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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Szabó T. Anna: Származás
Jézus Krisztus származá-
sa – Máté 1,1–17 (online)
Kiss Ottó: Élet

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Internet, projektor, 
hangfal 

Szöveggyűjtemény

Családfasablon
Papírlánckészítés eszkö-
zei, anyagai: színes papír, 
vonalzó, ceruza, olló, 
ragasztó

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
hogy a családfájuk ősi 
időkben gyökeredzik.
A származás-mondó-
ka játékos örömével 
mélyebben beépülnek a 
szülőnevek.

Az élet végtelen lánca
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, hittan, technika)

A gyerekek leginkább a jelenben élnek, pedig fontos tudniuk, hogy 
a családjuk már évszázadok óta fennáll, és bízvást még hosszú 
évszázadokig állni fog. Az életlánccal érzékletesen tapasztalják 
meg, mennyire fontos a család láncszemeinek összefonódása.

Áttekintő vázlat
1.1 Leszármazás 45 perc

1.1a Az én családfám  20 perc
1.1b Hányan éltek előttem a családomban?  5 perc
1.1c Származás  10 perc
1.1d Jézus családfája  10 perc

1.2 Életlánc  45 perc
1.2a Élet 5-10 perc
1.2b Papírlánckészítés  35-40 perc

Összesen:  2x45 perc 

A családfakészítéshez kérjük a szülők segítségét, és minden 
gyerek vigyen haza egy kinyomtatott családfasablont! A pa-
pírlánckészítés előkészítésére is figyeljünk, lehet a munkát kis 
csoportokban is szervezni.

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Leszármazás

1.1a Az én családfám
Kérjétek meg a szüleiteket, nagyszüleiteket, hogy amennyire csak emlékez-
nek rá, elevenítsétek fel, és ha lehet, rajzoljátok is meg a családotok családfáját!
• Vajon hány generációra tudtok visszaemlékezni?
A nagyszülőket valószínűleg jól ismeritek.
• De ki tudja a dédszülei nevét, foglalkozását?
• Hány nevet tudtok az ükszülők, szépszülők közül?

1. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

45
perc

20
perc



MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Családfakészítés, elem-
zés
Ősszámlálás
Felelgető versolvasás, 
versmondás, ritmusjáték
Ismerkedés Jézus leszár-
mazási vonalával

JEGYZETEIM

Vedd figyelembe!
A gyerekek családfakutatását segíti, ha a Reftantáron elérhető családfasablont 
kinyomtatjuk, és minden gyereknek adunk egyet, hogy vigye haza, és töltsék 
ki a szülőkkel együtt annyira, amennyire vissza tudnak emlékezni az adatokra! 
Hangsúlyozzuk, hogy nem baj, ha csak a nagyszülők nevére emlékeznek! Ez nem 
számonkérés, hanem lehetőség, hogy visszagondoljanak a család őseire. 
A gyerekek beszámolója során is érdemes kivetíteni vagy a táblára felrajzolni a 
sablont, hogy lássák a gyerekek, melyik generációs szintről beszélünk!

1.1b Hányan éltek előttem a családomban? 
Nézzük meg a családfa-ábrát! Számoljuk meg:
• Hány 

• nagyszülőnk, (4)
• dédszülőnk, (8)
• ükszülőnk, (16)
• szépszülőnk van? (32)

• Hányan lehettek az ősszüleink (szépszüleink szülei)? (64)
• Hány ember ez összesen, a szüleiddel és veled együtt? (127) 

1.1c Származás
Olvassuk-mondjuk el Szabó T. Anna Származás című versét felelgetve! A 
pedagógus olvassa a páratlan versszakokat, a gyerekek mondják rá a refrént (az 
egyszerűbb formáját)! 
Tanuljuk meg ehhez előbb a refrént, mint egy mondókát! Ezt is lehet felelgetve: 
soronként, majd két soronként ismételni. A gyerekek párban, felelgetve is felol-
vashatják (egymásnak és saját maguknak) a verset.

Ha sikerült a felelgető versolvasás-versmondás, akkor a gyerekek is olvassák el a 
verset, és keressék meg, hogyan változik a refrén! 
Próbáljuk ki a megváltozott sorokkal is a mondókázást!
Végül felolvashatjuk újra az egész verset, hasonlóan, mint az előbb, csak most 
a páratlan versszakokat vállalkozó gyerekek olvassák szólóban! A refrén marad 
közös, de már a sorvégi variációkkal, melyekre érdemes odafigyelni, mert könnyű 
eltéveszteni.

