6.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Szabó T. Anna: Gyertya
Tarbay Ede: December
(Demény Péter: Karácsonyi dal)
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Beszélgetős advent
45 perces komplex szövegfeldolgozó óra (technika,
vizuális kultúra, magyar, etika, hittan)

Miről szól ez
a tanegység?

Szöveggyűjtemény
Csoportonként:
Koszorúalap
Színes és örökzöld
levelek, ágak, termések
U-alakúra hajlított
drót
Gyertya vagy mécses,
alátét tálka
Pedagógusnak: gyufa,
öngyújtó

•
•
•
•

Az advent titkáról szól ez a tanegység is, azért került ebbe a
témába. Az adventi koszorú nem pénz kérdése, hanem közösséget formáló szokás, amit a magunk módján mi is megélhetünk.
Ebbe von be a közös kézműves tevékenység, a fény liturgiája és a
beszélgetés. Erről beszélnek a feldogozott versek, a figyelmünket
egymásra és a körülöttünk élőkre irányítva.

Áttekintő vázlat

6.1 Adventi koszorú készítése
6.2. Adventi gyertyák fényénél
6.2a Beszélgetős vacsora
2.2b Beszélgetős ünnep
2.2c Csöndesülő december
Összesen:

Előkészületek

20 perc
25 perc
10 perc
10 perc
5 perc
45 perc

Érdemes a koszorú alapanyagait előzetes feladatként kiadva a
gyerekekkel együtt összegyűjteni. A gyűjtésbe a szülőket is bevonhatjuk.

FELADATOK LEÍRÁSA
MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az adventi koszorú nem
pénz kérdése, hanem
közösséget formáló
szokás, amit a magunk
módján mi is megélhetünk. Ebbe von be a
közös kézműves tevékenység.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Koszorúdíszítés, virágkötészet házilag
Gyertyagyújtás
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6.1 Adventi koszorú készítése

20
perc

Kis csoportokban üljenek le a gyerekek egy-egy asztal körül, és készítsenek
adventi koszorút! Ez először nem több, mint egy csupasz szalmakoszorú. Mellette
egy tálon zöld tujaágak, színes levelek és termések, valamint a feltűzéshez való
U-alakú drótok.
A csoportok díszítsék fel a koszorút minél szebben, ötletesebben!
Kérdés, tudunk-e minden csoportnak 4-4 gyertyát is biztosítani? Ez elég költséges, de szóba jöhet. Ebben az esetben a gyertyák feltűzését vagy felállítását is
meg kell oldani.
Egyszerűbb megoldás, ha minden csoport kap egy gyertyát vagy teamécsest, amit
a koszorú közepén vagy mellett helyezhet el biztonságosan egy kis tálkán. Miután
elkészült a csoport a díszítéssel, elhelyezte a gyertyát/mécsest, és elpakolta a maradék anyagokat és eszközöket, meggyújthatjuk számukra a gyertyát vagy mécsest.

Ahol ég már a láng, ott elővehetik a gyerekek a szöveggyűjteményt, és olvassák el
Szabó T. Anna: Gyertya című versét!

Vedd figyelembe!

Előzetes feladatként kiadhatjuk a gyerekeknek, hogy gyűjtsenek a koszorúra való
színes és örökzöld leveleket, leveles ágakat, terméseket (tuja, magyal, galagonya
stb.). Hívjuk fel a figyelmüket, hogy ez nem a parkok, kertek megtépázását jelenti,
ezért kérjenek a szüleiktől tanácsot, segítséget. A szülőket a koszorúalap, gyertya, drót beszerzésébe is bevonhatjuk.
Szalmakoszorút virágkötőknél vagy piacon tudunk beszerezni. A feltűzéshez zöld
virágkötő-drót a legalkalmasabb, amit mezőgazdasági, ill. kreatív boltokban vagy
virágkötőknél lehet beszerezni. A drótot kb. 4 cm hosszúra vágjuk, majd 3-4 mm
széles kemény tárgyra hajlítjuk két oldalról, úgy, hogy U-alakú legyen. Ebből csoportonként kell egy-két tucat.

