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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kányádi Sándor: Világgá 
ment a nyár (lásd: Nyár-
búcsúztató c. téma)
Hálaadás: Zsoltárok 136,1 
– 2Korinthus 9,15
Mészöly Miklós: 
Kökény kisasszony
János 12,24 (lásd: Biblia)
Csoóri Sándor: 
Lekvárcirkusz bohócai
Kalász Márton: 
Lében kanál
Finy Petra: Almáspite 
(részlet)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény 

Gyűjtögetéshez kosarak
Fénymásolópapír, 
zsírkréta
Növényhatározó könyv 
(applikáció, telefon)

Biblia
Gyűjtött levelek, ágak, 
termések
Sütemények, almáspite
Teakeverék(ek)
Tálalás, teafőzés esz-
közei
Termésbábkészítés 
anyagai, eszközei

ÉVFOLYAM
1−2. osztály

JEGYZETEIM 

Őszi hálaadás
Egész napos komplex témanap 

(magyar, természetismeret, hittan, technika)

Az ősz megszámlálhatatlanul sok ajándékát szeretnénk megkö-
szönni Istennek a gyerekekkel és a szülőkkel ezen a napon. A nap 
első részében (ha lehet, a szülőkkel együtt) egy termésgyűjtő er-
dei kiránduláson veszünk részt, ahol a gyerekek tapasztalati úton 
is megismerkednek erdei növényekkel. Délutánra teadélutánt 

szervezünk, amin az irodalmi művek és a közös kreatív tevékenységek bontják ki 
az igei mondanivalót. 

Áttekintő vázlat
5.1 Erdei kirándulás  min. 1-2 óra
5.2 Hálaadó teadélután  min. 2-3 óra 

5.2a Hálaadás asztala
5.2b Kökény kisasszony
5.2c Őszi ízek 
5.2d Őszi formák

Összesen:  egy teljes nap

A hálaadó nap két nagy részből áll: az első egy kirándulás az 
erdőben (esetleg séta a parkban), a másik egy teadélután. A két 
rész megtartható egy napon, de két különböző napon is. 
A teadélutánhoz kérjük a szülők segítségét! Aki tud, hozzon be 
egy-egy üveg házi főzésű lekvárt, illetve akinek az anyukája tud, 

süssön almáspitét, küldjön be néhány szeletet, és írja le a receptjét is! Természe-
tesen bármilyen őszi gyümölcsöt is hozhatnak a gyerekek, illetve szülők.
A hálaadó teadélutánra hívjuk meg a szülőket, nagyszülőket (lehetőleg az alka-
lom előtt egy héttel)! 
A termésbábkészítéshez készítsünk elő kis csoportonként elhelyzhető alátétpapí-
rokat, alátét (fa, műanyag) lapokat, kést (a szülőknek), árat vagy szöget, pálciká-
kat stb! Nagyobb mennyiségű gesztenyéről, makkról is gondoskodhatunk.

5. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek



JEGYZETEIM

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Erdei kirándulás

A gyerekekkel (és a vállalkozó szülőkkel) tegyünk egy kirándulást az erdőben 
(esetleg egy parkban)! Idézzük fel Kányádi Sándor Világgá ment a nyár című 
meséjét (találkoztunk vele a Nyárbúcsúztató című szeptemberi első témában)! 
Emlékszünk-e rá, ott milyen fa szerepelt? (Bükkfa, tölgyfa, illetve mogyoróbokor.) 
Vajon van-e ebben az erdőben bükkfa, tölgyfa? Miről ismerjük fel? (Leginkább a 
leveléről vagy a terméséről, a makkról.) 
Vigyünk magunkkal egy fákat bemutató könyvet (növényhatározót), vagy töltsünk 
le egy fahatározó applikációt! A gyerekek figyeljék meg a kiválasztott fa leveleit, 
törzsét, termését, lombkoronáját, és (felnőtt segítségével) próbálják meghatároz-
ni, hogy milyen fát találtak!
A Google Playről ingyenesen leölthető Fa Book segítségével több mint száz Ma-
gyarországon élő fát tudunk beazonosítani (elérhető a reftantar.hu-n, a szö-
veggyűjtemény aloldalán).

Erdei sétánk során gyűjtögessünk különböző terméseket, növényi részeket, ame-
lyeket a teadélutánon fel tudunk majd használni! Keressünk bükk- vagy tölgy-
makkot, gesztenyét, gubacsot, mogyorót. (A gubacs nem termés, hanem lehet pl. 
a gubacsdarázs „fészke”.) A szeder és a málna ugyan már leérett, de a leveléből 
kiváló tea készíthető, hasonlóan a csalánhoz vagy a lándzsás útifűhöz. (Csalánt 
csak kesztyűvel gyűjtsünk!) Ha már voltak deres reggelek, akkor gyűjthetünk 
kökényt, somot is. Díszítéshez gyűjthetünk színes faleveleket, ágakat. Ezeket a 
növényeket is próbáljuk meghatározni a gyerekekkel együtt! 
A gyerekek készíthetnek mintagyűjteményt a fák kérgéről: egy fénymásolópapírt 
szorítsanak a fa törzsére, majd zsírkrétával satírozzák át a lapot!

