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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Lázár Ervin: Nagyapa 
meg a csillagok
Kiss Ottó: Ati és a holdvi-
lág (részlet)
Tóth Krisztina: Altató

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Internet, projektor, 
hangfal 

Szöveggyűjtemény

– A/4-es (vagy félíves) 
színes rajzlap/karton
– grafitceruza
– fehér vagy sárga 
zsírkréta
– esetleg színes papír 
vagy flitter
– olló, ragasztó

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjenek 
meg néhány fontos 
csillagképet, csillagot, 
illetve bolygót.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Interaktív multimédiás 
feladat

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A közös mesealkotás 
során a gyerekeknek 
legyen lehetőségük el-
mondani burkolt formá-
ban, hogy mit gondolnak 
a halál utáni életről.

Nagyapa és a csillagok
2x45 perces szövegfeldolgozó, szöveg- és 

képalkotó komplex óra 
(magyar, hittan, vizuális kultúra)

Az örök élet kérdésének álomszerű, mesei megjelenítésével és 
továbbírásával legyen a gyerekeknek lehetőségük szimbolikus 
formában megmutatni, mit gondolnak a halálon túli létről, az 
örök életről.

Áttekintő vázlat
2.1 Csillagképek  5 perc
2.2 Nagyapa meg a csillagok 20 perc
2.3 Égi lámpások 35-40 perc

2.3a Hanna kisasszony lámpásai  min. 20 perc
2.3b Légi lámpabolt  15-20 perc

2.4 Csillagkép készítése 25-30 perc
Összesen:  2x45 perc

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Csillagképek 

Ismeritek-e a csillagos égboltot? Ha felnéztek az égre, tudjátok-e, melyik az 
Esthajnalcsillag, a Fiastyúk vagy éppen a Tejút? Tegyétek próbára a tudásotokat! 
Párosítsátok össze a képeket a csillagok, csillagképek népi nevével a Csillagképek 
című tankockával, ami a Reftantáron érhető el!

2.2 Nagyapa meg a csillagok

A gyerekek olvassák el magukban Lázár Ervin: Nagyapa meg a csillagok című 
meséjét! 
• Mi történik a hullócsillagokkal? 
• Mit gondoltok, miért nem hal meg nagyapa soha? 

2. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

5
perc

20
perc



MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Néma, értő olvasás (és/
vagy animációs film 
megtekintése)
Beszélgetés
Projekciós mesealkotás

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A halállal való találkozás 
szimbolikus és szemé-
lyes élményeinek felis-
merése, megosztása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mesehallgatás
Versolvasás
Művek értelmezése
Beszélgetés
Bibliai párhuzam megis-
merése

JEGYZETEIM

Folytassuk a mesét közösen, szóban! Mit csinál majd a nagyapa (azon kívül, hogy 
felszegeli a csillagokat), amikor már nem beszélget az almafával, az unokájával, 
és Mikkamakkával sem?

Variációk
A mese többféle digitális feldolgozását megtaláljuk a Reftantáron:
• interaktív hangoskönyvben
• videó hanggal, szövegolvasással
• videó csak hanggal, szövegolvasás nélkül
És elérhető jpg fájlként a meséhez készült összes rajz külön-külön, valamint a 
hangfelvétel és a szöveg is word formátumban.

2.3 Égi lámpások

2.3a Hanna kisasszony lámpásai
A gyerekek helyezkedjenek el mesehallgatáshoz a megszokott módon! 
Olvassuk fel nekik Kiss Ottó: Ati és a holdvilág című meséjét, majd beszélgessünk 
arról, hogy 
• Mi történhetett Ármin bácsi nagyapjával? 
• Miért nem maradhatott ott a Holdon a gyerek Ármin, és miért indult el Hanna 

kisasszonnyal a nagyapa? 
• Miért kellett a nagyapának meggyújtania egy lámpást? 
• Vajon mit jelképeznek Hanna kisasszony lámpásai? 
• Mit jelentett ez az álom? 

A mű értelmezése után, ha megfelelő a lelki közeg, térjünk át a gyerekek szemé-
lyes élményeire!
• Van-e valaki közületek, akinek már meghalt a nagypapája, nagymamája, közeli 

hozzátartozója? Emlékeztek rá? Hogyan? 
• Hogyan mondták el a szüleid, hogy meghalt, akit szerettél? 
• Milyen érzés volt? 
• Mit csináltál, amikor megtudtad?

