
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Ég a gyertya, ég 
– magyar népi mondóka, 
Szalárd (Bihar)
Balázs Ágnes: 
Áramszünet
Kiss Judit Ágnes: Tannen 
te khaj! – Aludj már!
László Noémi: Altató 
Karácsonynak éjszakáján 
– magyar népdal, 
Tápé (Csongrád)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Adventi koszorú zöld 
alappal, négy gyertyával
LED-gyertyák
Alma, kés
(Aszalt almakarikák)
Szalvéta, papírtörlő
Fehér, színes papír, 
íróeszköz
Olló, gombostű

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Gyerek-szülő kapcsolat 
erősítése.

JEGYZETEIM JEGYZETEIM

76

Adventi délután szülőkkel
90 perc

Ezen a karácsonyi hangulatú alkalmon a szülők és a gyerekek 
kapcsolatát szeretnénk erősíteni a játék, a dalok, az irodalmi 
művek és a közös alkotás erejével. 

Áttekintő vázlat
5.1 Ég a gyertya, ég  90 perc

5.1a Ég a gyertya  10 perc
5.1b Áramszünet  20 perc
5.1c Aludj már  20 perc
5.1d Altató  20 perc
5.1e A kis Jézus aranyalma 20 perc

Összesen:  90 perc

Meghívók kiküldése a szülőknek, kellékek beszerzése, amiben 
kérjük a szülők segítségét! A székeket rendezzük el körben! 
Az adventi koszorú csak egyszerűen legyen feldíszítve: a koszorú-
alapra örökzöldeket és négy gyertyát helyezzünk el!
A szülők számára szerezzünk LED-mécseseket, amit nagyobb 

kiszerelésben is lehet kapni.
Szülő-gyerek páronként egy alma és egy kés, illetve szalvéta, papírtörlő is szük-
séges.
Az adventi koszorú díszítéséhez aszalt almakarikákat is beszerezhetünk. 

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Ég a gyertya, ég 

5.1a Ég a gyertya
Sötétítsük le a termet, majd helyezzük el az adventi koszorút a székekből 
kirakott kör közepén, és gyújtsuk meg a gyertyát/gyertyákat! Nem baj, ha vi-
szonylag sötét lesz. 
A gyerekek járjanak körbe a székek körül az Ég a gyertya, ég magyar népi mon-
dókát (Szalárd, Bihar) mondogatva, majd üljenek le egy székre! (Pontosabban 
minden második székre, hiszen a mellettük lévő szék a szülőé.) 

5. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

10
perc

90
perc
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mondókázás, mozgásos 
játék
Történet felolvasása, 
saját történet mesélése
Halandzsavers olvasása, 
„versfordítás”
Versolvasás, hálaadás
Koszorúdíszítés
Zenehallgatás, énekta-
nulás, éneklés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Adventi koszorú zöld 
alappal, négy gyertyával
LED-gyertyák
Alma, kés
(Aszalt almakarikák)
Szalvéta, papírtörlő 
Fehér, színes papír, 
íróeszköz
Olló, gombostű
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A gyerekek mondják el újra a mondókát, a szülők is járjanak körbe a mondóka rit-
musára, és álljanak meg a saját gyermekük mögött, kezükben a kikapcsolt LED-es 
gyertyával! Harmadszorra együtt mondják el a mondókát a gyerekek és a felnőt-
tek! A gyerekek képezzenek a karjukkal háztetőt a fejük fölött, a szülők pedig a 
gyermekük fölött kapcsolják be a LED-gyertyát, hogy „megvilágosodjon az ég”! 
A játék után a LED-gyertyákat a szülők tegyék a gyerekük széke elé, ők maguk 
pedig üljenek le a gyermekük mellé!

Vedd figyelembe!
A lobogó gyertyalángnak csodálatos hangulata van, ám balesetvédelmi okok 
miatt csak a gyerekektől viszonylag távol álló, fix adventi koszorún lobogjanak 
valódi gyertyák! A szülők kezébe LED-mécseseket adhatunk, ami nagyobb kisze-
relésben elérhető áron kapható. 

