
JEGYZETEIM 

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Pásztorok, keljünk fel! – 
magyar népdal, Pásztó 
(Heves)
Az állatok Jézus előtt – 
spanyol karácsonyi dal, 
Tótfalusi István fordítása

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Digitális eszköz (szá-
mítógép, okostelefon a 
gyerekek számára)
Online óra anyaga (el-
érhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek dolgozzák 
fel önállóan a dalok 
szövegét, és énekeljék a 
kedvesebbiket. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás
Dalszövegek olvasása, 
értelmezése
Interaktív multimédiás 
feladatok: párosítás, 
feleletválasztás, csopor-
tosítás
Énektanulás
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Betlehem városában
45 perces távoktatási óra (magyar, ének-zene)

A jelenléti órában már leírt dalokat a gyerekek távoktatási kere-
tek között is feldolgozhatják. 

Áttekintő vázlat
6.1 Betlehem városában  45 perc

6.1a Szövegnyomozás  15 perc
6.1b Állatok Jézus előtt 15 perc
6.1c Daltanulás  15 perc

Összesen:  45 perc

A feladatsor dokumentumát osszuk meg a gyerekekkel! A megol-
dáshoz szükségük van digitális eszközre és online kapcsolatra.

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Betlehem városában

A feladatleírások a gyerekeknek szóló nyelvezettel szerepelnek. A teljes feladat-
sor, valamint a videók, tankockák elérhetők a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény 
aloldalán.

6.1a Szövegnyomozás 
Valószínűleg ismered már a Pásztorok, keljünk fel! kezdetű karácsonyi 
éneket (magyar népdal, Pásztó /Heves/). Hallgasd meg a dalt Benedek Krisztina 
előadásában, utána nyisd ki a szöveggyűjteményedet, és olvasd el a második 
versszakot is!
Végezz „szövegnyomozást”! Olvasd el újra a dal szövegét, és jelöld a helyes vála-
szokat a Pásztorok, keljünk fel! – feleletválasztás című tankockán!

Az énekből az is kiderül, hogy mije nincs, és mije van a Kisjézusnak. Húzd a 
szavakat és a képeket a megfelelő helyre a Pásztorok, keljünk fel! – csoportosítás 
című tankockán!

6. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

15
perc

45
perc



MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Digitális eszköz (szá-
mítógép, okostelefon a 
gyerekek számára)
Online óra anyaga (el-
érhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)
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6.1b Állatok Jézus előtt
Hallgasd meg Az állatok Jézus előtt című spanyol karácsonyi dalt (Tótfalusi 
István fordítása) a Kaláka együttes előadásában!

Olvasd el a dal szövegét a szöveggyűjteményből, és keresd meg a párosító tan-
kockán, melyik állat mivel köszöntötte a Kisjézust! 

Olvasd el újra a Pásztorok, keljünk fel! és Az állatok Jézus előtt című énekek szö-
vegét, és gyűjtsd ki, milyen állatok szerepelnek a versekben! Azután húzd az álla-
tok képét a megfelelő helyre a Jézus jászolánál című tankockán: a versek alapján 
ott voltak-e Jézus jászolbölcsőjénél, vagy sem? 

6.1c Daltanulás
Végül tanuld meg énekelni az egyik dalt a videó segítségével! Válaszd azt, 
amelyikhez inkább kedved van!

15
perc

15
perc


