység volt. Erzsébet nem látott mást, csak 

éhezőket, koldusokat, betegeket, szomorú embereket.   - Z E N E 

Kérőn nyújtották felé kezüket: - „Adj nekünk enni! Éhesek vagyunk!” 

 

Amikor Erzsébet visszatért a várba, nem tudott másra gondolni, csak a sok 

szegény emberre. 

 

Amikor eljött az este, bement a palota kápolnájába, letérdelt és imádkozott: 

- gyertya   

-„Jézusom nézd, én fényes aranykoronát hordok, Te pedig töviskoszorút. 

Szép ruháim vannak, neked erre már nincs szükséged, elvették tőled. 

Jézus te ezt kiáltod nekünk: - Nézzétek, én szeretlek benneteket, mindenemet 

nektek adom!” 

Ekkor Erzsébet letette a koronáját és azt mondta:  

„Jézusom segíts, hogy segíthessek. Én olyan szegény akarok lenni, mint Te, nem 

akarok többé fényes koronát hordani.” 

Jézus ekkor így szól Erzsébethez:  

„A szegények, a betegek, a koldusok mind a te Testvéreid. Menj, szolgáld őket!”

         - koronát a városba tenni 

 

Ezután minden nap lement a városba, hogy a szegényeken segítsen. 

Szétosztotta drága ruháit, ékszereit, gyöngyeit. Vitt nekik ennivalót is.  

     - a selymeket, gyöngyöket, ... a városba tenni 

 

De a palotában senki nem nézte jó szemmel ezt és panaszra mentek a királyhoz:  

- „Erzsébet elosztogat mindent! Hamarosan mi is szegények leszünk.” 

 

Egy napon, amikor egy kosár kenyérrel elindult a városba, a férje utána lovagolt.  

  - kosárban rózsák / letakarva    - KÓKUSZDIÓ 

 - „Erzsébet, mit viszel a kosaradban?” 

Erzsébet nem szólt, csak magában így imádkozott:-  „Istenem, segíts!” 

És mikor felnyitotta a kosarat, az tele volt rózsával.  



Ludwig elszégyellte magát – Erzsébet szeretet, mint a rózsa, örömet ad másoknak. 

– „Kedves feleségem, kérlek menj a szegények közé és tedd boldoggá őket!” 

 

Egy napon a királynak háborúba kellett mennie. Elbúcsúztak egymástól.  

Ludwig elesett a háborúban. 

Erzsébet napokon keresztül csak sírt, nehezen vigasztalódott. 

Letérdelt a kápolnában és így imádkozott Jézushoz: - „Jézus, nincs többé senkim 

rajtad kívül. Most már egész életemet Neked ajánlom!”   - apácaruha 

 

Elhagyja a várat. Ezentúl Jézust követve gyógyítja a betegeket, vigasztalja a 

szomorkodókat. 

Az emberek érzik az ő nagy szeretetét. 

 

Lezárás:  Gyerekek! Tudjuk-e mi is úgy szeretni az embereket, mint Erzsébet?  

- Nem kell mást csinálni, mint segíteni egymásnak, szeretni egymást és a mennyei 

Atyát! 

- A SZERETET MINDENKIÉ, … - dal közösen 

 

Levezetés:  színező – rózsák felragasztása 

 

 

Készítette:  Szabóné Pintér Mónika 

 

  



 

  



 

 

SZENT LÁSZLÓ 

- kék csoport – 

Előzmények: lovagvárak tanulmányozása, lovagok tanulmányozása 

                    lovagi sisak készítése, udvarhölgyek süvege 

                    lovagos társasjáték készítése 

                    kövek festése, mintázása 

Gyertyagyújtás 

dal: Együtt lenni jó 

       napi közös ima 

Tudjátok-e: kik vagyunk mi, akik itt ülünk körben? 

                     Hol élünk mi magyarok, hogy hívják a hazánkat? 

                   Emlékeztek-e mi minden van a mi országunkban? 

Leterítek egy zöld anyagot (mezők, Alföld), 

 majd barnát csúcsokkal(hegyek), kék csíkokat(vizek, folyók) 

Mi minden terem itt nálunk?  -gabona, gyümölcs, vadak…. 

(a gyerekek belehelyezik a teremben található ide illő dolgokat) 

Hogy megőrizzük ezt a szép és gazdag országot, az emberek várakat 

építettek.  

Kik laktak a várakban? – gazdagok, királyok, katonák, szolgák.. 

Ma, ahogyan ígértem: egy különleges emberről fogok nektek beszélni, egy szent 

emberről! 



