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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Boldog az udvaron növő 
csemete – erdélyi jiddis 
népköltés, Kányádi Sán-
dor fordítása
Jertek, dicsérjük együtt 
– Hava nagila fordítása, 
átirata (online)
Volt egyszer volt egy kis 
zsidó – erdélyi jiddis 
népköltés, Kányádi Sán-
dor fordítása
Kaddis – zsidó ima ma-
gyar fordítása (online)
Salamon tanácsa – zsidó 
legenda 
Zsidó közmondások 
(online)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Gondolkodás és szókincs 
fejlesztése, játékos 
ismerkedés az abszurd 
humor alapjaival.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mondatlánc, asszociáci-
ós játék
Vers megismerése, 
értelmezése
Körtánc

Volt egyszer egy kis zsidó
1x vagy 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, ének-zene, tánc és dráma)

Az első óra a zsidó/jiddis élet örömével szeretné megismertetni 
a gyerekeket. A második órán a Holocaustról esik szó az 
irodalmi műveken keresztül, a gyerekek életkori sajátosságainak 
megfelelően. Az első óra önmagában is tanítható, ha úgy érezzük, 
hogy a Holocaust témája még túl nehéz a gyerekeknek.

Áttekintő vázlat
4.1 Boldog család 45 perc

4.1a Mi lehet boldog?  5 perc
4.1b Boldog család  10 perc
4.1c Örömünnep  30 perc

4.2 Kaddis  45 perc
4.2a Volt egyszer egy kis zsidó  15 perc
4.2b A Holocaust  10 perc
4.2c Salamon bölcsessége  10 perc
4.2d Zsidó közmondások  10 perc

Összesen: 2x45 perc 

A székeket a kezdő játékhoz rendezzük körbe!

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Boldog család

4.1a Mi lehet boldog?
A gyerekek üljenek körbe! Az első játékosnál legyen egy babzsák! Mondja 
a következő fél mondatot, egy köznévvel kiegészítve, például „Boldog a kutya, …”, 
és dobja át a babzsákot egy társának! A társa fejezze be a mondatot, vagyis indo-
kolja meg, hogy miért boldog a kutya, például: „…mert sok csontot evett”! Ezután 
ő mondjon fél mondatot egy új köznévvel, és dobja a babzsákot másvalakinek! 
A társa megint fejezze be a mondatot indoklással: miért boldog a megnevezett 
dolog! A játék akkor izgalmas és vicces, ha minél furább dolgokat mondanak a 
gyerekek (asztal, villámlás, biciklipumpa).
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A Holocaust fogalmának 
megalapozása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI? 
Zenehallgatás
Beszélgetés a szeretteink 
elvesztéséről, majd a 
Holocaustról
Legenda olvasása és 
értelmezése
Életbölcsesség tömör 
összefoglalása
Zsidó közmondások 
megismerése

4.1b Boldog család 
A gyerekek olvassák el Kányádi Sándor fordításában a Boldog az udvaron 
növő csemete című jiddis népdalt! 
Kikből állhat az apuka „házanépe”? Miért boldog ez a család? Próbáljuk közösen 
megfogalmazni! 

Alkossatok 4-5 fős csoportokat! Most ti vagytok a versben szereplő család. Mu-
tassátok meg, milyen szelfit készítenétek magatokról! Csoportonként osszatok 
szerepeket (anya-apa-gyerekek), majd élőkép-beállítás következik!

Kapcsolódó
Bibliai párhuzam: „Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útjain jár. Kezed 
munkája után élsz, boldog vagy, és jól megy sorod. Feleséged olyan házad belse-
jében, mint a termő szőlőtő; gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfa-
csemeték.” (Zsoltárok 128,1–3)

4.1c Örömünnep 
Nézzünk meg egy zsidó ünnepi körtáncot a Reftantáron!
A Hava nagila lépései nagyon egyszerűek, így a gyerekek is könnyen meg tudják 
tanulni.
A dal magyar szövegét a Reftantáron közöljük, a keresztény körökben ismert 
fordítással (Jertek, dicsérjük együtt), illetve átirattal, dallama is könnyen megta-
nulható (kottával együtt). 

4.2 Kaddis 

4.2a Volt egyszer egy kis zsidó 
Nézzük meg a Gryllus-fivérek és Tihanyi Szilvia előadásában a Volt egy-
szer volt egy kis zsidó című erdélyi jiddis népdal (Kányádi Sándor fordítása) 
videoklipjét a Reftantáron!

