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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Varga Gyöngyi: Húsvét 
Jézus korában
Miklya Luzsányi Mónika: 
A legnagyobb szeretet
Szabó Lőrinc: Lóci verset 
ír 
Ma van húsvét napja – 
magyar népi szokásdal, 
Túrricse (Szatmár)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény
 
Internet, projektor, 
hangfal

Füzet, íróeszköz

Szédertálhoz csoporton-
ként:
1 csomag pászka
1 csirkeszárny lesütve 
vagy grillezve
1 keményre főtt tojás
1 hagyma
1 szál torma
1 db alma
darált dió 
méz 

Eszközök csoportonként:
kerek süteményestál 
(porcelán) vagy tálca
díszes kenyérkendő
reszelő, kiskanál
keverő tálkák, tányérok a 
reszeléshez
papírtörlő, szalvéta

Páska és húsvét
3x45 perces komplex témanap 

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

A húsvét ünnepének lényege ma már jobbára kikopott a szokás-
rendből. A gyerekekkel szeretnénk megismertetni a páskát, Jézus 
korának zsidó húsvéti szokásait. Célunk, hogy megértsék ezen 
keresztül Jézus áldozatát, az áldozat értelmét, és hogy miért lett 
örömünnep számunkra a húsvét. 

Áttekintő vázlat
5.1 Húsvét Jézus korában  90 perc 

5.1a Az úrtól béke tereád!  20 perc
5.1b Páskavacsora  15 perc 
5.1c Készítsünk szédertálat!  45 perc
5.1d Elpakolás, mosogatás  10 perc

5.2 Jézus húsvétja  45 perc 
5.2a A legnagyobb szeretet  15 perc
5.2b Vers Istenről  20 perc
5.2c Ma van húsvét napja  10 perc

Összesen:  3x45 perc

Készítsük elő a szükséges eszközöket, hozzávalókat a szédertál 
elkészítéséhez a csoportoknak megfelelő mennyiségben! Ügyel-
jünk a szép terítésre is, hiszen ünnepi lakomát készítünk!
Az előkészítésbe érdemes bevonni a szülőket is.

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Húsvét Jézus korában 

5.1a Az úrtól béke tereád! 
Hallgassuk meg a gyerekekkel a Hevenu Shalom Alehem kezdetű zsidó 
éneket! 
Flash Mob Tel Aviv Ben Gurion repülőtér (a Reftantáron)

Ha megnéztük a videót, beszéljünk a gyerekeknek arról, hogy ez egy tradicionális 
zsidó ének, modern feldolgozásban! Akkor énekelték, és éneklik ma is, amikor 
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

5. 
tanegység

20 
perc

90 
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék és 
kóstolják meg a páskava-
csora ételeit.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Ének, tánc
Ismerettartalmú szöveg 
olvasása, értelmezése
Szédertál készítése cso-
portmunkában

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Szédertálhoz csoporton-
ként:
1 csomag pászka
1 csirkeszárny lesütve 
vagy grillezve
1 keményre főtt tojás
1 hagyma
1 szál torma
1 db alma
darált dió 
méz 

Eszközök:
kerek süteményestál 
(porcelán) vagy tálca
díszes kenyérkendő
reszelő, kiskanál
keverő tálkák, tányérok a 
reszeléshez
papírtörlő, szalvéta

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
miért örülünk a húsvét-
nak, miért örömünnep. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szövegolvasás, beszél-
getés a műről, teológiai 
mondanivaló közös 
kibontása
Vers olvasása és értel-
mezése
Kreatív írás: vers foly-
tatása
Ének, tánc
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sabbatkor hazajönnek a zsinagógából, mivel a Hevenu Shalom Alehem a szombat 
köszöntésére szolgáló ének. Jézus korában még nem ismerték, de feltehetőleg 
akkor is volt hasonló vidám ének, amivel a szombatot köszöntötték (lásd a 92. 
„szombatnapi” zsoltárt).
Ezután tanuljuk meg a dalt énekelni (lehet magyarul és héberül is), majd táncol-
junk rá egy vidám körtáncot! 
Kotta, szöveg héberül és magyarul elérhető a Reftantáron.

5.1b Páskavacsora 
A gyerekek olvassák el Varga Gyöngyi: Húsvét Jézus korában című írását a 
páska-vacsoráról! 
Elevenítsük fel az egyiptomi szolgaság és a menekülés eseményét, és beszéljük 
meg, miért volt örömünnep a páska Izrael népének!
Azután gyűjtsük ki, milyen hozzávalók kellenek egy szédertálhoz! Nézzük meg a 
Reftantáron a szédertál képét, és beszéljük meg, mi mit jelképez! 

Vedd figyelembe!
A zsidók Jézus korában báránysültet használtak a szédertálhoz. Ma sokszor 
libasült kerül rá, mi viszont csirkehúst használunk, mivel az előző kettőt nehéz 
beszerezni. 

5.1c Készítsünk szédertálat! 
A gyerekek 6-8 fős csoportokban készítsenek szédertálat! Minden csoport 
mutassa be a munkáját, majd kóstoljuk is meg, amit készítettünk! 

5.1d Elpakolás, mosogatás 
A tisztaság, tisztán tartás a hétköznapok és ünnepnapok szerves része, a 
zsidó kultúrában különösen. Tehát nem fölösleges időhúzásról van szó.

5.2 Jézus húsvétja  

5.2a A legnagyobb szeretet 
Olvassuk el közösen Miklya Luzsányi Mónika: A legnagyobb szeretet című 
bibliai adaptációját az utolsó vacsoráról! A gyerekek figyeljék meg, miben más a 
hangulata itt Jézus páskavacsorájának a tanegység elején hallott dallal szemben!
• Majd beszéljük meg, Jézus miért volt szomorú! 
• Te hogyan éreznéd magad, ha az egyik legjobb barátod elárulna? 
• Mit érezhetett még Jézus a szomorúságon kívül? 
• Meséljük el, foglaljuk össze közösen, mi történt vele az utolsó vacsora után! 
• Miért fontos ez nekünk? 
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5.2b Vers Istenről 
Olvassuk fel a gyerekeknek Szabó Lőrinc: Lóci verset ír című versét, majd 
keressék ki a gyerekek a szöveggyűjteményből, milyen verset írt Lóci!
• Beszéljük meg, kiről, miről szól a kisfiú verse!
• Mit ad nekünk Isten?
• Mit jelent, hogy egyszer csak abbahagyja? Mit hagy abba? Mi az, ami véget ért 

húsvétkor (nagypénteken), és mi kezdődött el (húsvét vasárnap)? Mit adott 
nekünk Jézus húsvétkor? 

• A költő apa miért nem a saját versét írta meg? Miért választotta a kisfia versét? 
• Szerintetek hogyan sikerült a közös mű? Hiszen egy „négykezes” vers született.

Ti hogyan írnátok Lóci versét tovább? Próbáljátok meg! Folytassátok néhány (vagy 
több) sorral a saját elképzelésetek szerint!

5.2c Ma van húsvét napja
Végezetül énekeljük el vagy tanuljuk meg a gyerekekkel a Ma van húsvét 
napja című húsvéti éneket (magyar népi szokásdal, Túrricse, Szatmár), ami régi 
magyar húsvéti szokásokat is tükröz. Ha kedvünk van, táncolhatunk is rá!
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20
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10
perc


