
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Bertóti Johanna: lista
Miklya Luzsányi Mónika: 
Manókarácsony
Kántor Péter: Torony Ernő

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Kinyomtatott lapok
Íróeszköz (rajzeszköz)

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek legyenek 
motiváltak a karácsonyi 
titokvadászatra.
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Ajándéklisták
2x45 perces szövegfeldolgozó óra 

(magyar, vizuális kultúra)

A karácsonyi készülődéshez hozzátartozik a karácsonyi kíván-
ságlisták írása. Ám érdemes lenne megfordítani a dolgot, és a 
gyerekeket arra nevelni, hogy ne a saját igényeiket jelentsék be, 
vagy ne csak a saját kéréseikre koncentráljanak, hanem járja-
nak nyitott szemmel és szívvel, és figyeljék ki, kinek mi okozhat 
örömet! Mert az ajándék nem csak, sőt, nem elsősorban tárgyak-
ban mérhető. 

Áttekintő vázlat
3.1 Karácsonyi lista  45 perc

3.1a Mit szeretnél karácsonyra?  15 perc
3.1b Manókarácsony  30 perc

3.2 Mi a fontos  45 perc
3.2a Mit kér Torony Ernő?  15 perc
3.2b Toronyjátékok 15 perc
3.2c Toronyversek 15 perc

Összesen:  2x45 perc

Lapok kinyomtatása a titokvadász listához.
Első osztályosok számára csak az első óra szövegeit és tevékeny-
ségeit ajánljuk. A második óra szövege és feladatai a második 
osztályosoknak is gondot okozhatnak. A feladatokat igazítsuk a 
gyerekek nyelvi érettségének, kreativitásának szintjéhez (diffe-
renciálásra is alkalmas feladatok).

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Karácsonyi lista

3.1a Mit szeretnél karácsonyra? 
Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy ki mit szeretne karácsonyra! 
A Lista című tankockán egy különleges karácsonyi listát találunk, de a lista sorai 
darabjaira hullottak. Ha össze tudjuk párosítani az egymáshoz tartozó kifejezése-
ket, akár egy verset is ki tudunk rakni belőle. Próbáljuk ki! Kinek sikerül?  
(A tankocka elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán.)

3. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

15
perc

45
perc
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Interaktív multimédiás 
feladat: szópárosítás, 
szövegkiegészítés
Kreatív szövegalkotás
Mesehallgatás
Beszélgetés a mese 
alapján
Titokvadász lista írása 
(rajzos díszítése)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Kinyomtatott lapok
Íróeszköz (rajzeszköz)
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Ellenőrizzük, hogy jól oldottuk-e meg a feladatot! Olvassuk el a szöveggyűjte-
ményből Bertóti Johanna: lista című versét! 

Mi segített a verssorok egymás után helyezésében? Keressük ki az egybehang-
zó szavakat! Ezeket rímeknek nevezzük. (A mandolin egy gitárhoz vagy lanthoz 
hasonló húros hangszer.)
A Lista – rímek című tankockán keressük meg a sorok végére az összecsengő 
szavakat! (Önálló, differenciáló feladat is lehet.)

Kinek melyik ajándék tetszik legjobban a listáról? Miért?
Van-e köztük olyan, ami boltban nem megvehető?
Mindenki írjon egy rövid ajándéklistát, amit a legjobban szeretne! Akinek kedve 
van, akár versformában is írhatja, Bertóti Johanna verse nyomán. 

3.1b Manókarácsony 
Helyezkedjünk el, és hallgassuk meg Miklya Luzsányi Mónika: Manókará-
csony című meséjét! A szöveg hossza miatt érdemes a pedagógusnak felolvasni 
a mesét. 
Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy mit gondolt Csarab a karácsonyi listáról! 
Miket írt bele? A gyerekek szoktak-e karácsonyi ajándéklistát készíteni? Mi szere-
pel ezen a listán? Hogy ők mit szeretnének, vagy hogy mit szánnak másoknak? 
Mi az a titokvadászat? Miért izgalmas? 
Melyik ismert közmondás lehetne a mese címe? (Jobb adni, mint kapni – bibliai 
eredetű közmondás, az Apostolok cselekedeteiben így szerepel: „Nagyobb bol-
dogság adni, mint kapni.” ApCsel 20,35 – lásd még a decemberi 4. téma 2. tanegy-
ségében, illetve a szöveggyűjtemény szövegei között.)

