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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Gárdonyi Géza: 
A gyermek
Kassák Lajos: Harangszó

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Tábla, kréta vagy filc

Füzet, íróeszköz

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekekhez próbáljuk 
közelebb hozni Jézus 
személyét.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Jellemzés egy szóval
Meseolvasás
Jézus jellemzése
Vers olvasása és értel-
mezése
Fantáziajáték
Kreatív írás: rövid törté-
net, vers 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tábla, kréta vagy filc

Játszótársam, Jézus
45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 

(magyar, kreatív írás)

A gyerekek számára Jézus sokszor nem több elvont fogalomnál. 
Ezen az órán megpróbáljuk közelebb hozni a gyerekekhez Jézus 
személyét. 

Áttekintő vázlat
1.1 Játszótársam, Jézus  45 perc 

1.1a Az én barátom  10 perc
1.1b A gyermek Jézus  10 perc
1.1c Jézus a barátunk  10 perc
1.1d Játszótársam, Jézus  15 perc

Összesen:  45 perc

A táblára rajzolt gyerekalak lehet stilizált, de ne legyen nevetsé-
ges! Ezért próbáljuk ki előre, és keressük meg a megfelelő formát! 
Megoldás lehet az is, ha egy jól rajzoló gyerekre bízzuk óra előtt 
az alakrajzot. 

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Játszótársam, Jézus 

1.1a Az én barátom
Rajzoljunk fel a táblára egy gyerekalakot! A gyerekek jellemezzék a leg-
jobb barátjukat egy szóval, és azt írják a táblán lévő gyerekalak köré! A feladatot 
kiadhatjuk így:
Most gondolj a legjobb barátodra! 
• Milyennek ismered őt? Melyek a legjobb tulajdonságai? Hogyan jellemeznéd 

egy szóval? Írd fel ezt a szót a táblára!
(Ha szükséges, figyelmeztessük a gyerekeket, hogy csúfoló, becsmérlő szavakat 

ne írjanak!)
• Ha minden szó felkerült, olvassuk el, ezzel mintegy összegezve, hogy milyen 

lenne a legjobb barát a számunkra!



105

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

1. 
tanegység

10
perc

45
perc



JEGYZETEIM

1.1b A gyermek Jézus 
A gyerekek olvassák el Gárdonyi Géza: A gyermek című meséjét!
Milyennek ábrázolja a gyermek Jézust a mese? Jellemezzétek őt egy-egy szóval, 
és ezeket a szavakat is írjuk fel a táblára (lehet külön színnel)! 

Vedd figyelembe!
A Bibliából igen keveset tudunk Jézus gyermekségéről. Mondjuk el a gyerekeknek, 
hogy amit Gárdonyi Géza leírt, nem több (és nem is kevesebb) képzeletjátéknál, 
hiszen az író sem tudhatott többet nálunk arról, hogy milyen volt Jézus gyerek-
ként! 

1.1c Jézus a barátunk 
A pedagógus olvassa fel hangosan Kassák Lajos: Harangszó című versét! 
Majd beszéljük meg:
• Jézus milyen életeseményeire utal a vers?
• Milyennek ismerjük meg Jézust a vers alapján?
Ha vannak újabb jellemvonások, azokat is írjuk fel a táblára!

Vedd figyelembe!
A vers élőbeszédhez közel álló szabadvers, ezért a felolvasás is legyen inkább 
természetes közlés, mint „szavalás”! A költő célja sem más, minthogy közelítse 
hozzánk, egyszerű emberekhez az „elemelt” alakot. 
A vers értelmezése nem könnyű, sok bibliai utalással dolgozik, amelyek nem biz-
tos, hogy ismertek a gyerekek számára, vagy nem biztos, hogy felismerik azokat. 
Ezért szükséges, hogy a gyerekekkel közösen, gondolatról gondolatra bontsuk ki 
a vers tartalmát és jelentéseit. 
A vers megértését a sokszor hiányzó írásjelek is nehezítik, ezért külön tehetünk 
egy olyan kört, amikor a vers tagolására figyelünk. Ceruzával a hiányzó vesszőket 
is kitehetjük. Elmondhatjuk a gyerekeknek, hogy ez a költő részéről nem hiba, 
hiszen vannak olyan versek, amelyekben egyelten írásjel sem szerepel.

1.1d Játszótársam, Jézus 
Sok mindent megtudtunk a mai órán Jézusról. Képzeld el, hogy hirtelen 
visszarepülsz 2000 évet, és Názáretben találod magad, Jézus legjobb barátja-
ként! Írd le, hogy mit csinálnátok együtt! Írhatsz rövid történetet vagy verset is. 
(Versíráshoz a szabadvers formát javasoljuk.)

Vedd figyelembe!
A Jézus mint játszótárs téma kapcsolódik Egyed Emese: Játszótársunk születik 
című verséhez, amivel a decemberi Csodabölcső téma A pásztorok látogatása 
című tanegységében (04-3/2) találkoztunk. Ha akkor feldolgoztuk a verset, most 
érdemes visszautalni rá. Ha nem, most is elő lehet venni. 
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