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Csoportonként:
Koszorúalap
Színes és örökzöld
levelek, ágak, termések
U-alakúra hajlított drót
Gyertya vagy mécses,
alátét tálka
Pedagógusnak: gyufa,
öngyújtó

•
•
•
•

Variáció

Kisebb csoporttal feldíszíthetünk egy koszorút együtt, a következő játékkal:
Mindenki, aki sorra kerül a körben, mond egy olyan dolgot, eseményt ebből az
évből, ami számára nagyon fontos, emlékezetes, és amiért hálát tud adni. Közben
kiválaszt egyet a növények közül, és feltűzi a koszorúra. Legalább egyszer érjen
körbe a hálaadó-kör, de akár tovább is haladhat.

6.2. Adventi gyertyák fényénél
6.2a Beszélgetős vacsora

25
perc

10
perc

Minden csoport olvassa el Szabó T. Anna: Gyertya című versét!
Milyen élethelyzetet ábrázol a vers? Kikről szól? Mit tesznek? Mi történik, és mikor? Mit jelent az, hogy „beszélgetős vacsora”?
Nálatok van-e adventi koszorú, gyertyagyújtás, beszélgetés adventben? Hogyan,
mikor? Miért jó így várni a karácsonyt?

Vedd figyelembe!

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A beszélgetés is a fény
ajándékozójára irányítja
a figyelmet, de úgy, hogy
előbb egymásra és a
körülöttünk élőkre tanít
figyelni.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vers olvasása és értelmezése
Beszélgetés, hálaadás

Az óra célja egy jóízű beszélgetés, ami már az adventi családi szokások felidézésével beindulhat. Ám ebben elég nagy különbségek lehetnek a családok között,
ezért érdemes a témát a következő kérdéskör felé elvezetni.

6.2b Beszélgetős ünnep

10
perc

A vers arról beszél, hogy a gyertya lángja összehozza a családot vagy most
minket egy közös beszélgetésre. Legyen az adventünk beszélgetős, akkor lesz
igazán öröm és ünnep.
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Most mindenki gondolja végig, mi történt vele ebben az évben, aminek nagyon
örül! Ki az, aki szeretne róla beszélni, szívesen elmondaná a többieknek is? Hallgassuk meg egymás örömeit!

Vedd figyelembe!

Akinél nincs a családban ilyen meghitt ünnepi alkalom, de vágyik rá, az is átélheti az osztály közösségében az ünnepet, és megnyílhat egy őszinte beszélgetésre.
Ha sikerül elérni ezt, akkor már célnál vagyunk.

Variáció

Heti rendszerességgel folytathatjuk a beszélgetős adventet, gyertyagyújtással
a hét elején. A gyerekek által készített adventi koszorúk között helyezhetjük el
a gyertyákat, és körbeülve a növekvő fényt, beszélgethetünk örömeinkről, hogy
miért tudunk hálát adni, vagy mit szeretnénk még jobbra fordítani, még jobban
megélni a következő évben.

6.2c Csöndesülő december

5
perc

Végül olvassuk fel a gyerekeknek Tarbay Ede: December című versét is!
Míg az emberek behúzódnak, és az asztal körül beszélgetnek, addig a természet
mifelénk már a telet várja, és elcsöndesedik. Gondoljunk a téli gondokkal küzdő
állatokra és emberekre is! Van, aki eleséget kér, van, aki otthont, meleget, van,
aki egy jó szót, lélekkel teli pillantást, mosolyt.

Vedd figyelembe!

Ha a gyerekek fantáziája beindul, nem biztos, hogy marad idő a záró versolvasásra. Nem baj, ne erőltessük. Elég, ha ajánljuk a verset otthoni elolvasásra.

Variáció

Demény Péter: Karácsonyi dal című versét is ajánlhatjuk otthoni elolvasásra.
Ez már a karácsony ünnepét vetíti elő, de a Mikulással, angyalokkal és rénekkel
egész adventünk számára fényt adó vers lehet.
Lásd még az Egyéb ötletek szaloncukor-feladatát, amit adventi készülődésünk
egyik „édes” alkalma lehet!
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