- Ismertek szenteket? Kik azok a szentek, milyenek ők? 

Mi is lehetünk szentek? 

No, ez a nagy ember egy király volt, akit Lászlónak hívtak. – korona a 

legnagyobb vár tetejére 

Jól forgatta a kardot, tudott lovagolni (barna bőrdarab), vívni….(kard) 

Lovagkirály volt!  

Nagyon szerette Istent, (gyertya középre), ismerte a Bibliát,  

édesanyjával sokat imádkozott, (rózsafüzér), 

 a papok megtanították írni, olvasni….(Biblia). 

Magyarország területére templomokat építtetett. (kis keresztek elhelyezése) 

Erős, nagy és gazdag ország volt ez a Magyarország, ezért sokféle 

ellenség akarta elvenni kincseit. Sokszor kellett megvédenie az országát. 

(Mindenki elhelyezheti saját katonáját a királyi vagy az ellenség seregében) 

 

Történt egyszer, hogy a király ismét csatába hívta a seregét! (lovagi sisak) 

(ZENE) 

Szeretnétek vele menni? Gyertek! Lóra!– (megyünk egy kört lóháton) 

Az ellenséget, a betolakodókat mind leverték, Jól elfáradt a sereg, a kulacsok 

kiürültek, elfogyott a vizük a  kietlen pusztaságban, nem volt már jártányi erejük 

sem. Ekkor László király az Úrhoz fohászkodott, ahogyan mi is szoktunk  

(letérdelünk: Miatyánk..ima) 

Ekkor csoda történt: a király lovának patkója nyomán forrásvíz fakadt, (kék 

szalag), melyből a katonák jókat ittak s folytatni tudták útjukat. Ez a forrás azóta 

is csordogál és az emberek Szent László kútjának nevezik ezt a helyet. 

Máskor az ellenséget ki kellett kergetni az országból, így a király serege üldözőbe 

vette az idegeneket. Már majdnem utolérték őket, mikor azok félelmükben – 

látván, hogy nem tudnak elmenekülni – minden elrabolt pénzüket eldobálták, 

kiszórták az útra.(aranytallérokat gurítok szét) Mit csináltak a magyar katonák? 

Leugráltak a lovak hátáról s gyűjtögetni, szedegetni kezdték az aranyakat. Hiába 

buzdította őket a vezér: fogjuk meg a rablókat! Nem hallgattak rá. 

Ekkor László az égre emelte tekintetét: Uram segíts, hisz érted harcolok! 

Isten meghallgatta és kővé változtatta  (köveket teszek az aranyakra)az 

aranypénzeket az úton. Azóta is mutogatják a furcsa kerek köveket, melyeket 

Szent László pénzének neveznek. 

László király nagy erejű, csodatévő szent volt, számtalan legenda kering 

róla - példaképe mindannyiunknak, akiről a mi óvodánkat és iskolánkat 

is elnevezték. (címer) 



Szent László a magyar katonák és székelyek védőszentje, akinek sok templomot 

is szenteltek, még énekelnek is róla az ünnepi miséken. Hallgassuk csak! 

Zenehallgatás: Isten, hazánkért térdelünk elődbe… 

visszavezetés:  

Milyennek képzeled Szt. László királyt? 

- lerajzolhatod, kiszínezheted 

- matricán is megmutatom 

kicsik: mosdóhasználat után udvari szabadjáték 

 

Szt. László himnusza 

(XII. sz. vége) 

 

Áve, égi király híve, 

Királyoknak gyöngye, éke, 

László, mennynek sorsosa. 

Ég királyát ki követted, 

Országunkat védelmezzed, 

Légy hazádnak bajnoka. 

 

Magyaroknak menedéke, 

Angyaloknak társvezére, 

Égi kegynek edénye, 

Üdvözlégy, ó, kiváltságos, 

Jeles edény, igazságos 

Ítéletnek edénye. 

 

 

 

 

 

 

Vigadozzál, magyar nemzet, 

Csöngettyűkkel énekeljed 

Új királynak új dalod. 

Boldog Várad, áve, híred 

Növekedjék, dicsőséged 

Visszhangozzák századok. 

 

Krisztus, földről himnusz szárnyal 

Hozzád, aki keresztfáddal 

Magadhoz vonsz népeket: 

Mennybe menők szent lépcsője, 

Hitvallóknak díszítője, 

Áldás, dicséret neked. Ámen. 

 

(Csanád Béla fordítása.) 

