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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Szabóné László Lilla: 
Virágvasárnap
Hava nagila – Abraham 
Zevi Idelsohn (1918)
héber dal és nyers 
fordítása
Gyertek, dicsérjük együtt 
– magyar dalszöveg a 
Hava nagila alapján

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Újságpapír
Terepszínű (sárga, zöld 
barna) pléd vagy más 
nagyobb textília
Kisebb-nagyobb kavi-
csok, zúzott kövek
Örökzöld, illetve száraz 
növények, ágak
Gyurma
Esetleg építőkocka, kék 
színű sál, kendő, színes 
papír

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek éljék át a 
virágvasárnap örömét.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás, énekta-
nulás, tánc
Mozgásos játékok
Történetolvasás, kis-
csoportos szövegfeldol-
gozás 

Virágvasárnapi öröm
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, ének-zene, tánc és dráma, technika)

Jézus bevonulása, a virágvasárnapi öröm átélése a gyerekek 
számára a mozgás, a tánc, az ének nyelvén sokkal könnyebb, 
mintha csak a bibliai szövegeket olvassák. Magát a bibliai törté-
netet is a gyerekek nézőpontjából közelíti meg a szerző, amit egy 
terepasztal elkészítésével mélyítünk el. 

Áttekintő vázlat
4.1 Gyertek, dicsérjük együtt!  45 perc 

4.1a Hava nagila  15 perc
4.1b Uralkodói bevonulás  15 perc
4.1c Virágvasárnap  15 perc

4.2 Királyi útvonal  45 perc 
4.2a Jön a király!  15 perc
4.2b Királyi útvonal  30 perc

Összesen:  2x45 perc

A terepasztal kellékeinek összekészítése. Alkalmas kavicsot, 
zúzott követ Tüzép telepen tudunk beszerezni, érdemes rászánni 
az időt.

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Gyertek, dicsérjük együtt!  

4.1a Nagila Hava 
Először hallgassuk meg a gyerekekkel a Hava Nagila (Abraham Zevi Idel-
sohn (1918) héber dal és nyers fordítása) eredeti, zsidó verzióját a Reftantárról!

Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy milyen hangulata van a dalnak! 
• Mit fejez ki? 
• Mit gondoltok mikor énekelték? 
• Ha ünnepen szólalt meg, milyen ünnep lehetett?
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Előkészületek

4. 
tanegység

15
perc

45 
perc



JEGYZETEIM

Olvassák el a gyerekek a szöveggyűjteményből a dal magyar „fordítását”: Gyertek, 
dicsérjük együtt – magyar dalszöveg a Hava nagila alapján! 
• Milyen különbségeket veszünk észre a szó szerinti héber fordítás, és az általunk 

ismert dalszöveg között? 
• Miről szól az eredeti héber szöveg? Van-e benne szó a Messiásról?
• Mit gondoltok, miért másmilyen a keresztény verzió? Kire, mire utal?
A különbségek alapján a magyar változatot nem is lehet igazán fordításnak 
nevezni. Inkább parafrázisról, továbbírásról van szó, ezért a helyes felirat: a Hava 
nagila alapján.

Tanuljuk meg énekelni a dalt magyarul, de akár héberül is! 
A dallamot érdemes egyre gyorsuló tempóban énekelni. Éppen ezért kiválóan 
alkalmas a dal a körtáncra. Ne hagyjuk ki!

Vedd figyelembe!
A dalt Abraham Zevi Idelsohn folklorista, gyűjtő írta 1918-ban, egy régi haszid 
dallamra. Az eredeti dallam szerzője ismeretlen. Valószínűsítik, hogy egy 19. szá-
zadi kelet-európai klezmerből származik. Feltételezik azt is, hogy a dal az angol 
csapatok 1917-es jeruzsálemi bevonulásának örömére született. Izraelben annyira 
népszerű, hogy sokan népdalnak hiszik. Általános örömének, családi és egyházi 
ünnepeken is gyakran felcsendül Izraelben. 

4.1b Uralkodói bevonulás 
Kérdezzük meg a gyerekeket, láttak-e már olyat, hogy egy király vagy 
miniszterelnök, esetleg más, magas rangú politikus megérkezik a városba! (Ha 
„élőben” nem is, televízióban biztosan láttak ilyesmit.)
• Mi történik ekkor? 
• Milyen járművön érkezik meg? 
• Kik vigyáznak rá? 
• Kik üdvözlik? 
• Közelébe mehetnek-e a hétköznapi emberek?
• Mit tesz a nép, ha egy fontos ember érkezik a városba? 
• Honnan tudnak róla?
Játsszuk el, hogyan vonul be a városba egy mai vezető politikus vagy uralkodó!

