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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Miklya Luzsányi Mónika: 
Dorka és Tádé 
Betlehemben
Lackfi János: 
Hajdani ringató
Krusovszky Dénes: 
Kérdések

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

(Szőnyeg)
Rajzlap, festőeszközök 
Biblia
Kenyérsütéshez és a 
kovászhoz szükséges 
hozzávalók, eszközök

ÉVFOLYAM
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Kicsi kézben a nagyvilág
3x45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 

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

Az újszülöttnél kevés törékenyebb és sérülékenyebb lény létezik 
a világon. Isten mégis ebben a törékeny testben érkezett közénk. 
A leghatalmasabb Isten kicsi baba lett, hogy teljes emberré vál-
hasson, mint mi. Ebben a tanegységben ezt a hatalmas kicsiny-
séget szeretnénk érzékeltetni a gyerekekkel. A kovászkészítéssel 

vagy a kenyérsütéssel a gyerekek megtapasztalják azt, hogyan lesz a kicsiből 
nagy, hogy megértsék Jézus kovászról szóló példabeszédét.

Áttekintő vázlat
3.1 Kicsi kézben a nagyvilág  45 perc

3.1a Kistestvér születik  25 perc
3.1b Hajdani ringató  20 perc

3.2 Kicsi világ  45 perc
3.2a Nézőpontváltás  15 perc 
3.2b Jézus nézőpontjai 30 perc

3.3 A kovász példázata  45 perc
Összesen:  3x45 perc

Vedd figyelembe!
A tanegységet jelenléti óraként terveztük, ám a versek és a párbeszédes próza-
szöveg alkalmas egy rövid karácsonyi műsor előadására is (ahol minden gyermek 
kaphat egy versszakot a versekből, és egy-egy sort a párbeszédes meséből). Sőt, 
akár hangjátékként is előadható, így karanténhelyzetben is alkalmas a köszöntésre. 
A kovászkészítés hosszabb időt vesz igénybe, de érdemes bevállalni, mert életre 
szóló élmény lesz a gyerekek számára. A kenyérsütéssel hasonló a helyzet. Ter-
mészetesen csak akkor fogjunk hozzá, ha van lehetőségünk dagasztani, illetve 
megsütni a kenyeret. Ha nincs, akkor szerezzünk egy kenyérsütőgépet, amivel 
szintén megoldható a feladat. 

3. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek nyerjenek 
benyomást arról, hogy 
Jézus Krisztus csecsemő-
ként jött el közénk. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Multimédiás interaktív 
feladatok: csoporto-
sítás, feleletválasztás, 
párosítás
Mese olvasása, értelme-
zése
Dramatizálás
Zenehallgatás
Vers olvasása, értelme-
zése
Kifejező olvasás szerep-
osztással, hangsúlyozás 
mintakövetéssel
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FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Kicsi kézben a nagyvilág

3.1a Kistestvér születik
Beszélgessünk arról, hogy kinek van kistestvére? Milyen volt őt várni? Mi 
mindent kellett összekészíteni a születéséhez?
Dorka és Tádé is a kistestvére születésére készül. Vajon minden tárgyra szüksége 
lesz a kisbabának, amit összegyűjtöttek? Nézzük meg a Dorka és Tádé válogat 
című tankockán (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)!

Olvassuk el Miklya Luzsányi Mónika Dorka és Tádé Betlehemben című történetét, 
és beszéljük meg, hogy kik beszélgethetnek! Melyik mondatot ki mondhatja? 
Vetítsük ki a szöveget, és írjuk mellé a szereplő nevét! Négy szereplőnk legyen: 
Dorka, Tádé, Anya, Apa. (A mese szövege elektronikus, szerkeszthető formában 
megtalálható a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán.)

A gyerekek alkossanak négyes csoportokat! Osszák ki a szerepeket, és készülje-
nek fel a mese szereposztás szerinti felolvasására! 
Majd a csoportok válaszoljanak a következő szövegismereti kérdésekre a Dorka 
és Tádé Betlehemben című tankockán (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjte-
mény aloldalán): 

Mit csinál Tádé és Dorka?
Miért volt különleges baba a Kisjézus?
Honnan tudta Mária, hogy gyermeke fog születni?
Hol született a Kisjézus?

3.1b Hajdani ringató
Hallgassuk meg Lackfi János Hajdani ringató című versét Bertóti Johanna 
előadásában, majd olvassuk el magunk is a verset!
Keressük meg a testrészekhez tartozó kifejezéseket a Hajdani ringató című tankoc-
kán! (A dal és tankocka elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán.)

Keressenek a gyerekek a versben olyan sorokat, amelyek arra utalnak, hogy a 
kisbaba a világ leghatalmasabb uralkodója!
A testrészek alapján osszuk ki a gyerekeknek a szerepeket, és olvassuk fel így a 
verset!

Vedd figyelembe!
Ütemhangsúlyos versről van szó, amiben a költő az ütemhatárokkal, az ütemek 
váltogatásával játszik. Az alábbi ütemezés is csak egy értelmezői variáció, amiben 
példaként mutatjuk be, hogyan helyezhetőek el a hangsúlyok. Jó tanítói bemuta-
tással – mintával – tudjuk a gyerekek felé hangzó versként közvetíteni.

20
perc

25
perc

45
perc
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Kicsi kézben │ a nagyvilág,
Kicsi kézben │ a nagyvilág,
Bárány szuszog, │ jászol zizeg,
Fütyül
fülünkbe │ jó hideg!
Három bölcs │ messzi útra kél,
Három bölcs │ messzi útra kél,
Arany, tömjén │ minek a │ kisgyereknek,
Jobb tán a │ semminél.