5.1b Áramszünet
Olvassuk fel Balázs Ágnes Áramszünet című szövegét, majd kérjük meg a 
szülőket, hogy vegyék ölbe a gyereküket (ha valamelyik gyerek számára ez prob-
lémás, akkor a szülő fogja meg a kezét), bújjanak, hajoljanak össze, és a szülő 
meséljen el egy történetet a saját gyerekkoráról, egy másikat pedig a gyermeke 
kicsi kori sztorijai közül! 

5.1c Aludj már
A gyerekek üljenek vissza a saját helyükre! A tanító olvassa fel Kiss Judit 
Ágnes Tannen te khaj! – Aludj már! című halandzsaversét, nagy beleéléssel! Való-
színűleg nevetést fog kiváltani, ami nem baj. 
Majd meséljük el, hogy ezt az altatót Kiss Judit Ágnes költőnő írta a kislányának. 
De miért ilyen érthetetlen nyelven? Talán mert a szeretet olyan hatalmas, hogy 
nincsenek rá szavaink. Van egy ilyen szólásunk is: Ki sem tudom mondani, meny-
nyire szeretlek. 

Most segítsünk a költőnőnek! A szülők és a gyerekek közösen „fordítsák le” Kiss 
Judit Ágnes szeretetnyelven írt versét magyarra! Osszuk ki a halandzsaverset, és 
kérjük meg a résztvevőket, olvassák el soronként, és beszéljék meg a gyerekek és 
a szülők, vajon melyik sor mit jelenthet! Majd jegyezzék le a „lefordított” sorokat, 
míg végül megkapják az egész verset! Érdemes először „nyersfordítást” készíteni, 
ami a sorok jelentését írja le. Ebből aztán megpróbálhatják versformába öltöz-
tetni a sorokat.
A „fordításokat”, akiknek van kedve, fel is olvashatja. 

Végül a pedagógus olvassa fel a költőnő fordításversét, majd nyugodtan állapítsuk 
meg, hogy saját alkotásunk sokkal szebb, vagy legalábbis kedvesebb! Nem is lehet 
más, hiszen ezt mi alkottuk, a gyermekünkkel együtt, ez a mi közös altatónk. 

20
perc

20
perc
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5.1d Altató
A szülők olvassák fel a gyermeküknek László Noémi Altató című versét, 
majd beszélgessenek arról, hogy mi mindenért tudnak hálát adni Istennek ebben 
az évben! 
A szülő vágjon fel egy almát gerezdekre, és kóstolják meg együtt!
Majd vágjanak ki együtt papírból almagerezd- vagy almakarikaformákat, és írja-
nak rájuk egy-egy szót vagy mondatot, amiért hálát tudnak adni együtt! A gerez-
deket/karikákat tűzzék fel az adventi koszorúra!

Variáció
Aszalt almakarikákat is használhatunk díszítésként. Ebben az esetben kis cédu-
lára írjuk a hálaadás szavát vagy mondatát, a cédulát összetekerve/összehajtva 
belecsúsztatjuk az almakarika résébe, majd együtt tűzzük fel a koszorúra.

5.1e A kis Jézus aranyalma
Hallgassuk meg a Karácsonynak éjszakáján kezdetű népéneket (magyar 
népdal, Tápé /Csongrád/) Várkonyi Szilvia előadásában (elérhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény aloldalán).

Énekeljük együtt az első versszakát, majd énekeljük tovább a szöveggyűjtemény-
ben olvasható változat második szakaszával is:

A kis Jézus aranyalma,
Boldogságos Szűz az anyja.
Lábaival ringázgatja, (vagy: ringatgatja)
Két kezével ápolgatja.

Végül énekelhetünk más karácsonyi dalokat is az alkalom lezárásaként. 

20
perc

20
perc


