
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Várfalvy Emőke: 
Százízű torta
Szabó Imola Julianna: 
Akinek ma van ma 
(részlet)
Hárs László: Az igazi 
valami (részlet)
Karácsonynak éjszaká-
ján – magyar népdal, 
Tápé (Csongrád)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Internet, projektor, 
hangfal

Írólap, rajzeszközök
12 szék, hónapok nevei 
nagy méretben, Blu Tack

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek gondolkoz-
zanak el azon, hogy nem 
csak tárgyakat adhatunk 
egymásnak ajándékba. 
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Akinek ma van ma
2x45 perces komplex óra 

(magyar, ének-zene, vizuális kultúra, 
természetismeret)

A születésnap megünneplése mindig nagy öröm. Fontos, hogy a 
gyerekek megértsék, hogy karácsonykor Jézus születését ünne-
peljük. Ebben a tangyeségben a szülinapi köszöntésektől kiin-
dulva a verseken, dalokon, prózai szövegeken és népénekeken 
keresztül eljutunk oda, hogy a gyerekek maguk írnak üdvözlő 
üzenetet a karácsonykor megszületett Jézusnak. 

Áttekintő vázlat
3.1. Akinek ma van ma  45 perc

3.1a. Boldog szülinapot!  10 perc
3.1b. Szülinapi torta  15 perc
3.1c Akinek ma van ma  20 perc

3.2 Jézus születése napján  45 perc
3.2a Születésnaposok  10 perc
3.2b Karácsonynak éjszakáján  25 perc 
3.2c Jókívánságok  10 perc

Összesen:  2x45 perc

A feladatvariációk többféle óraszervezésre adnak lehetőséget, 
amit gondoljunk át előre! 
Ha a szülinapos csoportosításhoz az évkört székekkel is kirakjuk, 
írjuk meg előre nagyobb, távolról is jól olvasható méretben a hó-
napok szóképeit! Ezeket Blu Tack gyurmaragasztóval erősíthetjük 
a székek támlájára.

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Akinek ma van ma

3.1a Boldog szülinapot! 
Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy milyen szülinapi köszöntő énekeket 
ismernek! Énekeljünk el legalább egyet!
Meghallgathatjuk a Katáng zenekar szülinapi énekét is (elérhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény aloldalán).

3. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

10
perc

45
perc
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Ének, zenehallgatás
Versolvasás
Szógyűjtés, névadás
Meseolvasás, beszélgetés
Rajz a meséhez
(Egy „beszélgetős mese” 
megismerése)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap, rajzeszközök
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3.1b Szülinapi torta
Kérdezzük meg, hogy kinek milyen torta a kedvence! Melyik tortát szeretik 
az osztályban a legtöbben?
Olvassuk el Várfalvy Emőke Százízű torta című versét! Számoljuk meg, hányféle 
tortát nevez meg benne a költő! Majd adjuk a következő önálló feladatot a gyere-
keknek:
Állítsd össze a saját szülinapi tortád ízeit! Ne legyen benne százféle íz, elég csak 
néhány, amik jól összeillenek! Jegyezd le a kiválasztott torta nevét és ízeit! Ha 
még nincs neve, most elnevezheted. 

3.1c Akinek ma van ma
Olvassuk el Szabó Imola Julianna Akinek ma van ma című meserészletét, 
és beszéljük meg, mit szeretett volna Rókamók szülinapi torta helyett? Miért 
akart egy doboznyi szülinapot?
Beszélgessünk arról, mi mit ajánlhatnánk Rókmóknak szülinapjára torta helyett! 
Mi az, ami nem romlik meg? Amit később is elő lehet venni? Mi fejezi ki legjob-
ban a születésnap lényegét?
Ha maradt elég időnk, a gyerekek lerajzolhatják Rókamók dobozát, amiben a 
szülinap rejtőzik. (Otthoni feladat is lehet.)

