
JEGYZETEIM 

Várni jó
2x45 perces szövegfeldolgozó komplex óra 

(magyar, ének-zene, technika)

Várni jó, ahogyan a Biblia több helyen is leírja (pl. Jeremiás Siral-
mai 3,26). De a gyerekek nem szeretnek várni. Ezen az órán tehát 
megpróbáljuk a lehetetlent: szeretnénk, ha a gyerekek megéreznék 
a várakozás jó ízét, és megértenék, hogy az adventi várakozásban 
azt a csodát élhetjük meg, hogy az ég a földdel kicsit összeér. 

Áttekintő vázlat
2.1 Várni jó!  45 perc

2.1a Daltanulás  15 perc
2.1b Várakozók  15 perc
2.1c Decemberi altató  15 perc

2.2 Angyali advent  45 perc
2.2a Angyallá váltan  15 perc
2.2b Adventi naptár  30 perc

Összesen:  2x 45 perc

Előre vágjuk ki minimum félíves zöld kartonból a karácsony-
fát, és helyezzük el az osztályban! A színes lapokat azonos 
méretben vágjuk fel úgy, hogy elhelyezhető legyen 24 db a 
kartonkarácsonyfán!

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Várni jó! 

2.1a Daltanulás 
Tanuljuk meg a gyerekekkel a Várni jó! kezdetű dalt, ami a JSir 2,26-ra 
épül, és gyerekekkel is nyugodtan énekelhető. A dallam egyszerű, első négy sora 
könnyen megtanulható elsősökkel is, kottával elérhető a reftantar.hu-n,  
a szöveggyűjtemény aloldalán.

Beszéljük meg, mit jelent a megadással lenni kifejezés (megadom magam az 
erősebbnek, itt Istennek). Majd beszélgessünk arról, miért és mikor jó várni? Mire 
szeretnek  várni a gyerekek? Mit éreznek ilyenkor? Mit jelentett az a kifejezés, hogy 
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Várni jó (ének, online)
Schein Gábor: Várakozás
Smelka Sándor: Decem-
beri altató
Máté Angi: Amikor an-
gyallá váltan (részlet)
Majoros Nóra: Decemberi 
találós

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Színes lapok
Filctollak
Blu Tack
Előre elkészített zöld 
kartonkarácsonyfa

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék 
fel, hogy a várakozás jó 
dolog is lehet. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Daltanulás
Szómagyarázat
Olvasás párban, szöveg 
kiegészítése
Asszociációs szógyűjtés
Versolvasás, beszélgetés 
a versről
Ritmikus versolvasás 
mozgással

2. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

15
perc

45
perc
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• feszült várakozás
• a várakozás izgalma? (Úgy izgulok, mi lesz?)
Mi a legjobb a várakozásban? 

2.1b Várakozók 
Olvassuk el Schein Gábor Várakozás című versét, majd beszéljük meg, mit 
jelenthet az utolsó mondat! Hogyan lehet várni valakire, aki már megérkezett?
Most minden gyerek válasszon magának várakozótársat, és készüljenek fel a vers 
közös, párbeszédes felolvasására, majd „írják át” párban a vers végét úgy, hogy 
most ketten együtt várnak valamire vagy valakire! (Az „átírás” a szöveg átalakítá-
sára vonatkozik, elég, ha szóban dolgoznak.)
Pl.: Veled egyészen más várni a … (tavaszt, a Mikulást, az esőt stb.)

A felkészülés, átírás párhuzamosan zajlik, a végén néhány páros a többiek előtt is 
bemutathatja a versdialógust eredeti és átírt formában is.

2.1c Decemberi altató 
Nézzük meg tankockán Szüdi János grafikáját (a 24 ablakos adventi ház 
elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)! A kép klikkeléssel 
nagyítható.

Gyűjtsünk szavakat! Milyen hangulatú ez a kép? Mi jut róla az eszünkbe? Ha ne-
hezen megy az elvont fogalmak, jelzők gyűjtése, akkor játsszunk szópingpongot, 
amikor a szógyűjtés úgy zajlik, hogy egy szóasszociációt a tanító mond, egyet pedig 
a gyerekek. Ezzel irányíthatjuk a gyerekek asszociációit. A szógyűjtéssel Smelka 
Sándor Decemberi altató című szép versét készítjük elő, így a csend, tél, este, nyu-
galom stb. szóasszociációk irányába próbáljuk terelni a gyerekek figyelmét. 
Olvassuk el a verset! Milyen a hangulata? Miért békés, nyugodt? Keressük meg 
azokat a szavakat, amelyek ezt a békességet fejezik ki.
Keressük meg azt a sort, ami minden versszakban ismétlődik! Versszakonként 
keressük meg, mivel indokolja a költő, hogy nyugodtan alhatunk!

