4.

Rendhagyó karácsony
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó és
tárgyalkotó óra (magyar, vizuális kultúra, technika)
Miről szól ez
a tanegység?

Jézus szegény volt és üldözött, ahogyan ma is sokan. Keresztényként, keresztény gyermekként feladatunk sorsközösséget vállalni
azokkal, akiknek nincs olyan boldog élete, mint nekünk.

Áttekintő vázlat

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Internet, projektor,
hangfal

A gyerekek jóval a foglalkozás előtt kezdjenek el tisztára mosott,
főleg négyzet alapú tejes, üdítős dobozokat, használt csomagolóElőkészületek
papírt, esetleg gombokat, fonalat gyűjteni!
A betlehemkészítést csoportmunkában szervezzük, amihez készítsük elő a termet, illetve az anyagokat, eszközöket!
Hasznos, ha kész, illetve félkész dobozfigurát is be tudunk mutatni szemléltetésként, és a munkafolyamatot lépésről lépésre bemutatjuk, mielőtt a gyerekek
nekikezdenek.

4.1 Békében és háborúban

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kiss Benedek: Újkori
karácsony Sárával
Kiss Ottó: Jönnek a
királyok

Szöveggyűjtemény

4.1 Békében és háborúban
15 perc
4.2 Rendhagyó karácsony
30 perc
4.2a Aleppó és Betlehem
5 perc
4.2b Újkori karácsony
10 perc
4.2c Szegények köztünk is vannak 15 perc
4.3 Újrahasznosított betlehem
45 perc
Összesen:
2x45 perc

FELADATOK LEÍRÁSA

tanegység

15
perc

Uğur Gallenkuş török fotográfus képsorozatából már nézegettünk képeket (ha
vettük a „Tititá Csacsukuáról” tanegységet – 02-1: Messzi földeken). Most nézzük
végig a képeket ismét, és beszélgessünk arról, mi lehet ezeknek a gyerekeknek
a legnagyobb kívánsága! Mitől lennének boldogok? Békében és háborúban című
tankocka a Reftantáron.

Csoportonként:
több négyzet és néhány
téglalap alapú tejes, üdítős doboz (kimosva)
színes, mintás csomagolópapírok
fejnek való hungarocell
golyó, pingponglabda
vagy puha papír (szalvéta, papírzsebkendő,
selyempapír stb.)
hurkapálcika vagy
szívószál
olló, ragasztó
egyéb anyagok: kupakok,
dobozok, papírguriga
stb.

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Érzékenyítés: A gyerekek
gondoljanak bele abba,
hogy a Közel-Keleten sok
kisgyerekeknek ma sem
jut fedél a feje fölé, és a
legnagyobb kívánsága,
hogy béke legyen.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés a fényképek
alapján
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Érzékenyítés: A gyerekek
vegyék észre, hogy rászorulók a mi környezetünkben is vannak, nem csak
távoli földrészeken.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Térképolvasás
Versek megismerése
Beszélgetés a versekről
Felelgető olvasás

4.2 Rendhagyó karácsony
4.2a Aleppó és Betlehem

30
perc

5
perc

Mondjuk el a gyerekeknek, hogy a háborús képek a szíriai Aleppóban
készültek, ami szintén a Közel-Keleten fekszik, Betlehemtől északra! Betlehemben most nincsen háború, de ott is éveken keresztül dúlt a harc a zsidók és a
palesztinok között, és még ma sem teljes a béke.
A gyerekek keressék meg a kivetített térképen Aleppót és Betlehemet az azonos
című tankockán a Reftantáron! (Akinek van saját okostelefonja, maga is megkeresheti a Google maps segítségével.)

Vedd figyelembe!

A Google maps térképén alul megtaláljuk a vonalas mértéket, ami alapján a gyerekek megbecsülhetik a két város közötti távolságot légvonalban, illetve autóval
is (nyilván kanyargósabb úton).
A pontos távolságok
• légvonalban: 532 km,
• autóval: 726 km.

