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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Pásztorok, keljünk fel! – 
magyar népdal, Pásztó 
(Heves)

Az állatok Jézus előtt – 
spanyol karácsonyi dal, 
Tótfalusi István fordítása
Lackfi János: Pásztorok 
látogatása

Döbrentey Ildikó: A feke-
te bárányka (részlet)
Betlehem mellett 
– Lukács 2,8–14 
Tarbay Ede: Karácsonyi 
angyal-játék

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Református énekes-
könyv
Tornaszerek, játékesz-
közök
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Jézus jászolbölcsője körül 
3x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

(magyar, ének-zene, matematika, tánc és dráma, 
testnevelés)

 
A karácsonyvárás idején előkerülnek a pásztorjátékok, a három-
királyjárás és egyéb néphagyományok. Most egy kicsit rendha-
gyó módon, a betlehemi istállóban lévő állatok szemszögéből 
láttatjuk a karácsonyi történetet. Ez a látószög lehetőséget ad 
az érzékenyítésre is. Az órán versen és mesén túl a gyerekek 
megismerkedhetnek karácsonyi népénekkel, egyházi énekkel, és 
kipróbálhatják magukat a kreatív írásban, különböző mozgásos 
tevékenységekben, sőt a számlálásban is. 

Áttekintő vázlat
4.1. Állatok a jászol körül  45 perc

4.1a. Karácsonyi énekgyűjtemény  10 perc
4.1b. Pásztorok, keljünk fel!  20 perc
4.1c Állatok Jézus előtt  15 perc

4.2 Fekete bárányka  45 perc
4.2a Beee!  min. 15 perc
4.2b Nyomozás bárányügyben min. 20 perc
4.2c Állatok beszélgetése  10 perc

4.3. Angyaltesi-óra  45 perc
4.3a Mennyei seregek a földön  10 perc
4.3b Angyaljáték  35 perc

Összesen:  3x45 perc

Az angyaltesi megszervezése hely- és eszközigényes, nem is 
fontos mindent megvalósítani, ami a játékötletek között szerepel. 
Válogassuk ki az osztályhoz legjobban illő tevékenységeket, hogy 
valóban vidámító hangulat alakulhasson ki! 

4. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Karácsonyi énekek is-
métlése, új dal tanulása 
szerepjátékélménnyel.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Karácsonyi dalok ismét-
lése
Zenehallgatás
Szövegnyomozás
Mozgásos játék 
Daltanulás
(Tánc)
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FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Állatok a jászol körül

4.1a Karácsonyi énekgyűjtemény
Gyűjtsük össze a gyerekekkel azokat a karácsonyi énekeket, amelyeket 
már ismernek, és énekeljük is el őket!

4.1b Pásztorok, keljünk fel! 
A gyerekek valószínűleg ismerik, vagy hallották már régi, kedves népéne-
künket, a Pásztorok, keljünk fel! kezdetű karácsonyi dalt (magyar népdal, Pásztó 
/Heves/). Először hallgassuk meg Benedek Krisztina előadásában (elérhető a 
reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán), majd olvassuk el a szöveggyűjte-
ményből a dal szövegét! 
A gyerekek figyeljék meg, hogy miben, mennyiben több ez a szövegvariáció, mint 
az, amit hallottunk! Majd kis csoportokban (vagy párban) végezzenek szövegnyo-
mozást, és derítsék vagy következtessék ki a következőket:
• Ki beszél? Mi a foglalkozása?
• Kikhez szól?
• Hol vannak most? Mit csinálhatnak? 
• Mit szeretnének tenni?
• Mit tudunk meg a Kisjézusról? 
• Mije nincs és mije van?
• Milyen állatok veszik körül?

Fontos, hogy tisztázzuk a barom szó jelentését, akkor is, ha esetleg vihognak 
rajta! (A szó az Etimológiai szótár szerint elsődleges jelentésében lábasjószágot 
jelent, főként szarvasmarhát.)
Kérdezzünk rá a nyoszolya szó jelentésére is, hátha valaki tudja! (A nyoszolya az 
ágy régies elnevezése.)

