
JEGYZETEIM 

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Gryllus Vilmos: Levél 
a Mikulásnak (online)
Hárs László: Az egyetlen 
ajándék (részlet)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Szaloncukor
Selyempapír, alufólia,
ollók
Narancs, szegfűszeg
Héjas földimogyoró
Tempera, festőeszközök, 
filctollak, fonalak
Mályvacukor, ropi, 
gumicukor, fogpiszkáló
(kés a pedagógusnak)

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg 
a jobb adni, mint kapni 
elvét.
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Ajándékkészítés 
a Mikulásnak

Minimum 45 perces Mikulás-váró alkalom 
(magyar, ének-zene, vizuális kultúra, technika)

A Mikulás várása mindig izgalommal tölti el a gyerekeket, és 
sokszor nehéz lekötni őket. Ebben a tanegységben egy olyan 
foglalkozást írunk le, amely kitöltheti ezt az időt, és a kézműves 
tevékenységgel a hossza szabadon variálható (lehet hosszabb és 
rövidebb is). 

Áttekintő vázlat
4.1 Mikulás-várás  min. 45 perc 

4.1a Mikulás-dalok  15 perc
4.1b Ajándék a Mikulásnak  min. 30 perc

Összesen:  min. 45 perc

Az időkeretünktől függően tervezhetjük meg az ajándékkészítés 
tevékenységeit, amihez az ajánlott ajándékötleteken kívül termé-
szetesen mást is tervezhetünk. Készítsük elő a szükséges anya-
gokat, eszközöket, termékeket! Egyszerű alufólia helyett színes 
alufóliát is beszerezhetünk a szaloncukor-csomagoláshoz.  
A gumicukor-darabkák vagdosása késsel a pedagógus feladata, 
ezt érdemes előre elvégezni.

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Mikulás-várás 

4.1a Mikulás-dalok 
Rávezetésként énekeljük el a gyerekekkel a már ismert Mikulás-dalokat, 
melyekben a Mikulás legtöbbször Télapó néven szerepel (Télapó itt van; Hull a 
pelyhes, fehér hó; Suttog a fenyves… stb.)! 
Hallgassuk meg Gryllus Vilmos: Levél a Mikulásnak című gyermekdalát is, amely 
jó bevezető a Mikulás-váráshoz (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény 
aloldalán)!  

4. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

15
perc

min. 
45 perc



MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Éneklés, zenehallgatás
Mesehallgatás (tanítói 
felolvasással)
Címadás közmondással
Beszélgetés a mese 
alapján
Ajándékkészítés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Szaloncukor
Selyempapír, alufólia,
ollók
Narancs, szegfűszeg
Héjas földimogyoró
Tempera, festőeszközök, 
filctollak, fonalak
Mályvacukor, ropi, 
gumicukor, fogpiszkáló
(kés a pedagógusnak)
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4.1b Ajándék a Mikulásnak 
Beszélgessünk a gyerekkel arról, hogy ki mit vár a Mikulástól ajándékba!
Helyezkedjenek el a gyerekek a mesehallgatáshoz, és olvassuk fel nekik Hárs László 
Az egyetlen ajándék című meséjét!
Melyik közmondás lehetne az alábbiak közül a mese címe? Ha a gyerekek nehe-
zen értelmezik a közmondásokat, először magyarázzuk meg közösen mindet! 
• A szegény ajándéka sokba kerül. 
• Jobb adni, mint kapni.
• Ajándék lónak ne nézd a fogát!

Beszéljük meg, hogy mi jutott eszébe Buci királyfinak! Mit kérdezett a Mikulástól? 
Miért hatódott meg ettől a Mikulás? 
Beszélgessünk arról, hogy a gyerekek mit adnának a Mikulásnak! Vajon mire 
lenne igazán szüksége a munkájához? És mit csinálhat a Mikulás nyáron (amikor 
nincs munkája)? Mi lehet a hobbija? Ahhoz milyen ajándékok illenének?

Készítsünk ajándékokat a Mikulásnak, töltsük meg együtt a Mikulás zsákját! 
Aki szeretné, lerajzolhatja az ajándékát. Aki nem akar rajzolni, többféle egyszerű 
ajándékot is készíthet (az ötletek forrása képpel és leírással elérhető a reftantar.
hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán). A gyerekek csoportban is dolgozhatnak.

1. Szaloncukor-csomagolás
 Vigyünk be egy doboz szaloncukrot vagy bármilyen egyszerű bonbont, amihez 

a gyerekek készítsenek új csomagolást selyempapírból, illetve színes papírból!
 Vágjuk méretre a selyempapírt, amelynek a végét a gyerekek rojtozzák ki olló-

val, majd borítsák be (színes) alufóliával, illetve díszcsomagolópapírral! 

2. Illatgyár
 A gyerekek narancsokba szúrjanak bele szegfűszegszemeket úgy, hogy külön-

böző mintákat adjanak ki!

3. Mogyoró hóemberek
 Készítsenek a gyerekek héjas földimogyoróból karácsonyfadíszt! A földimo-

gyoró héját temperával, illetve filctollal fessék meg, a hóember nyakába kötött 
zsinór vagy fonal legyen a karácsonyfadísz felakasztója!

4. Mályvacukor-hóemberek
 Fogpiszkálóra szúrják fel a gyerekek a mályvacukrot, és ropiból készítsenek 

kezet a hóembernek! Az arcát gumicukordarabokkal alakíthatják ki (mivel 
csokit nem tudunk olvasztani az iskolában), a darabkákat fogpiszkáló hegyével 
szúrhatják be a helyükre.

min. 
30 perc