Vedd figyelembe!
Kiss Ottó meséje tökéletes ráhangolója egy olyan beszélgetésnek, amely során a 
gyerekek beszámolhatnak arról, hogy milyen személyes élményük volt a halállal 
kapcsolatban. Ez egy nagyon szenzitív, mondhatni intim téma, ezért csak akkor 
kezdjünk hozzá, ha a gyerekek elég érettek erre! Fontos ezért a megfelelő intim 
közeg kialakítása, hogy véletlenül se érezzék, kötelező beszélniük ezekről az 
élményeikről, netán hogy be kell számolniuk a többiek előtt. Csak az a gyerek 
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35-40
perc

min. 20 
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Néhány csillagkép képi 
megjelenítése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Csillagkép-rajz készítése 
papíron
(interaktív multimédiás 
játék)

nyilatkozzon meg, aki szeretne, és akkor, amikor szeretne! Fontos, hogy legyen 
elég időnk a beszélgetésre, ha kell, hagyjunk időt a csendekre is! Legyünk készek 
arra is, hogy ez a beszélgetés tölti ki a dupla óra hátralévő felét! Ha a gyerekek 
igénylik, akkor engedjük el a betervezett feladatot, mert létfontosságú dolgokról 
eshet szó, és sajnos a gyereknek általában nincs sok lehetőségük mással, máshol 
megbeszélni ezeket a témákat.
Viszont ha a gyerekek nem nyitottak a témára, akkor ne erőltessük, elégedjünk 
meg a mese értelmezésével, az arra vonatkozó néhány kérdés megválaszolásával!

2.3b Légi lámpabolt 
A gyerekek olvassák el magukban Tóth Krisztina: Altató című versét, akár 
többször is! Készüljenek fel rá, hogy közösen is fel fogjuk olvasni, úgy, mintha 
valóban altató lenne, mintha valakit szeretnénk álomba ringatni vele. 
Olvassuk el együtt az Altatót altatóként!
Majd beszélgessünk:
• Vajon mi lehet az légi lámpabolt? 
• Kik laknak ott? 
• Mit csinálnak? 
• Milyen kapcsolatuk van a fénnyel?
• Ki az, aki „messze lát” és „messze néz”? 
• Mit jelenthet (jelképezhet) az, hogy „csurog le ránk a lámpaméz”?
• Miért hasonlítható Tóth Krisztina a verse Jézus szavaihoz, amikor ezt mondta: 

„Az én Atyám házában sok hajlék [lakóhely] van… És ha majd elmentem, és 
helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy 
ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat.” 
(János 14,2–4)?

Variáció
Hallgassuk meg az Altatót Csépai Eszter és a Kismegszakítók előadásában a Ref-
tantárról! (Zeneszerző: Molnár György)

2.4 Csillagkép készítése

A Csillagképek című tankockán kivetített csillagképek közül jelenítsék meg vala-
melyiket a gyerekek (akár többet is, amennyire az idő engedi)! A/4-es színes (sö-
tétkék, sötétlila vagy fekete) műszaki rajzlapra vagy kartonra rajzolják fel először 
grafitceruzával a kivetített képek alapján a csillagképek vonalas ábráját! Majd 
húzzák át a vonalakat fehér vagy sárga zsírkrétával! Ha van rá idő, a csillagok 
helyére vágjanak ki papírból csillagokat, vagy ragasszanak a helyükre nagyobb 
méretű (csillag alakú) flittert!

25-30
perc

15-20
perc



MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Csillagkép-készítés 
kellékei:
– A/4-es (vagy félíves) 
színes rajzlap/karton
– grafitceruza
– fehér vagy sárga 
zsírkréta
– esetleg színes papír 
vagy flitter
– olló, ragasztó

JEGYZETEIM

Variációk
A csillagképet négyfős csoportokban is elkészíthetik a gyerekek. Ekkor félíves 
színes kartonra dolgozzanak!

Az Altató szerint: „aki elalszik, messze lát”. Álomképeink messzebbre, távolabbra 
visznek. Készítsétek el a vers álomszerű képeit csillagkép gyanánt! 
• Milyen lenne a Lámpabolt-csillagkép vagy Lámpa-csillagkép? 
• Milyen lenne a Lámpamézút?

A Nagyapa meg a csillagok Reftantáron elérhető, interaktív változatán, az utolsó 
oldalon csillagképeket szögelhetnek a gyerekek nagyapával az égboltra (válogató 
olvasás, interaktív játék).
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