 

 

 



  



 

 

 

 

SZENT ISTVÁN KIRÁLY 

 

 

 

 

 

Zöld csoport 



 

Milyen évszak van most? 

Hol jártunk? 

Kit köszöntöttünk Vodicán? 

Ki ő, kinek az Édesanyja? 

Szerettek anyukátokkal lenni? Miért? 

Égi Édesanyánk is gondoskodik 

rólunk, szeret bennünket. Ő 

mindenkinek a legszentebb édesanyja  

Hallottatok-e már a szentekről? 

Kik és milyenek a szentek? 

 

Mit láttok itt középen,mi lehet ez? 

 Ez egy ország. Milyen?(nap hegyek-

völgyek, fák, kék ég, két nagy folyó, 

mezők  

 

Ma egy igazi szent magyar királyról 

hoztam egy történetet, aki nagyon 

szerette Égi Édesanyánkat. 

Ez egy ország. nincs neve még, de 

magyarok foglalják el és laknak 

benne. Van egy fejedelmük, Vajk a 

neve. 

 

 

Ősz 

Vodicán 

Szűz Máriát. 

Jézusnak 

„gondoskodik rólunk, bajainkat 

megoldja“ 

 

 

igen, Szt. Mihály, Szt. Ferenc, Szt. 

László 

segítőkészek imádkoznak Isten 

szolgái szót fogadnak Istennek, 

megosztanak mindent másokkal, 

barna takaró,dobozok/tálak vannak 

alatta(hegy-völgy) 

sárga barna zöld kék anyagok, kék 

szalagok 

 

bőrszíj/bőrdarab kókuszok 

(lódobogás) 

A gyerek is „lovagolnak „tesznek egy 

kört=„honfoglalás” 

 

 

 



 Vajk és népe nem ismeri az Istent, de 

Vajk nagyon szeretné megismerni 

ezért mindent tudni akar róla. 

Hogyan ismerheti meg Istent? 

Követni szeretné Isten parancsait. 

Vajk szeretne Isten gyermeke lenni. 

 

Megkeresztelkedik és István lesz a 

neve.(jelentése) 

 

 

Olyan hercegnőt keres István 

fejedelem, aki nagyon szereti az 

Istent: Gizellát, aki németül beszél, 

mert olyan országban él  

 

A nagy esküvőre eljönnek vele a 

papok a szerzetesnővérek, akik itt is 

maradnak és tanítani kezdik népet 

Istenről. 

A magyarok templomokat építenek, 

vasárnap misékre mennek, 

énekelnek, imádkoznak Istenhez, 

megkeresztelkednek 

 

 

 

 

Olvassa hallja,tanítják neki 

 

 

 

fehér terítő a szíjra kis fémkancsó 

tányérral 

 

 

menyasszonyi koszorú esküvői zene 

a gyerek is tesznek egy kört párosan 

=hivatalosak az esküvőre 

 

 

fekete- fehér papi anyag 

 

 

nagygyertya, keresztek több 

harangszó 

 

 

 

 



Mikor ezt látják a püspökök, akkor a 

pápához fordulnak, és arra kérik, 

adjon István fejedelemnek koronát, 

és ő legyen a magyarok királya, és 

országát hívják Magyarországnak. 

István király nagyon szereti a népét. 

Megvédi, őket, imádkozik értük, 

gondoskodik róluk. 

 Nagy bánat éri, amikor megöregszik: 

meghal a fia Imre herceg. Ki lesz majd 

Magyarország védelmezője, ha ő is 

meghal? 

Akkor az öreg István király kérte Szűz 

Máriát vigyázzon az országra és a 

népre, nehogy elvesszen, legyen 

Magyarország Mária országa. 

István királyhoz halála után is sokan 

fordultak segítségért és az ima mindig 

meghallgatást talált.  

Szűz Mária országa Magyarország, 

most is itt van, itt lakunk benne. 

Köszönjük és kérjük Istent Szent 

István király kérésével együtt, őrizze 

meg mindig ezt az országot a 

magyaroknak.  

Pl. záró lehetőség: Kiscsoportosok 

mosdóba, udvarra, nagyok díszítsék meg az 

országot. 

 

pápasüveg, arany anyag és magyar 

korona 

koronázási zene  

a gyerek térdelve imára tett kézzel= 

ők is ott vannak a koronázáson 

 

 

 

(folyamatosan halkan gregorián ) 

 

Mária kép a magasba alá kerül a 

korona 

 

 

 

(zene vége) 

 

állva: a napi ima  

 

 

 

 

                                                                                            Készítette: Osztheimer Ildikó 

  



 

 

 


