Különleges tini napok
A különleges alkalmak lényege, hogy a szokványostól eltérő módon érjünk el a kamaszok szívéhez.
Sokkal több játékkal, zenével, mókával és kacagással, mint azt egy hagyományosabb vasárnapi
iskolái órán, gyermek-istentiszteleten, vagy örömhírklubban tennénk!
Minden alkalomhoz már van egy kész anyag amit mi használtunk. Elkérhető.
A legtöbb témában az interneten tömérdek ötlet, kép és lehetőség van fent angol és magyar oldalakon
is!
1. FROG- Béka buli
Megjelenés: Zöldben
Ételek-italok: csak zöldek (légy kreatív, rengeteg zöld ételünk van!)
Dekoráció: zöld, béka,
Játék ötlet: Zöld papírból, origami béka hajtogatás és ugráltatóverseny a padlón...stb
Éneklés: Sok, lendületes dal!
Igerész: Fully Rely on God- Teljesen bízz Istenben Példabeszéd 3:5-6 5
Az egész buli erre a tinik körében népszerű F.R.O.G -karkötőre alapul.
„Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! 6Minden utadon gondolj rá,
és ő egyengetni fogja ösvényeidet.” Példabeszéd 3:5-6 5
Szóról szóra végi lehet menni a tanításba mit is jelent ez számukra a hétköznapokban!
2. Black and Withe party
Megjelenés: feketében vagy fehérben
Ételek-italok: fekete vagy fehér (légy kreatív, bár bizarr kissé, de legalább
új ízeket is megkóstolnak!)
Dekoráció: fekete, fehér dekoráció, esetleg kártyalapok,
a lényeg az ellentét
Játék ötlet: Élő amőba fekete fehér lufival két csapatban,
bármilyen csapat vagy sorjáték a két szín között!
Éneklés: Sok, lendületes dal! (Pintér Bélának is van egy jó szövegű fekete fehér dala!)
Igerész: 2Sámuel 22,31 „Az Istennek útja tökéletes; Az Úrnak beszéde tiszta; Paizsa ő
mindeneknek, a kik ő benne bíznak.”
Az egész ötlettel a jóra és rosszra tereljük a figyelmet. Jöhet a szavak nélküli könyv is a
tanításba. Vagy meg lehet vizsgálni Dávid életét. Tett jó és rosszat is, mégis Isten szíve
szerinti férfi volt. Miért? Jó evangelizációs téma!

+játékok:
F+F
gyöngyválogatás
F+F élő amőba
F+F versírás

3. Music-party
A tiniknek a zene nagyon sokat jelent, része az életüknek, de nem mindegy milyen zenét
hallgatna, milyen zenét engednek be a képlékeny világukba!
Megjelenés: valami ami a zenéhez kötődik
Ételek-italok: nincs jelentősége...de egy hangszer alakú torta elég menő pl: gitár!
Dekoráció: kották, hangjegyek, bármi és minden ami zene!
Játék ötlet: zenés játékok...
Éneklés: Sok, lendületes dal! (Pintér Bélának is van egy jó szövegű fekete fehér dala!)
Igerész: Milyen zenét kedvel Isten?Hol és hogyan jelenik meg a Bibliában?
Hangszerek? Stílusok? Zenészek? 1Péter 5,8 „Józanok legyetek és vigyázzatok, mert ellenségetek, az
ördög, mint ordító oroszlán körüljár, keresve, kit nyeljen el.”
Meghallgatunk, ha van rá lehetőség klipeket mutogatok mai menő zenékről, és átbeszéljük, miért jó
mért nem? Lefordítunk együtt angol szövegeket, felhívva a figyelmet,
hogy azért mert nem érted, még árthat! Mindenki elmondhatja a véleményét, írhatunk
együtt közösen dalt. Beszélünk a zene a ritmus a szöveg hatásáról. Beszélhetünk a Klippek
képvilágáról, a követésről, rajongásról, a példaképekről. Bőséges téma!