Figyelem!
A gyerekekkel ne szedjünk gombát! Ha gombával találkozunk, beszéljük meg, 
hogy közülük több életveszélyes, ezért csak a felnőttek szedhetik, és nekik is 
MINDEN ESETBEN el kell vinniük a gombavizsgálóhoz! 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerkedje-
nek az őszi erdő ajándé-
kaival.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mese felelevenítése
Növényhatározás (megfi-
gyelt jellemzők alapján)
Termésgyűjtés
Kéregmintagyűjtés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Gyűjtögetéshez kosarak
Növényhatározó könyv 
(applikáció, telefon)
Fénymásolópapír, 
zsírkréta

min. 
1–2 

perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Közösségépítés, hála-
adó alkalom a szülők, 
nagyszülők és gyerekek 
részvételével.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Hálaadó asztal feldíszí-
tése
Ige- és meseolvasás, 
beszélgetés 
Versolvasás, versjáték
Süti- és teakóstoló
Termésbábok készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Biblia
Gyűjtött levelek, ágak, 
termések
Sütemények, almáspite
Teakeverék(ek)
Tálalás, teafőzés eszközei
Termésbábkészítés anya-
gai, eszközei

JEGYZETEIM 

5.2 Hálaadó teadélután

5.2a Hálaadás asztala
Készítsünk el a gyerekekkel közösen egy hálaadási asztalt, amire elhelyezzük 
mindazt, amit az erdőn gyűjtögettünk, illetve amiket a szülők behoztak (lekvár, 
gyümölcs, sütemény)! Az asztalt díszítsük fel az erdőn gyűjtött színes levelekkel, 
termésekkel, faágakkal! 
Olvassuk fel a következő igéket:

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, 
mert örökké tart szeretete!
(Zsoltárok 136,1)

Hála legyen Istennek 
kimondhatatlan ajándékáért!
(2Korinthus 9,15)

A kirándulás tapasztalatai és a hálaadó asztalon megjelenő termények alap-
ján beszélgessünk a gyerekekkel arról, miért lehetünk hálásak így ősszel az 
ÚrIstennek! 

5.2b Kökény kisasszony
Olvassuk fel Mészöly Miklós Kökény kisasszony című meséjét, vagy kérjük meg 
előre valamelyik szülőt, hogy ő olvassa fel a teadélutánon! Beszélgessünk a mese 
alapján: kik a főszereplők, miért pletykálkodtak Kökény kisasszonyról, kire várt, 
mi történt vele, miután megjelenet Sas úrfi, milyen volt a birodalma? És végeze-
tül: mi történt Kökény kisasszonnyal Sas úrfi fészkén? 
Kökény kisasszony meséjét vonjuk párhuzamba János evangéliuma 12. fejezeté-
nek 24. versével:
„Bizony, bizony, mondom nektek: ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egy-
maga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz.”
Ezt a gondolatot Jézus nem sokkal a Jeruzsálembe való bevonulása után mondta. 
Vajon mit jelenthetett ez a példázat (kép, hasonlat)? 

5.2c Őszi ízek 
Kóstoljuk meg mindazt a sok finomságot, amit az ősz adott nekünk! 
Az erdei termésekből: málna- és szederlevélből, csalánból, útifűből készítsünk 
teakeveréket, amibe rakhatunk almahéjat, csipkebogyót (de akár szedret, málnát 
vagy áfonyát) is! (A teakészítéshez a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán 
is találunk egy kis segítséget.)

min.
 2–3 óra



JEGYZETEIM

Míg a tea elkészül, olvassuk el Csoóri Sándor Lekvárcirkusz bohócai című versét, 
és beszéljük meg, milyen gyümölcsökből szoktunk lekvárt készíteni!
Majd álljunk fel, és játsszuk el Kalász Márton Lében kanál című versének soraira 
a lekvárfőzést, a keverést-kavarást, először jobbról balra, aztán balról jobbra, 
végezetül összevissza kevergetve a képzeletbeli lekvárt!

Az almás süti is az ősz egyik ajándéka. Olvassuk fel a gyerekeknek Finy Petra Al-
máspite című meséjét, és beszéljük meg, miért volt annyira finom a nagyi almás-
pitéje! 
Ezután lássunk neki a tea-, lekvároskenyér-, almáspite-kóstolóhoz. Az almáspite-
recepteket a kínáló tálak mellett helyezzük el, így a szülők, nagyszülők számára 
is lehetőség van a tapasztalatcserére: új almáspiterecepttel gazdagíthatják 
tudásukat.

5.2d Őszi formák
Végezetül az összegyűjtött termésekből a gyerekek a szülők segítségével készít-
senek termésbábokat! A gesztenyebabák készítését valószínűleg minden szülő 
ismeri. Éppen ezért (a sémák elkerülés végett) nem árt, ha adunk néhány ötletet 
a gesztenyebábok megújítására a Termésbábok című tankocka segítségével (elér-
hető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán). A képek többsége rákat-
tintva nagyítható, a sorbarendezés nem feladat (mindegy, hogy mi a sorszám). 
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