4.2b Újkori karácsony

A gyerekek olvassák el hangosan Kiss Benedek: Újkori karácsony Sárával
című versét!
• Mi utal a versben a háborúra?
• Miért félelmetes a háború? Miért menekülnek előle az emberek?
• Te mitől félsz?
• Van-e olyan dolog, ami arra kényszeríthetne, hogy elhagyd az otthonod?

10
perc

Vedd figyelembe!

Felmerülhet a globális felmelegedés, klímakatasztrófa problémája is, ami a
gyerekeink jövőjét sújtó reális veszély, ezért ne kicsinyeljük le, ne bagatellizáljuk!
Fontos beszélni az őket foglalkoztató problémákról, ha elhallgatjuk, nehezebb
feldolgozni ezeket.

4.2c Szegények köztünk is vannak

15
perc

Olvassuk fel a gyerekeknek Kiss Ottó: Jönnek a királyok című versét!
• Kik beszélgetnek a versben? Vajon ki szólíthatja meg a kukázókat? Ötleteljünk!
• A vers alapján milyen életük van a kukázóknak? Kik ők? Hol lakhatnak? Miből
élnek?
• Ki az a gazdag ember, aki eljön a kukázókhoz minden évben? Mit jelent ő a
kukázók számára?
Olvassuk fel a verset két csoportban, felelgetve! Kis csoportok is felkészülhetnek
az olvasásra, ahol a kukázók szövegét 3-4-5 gyerek is olvashatja, míg a kérdező
egyedül olvas.
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4.3 Újrahasznosított betlehem

45
perc

Nagy divatja van ma az újrahasznosításnak, ami nemcsak kreativitást, hanem
környezettudatosságot, szociális érzékenységet is fejleszt, ha jókor és jól élünk
vele. A témánkhoz különösen illik, hogy már használt (és tisztára mosott) tejes,
üdítős dobozokból, használt csomagolópapírokból készítsük el a Betlehem élőképének alakjait, tárgyait.
A hosszú, négyzet alapú tejes doboz különösen alkalmas az emberalakok teste
számára. A dobozt különböző színes csomagolópapírral burkolva alakíthatjuk ki a
karaktereket. A fej lehet hungarocell golyó, pingponglabda, vagy ügyesen összegyűrt puha papír, amit a fejfedő papírszalagjával fogunk össze. A jászol, a kisbaba, esetleg az állatok figurája további kreativitást kíván, de ha idáig eljutunk, a
gyerekeknek biztosan lesznek jó ötletei.
Az ötletadó képet lásd a reftantar.hu-n a szöveggyűjtemény aloldalán!

Vedd figyelembe!

Jó, ha a pedagógus egy éles kést is előkészít, de csak ő használja. Szükség lehet
rá, hogy a dobozok szájnyílását levágja, vagy más nehezebb vágást elvégezzen.
Ügyeljen rá, hogy a vágást alátéten, lefelé végezze, sohasem a teste vagy az ujja
felé tartsa a kést, amikor vág!

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A kidobott dolgok és
a betlehemi istálló
szegénysége közötti
kapcsolat felismerése.
Az újrahasznosítás a
tárgyak új életét jelenti,
ami az ember új életére
emlékeztet.
MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Betlehem készítése papírdobozokból, papírkollázs borítással
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK
EHHEZ A FELADATHOZ?
Csoportonként:
több négyzet és
néhány téglalap alapú
tejes, üdítős doboz
(kimosva)
színes, mintás csomagolópapírok
fejnek való hungarocell
golyó, pingponglabda
vagy puha papír (szalvéta, papírzsebkendő,
selyempapír stb.)
hurkapálcika vagy
szívószál
olló, ragasztó
egyéb anyagok: kupakok, dobozok, papírguriga stb.

•
•
•
•
•
•
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