4. Medve nap (február 2- közelében nagyot üt! )
Megjelenés: egy mackóval
Ételek-italok: amit a macik is szeretnek (zöldségek gyümölcsök, méz,
gumimaci, medve süti)
Dekoráció: minden jöhet ami medvés
Játék ötlet: híres medvék kvíz (többnyire egy közös korcsolyázással
kötjük össze)
Éneklés: Sok, lendületes dal! (Áldom szent neved a MÉZZEL folyó
földeken ☺)
Igerész: Róm 1:12, 2 kor. 5:17, Kol. 3
Ó-ember új ember témát járjuk körül. Megtéréssel, megfordulással.
Levetkőzni? Felöltözni? Megtérni? Miből kell megtérni? Elfordulni az ó embertől? Milyen is volt az?
Ki az ó ember? Ki az új ember? Test? Lélek? Szellem? Gondolkodásmód?

Mi volt, mi marad, mi változik a hétköznapok szintjén?

5. Tóga party
Megjelenés: Tógában (ókori görög vagy római kori jelmez)
Ételek-italok: zöldségek gyümölcsök, szőlőlé, olívabogyó, humusz, lapos kenyér,
...ókori ételek
Dekoráció: minden jöhet ami ókort, agyag edények, korsók, kaspók, fehér terítők,
borostyán,
Játék ötlet: Marokkó/ mikádó, darts, célba dobós, erőversenyek,
A játékok során ókori pénzeket gyűjthetnek amiből a nap menetén egyszer csak a
Cézár rendeletére adót szedünk. Az alkalom égén pedig beválthatják apró
jutalmakra.
Éneklés: Sok, lendületes dal!
Igerész: Törvény és az igazság! Római levél!
Hit által igazulunk meg nem törvény által, mert a törvény betűjét nénénk, elvesznénk!
Vagy; szolgaság szabadság témaköre nagyobbaknak. Valaminek rabjává lenni, mit jelent szabadnak
lenni, hogy kel jól élni a szabadsággal? Tényleg mindent szabad nekem, de nem minden használ?
Jó evangelizációs téma!
Játékok
Hányast dobtál?
jégtörő játék- óriás dobókockával: oszd meg velünk:
1. Mi neved, beceneved?
2. Mi a hobbid?
3. Miért vagy itt?
4. Mi a legjobb dolog ami a szünetben veled
történt?
5. Mit olvastál utoljára?
6. Mi az amiben te más vagy mint a többek?/ újra
dobhatsz
Roppantmód örülők, hogy találkoztam veled!
Bemutatkozós, jégtörős játék, a tink egymás mellett
haladva adott jelre megállnak a másikkal szemben és
30mp csak arról beszélnek a társuk szemébe, hogy miért
is örülnek a másikkal való találkozásnak! Aztán jelre
csere és indul tovább! Ha ugyanazzal keveredsz össze,
más dolgokat kell mondanod!
Fekete, fehér, igen, nem : közismert régi játék :)

Béka ugratás:
Közösen zöld papírból együtt békát hajtogatunk amit a
terem kijelölt részén ugróversenyre fogunk!
Villámkérdések:
1,Mondj egy állatot ami fekete és fehér? ZEBRA,
Panda, dalmata, Madagaszkári vari
2,Mondj egy sportot amibe van valami F+F? F1,
focilabda, karateruha, fekete öv, Biliárd, sakk
3,Mondj egy F+F ételt ? KAVIÁR, JOGHURT,
tejberizs, kaviár,
kókuszgolyó, sajtkrém, extra csokis muffin, tejszínhab,
4,Mondj egy F+F italt? KÓLA, TEJ, tejszín italok, kávé
5,Mondj egy celebet –híres embert akinek a nevében a
F+F szó szerepel! FEKETE LÁSZLÓ, Fekete Dávid,
6,Mondj egy filmet vagy regényt a minek a nevében a
F+F szerepel? FEKETE VÁROS, MAN IN BLACK,
Hófehérke, fehér tenyér
7, mondj egy Disney rajzfilm szereplőt akik F+F
színekben pompázik? SZÖRNYELLA DE FRÁSZ,
Hófehérke, Pongó,
8, mondj egy hangszert ami tipikusan F+F! ZONGORA

