
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Pünkösdikirályné-járás 
(részlet) – magyar szo-
kásdal, Vitnyéd (Sopron)
Pünkösd története és 
szokásai
Pünkösd reggelén – 
elmeséli Miklya Luzsányi 
Mónika

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Megfelelő tér a moz-
gáshoz
A4-es színes papír
Mezei, kerti virágok
Olló, zsineg

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Ráhangolás a pünkösdi 
szokások megismeré-
sére.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos, énekes játék
Ismerettartalmú szöveg 
elolvasása, értelmezése

JEGYZETEIM

Pünkösdölő
Komplex pünkösdi témanap 

(magyar, ének-zene, hittan, testnevelés, 
vizuális kultúra)

Talán a pünkösd a legkevésbé ismert keresztény ünnep, sokkal 
inkább pünkösdi népi szokásaink és dalaink jutnak róla eszünkbe. 
A népi szokásréteget összeköthetjük a keresztény ünnep lényegé-
vel, és egy komplex ünnepélményt nyújthatunk így a gyerekeknek. 
Hiszen valamennyi bibliai ünnep ősibb előzményekre épül, ami az 

ünnep része maradt, mint hálaadás a javakért, életfeltételekért, termékenységért. 
Gyermekjátékaink is ennek a nyomait őrzik, élhetünk velük mi is hálaadással.

Áttekintő vázlat
4.1 Pünkösdre hangoló  15-25 perc 

4.1a Ácintos, pácintos  10-15 perc
4.1b Három csoport  5-10 perc

4.2 Csoportbeszámolók  min. 45 perc 
4.2a Pünkösd eredete  15 perc
4.2b Pünkösdikirály-választás  min. 15 perc
4.2c Pünkösdikirályné-járás  15 perc

4.3 Pünkösdi korona, koszorú  min. 30 perc 
Összesen:  min. 2x45 perc

Ezt a tanegységet legjobb a szabadban tanítani, akár sétát is 
tervezhetünk egy közeli virágos rétre. Teremben is megoldha-
tó, ebben az esetben húzzuk el a padokat, és teremtsünk minél 
nagyobb helyet a mozgáshoz! A terem szélére rendezett padok 
alkalmas teret adnak a kézműves munkához is.

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Pünkösdre hangoló 

4.1a Ácintos, pácintos 
A gyerekek valószínűleg ismerik az „Ácintos, pácintos” kezdetű népi gyer-
mekdal első versszakát (Pünkösdikirályné-járás (részlet) – magyar szokásdal, 
Vitnyéd (Sopron)). Énekeljük el közösen (vagy tanuljuk meg), és játsszunk párvá-
lasztó körjátékot! Válasszunk ki egy pünkösdi királynét, ő álljon a kör közepére! A 
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

4. 
tanegység

10-15
perc

15-25 
perc



JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A pünkösdi szokástör-
ténet tevékenységeken 
keresztüli megismerése

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Ismerettartalmú szöveg 
elmélyítése, csoportos 
feldolgozás, beszámoló
Történethallgatás
Mozgásos, ügyességi 
verseny

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Megfelelő tér a mozgás-
hoz

többiek a dalt énekelve kézen fogva körbejárnak. Az utolsó sornál megáll a kör, 
szembe fordulnak a királynővel, aki választ maga helyett egy másik királynőt vagy 
királyt, ám a helycsere előtt forognak egy-két kört.

4.1b Három csoport
A pünkösdről szóló ismerettartalmú szöveget osszuk három részre:

1. Pünkösd eredete
2. Pünkösdikirály-választás
3. Pünkösdikirályné-járás

A gyerekeket osszuk három csoportba, adjuk ki nekik a három szövegrészt, amit 
csoportonként olvassanak el, és készüljenek fel rá, hogy be fognak számolni róla!

4.2 Csoportbeszámolók  

4.2a Pünkösd eredete 
Az 1. csoport beszámolója.
A beszámoló után a pedagógus mesélje el vagy olvassa fel a Pünkösd reggelén 
(elmeséli Miklya Luzsányi Mónika) című történetet (a Beszélgető Biblia „Erő az 
égből” című története alapján)!

Vedd figyelembe!
Az élő történetmesélés mindig erősebb, bizonyságtételként hat a gyerekekre. 
Érdemes megpróbálkozni vele.

4.2b Pünkösdikirály-választás 
A 2. csoport beszámolója.
A beszámoló után gyorsasági „lovas” bajnokság következik. Jelöljük ki a rajt- és 
a célvonalat! A fiúk alkossanak párokat! Egyikük lesz a ló, a másik a lovas, akit a 
társa a hátára vesz, és így megy/szalad vele a célig. Jelre egyszerre indulnak a 
lovaspárok. A célban gyorsan cserélnek: az eddigi ló lovas lesz és viszont, majd 
igyekeznek vissza a startvonalhoz. Az a páros győz, akik leghamarabb visszaérnek 
a starthoz.

Vedd figyelembe!
Természetesen lányok is beállhatnak a lovasjátékba, akár ki is hívhatják a fiúkat, 
de ez számukra ne legyen kötelező. 
A helytől és létszámtól függően több előfutamot, majd döntőt is szervezhetünk. A 
játékra bátran szánhatunk több időt is, ha van rá lehetőség.
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15
perc

min. 15 
perc

5-10
perc

min 45 
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Manuális készségfej-
lesztés és a térlátás 
fejlesztése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Fejdísz készítése kirigami 
technikával
Virágkoszorú fonása

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
A4-es színes papír
Mezei, kerti virágok
Olló, zsineg

JEGYZETEIM

4.2c Pünkösdikirályné-járás 
A 3. csoport beszámolója.
A pünkösdikirályné-hordozás most hasonló az előző játékhoz, csak itt hármas 
csoportokat alkotnak a gyerekek, és „gólya viszi a fiát” technikával (alkarfogással) 
viszik ketten a harmadikat. Játszhatjuk ezt is versenyszerűen. A célnál most nem 
kell cserélni.

Játszhatnak most is lányok-fiúk vegyesen. Arra ügyeljünk, hogy akit visznek, az 
mindig lány legyen!

4.3 Pünkösdi korona, koszorú  

Pünkösdi királyi korona készítése kirigami technikával, és/vagy mezeivirág-ko-
szorú készítése.

A virágkoszorú készítéséhez szervezhetünk sétát egy közeli virágos rétre.

A kirigami korona fázisrajzait és a virágkoszorú fonásának lépéseit megtaláljuk a 
Reftantáron.
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15
perc

min. 30 
perc


