
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Márai Sándor: Mennyből 
az angyal 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal 

Papírapplikáció anyagai, 
eszközei: színes papír, 
rajzlap, olló, ragasztó, 
esetleg filctoll

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A forradalom fázisainak 
átélése emocionálisan.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Hangjáték

JEGYZETEIM

Ötvenhat karácsonyán
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, ének-zene, vizuális kultúra)

Az ötvenhatos forradalom leverésének tragikuma, ennek átélése 
áttételes formában.

Áttekintő vázlat
5.1. Hangjáték 1956  15 perc
5.2 1956 Karácsonyán  30 perc

5.2a Mennyből az angyal  10 perc
5.2b Kupaktanács  20 perc

5.3 Karácsonyi üdvözlet  45 perc
5.3a Szoborjáték  15 perc
5.3b Karácsonyi üdvözlet  20 perc
5.3c Galéria  10 perc

Összesen: 2x45 perc

A táblára előzetesen felírhatjuk a vázlatpontokat, vagy előkészít-
hetjük kivetítésre. Készüljünk fel a papírapplikáció készítésére!

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1. Hangjáték 1956

A táblára írjuk fel a következő fázispontokat:
• Elnyomás
• Tüntetések
• Kitör a forradalom
• Harc
• Jönnek a tankok
• Leverik a forradalmat
• Megtorlás
Készítsünk közösen hangjátékot az 56-os forradalom emlékére a táblán szereplő 
vázlat segítségével! Gondolkodjunk el, milyen hangokkal, zajokkal, kiáltásokkal 
tudnánk visszaadni a forradalom egy-egy fázispontját! 

JEGYZETEIM
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5. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

15
perc
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JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek érezzenek rá 
az ötvenhatos forrada-
lom áldozat-jellegére.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Közös ének, versolvasás
Kupaktanács: csoportbe-
szélgetés
(Versfilm megtekintése)

Vedd figyelembe!
A hangjátékban nem szerepelhet narráció, hanem csak hangeffektusok, egyszerű 
kiáltások, indulatszavak, parancsok!
Például: Elnyomás: katonai parancsok, menetelés, szuszogások, fájdalom kifeje-
zésének hangja.
Fontos, hogy eljussunk a forradalom leveréséig, a megtorlásig, a végén pedig a 
néma csendig.

5.2 1956 Karácsonyán

5.2a Mennyből az angyal
Énekeljük el közösen a Mennyből az angyal című karácsonyi ének első 
versszakát, majd olvassuk el Márai Sándor: Mennyből az angyal című versének 
részleteit a szöveggyűjteményből! 

Vedd figyelembe!
A szöveggyűjteményben csak részleteket közlünk a gyerekek számára még nehezen 
befogadható, hosszú versből. A teljes vers is elérhető a Reftantáron, és akit érde-
kel, illetve érett rá, elolvashatja az egészet is, például otthoni plusz feladatként.

5.2b Kupaktanács
Alkossatok kis csoportokat (4-5 fő)! Olvassa el mindenki még egyszer 
magában a verset, majd beszéljétek meg, szerintetek miért hasonlítja Jézushoz, 
Jézus áldozatához a költő a magyar forradalmat!
Keressetek olyan sorokat, amelyek ezt bizonyítják!
A csoportok számoljanak be a munkájukról!

Variáció
A gyerekek meghallgathatják a teljes verset Csernák János előadásában a 
Reftantáron. A vers teljes terjedelmében valószínűleg nehéz a gyerekeknek, ám 
a hozzá kapcsolódó videofilm nagyon jól bemutatja az ötvenhatos eseményeket. 
Mindennek tudatában dönthetünk, hogy a csoport érett-e a film megtekintésére, 
a vers meghallgatására.

JEGYZETEIM 

30
perc

10
perc

20
perc

5
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Adjunk lehetőséget a 
levert forradalom tragi-
kumának átérzésére.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szoborjáték
Képeslap készítése pa-
pírapplikációval 
Kiállítás-rendezés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Papírapplikáció anyagai, 
eszközei: színes papír, 
rajzlap, olló, ragasztó, 
esetleg filctoll

JEGYZETEIM

5.3 Karácsonyi üdvözlet

5.3a Szoborjáték
Mondjunk néhány gondolatot arról, hogy a forradalom leverése után 
kegyetlen megtorlás következett: sok embert börtönbe zártak, megkínoztak, 
kivégeztek. A határokat lezárták, az orosz megszállók rettegésben tartották a 
népet. Mit gondoltok, milyen lehetett az adventi hangulat vagy éppen a Szent-
este ezen a karácsonyon? Kis csoportokban alkossatok szoborcsoportot „1956 
Karácsonya” címmel! A szobrokat mutassátok be egymásnak!

5.3b Karácsonyi üdvözlet
Készítsetek papírkivágással és applikációval ötvenhatos karácsonyi üdvöz-
lőlapot, ami a hősöknek szól, vagy éppen Magyarországról, az áldozatok szem-
szögéből üzen! 

5.3c Galéria
Az üdvözlőlapokból rendezzünk kiállítást!

JEGYZETEIM
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45
perc

15
perc

20
perc

10
perc


