2.

tanegység
FELDOLGOZOTT MŰVEK
A kisbojtár ajándéka –
magyar legendamese
A kis dobos fiú – Katherine
Kennicott Davis dalszövege alapján Miklya
Zsolt fordítása
Tóth Bálint: Egy kisfiú
születésére
Egyed Emese: Játszótársunk születik
MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Szöveggyűjtemény

A pásztorok látogatása
Minimum 45 perces komplex szövegfeldolgozó és
szövegalkotó óra (magyar, kreatív írás, ének-zene)
Miről szól ez
a tanegység?

Áttekintő vázlat

2.1 A kisbojtár ajándéka
2.2 A kis dobos fiú ajándéka
2.3 A pásztorok látogatása ma
2.4 Játszótársunk születik
Összesen:

Internet, projektor,
hangfal
Füzet, íróeszköz
(Ritmushangszerek)

Jézus a legtöbbet várja tőlünk, azt, hogy egész lényünkkel, minden képességünkkel és tehetségünkkel szolgáljuk őt.

Előkészületek

10 perc
min. 10 perc
min. 20 perc
min. 5 perc
min. 45 perc

Mesesarok előkészítése a mesehallgatáshoz (ha van ilyen).
Az óra két teljes tanórává bővíthető, például egy énekóra beiktatásával:
2.1-2.2 feladatai: 45 perc
2.3-2-4 feladatai: 45 perc
Ha a daltanulást is vállaljuk, készítsünk elő ritmushangszereket,
eszközöket is, lehetőleg minden gyereknek!

FELADATOK LEÍRÁSA
MIT AKARUNK ELÉRNI?
A mese segítségével
elevenítsük fel a bibliai
történetet.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mesehallgatás
Beszélgetés
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2.1 A kisbojtár ajándéka

10
perc

Készüljünk fel a meseolvasásra: a gyerekek helyezkedjenek el a szőnyegen, vagy
hajtsák le a fejüket a padra! Olvassuk fel A kisbojtár ajándéka című mesét, majd
beszélgessünk róla:
• Mit vittek a pásztorok a kis Jézusnak?
• Mit gondotok, miért szerette volna látni a kisbojtár a kis Jézust?
• Ki az a kisbojtár? Mit csinál, mi a dolga? Miért aggódott?
• Miért a kisbojtár ajándékának örült legjobban Jézus?

2.2 A kis dobos fiú ajándéka

min 10
perc

Olvassuk el az amerikai karácsonyi ének szövegét Miklya Zsolt fordításában!
• Mit vitt a kis dobos fiú a kis Jézusnak?
• Lehet-e egy dallam is ajándék? Miért?
• Te mit tudnál Jézusnak vinni, adni, ami nem tárgy?

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A karácsonyi ének
alapján értsék meg a
gyerekek, hogy Jézus azt
várja tőlünk, amiben
a legjobbak vagyunk,
annak is a javát.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás
Dalszöveg értelmezése

Hallgassuk meg az éneket a Pentatonix előadásában a Reftantáron!

Vedd figyelembe!

A kis dobos fiú egy népszerű karácsonyi dal, amelyet az amerikai zeneszerző és
tanár Katherine Kennicott Davis írt 1941-ben. Azóta a dal nagy siker lett, és számos
feldolgozást és előadást élt meg, erről több információ található a Reftantáron.

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
(Ritmushangszerek)

Variáció

A hangfelvétel és a fordítás alapján megtanulhatjuk a dalt, és ritmushangszerekkel kísérhetjük. Egész kis ritmusszekciót (zenekart) szervezhetünk a kíséretére, és
akár egy egész énekórát rászánhatunk a dal megtanulására.

2.3 A pásztorok látogatása ma

min 20
perc

Olvassák el a gyerekek hangosan Tóth Bálint: Egy kisfiú születésére című versét!
• Mitől furcsa a vers?
• Milyen szereplők, tárgyi elemek keverednek benne?
• Mi az, ami mai? Mi az, ami Jézus korabeli? Mi az, ami örök?
Ötleteljünk együtt!
• Hogyan zajlana a pásztorok látogatása ma, a harmadik évezredben?
• Hogyan kapnánk a hírt, mivel mennénk, mit vinnénk a kis Jézusnak?

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Képzeljék el, és írják le a
gyerekek, hogyan zajlana
a pásztorok látogatása
ma.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Versolvasás és -értelmezés
Fantáziajáték
Kreatív írás: blogbejegyzés

Írj róla egy rövid blogbejegyzést úgy, mintha te lennél a kisbojtár, vagy az egyik
pásztor!

Vedd figyelembe!

A vers 2000-ben jelent meg a Varázsduda című kötetben, tehát egészen biztosan
még a 20. század végén keletkezett, késő modern korban, és még a digitális világ
előtti korszakot tükrözi. Azóta új korszakváltás történt, a vers továbbgondolása
ennek tükrözésére ad lehetőséget.
A feladatra hosszabb időt is szánhatunk, kibővítve a 2.3-2.4 feladatait egy tanóra
keretei közé.
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Variáció

Megismerkedhetünk a szöveggel a Reftantáron elérhető interaktív hangoskönyv
segítségével is.
A könyv végén játékos interaktív feladatot találunk a bibliai és mai kifejezések
csoportosítására.
A vers animált, hangzó változata pedig jó szintézise lehet a feldolgozásnak.

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg,
hogy Jézus ugyanolyan
gyerek volt, mint ők, kivéve, hogy nem ismerte
a bűnt, tehát sohasem
rosszalkodott, nem volt
agresszív, szót fogadott, nem akart rosszat
senkinek.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Kreatív írás: elbeszélés
(házi feladat)
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2.4 Játszótársunk születik

min 5
perc

Végezetül olvassuk fel Egyed Emese: Játszótársunk születik című versét, és beszélgessünk a gyerekekkel arról, milyennek képzelik el a gyermek Jézust! Miben
hasonlít hozzátok, és miben lehetett másmilyen?
Házi feladatként a gyerekek írjanak egy fogalmazást arról, hogy ők mit játszanának a kis Jézussal! (Kisbaba kortól egészen 9-10 éves korig el lehet őt képzelni
játszótársnak.)

