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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Karácsonyi műsora-
inkhoz további míves, 
klasszikus és kortárs 
irodalmat reprezentáló 
művek megismertetése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Műsorszerkesztés
Szövegtanulás
Versmondás

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Jézus születésének teoló-
giai magyarázata a mese 
nyelvén könnyebben 
eljuthat a gyerekekhez.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mesehallgatás
Beszélgetés
Könyvajánló
Cipősdoboz ajándék 
összeállítása

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Cipősdoboz, gyerekek 
által hozott apró aján-
dékok

Egyéb ötletek
FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Karácsonyi műsor

A karácsonyi műsorhoz a Csodabölcső című témánkban már adtunk egy bő on-
line versválogatást. Most ezt folytatjuk további karácsonyi versekkel, a karácsony, 
ajándék, családi ünnep témájában:
László Noémi: Mennyből az angyal
Tandori Dezső: Medvekarácsony, madárkarácsony

Vedd figyelembe!
Mindkét vers egy-egy ismert karácsonyi dalra épül, illetve arra reflektál.
A Mennyből az angyal és a Kiskarácsony, nagykarácsony című dalokról van szó. 
A dalokat is beilleszthetjük a műsorunkba, illetve ha elolvassuk a verseket, és 
beszélgetünk róluk, elénekelhetjük mellé a dalokat is.
A kiskarácsony, nagykarácsony szavak jelentéséről lásd a 3. tanegységben a Szép 
a fenyő című verséről írtakat! (3.2a – Vedd figyelembe!)

6.2 Karácsonyi mese

Karácsony előtt is folytathatjuk mesedélutánjainkat, a már jól ismert mesekuc-
kóban, meseolvasó helyünkön. 
Lackfi János Karácsonyi vándorok című meseregényének utolsó fejezete a gyerekek 
nyelvén, könnyeden magyarázza el, hogy miért is fontos nekünk Jézus születése. 
Olvassuk fel a mesét, majd beszélgessünk az olvasottak alapján! Végül ajánljuk a 
gyerekeknek a teljes könyv elolvasását! 
Beszéljük meg a gyerekekkel, hogy sok magyar gyereknek sem igazán boldog a 
karácsonya, mert nem nagyon kapnak ajándékot. Készíthetünk mi is nekik! Egy 
cipősdobozt töltsünk meg olyan apró ajándékokkal, melyeknek mi magunk is 
örülnénk! Hozzanak be ilyeneket a gyerekek az iskolába, és egyházi segítséggel 
juttassuk el a dobozt a rászoruló gyerekeknek!

Vedd figyelembe!
Sok gyülekezet, de az egyházak szeretetszolgálatai is minden évben megszervezik a 
cipősdoboz-akciót rászoruló gyerekeknek. Ezt a programot egyeztessük a szülőkkel 
szülői értekezleten, s csak akkor szervezzük meg a gyűjtést, ha azzal a szülők 
egyetértenek, és nem sérti a szegényebb sorsú gyerekeket vagy szüleiket!
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