Végül játsszák el a jelenetet a gyerekek (akár kis csoportokra bontva)! A pász-
torok heverjenek el a szőnyegen, majd tápászkodjanak fel, és a zene ütemé-
re induljanak el Betlehembe! Ha a gyerekek ismerik a dalt, énekelhetik is az 
előadóval. A második versszakot is énekelhetik felelgetve, vagy súghatjuk nekik a 
szöveget. 

Vedd figyelembe!
A tanegységhez használhatjuk a távoktatási tananyagnál megtalálható tankocká-
kat (6. tanegység).

20
perc

20
perc

45
perc
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4.1c Állatok Jézus előtt
Hallgassuk meg a Kaláka együttes előadásában Az állatok Jézus előtt című 
spanyol karácsonyi dalt (Tótfalusi István fordítása, elérhető a reftantar.hu-n,  
a szöveggyűjtemény aloldalán)! A gyerekek figyeljék meg, hogy a dal szerint mi-
lyen állatok mentek el Jézushoz, és melyik állat mit vitt neki! Majd ellenőrizzék a 
megfigyelésüket a szöveggyűjteményben!

Tanuljuk meg énekelni a dalt, és ha van kedvünk hozzá, járhatunk rá körtáncot is!

Variáció
Lackfi János Pásztorok látogatása című rövid és vidám verse is témába vág, és 
gyarapítja az állatok gyülekezetét. Érdemes elolvasni a verset, és játszani vele 
egy kicsit. Ha a tehénke két szarva és négy lába hatfelé áll a csodálkozástól, 
akkor a vers is kettéválhat. A hatszótagos sorok három-három szótagos ütemekre 
vághatók. Olvassuk a verset felelgetve: a jobb oldali ütemet az osztály egyik fele, 
a bal oldali ütemet a másik fele:

Bölcső lett  a jászol,
Kis Jézus  viháncol,
Bámulja  sok pásztor.

Tehénke  megretten,
Hány ember  így egyben!
Reszket a  hidegben.

Két szarva  négy lába
Hat fele  szétállna,
Bámul a  világba.

Vedd figyelembe!
Ha túl feszítettnek érezzük az órát (főleg elsősökkel), akkor az óra eleji énekgyűj-
tős részt nyugodtan elhagyhatjuk vagy szűkíthetjük!

15
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Karácsonyi készülődés, 
érzékenyítés.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Számláló nyelvjáték
Meseolvasás, beszélge-
tés érzékenyítés,
Szövegnyomozás cso-
portmunkában
Kreatív szövegalkotás kis 
csoportban
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4.2 Fekete bárányka

4.2a Beee! 
A gyerekekkel számláljunk a számolási készségüknek megfelelő szinten, 
többféleképpen:
• egyesével egytől tízig, húszig
• tízesével százig
• ötösével ötvenig
• párosával százig stb.
Ám minden számolásánál írjunk fel egy számot, amit nem szabad kimondani, ha-
nem helyette bégetni kell, mint a birkák! Pl. ha a három kerül fel a táblára, akkor 
a három helyett azt mondjuk: beee, a tizenhárom helyett: tizenbeeee, a huszon-
három helyett: huszonbeeee stb. 

Olvassuk fel Döbrentey Ildikó A fekete bárányka című meséjének az elejét a  
„…kilökték maguk közül a fekete báránykát.” mondatig. 
Beszéljük meg, hogy mi történt a báránykával! Keressék meg a gyerekek a szöveg-
ben, mit csinált a bárányka, mielőtt a többiek csúfolni kezdték volna?
Miért bánthatták valójában? Tehetett-e arról a kisbárány, hogy ugrándozik, hogy 
jó kedve van, és hogy más a színe, mint a többieknek?
Mit tettek a társai? Mivel csúfolták? Volt-e alapja a csúfolódásnak?