Miről szól a dal? Mi történt a családban?
Olvassák el a gyerekek magukban a verset! Melyik szót nem értitek?
Ti már veszítettetek el valakit? Milyen érzés volt? Mit gondoltok, miben segít az 
imádság a gyász idején?
A beszélgetés után osszuk meg mindazt a gyerekekkel, amit a kaddisról tudunk!
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Vedd figyelembe!
A kaddis egy zsidó imaforma, amit leggyakrabban gyászban, halálesetkor monda-
nak. A versben is erre utal a „kadis” szó. (Tehát nem a gyerek beceneve.)
A zsidók gyászfelfogását a kaddis fejezi ki legjobban, amelynek szövege való-
jában egy Istent dicsőítő imádság, amely az Ő nagyságát dicséri, és lényege az 
Ámen-mondás (Úgy legyen!) Isten akaratára. A kaddis imaszövege honlapunkon 
megtalálható.

4.2b A Holocaust
A Holocaustról nem egyszerű alsó tagozaton beszélni. Ha felvállaljuk a té-
mát, akkor se az elrémítés vagy a horrorisztikus események felsorolása legyen a 
fontos, hanem inkább próbáljuk a gyerekeket belehelyezni a szituációba! Ahhoz, 
hogy megértsék a Holocaust abszurditását, használhatjuk a következő hasonla-
tot: Képzeljétek el, mi lenne, ha egyik napról a másikra a szőkéknek és kéksze-
műeknek megtiltanának egy csomó dolgot! Vagy azoknak, akiknek pisze az orra. 
Vagy akiknek negyvenesnél nagyobb a lába. Nem tanulhatnának, nem járhat-
nának könyvtárba, moziba, később az autójukat, lakásukat, mindenféle tulajdo-
nukat elvennék tőlük. Végül összeterelnék őket, és mindenkit megölnének, aki 
szőke és kékszemű, vagy akinek pisze az orra, vagy negyvenesnél nagyobb a lába.
Igazságos dolog lenne ez? Miért nem? Vajon mennyi embert érintene az osz-
tályból egy ilyen törvény? Hány szőke van? Hány pisze? Hány nagylábú? És a 
városban, az országban, Európában hány embert érintene? Lenne ennek bármi 
értelme?
Ezután lehet beszélni arról, hogy a két világháború között a zsidók ellen egyre 
több törvényt hoztak, egyre jobban beszűkült az életterük, végül gettókba zárták 
őket, és több millió embert kivégeztek, közöttük gyerekeket, időseket is. Voltak 
családok, ahol csak egy-két ember élte túl a népirtást, és sok család teljesen 
elpusztult. 

Vedd figyelembe!
A pedagógusok magyar nyelvű összefoglalót olvashatnak a New York-i Holocaust 
múzeum oldalán a témáról, amelyet a Reftantáron keresztül is elérünk.
Ha van a családban érintett gyerek és a szülők vagy a nagyszülők vállalják, hogy 
beszélnek azokról az emlékekről, melyek a vészkorszakról rájuk maradtak, feltét-
lenül hívjuk el őket a gyerekekhez, hiszen leghitelesebben ők (a ma már jobbára 
nem túlélők, hanem leszármazottak) tudnak tanúbizonyságot tenni a korszakról!
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4.2c Salamon bölcsessége 
A zsidókat sok fájdalom érte a történelmük során, de alapvetően egy 
életerős, bizakodó nép maradt. Igen ám, de az örömöt és a bánatot sem könnyű 
végigélni. Annyira nem, hogy még Dávid királynak is meggyűlt vele a baja. 
Olvassuk el a Salamon tanácsa című zsidó legendát! 
Mit tanácsolt Salamon az ékszerésznek? Miért volt ez jó tanács? Hogyan tudnád a 
gyűrűbe és a legendába írt bölcsességet belefoglalni egyetlen mondatba?

4.2d Zsidó közmondások 
Végül ismerjünk meg néhány zsidó közmondást (elérhető a Reftantáron), 
és a közmondások kapcsán beszéljünk a Világ igazairól, azokról a keresztények-
ről, akik az életük kockáztatásával mentették a zsidókat! 

Vedd figyelembe!
Háttéranyagként egy cikket találunk három magyar embermentő hősről a Reftan-
táron.
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