Emlékeztek arra a történetre, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe? Játsszuk el 
mozgásokkal azt is!
• Figyeljük meg, miben különbözik ez egy mai uralkodó, politikus bevonulásától!
• Min érkezett Jézus Jeruzsálembe?
• Kik vigyáztak rá? Kik vették körül?
• Mit tett a nép?
• Hogyan üdvözölték?
• Honnan tudhatták meg, hogy Jézus megérkezett?
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A virágvasárnapi esemé-
nyek személyessé tétele.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szerepjáték
Terepasztal építése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Újságpapír
Terepszínű (sárga, zöld 
barna) pléd vagy más 
nagyobb textília
Kisebb-nagyobb kavi-
csok, zúzott kövek
Örökzöld, illetve száraz 
növények, ágak
Gyurma
Esetleg építőkocka, kék 
színű sál, kendő, színes 
papír

4.1c Virágvasárnap
A gyerekek kis csoportban dolgozzák fel a történetet Szabóné László Lilla: 
Virágvasárnap című elbeszélése alapján! Minden csoport kapjon egy lapot a 
következő feladatokkal:

Keressétek ki a szövegből és írjatok listát arról, hogy
– Jézus milyen csodákat tett?
– mit várt tőle a nép (mit fog tenni, mi fog történni)?
– mivel szerettek volna készülni a gyerekek a fogadására?
– hogyan köszöntötte a tömeg Jézust?

Vedd figyelembe!
Az ellenőrzés során magyarázzuk meg a Hozsánna kifejezést a gyerekeknek, 
ha nem ismerik! A Hozsanna szó szerint azt jelenti, hogy Ments meg!, Segíts! A 
zsidó liturgiában a Messiás felé való felkiáltás, üdvözlés (Zsoltárok 118,25), így a 
Hozsannát kiáltó tömeg Jézus messiási hatalmára utal.

4.2 Királyi útvonal  

4.2a Jön a király! 
A gyerekeket osszuk 8-10 fős csoportokra! Osszák fel egymás között a 
szerepeket, és adják elő a fiúk beszélgetését! A játék során nem kell feltétlenül 
a történet szövegéhez ragaszkodniuk, saját maguk is alakíthatják a szerepüket. A 
lényeg, hogy a beszélgetésből kiderüljön, ki Jézus, milyen dolgokat hajtott végre, 
és miért is várják. 

4.2b Királyi útvonal 
A gyerekekkel készíthetünk viszonylag egyszerűen terepasztalt, és nem 
is igényel túl sok időt. Kell hozzá egy nagyobb asztal (esetleg toljunk össze 
több asztalt), vagy készülhet a földön (csak így kényelmetlenebb elhelyezkedni 
körülötte). A lényeg, hogy legyen egy akkora vízszintes felületünk, amit jól körbe 
tudnak állni vagy guggolni a gyerekek. Ha sokan vannak, 6-8 fős csoportokban is 
készíthetik a terepasztalt.
Először újságpapírokat összegyűrve alakítsák ki a terepasztal domborzatát, 
majd az egészet borítsák le pléddel, nagyobb lepellel! A kavicsokkal, kövekkel 
súlyozzák le a textíliát! A kavicsok jelölhetik a sziklákat és az utakat, kerítéseket 
is. Az ágak jelképezik a fákat, egyéb növényeket. Ezeket vágjuk méretarányosra, 
és gyurmába szúrva állítsuk fel a terepasztalra. Ha nem állnak meg így, akkor 
apróbb kavicsokkal, kövekkel lehet fixálni a növények szárát. Kék kendőből vagy 
papírból tavat, folyót is készíthetünk, az építőkockákból pedig házakat, kaput 
építhetnek a gyerekek. Mivel az izraeli házak lapostetősek voltak, nem kellenek 
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nagy építmények. Egy építőkocka jelölhet egy házat, és így egy teljes települést is 
elkészíthetünk néhány perc alatt. 

A Reftantáron látható két fotó, az egyik egy húsvéti terepasztal részlete, a másik 
pedig az elveszett bárány történetéből alakított életkép tojásbarikkal is. (Fotók: 
Damásdi Judit)
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