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1.Ének:

3.Ima:

Gottes Liebe ist so wunderbar,

Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be

Gottes Liebe ist so wunderbar,

szívem sötétségét, és adj nekem igaz hitet,

Gottes Liebe ist so wunderbar,

biztos reményt és tökéletes szeretetet,

so wunderbar groß.

érzéket és értelmet Uram, hogy
megtegyem a

So hoch, was kann höher sein?

te szent és igaz parancsodat.

So tief, was kann tiefer sein?

/Szent Ferenc imája a kereszt előtt/

So weit, was kann weiter sein?
So wunderbar groß.

4. Ének:

2.Mondóka:

Kis házad, földi életed

Egy, kettő, három, négy

Hogyha nem sziklára építed

Te kis cipő, hová mégy?

Jön a szélvész és az áradat

Tudom, amit tudok én

Jajj, összedönti házadat

Óvodába futok én.
5. Ének:
Egy, kettő, három, négy
Te kis gyermek, hová mégy?
Se erdőbe, se rétre
Az Úr Jézus elébe.
Egy, kettő, három, négy

Dicsérjétek az Urat odafönn az égben,
dicsérjétek angyalok s szentek seregében.

Dicsérjétek nap és hold, díszei az égnek,
dicsérjétek csillagok, szelíd égi fények.

Jézus, nálam szállást végy
A szívemet kitárom

Dicsérjétek az ég Urát erdő-mező vadja,

Térj be hozzám királyom.

valamennyi állatfaj, mely a földet lakja.

Dicsérjétek gyerekek, fiatalok, vének,
hatalmas az Úr neve, magasztalja ének.
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A tevékenység témája: Szent Ferenc a templomépítő komplex tevékenység
A tevékenység felépítése:
 Előzmények: Séta a templom körül, templom megtekintése, Szent Ferenc életét
bemutató gyermek CD, egy építkezés nyomon követése képeken
Módszer, eszköz
 Felkínált játéktevékenységek
 általunk készített társasjáték
IKT eszközök – a gyermekek
életkorának figyelembe vételével
 memóriajáték az adott témában
Gondolkodás, megfigyelőkészség,
türelem fejlesztése
 építkezés a szőnyegen - Assisi és
környéke,
Térészlelés fejlesztése
Közös játék – közösségerősítés
Egymás munkájának megbecsülése
Matematikai tartalmak – magas,
alacsony, számosságok megállapítása,
tő és sorszámnevek gyakorlása
Komplexitás biztosítása


Felkínált kézimunka tevékenység:
 hajtogatott templom díszítése
fültisztítóval - pöttyözés

Tiszta munkára törekvés
A technika begyakorlása,
bemutatás, magyarázat, segítségadás,
dicséret, buzdítás, differenciálás
Komplexitás – énekek, versek

 Csendes percek:
Szervezés

Elhelyezkedés a szőnyegen kör
kialakításával.

Beszélgetés:
Óvodánk névadója
Szent Damiano templom és kereszt
Az Úr kérése
Testvérek
Rend alapítás – 3 fogadalom
Növények, állatok és teremtett
világ szeretete
 Ferenc pápa







Kommunikáció – egymás
meghallgatása.
Párbeszéd kialakítása
Buzdítás, dicséret, magyarázat
A teremtett világ védelme, óvása
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