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Kedves Szülő vagy Kedves Felnőtt Segítő! 

A kisebbek lelkinapjához szükség van az Ön segítségére is! Kérem, ha kicsi a gyermeke, olvassa el 

neki a feladatot, segítse kezelni a technikát, illetve amikor odaérnek, beszélgessen el a 

gyermekkel a felmerülő kérdésekről! Köszönöm segítségét! 

Bevezetőnek hallgassuk meg ezt: https://soundcloud.com/tornay-gabor/varj-es-ne-felj-b-i-2 

1. Elsőként nézd meg ezt a filmet Szent Ferencről:  

Kisfilm Szent Ferencről (kattints rá!) 

 

2. Szent Ferenc nagyon szerette az állatokat, ezt a filmben is több helyen láthattad. Fel tudod 

idézni, hogy hol? Emlékszel a kutyára, akihez lehajolt és a kutyatestvér rögtön 

engedelmeskedett neki? Máris szelíd volt és nem bántotta a gyerekeket! Aztán a 

templomépítés! Hogy segítettek az állatok felépíteni a romos templomot! Ferenc minden 

teremtménnyel nagyon barátságos volt! 

 

3. Kérlek, rajzold le egy papír közepére Szent Ferencet. Úgy rajzold le, hogy még jócskán férjen 

köré sok-sok dolog. Az állatok iránti szeretete miatt rajzolj mellé minél többféle állatot és 

növényt. Ne feledkezz meg a Napról és a felhőkről sem, de a háttérben még a hold és 

csillagok is ott lehetnek valahol távol a messzeségben egy elmúlt éjszaka emlékeként. 

A rajzolás közben hallgathatod ezt az éneket: Benedicimus Te (kattints rá!) Végezz nagyon 

szép és alapos munkát, legalább 30 percet foglalkozz a rajzzal! 

 

Most tarts egy kis szünetet, ha tudsz levegőzz a kertben 20 percet, egyél, igyál és utána 

folytasd! 

 

4. Szent Ferenc ünnepén tartjuk az állatok világnapját és számos alkalommal, amikor 

bolygónkról, a Földről megemlékezünk, akkor Szent Ferencet hívjuk segítségül. Ferenc 

nagyon-nagyon szeretett minden teremtményt! 

Most szeretnénk pár dolgot megtanulni, amivel vigyázhatunk a Világunkra: 

- Takarékoskodunk a vízzel!  

Találj ki pár dolgot, hogy hogyan lehet takarékoskodni a vízzel és ezt kicsi képként rajzold 

le Ferenc mellé a papírodra! 

- Takarékoskodunk az árammal! 

Ma már nagyon takarékos lámpák vannak, de ha feleslegesen égnek, akkor az pazarlás. 

Ugyanígy, ha feleslegesen hagyunk bekapcsolva valamit, ami árammal működik. Sok kicsi 

sokra megy! – szokták mondani. Rajzolj egy vagy több kis képet Ferenc mellé, ami arról 

szól, hogy hogyan takarékoskodhatunk az árammal! 

- Szétválogatjuk a szemetet! 

Ha mindent egy vödörbe teszünk, akkor nagyon sok vegyes hulladékkal terheljük a földet. 

Ha külön válogatjuk az üveget, a papírt, a fémet és a műanyagot, külön tesszük a 

kidobandó elektromos berendezéseket, akkor ezzel elősegítjük, hogy ezeket a dolgokat 

újra hasznosítsák. Tudtad, hogy az összegyűjtött műanyag üvegekből készülnek a 

polárpulcsik? Tudtad, hogy eldobott konzervekből biciklivázat is lehet csinálni? Tudtad, 

hogy a papírhulladékból tojástartó vagy fűtőanyag is készülhet? 

https://soundcloud.com/tornay-gabor/varj-es-ne-felj-b-i-2
http://geremark.hu/video/szentferenc.mp4
http://geremark.hu/hangok/benedicimuste.mp3


Rajzolj Ferenc mellé kis képeket, amelyeken szétválogatott szemét van! Mi ezzel tudjuk 

szeretni a Földet! 

- Jók vagyunk az állatokhoz!  

Talán már láttál a fészkéből kiesett madárfiókát. Visszatetted? Vagy didergő, éhes 

állatot? Adtál neki ételt? Ugye sose bántanál egyet sem Isten barátságos állatai közül? 

Télen készítesz-e madáretetőt? Nyáron esetleg tettél már ki vizet vadonélő állatoknak? 

Ugye, mennyi lehetőség van? Rajzolj Ferenc mellé egy bajbajutott állatot, amin éppen 

segítesz! Így szépen követed Ferenc példáját! 

5. Ha még marad időd ebédig, akkor azt töltsd játékkal! Ne felejtsd el rendben elrakni a 

ceruzáidat, hegyezd is ki őket! 

 

Ebéd után köszönd meg az ételt és segíts az elpakolásban! 


