A megerősítés szellői

William Mmutle Masetlha Alapítvány

Kilencedik lecke
Egy különleges hely
Kövessétek a történetet, miközben a tutorotok azt felolvassa!
Húzzátok alá a számotokra új vagy nehéz szavakat!
Musonda egy különleges helyre megy, amikor
egyedül akar lenni és elgondolkozni dolgokról.
Ez a hely a folyó közelében van, ahol egy magas
mangófa árnyékában egy nagy lapos szikla terül
el. Musonda felmászik a sziklára, hátára fekszik,
és néz felfele a fa leveleire és ágaira, meg a
köztük kukucskáló kék égboltra. Hallgatja a
madarakat és a folyó halk sodrását. Ez egy
csodálatos hely, ahol Musonda mindig nyugodtnak és boldognak érzi
magát.
Az elmúlt hetekben, amióta Rose eljött hozzá, a két lány sok mindenről
beszélgetett, és Musonda feje tele van gondolatokkal. Ezért egyik reggel
úgy dönt, hogy elmegy a kedvenc helyére. Amint fekszik a sziklán,
visszaemlékszik a klinikán töltött napra. „Olyan jó volt valami hasznosat
csinálni” - gondolja magában. Arra is emlékszik, amit az apukája gyakran
mondogat, hogy a fáknak gyümölcsöt kell hozniuk. Majd így tűnődik:
„Hogyan gondoskodhatok arról, hogy az életem jó gyümölcsöket
teremjen?” Azonnal a „megerősítés” szóra gondol.
Éppen ekkor erős szél támad. Néhány levelet a levegőbe röpít. A levelek
között Musonda meglát egy kis sárga madarat. Miután a szél elcsendesül,
az összes levél a vízbe esik, a madár azonban tovább repül. Amint nézi a
madarat, eszébe ötlik valami. A szél lökést adott a kismadárnak, az pedig
most egyre és egyre magasabbra röpül. Talán ez az, amit a megerősítés
jelent. A madár erőfeszítést tett, hogy röpüljön, és a szél segített neki.
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Lemászik a szikláról és hazamegy, hogy elmondja Rose-nak amit látott és
gondolt. A lágy szellő kellemes érzés az arcán.

1. Feladat
A tutorotok kétfős csoportokra fogja felosztani az osztályt. A társaddal
felváltva olvassátok el egymásnak a történetet!
2. Feladat
A tutorotok az alábbi kérdéseket fogja feltenni az osztálynak. Beszéljétek
meg őket és írjátok le a válaszokat!
1. Mikor megy Musonda különleges helyéhez? __________________
______________________________________________________
2. Kivel megy? ___________________________________________
______________________________________________________
3. Hol van a különleges helye?

_______________________________

______________________________________________________
4. Mit érez Musonda, amikor itt van? __________________________
______________________________________________________

5. Miért dönt úgy, hogy most elmegy erre a különleges helyre? _____ ______________
______________________________________________________
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6. Min gondolkozik Musonda, amikor ott van?

__________________

______________________________________________________
______________________________________________________
7. Mit mondogat gyakran Musonda apukája?

____________________

____________________________________________________________
___

8. Mit lát Musonda a szél által a levegőbe röpített levelek között? _________________
9. Mi történik a levelekkel, amikor a szél elcsendesül? ____________
10. Mi történik a kis sárga madárral? ___________________________
______________________________________________________
11. Mi jut eszébe, amikor látja a madarat a szél segítségével röpülni?
______________________________________________________
______________________________________________________

3. Feladat
A tutorotok fel fogja olvasni az alábbi feladatokat és meg fog kérni
benneteket, hogy karikázzátok be a válaszokat.
1. Musonda feje “tele van gondolatokkal”. Ez azt jelenti, hogy
a) sok kérdése van.
b) sok mindenről gondolkozik.
c) túl fáradt, hogy gondolkodjon.
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2. Musonda reméli, hogy élete majd „jó gyümölcsöket fog hozni”. Ez azt
jelenti, hogy
a) reméli, hogy jó dolgokat fog csinálni az élete során.
b) éhes.
c) reméli, hogy lesz egy farmja, amikor nagyobb lesz.
3. Az a kifejezés, hogy „a szél elcsendesedik”, azt jelenti, hogy
a) a szél abbamarad.
b) a szél gyengébb lesz.
c) a szél megváltoztatja irányát.
4. Amint Musonda nézi a madarat, „eszébe ötlik valami”. Ez azt jelenti,
hogy
a) van egy kérdése.
b) van egy gondolata.
c) azon tűnődik, hogy merre megy a madár.
4. Feladat
A tutorotok meg fog kérni benneteket, hogy az alábbi szavak
mindegyikével alkossatok mondatokat.
árnyék sodrás kedvenc
dönt néz jelent szellő

lapos visszaemlékszik
hasznos

5. Feladat
Most egészítsétek ki az alábbi mondatokat a fenti szavak egyikével! Ahol
szükséges, ragozott formát használjatok!
1. Igen meleg nap volt, így az ____________________ ültünk, hogy
megegyük az ebédünket.
2. A farmer egy ______________ földterületet keresett, ahol felépítheti
a házát.
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3. A lánynak van egy _______________ imája, amit minden reggel
elmond.
4. Az ökrös szekér nagyon _________________ nehéz dolgok
cipelésére.
5. A hűvös _____________ befújt a házba a nyitott ablakon keresztül.
6. A heves esőzések miatt erős a folyó ______________________ .
7. Nem tudott _______________________ a dal szövegére.
8. A kisfiú _____________, hogy a bátyja hogyan köti be a cipőjét.
9. A szülők nem tudták ______________, hogy milyen nevet adjanak a
kisbabának.
10. Ha a mangó sárga belül, akkor az azt ________________, hogy érett.
6. Feladat
Tanuljátok meg kívülről a következő idézetet, miután kiegészítettétek a
mondatot az alábbi feladatban!
„Isten a segítője azon lelkeknek, kiknek is célja az emberiség
szolgálata, s kik erőfeszítéseiket és törekvéseiket az összes
emberek javára és előmenetelére szentelik.”
Isten a _______________ azon lelkeknek, kiknek is _____________ az
emberiség

_______________,

s

kik

____________________

és

_____________________ az összes emberek __________________ és
_____________________ szentelik.
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