
FELDOLGOZOTT MŰVEK
A szállást kereső Mária 
története – a Gimesi Bő 
kovács balladája nyomán
A jószívű királyfi – ma-
gyar legendamese
Mészöly Ágnes: Angyal-
mese
Megtölteni a termet 
– ismeretlen eredetű 
legenda

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

5/2: 
A/4-es műszaki rajzlap
Zsírkréta, filctoll, színes 
papír, hurkapálca 
Olló, ragasztó
5/3:
A/3-as vagy félíves mű-
szaki karton
Színes papír, filctoll
Olló, ragasztó
Textil- és fonalhulladék, 
fakanál
5/4:
Befőttesüveg
Dekorációhoz: színes pa-
pírok, levelek, fürdősó, 
zsineg stb.
Ragasztó, olló
Teamécses 

JEGYZETEIM

Adventi mesedélután
Minimum 4x45 perces, de inkább egy-egy egész 

délutánt felölelő programsorozat 
(magyar, dráma, vizuális kultúra, technika)

A novemberi mesedélutánt adventben is folytathatjuk, hiszen 
nincs alkalmasabb idő az adventnél arra, hogy „bekuckózzunk” a 
gyerekekkel a mesék világába. Az adventi mesedélutánokra olyan 
meséket választottunk, amelyek az advent üzenetét, hangulatát 
erősítik. Az adventi mesedélutánra vagy délutánokra meghívhat-

juk a szülőket, nagyszülőket is, ahol a „kézműves feladatokat” közösen végezhe-
tik el a gyerekek és a felnőttek. 

Áttekintő vázlat (időkeret nélkül)
5.1 A szállást kereső Mária története 

5.1a Meseolvasás
5.1b Felolvasószínház

5.2. A jószívű királyfi
5.2a Meseolvasás
5.2b Síkbábkészítés

5.3 Angyalmese
5.3a Meseolvasás
5.3b Társasjáték- és bábkészítés

5.4 Megtölteni a termet
5.4a Meseolvasás
5.4b Mécstartó készítése

A szervezési feladatok megegyeznek a novemberi mesedélutánok 
feladataival: mesesarok előkészítése, otthonos hangulat megte-
remtése.
Kézműves munka esetén az anyagok, eszközök előkészítése, te-
remrendezés csoportmunkához.
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

5. 
tanegység



JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A karácsonyi történet 
másképpen: balladai 
hangon elmesélve.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Mesehallgatás
Felolvasószínház
Dramatikus játék

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Szükség esetén jelmezek, 
díszletek

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Értsük meg, hogy a 
szegénység és a jó 
cselekedet el nem fogy.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Mesehallgatás
Bábkészítés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
A/4-es műszaki rajzlap
Zsírkréta, filctoll, színes 
papír, hurkapálca 
Olló, ragasztó

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Az ajándék értékét a sze-
retet adja. Mi is lehetünk 
a szeretet angyalai.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Mesehallgatás
Társasjáték- és bábké-
szítés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
A/3-as vagy félíves mű-
szaki karton
Színes papír, filctoll
Olló, ragasztó
Textil- és fonalhulladék, 
fakanál

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 A szállást kereső Mária története

5.1a Meseolvasás
A pedagógus olvassa fel A szállást kereső Mária történetét – a gimesi Bő kovács 
balladája nyomán!

5.1b Felolvasószínház
Osszuk ki a szerepeket, és olvassuk fel dramatizálva is a mesét! A mesélő szere-
pét több gyerek között osszuk el!
A meséből csinálhatunk felolvasószínházat vagy színházi előadást is a szülők, a 
gyülekezet számára. Készíthetünk hozzá jelmezeket, díszleteket is.

5.2. A jószívű királyfi

5.2a Meseolvasás
A pedagógus olvassa fel A jószívű királyfi című magyar legendamesét!

5.2b Síkbábkészítés
Készítsünk kétoldalas síkbábokat a szegény ember gyerekeiről és a királyfiról is! 
Egyik oldalon rongyos gúnyában, a másik oldalon pedig szépen, királyi ruhába 
felöltöztetve.
Az elkészült bábokkal a gyerekek spontán módon játszhatnak.

5.3 Angyalmese

5.3a Meseolvasás
A pedagógus olvassa fel Mészöly Ágnes: Angyalmese című meséjét!

5.3b Társasjáték- és bábkészítés
Készítsétek el a gyerekek Márk társasjátékát és Mirella fakanál-királykisasszonyát!

Vedd figyelembe!
Ne ijedjünk meg a társasjáték-készítéstől! Egy egyszerű, lépegetős társast, mond-
juk karácsonyi témára, könnyedén megcsinálnak a gyerekek. Nyugodtan rájuk 
bízhatjuk a tervezést is, ami leghatékonyabb kiscsoportos munkában.
Néhány egyszerű játéktábla található a Reftantáron!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A fény mindent betölt. A 
mi életünket is betölt-
heti.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   
Mesehallgatás
Mécstartó készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Befőttesüveg
Dekorációhoz: színes 
papírok, levelek, fürdősó, 
zsineg stb.
Ragasztó, olló
Teamécses

JEGYZETEIM

5.4 Megtölteni a termet

5.4a Meseolvasás
A pedagógus olvassa fel a Megtölteni a termet című legendát!
5.4b Mécstartó készítése
Mesehallgatás után készítsünk a gyerekekkel adventi mécstartót! A teamécsest 
kisebb-nagyobb befőttesüvegbe helyezhetjük, az üveg falát pedig többfélekép-
pen díszíthetjük. Ajánlunk a munkához néhány online elérhető ötletet a Reftan-
táron:
Mécstartó árnyképpel (papírkivágás)
Műhavas mécsestartó készítése:
És egyéb  mécsesötleteket is.
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