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JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Mesedélután folytatása 
meseolvasással.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Mesehallgatás 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek angyalképé-
nek differenciálása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Versértő képzeletjáték
Rajz, kollázs készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajzeszköz
Kollázskészítés anyagai, 
eszközei

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Adventi-karácsonyi ké-
szülődés érzékletes (íz)
élménye a gyerekekkel, 
esetleg szülőkkel is.

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Eszközök, hozzávalók 
a szaloncukorhoz a 
választott recept alapján
Csomagoláshoz: sütőpa-
pír, selyempapír, színes 
alufólia, olló, cellux

Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA

7.1 Mikulásmese 

Meseolvasás: Méhes Károly: Spenót találkozása a Mikulással
A mese elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán.

A novemberi mesedélutánt Miklós-napján is folytathatjuk, ami a Mikulást ku-
tya-nézőpontból mutatja meg. Nem is kell hozzá más tevékenység, mint bevacko-
lódni a mesesarokba, és meghallgatni Spenót kutya történetét.

7.2 Angyalkép

Versolvasás: Szabó T. Anna: Angyalok
A mese elérhető a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán.

Milyen lehet az angyalok arca a vers alapján? Milyen egy ködbe burkolózó, 
gyermekarcú, felhőből leskelődő, mégis láthatatlan angyal? Vagy csak a belső 
szemeinkkel láthatjuk? Ti milyennek képzelitek? Rajzoljátok le, vagy készítsetek 
papírkollázs-technikával angyalportrét!

7.3 Szaloncukor a szó

Versolvasás: Demény Péter: Karácsonyi dal

Ízesítsük meg a szavainkat szaloncukorkészítéssel! Készítsünk EGÉSZSÉGES és 
finom szaloncukrot szárított gyümölcsökből! A szaloncukorhoz selyempapír-cso-
magolást is készíthetünk.
A Reftantáron többféle szaloncukor-leírás található. Találunk bio-verziót, illetve a 
kókuszos szaloncukor is könnyen elkészíthető (természetesen kókuszlikőr nélkül) 

Variáció
A szaloncukorkészítés kapcsolódhat egy szülőkkel együtt szervezett családi ad-
venti délutánhoz is. Például a 4. téma Mézes-délutánjának egyik programja lehet 
(04-4/5. tanegység).
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A kicsi is lehet jelentős.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Beszélgetés
Rajz, kreatív írás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, írólap, rajz- és 
íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Zenei reformáció klasz-
szikus, míves dallam-
mal. Zenei kreativitás 
fejlesztése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Zenehallgatás
Ritmusjáték énekhanggal
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7.4 Kis karácsonyi hírhozók 

Versolvasás: Molnár Krisztina Rita: Szösz

• Milyen hírt hoz a szösz? Mire emlékeztet?
• És a bárány, mire vagy kire emlékeztet?
• Mi lehet még karácsonyi hírhozó?
• Mi juttathatja eszedbe Jézus születésének örömhírét? 
Rajzold le vagy fogalmazd meg egy rövid kis mesében, esetleg versben!

7.5 Dalfelújítás 

Zenehallgatás: Ó, jöjjetek, hívek (Ref. ék. 327)

A tradicionális egyházi énekeink sokszor unalmasak, ódivatúak a mai gyerekek 
számára. 
Ha van megfelelő zenei előképzettségünk, nyugodtan vágjunk bele egy kis zenei 
reformációba! Ebben példát adhat az amerikai Pentatonix nevű acapella énekkar, 
akik csak az énekhangra támaszkodva újítják meg teljesen a tradicionális éneke-
ket. A Reftantáron elérhető az Ó, jöjjetek, hívek kezdetű karácsonyi ének (Ref. ék. 
327.) megújított változata és a szöveg elérhető online is. 
Merjünk bátran mi is hozzányúlni dalaink ritmusához, előadásmódjához, hogy 
valóban a megváltás ÖRÖMüzenetéről szóljon a karácsonyi készülődésünk! 
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