Vedd figyelembe!
Az erőteljes versritmus annak köszönhető, hogy az ütemhangsúly legtöbbször 
a kulcsszó elejére esik, mert a kulcsszó az ütem elején kezdődik. Csak az utolsó 
sor kivétel, és kétféleképpen is hangsúlyozható (ezért fér bele később a játékos 
variáció is).
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg, 
és szerezzenek ta-
pasztalatot arról, hogy 
mennyire fontos a család 
tagjainak összekapcso-
lódása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Néma, értő olvasás
Életlánc készítése: pa-
pírlánc, a láncszemeken 
felmenők nevei

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Papírlánckészítés eszkö-
zei, anyagai: színes papír, 
vonalzó, ceruza, olló, 
ragasztó

Édesapa, / nagyapa,  
dédapa és / ükapa, 
szépapa és / ősapa, 
apa, papa, / csak apa…

apa, papa, / csak apa…

Ez utóbbira rímel a két variáció:

papparappa/pappara…

papparappa/papparappa/-pa-pa-pa…

1.1d Jézus családfája
Vetítsük ki Jézus nemzetségtáblázatát Máté evangéliumából (1,1–17) a 
Reftantárról!
• Vajon hány nemzetség, generáció telt el Jákóbtól Jézusig? Az utolsó két sorban 

megtaláljuk a szükséges adatokat. 
• Ki tudja a leggyorsabban kiszámolni (3x14=42 nemzetség)?
• Találunk-e ismerős neveket Jézus ősei között? 
• Mire emlékeztek velük kapcsolatban? (Ábrahám, Izsák, Jákób, Ruth, Dávid, Sala-

mon, József)
• Érdekessége a táblázatnak, hogy nemcsak apaneveket, hanem néhány 

anyanevet is megemlít. Megtaláljátok-e az anyákat mind? (Támár, Ráháb, Ruth)

1.2 Életlánc

1.2a Élet
A gyerekek olvassák el Kiss Ottó Élet című versét!
Beszéljük meg, hogy egy család életláncának mikor van vége! 
Egy családtag halála véget vethet-e neki?

1.2b Papírlánckészítés
Készítsünk életláncot papírból, ehhez mintát találunk a Reftantáron.
A papírláncodnak annyi szeme legyen, ahány szülőre, nagyszülőre vagy déd-
szülőre vissza tudtál a szüleiddel emlékezni! Ha tudod, írd rá a láncszemekre a 
nevüket is (nem baj, ha nem tudod a teljes nevét, csak mondjuk ilyesmit, hogy 
szegedi [Szegeden lakó] dédi)! A láncon te legyél az első szem!
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A papírlánchoz a gyerekek mérjenek, majd vágjanak ki annyi 10x2 cm-es papír-
szalagot színes papírból, ahány láncszemet szeretnének készíteni! Az első lánc-
szem készítésénél egy papírszalagot a két végét egymásra illesztve, s így lánc-
szemet formázva összeragasztunk. A következőt belefűzzük az első láncszembe, 
végeit összeragasztjuk, és így haladunk tovább.

Variáció
Ábrázolják úgy a gyerekek a családjukat, mint egy véget nem érő láncot, 
amelynek az eleje homályba vész, látjuk a déd-, a nagyszülőket, szülőket, a 
gyereket magát, de azt nem tudjuk még, hogyan folytatódik tovább, kik lesznek a 
leszármazottak.
Készíthetnek a gyerekek egy fordított családfát is, a majdani leszármazottaikkal. 
Ez egy pozitív jövőképet adhat, és megerősítheti őket a helyükön, a jelenben. 

Vedd figyelembe!
Az Élet című vers utolsó sorában van egy csavar: a családi láncolat addig tart, 
„míg meg nem halunk” – ez kire vonatkozik? Ha következetesen végiggondoljuk, 
mindenkire vonatkozik a családból, tehát addig tart, amíg a család ki nem hal. 
Mindenki azon dolgozik, hogy ez ne történjen meg. És bizony sok családi láncolat 
évezredeken át is fennmaradhat. Ezt példázta Jézus családlánca is.
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