Mondjuk el/olvassuk együtt a verset altatóként, ringatózva, soronként egy jobb-
ra-balra dőléssel!

Vedd figyelembe!
A versforma jambikus ambroziánus himnusz, ahol a sormetszet az 5. szótag után 
esik. (Kivétel az 1. versszak 3. sora.) Az irányváltást is ez adja (anélkül, hogy a 
formát ismernénk vagy elemeznénk).

Ne félj, ha jő az ║ éjszaka,  U ꟷ U ꟷ U ꟷ U U
meglásd, az álom ║ messze visz. ꟷ ꟷ U ꟷ ꟷ ꟷ U ꟷ

15
perc

15
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek hangolód-
janak rá érzelmileg 
az adventi várakozás 
csodájára.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mese olvasása, értelme-
zése
Mozgásos játék
Találós kérdés megfej-
tése
Adventi naptár készítése 
közösen

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Színes lapok
Filctollak
Blu Tack
Előre elkészített zöld 
kartonkarácsonyfa
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2.2 Angyali advent

2.2a Angyallá váltan 
Olvassuk el Máté Angi Amikor angyallá váltan című meserészletét, és be-
széljük meg, mi volt a faodúbarna tündérrigólány vágya! Mivé akart válni? 
Vajon miért akart angyallá válni? Mit gondolt, nem teljesülhet az álma? Ki segí-
tett neki? Hogyan?

Azok a párok, akik együtt várakoztak Schein Gábor versénél, mutassák be, hogyan 
segített repülni egymásnak a két tündérrigólány! Egyikőjük legyen a faodúbarna, 
aki először gömbölyödjön össze, mint egy gesztenye! A másik gyerek legyen a 
limonádéhajú, ő álljon a faodúbarna mögé, és tárja ki a karjait, mintha repülne! 
Lassan-lassan a faodúbarna is emelkedjen fel, végül egy ritmusra mozgassák a 
karjukat, mintha szárnyak lennének! 

Vedd figyelembe!
A két tüdérrigólánnyal találkoztunk már Máté Angi írásaiban (a 02-1. és 03-4. 
témában), a szeptemberi Időkép című témában (01-4) található meséjének 
főszereplője pedig maga a köd, a címe is ez: Volt egyszer egy köd. Ha feldolgoz-
tuk, érdemes rá utalni, és összekapcsolni a tündérrigólányokkal.

2.2b Adventi naptár
Soroljunk olyan tulajdonságokat, cselekvéseket, dolgokat, amikre az an-
gyalok azt mondhatnák, hogy jó dolog, amivel készíthetjük a szívünket a kará-
csonyra! 
Olvassuk el, és fejtsük meg együtt Majoros Nóra Decemberi találós című találós 
kérdését (megfejtés: adventi kalendárium), majd készítsünk közösen adventi 
kalendáriumot!

Minden gyerek kapjon egy kb. tenyérnyi színes lapot! Osszuk ki az adventi kalen-
dárium számait (elvileg egytől huszonnégyig, mivel azonban csak hétköznap 
járunk iskolába, egy vállalkozó gyerek akár több számot is kaphat)! A színes lap 
egyik oldalára minden gyerek írja fel a nap számát, a másik oldalára pedig azt a 
szót vagy kifejezést, amit szerinte „jónak” ítélne benne az angyal, illetve amire 
behunyt szemmel rá tudott csodálkozni az imént! Azután ragasszuk fel Blu Tack 
gyurmaragasztóval a négyzeteket az előre kivágott és falra erősített karácsony-
fára (a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán elérhető képen látható 
módon)! 

Az adventi hetekben minden reggel fordítsunk meg egy (vagy több) lapot a fán, 
ezek most az ajándékaink! Beszéljük meg, miért jó ez a játék az adventi várakozás 
idején! Miért, hogyan visz minket közelebb Jézus jászolbölcsőjéhez?

30
perc

15
perc

45
perc