Ennél a mesénél lehetőségünk van a kirekesztés problémájával foglalkozni. 
Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy találkoztak-e ilyen jelenséggel, hogy 
valakit csúfolnak, kiközösítenek! Miért teszik? Mit érezhet az, akit kiközösítenek? 
Miért kegyetlen dolog a csúfolódás, a kiközösítés? Hogyan tud védekezni az áldo-
zat? Van-e jó megoldás? Hogyan tud segíteni neki a barátja vagy a közösség? Mit 
tudnánk tenni együtt a csúfolódás és kiközösítés ellen? 

Vedd figyelembe!
Ha a gyerekek nem láttak még ugrándozó, „táncoló” kisbárányokat, nézzünk meg 
róluk egy videót vagy egy részletét (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjte-
mény aloldalán)! Tényleg nagyon cukik!

4.2b Nyomozás bárányügyben
A gyerekek kis csoportokban nyomozzanak a fekete bárányka után a szö-
veg folytatása alapján! Állapítsák meg a következőket:
• Hol hagyták magára a többiek a fekete báránykát?
• Milyen volt a hangulat? Miben reménykedett az elején? 
• Mit tett ezután? Hova jutott? Ott kivel találkozott? 
• Kik érkeztek a rétre?
• Mit tett velük a bárányka? 
• Mi történt az éjszaka?

45
perc

min. 
20 perc

min. 
15 perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek angyalképé-
nek differenciálása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Igeolvasás
Éneklés
Versolvasás
Mozgásos játékok

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Református énekeskönyv
Tornaszerek, játékesz-
közök
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• Mitől változott meg a bárányka kedve? 
• Mit gondolt önmagáról azután, hogy találkozott Jézussal?
• Mit tett ezután? Miért lett ismét olyan, mint régen?
• Hogyan viselkedett a fehér birkákkal, amikor az istállóhoz érkeztek?

4.2c Állatok beszélgetése
Ezen és az előző órán sokféle állatról szó esett, amik Jézus jászolbölcsője 
körül voltak. Vajon miről „beszélgethettek” azon az éjszakán, amikor a megváltó 
megszületett? A gyerekek kis csoportokban alkossanak párbeszédes jeleneteket, 
amelyek során minden gyerek egy-egy állat bőrébe bújik!

4.3 Angyaltesi-óra

4.3a Mennyei seregek a földön
Olvassuk fel a gyerekeknek Lukács evangéliuma tudósítását a pásztorok 
és angyalok találkozásáról: Betlehem mellett – Lukács 2,8–14. 
Ha a gyerekek ismerik, énekeljük el a Református énekeskönyv 326. énekét, a Di-
csőség mennyben az Istennek kezdetűt! Ha nem ismerik, hallgassuk meg Szalóky 
Ági előadásában (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)!

4.3b Angyaljáték
Az angyalok Isten hírvivői, komoly feladatuk van. Tarbay Ede azonban 
elképzelte, mit is csinálhatnak az angyalok szabadidejükben. Olvassuk el Kará-
csonyi angyal-játék című versét, majd végezzünk az angyali játékokhoz hasonló 
tevékenységeket a gyerekekkel:
1. versszak –  furulya- vagy szappanbuborék-fújás
2. versszak –  golyógurítás célba (kislabdával is kipróbálhatjuk)
 – kártyavárépítő verseny
 – versenyfutás 
3. versszak –  trambulinugrálás vagy „gumizás” 
 Ha nem ismernénk a játékot, megnézhetünk róla egy rövid vide-

ót (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán).
4. versszak –  talicskázás, sorversenyként is játszhatjuk
5–6. versszak –  nevettetőverseny: kijelöljük Máriát és Józsefet, őket próbálják az 

angyalok (hetes csoportban) bohóckodással megnevettetni. 

35
perc

10
perc

10
perc

45
perc