Vedd figyelembe!
A doboznyi szülinapnál a gyerekek először valószínűleg tárgyakat fognak mon-
dani, ami nem baj. Próbáljuk őket rávezetni, hogy az együtt eltöltött idő, a közös 
élmények, vagy éppen az egymásra való odafigyelés pont ilyen sohasem romló 
ajándék lehet. Amit „bármikor elő lehet venni”, mert sohasem „romlik meg”, min-
dig időszerű, friss marad. 

Variáció
Elolvashatjuk vagy házi olvasmánynak adhatjuk Hárs László: Az igazi valami című 
történetét Buci „beszélgetős meséjéről”. 
Mi az, ami izgatta Bucit? Miért várta annyira a születésnapját? Ki az, aki szintén 
nagyon várja már a szülinapját?
Hogyan oldotta meg anyu Buci problémáját? Mivel kezdték az ünneplést Valami 
napján?

Bucival – Buci királyfival – találkozhatunk a következő témában is (04-3-2), a Hol 
voltam, hol nem voltam című meserészletben. Itt megtudhatjuk, hogyan is szület-
tek Buci meséi. Hárs László: Buci királyfi összes meséje (Móra, 1977) című köteté-
ből való mindkét meserészlet. 

15
perc

20
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek készüljenek 
lélekben Jézus születé-
sére.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Csoportalkotás 
születésnap alapján
Dal meghallgatása, 
énektanulás
Dalszövegek 
összehasonlítása
Köszöntő SMS írása

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
12 szék, hónapok nevei 
nagy méretben, Blu Tack 
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3.2 Jézus születése napján

3.2a Születésnaposok 
A gyerekek alkossanak négy csoportot: mindenki abba a csoportba álljon 
be, amelyik évszakban született! Majd a csoportokon belül is alkossanak há-
rom-három kisebb csoportot a hónapoknak megfelelően – ezzel átismételjük az 
évszakokat, a hónapokat, és a gyerekek is felidézik a saját születésnapjuk dátu-
mát hónapra pontosan. 

Majd játsszuk el a következő sorolót:
Tanító mondja:
Januárban született…
...itt azok a gyerekek kiabálják be a nevüket, akik januári születésűek. 
És így tovább a többi hónappal. 
December befejeztével kérdezzük meg, tudja-e valaki, hogy ki született még de-
cemberben, akinek a születésnapjára most is készülünk!

Variáció
A csoportosítást megkönnyíti, ha előre körberakunk a teremben tizenkét széket, 
és minden szék támlájára rátűzzük egy-egy hónap nevét. Az évkör megfelelő 
helyére kell a gyerekeknek állni: a mögé a szék mögé, amin a születésük hónapja 
olvasható.

3.2b Karácsonynak éjszakáján  
Hallgassuk meg a Karácsonynak éjszakáján kezdetű népéneket (magyar 
népdal, Tápé /Csongrád/) az Ovitévé oldaláról (elérhető a reftantar.hu-n, a szö-
veggyűjtemény aloldalán)!
Olvassuk el a szöveggyűjteményünkből is a népéneket! A gyerekek figyeljék 
meg, hogy miben különbözik a hallott és az olvasott dal! Vajon miért lehet ez? (A 
népdalok változatokban élnek, a szöveggyűjteményben a Csongrád megyei Tápén 
gyűjtött változat szerepel.)

Gyűjtsük össze, mi mindent tudunk meg a dalból az újszülött Kisjézusról! 
Majd tanuljuk meg az első versszakot énekelni! 

3.2c Jókívánságok 
Ha valakinek születésnapja van, akkor jókívánságokat szoktak küldeni 
neki. Korábban ezt képeslapon tették, ma jobbára SMS-ben történik. 
Írjunk szülinapi SMS-t az újszülött Jézus születésnapjára! Mi mindent kívánhat-
nánk neki? És mit köszönhetünk meg neki? Miért fontos, miért csodálatos dolog, 
hogy ő megszületett?

10
perc

25
perc

10
perc

45
perc