Készítsék el a gyerekek a titokvadászat listáját! A reftantar.hu-n, a szöveggyűjte-
mény aloldalán többféle, szépen illusztrált titokvadászati lapot találunk. Ezeket 
nyomtassuk ki, és osszuk ki a gyerekeknek! A titokvadászati listákra most csak 
azoknak a nevét írják fel a gyerekek, akiknek ajándékot szeretnének adni, tehát 
akiknek a titkos vágyai után fognak „vadászni” a következő napokban, hetekben! 
Feladatként adjuk ki a titokvadászatot, hogy mindenki figyelje meg, kinek milyen 
vágya, kívánsága van, mi szerezhetne neki örömet, és írják fel a listára! Ne fe-
ledkezzünk meg arról, hogy a gyerekek valamikor a téli szünet előtt (akár utolsó 
napon) beszámoljanak a titokvadászat eredményéről!

Variáció
Ez a feladat akár egy 45 perces órát is felölelhet. Egy rajzóra hozzákapcsolásával 
a gyerekek maguk is elkészíthetik a lista grafikai munkáját, tehát magát a lapot, 
amit most nyomtatva szándékozunk kiosztani nekik.

30
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A „fontos dolgokkal” való 
ismerkedés.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Összetett szavak felisme-
rése, alkotása
Vers olvasása, értelemzé-
se, beszélgetés a versről
Kreatív szövegalkotás
(zenehallgatás, dalta-
nulás)
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3.2 Mi a fontos? 

3.2a Mit kér Torony Ernő? 
Olvassuk el Kántor Péter Torony Ernő című versét, és keressük ki, mit kér a 
Mikulástól Torony Ernő! (Ami akár karácsonyi ajándék kérése is lehetne.)
Melyik az a két értelmes szó, amit felfedezel a toronydaru és a toronyóra szavakban?
Az ilyen szavakat összetett szavaknak hívjuk. Milyen összetett szavak alkothatók a 
tankockán látható képek és szavak segítségével? 
(Az Összetett szavak című tankocka elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény 
aloldalán. Megoldások: bábszínház, cipőfűző, faág, málnaszörp, mesekönyv.)
Milyen összetett szavak alkothatók még a torony szóval? Gondoljatok pl. arra, 
hogy minek van tornya! (templomtorony, vártorony, őrtorony)

3.2b Toronyjátékok
Képzeljétek el Torony Ernő és Torony Pál játékait! Rajzoljatok le a torony-
játékok közül egyet! Rakjunk ki a rajzokból egy toronyjáték-készletet!

3.2c Toronyversek
Alkossunk a gyerekkel közösen Kántor Péteréhez hasonló verset! Ez 
történhet frontálisan, de kis csoportban is. Egyénileg csak egy közös szógyűjtés, 
ötletelés után vágjanak bele a gyerekek a versírásba!
1. Keressük meg a család nevét, ezzel jelöljük ki a témát, az összetett szavak egyik 

tagját! Pl. cipő
2. Gyűjtsünk minél több összetett szót a témában (pl.: cipőfűző, cipőkefe, cipő-

bolt, tornacipő, körömcipő stb.)! Ha ügyesek a gyerekek, ne csak a cipő elő- és 
utótaggal keressünk összetett szavakat, hanem bármilyen összetett szó jó 
lehet, ami kapcsolatba hozható a cipővel (bakancsfűző, bőrsaru, tűsarkú stb.).

Alkossuk meg ezek után a saját versünket! Pl.: 

Az én nevem Cipő Péter. 
Van egy húgom: Cipő Sára. 
Fent lakunk a Cipő-polcon,
Cipő-anyu örömére,
Cipő-apu bánatára.

Mikulásra mit kérhetek? 
Mindegy nekem: ami jut! 
Cipőkrémet, cipőfűzőt
vagy egy játék cipőboltot, 
esetleg egy bőrsarut!

Ha van rá időnk, kedvünk, több verset is megalkothatunk a gyerekekkel. A vers-
formától, a sorok és szótagok számától is el lehet térni.
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