Kicsi láb │ csillagot lerúg,
Kicsi láb │ csillagot lerúg,
Szalad az éjjel, │ haja kóc,
Csupa
lábnyom már │ a Tejút.
Pásztor │ angyalért │ csörtetett,
Pásztor │ angyalért │ csörtetett,
Magas hóban │ jól elhasalt,
Lelt egy álmos │ kisdedet.

Kicsi fül hallgat │ jégzenét,
Kicsi fül hallgat │ jégzenét,
Friss tej fakad, │ égbolt hasad,
A csepp
csilingel │ szerteszét.
Dünnyögjünk │ ócska ringatót,
Dünnyögjünk │ ócska ringatót,
Pici bárka │ kotyog a │ zöld homályban,
Álmodj egy │ nagy hajót!

Kicsi száj, │ folyton enni kér,
Kicsi száj, │ folyton enni kér,
Harap a csendből │ kóstolót,
Nevet
vagy sír, de │ nem beszél.
Mannát hint │ az ég majd │ miránk,
Mannát hint │ az ég majd │ miránk,
Ki most enne, │ majd enni ad,
Szétosztja köztünk │ önmagát.



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek szerezzenek 
első benyomást arról, 
hogy Jézus egyszerre 
Isten és ember. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Vershallgatás
Képzeletjáték: nézőpont-
váltások
Kihangosítás
Festés: ábrázolás belső 
nézőpontból

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
(Szőnyeg)
Rajzlap, festőeszközök
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3.2 Kicsi világ  könyv reftantár

3.2a Nézőpontváltás  
Ha lehet, a gyerekek feküdjenek le a szőnyegre, vagy boruljanak le a 
padra! Olvassuk fel Krusovszky Dénes Kérdések című versének második kérdését 
(szakaszát)! 
Képzeljük el, hogy egyre kisebbek és kisebbek leszünk! Először olyan kicsik, mint 
az ovisok, aztán mint egy kisbaba, és még tovább zsugorodunk. Olyan kicsik 
vagyunk már, mint egy plüssmaci. Mint egy egérke. Jaj, akkorák lettünk, mint egy 
egérke! Itt vagyunk az osztályteremben. Mit látunk egérkeként? Mondjátok ki 
hangosan!

Ha gyerekeknek nehezen megy a kihangosító játék, adhatunk segítséget néhány 
cselekmény beiktatásával. Pl.: 
• Akkorák vagyunk, mint egy kisegér, és szeretnénk elbújni valahova. Mit teszünk? 
• Most bejött valaki. Seprű van nála. Vajon mit akar? Stb.
Fontos, hogy a gyerekek minden kihangosított mondatot egyes szám első sze-
mélyben mondjanak, mintha ők lennének az egérke. 

Majd nőni kezdünk, akkorák leszünk, mint egy macska, mint egy kutya, mint egy 
oroszlán. Már nagyobbak vagyunk az embereknél, nagyobbak a házaknál, de még 
a toronyházaknál is. Akkorák lettünk, mint egy hegy! Mit látunk, ha lenézünk a vá-
rosunkra? Milyennek látjuk az embereket? A gyerekeket? Mennyit látunk belőlük?

A kihangosítás végeztével beszéljük meg, hogy Jézusnak pont azért kellett hatal-
mas Istenből emberré lennie, hogy meg tudja látni, át tudja élni a mi örömeinket 
és bánatainkat! Azért született meg a rongyos istállócskában kisbabaként, hogy 
Istenként ember legyen. 

3.2b Jézus nézőpontjai
Kérjük meg a gyerekeket, hogy fessenek egy olyan képet, ami azt ábrá-
zolja, mit láthatott a Kisjézus a jászolbölcsőből! Ne kívülről ábrázolják a jászol-
bölcsőt, hanem azt a képet fessék le, amit a kisbaba a saját szemével láthatott! 
Mutassunk be példaként egy vicces gifet (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűj-
temény aloldalán), ahol egy kamaszt bevásárlókocsiban tolnak az esti utcán, és 
felvételt készít arról, amit lát (csak házak, fák, de sajátos látószögből).

30
perc

15
perc

45
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek tapasztalják 
meg, hogyan lesz a kicsi-
ből nagy.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Tészta kelesztése, megfi-
gyelése
Kovász érlelése / gyúrás, 
dagasztás, kenyérsütés / 
vagy kenyérsütés géppel, 
hozzávalók kimérése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Biblia
Kenyérsütéshez és a 
kovászhoz szükséges 
hozzávalók, eszközök
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3.3 A kovász példázata

A kovász példázatát sokszor hallhatják a gyerekek, most is felolvashatjuk nekik 
a Bibliából (Máté 13,33). De hiába olvassuk, nem értik, mert kevesen látták és 
tudják, hogyan is „működik” a kovász, hogyan kel meg a tészta, hogyan lesz a 
kicsiből nagy: „Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megke-
leszti?” (1Korinthus 5,6). 
A tapasztalatszerző feladat némi szervezést igényel, de érdemes megcsinálni. 
Háromféle lehetőséget írunk le, remélve, hogy valamelyik megoldható az osztá-
lyunkban/csoportunkban is:

1. A legjobb, ha a kenyérsütést a kovász nevelésénél kezdjük. A feladat nem túl 
bonyolult, csak türelmet és napi néhány perc odafigyelést igényel. Tapasz-
talatunk szerint a gyerekek számára örök élmény a kovász „etetése”, majd a 
kenyérsütés a saját kovászból. A kovász elkészítésének receptje elérhető a 
reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán.

 Az ajánlott linken kenyérreceptet is találunk, ami nem megvalósítható iskolai 
körülmények között. A következő (lásd 2. megoldás) már igen, ha a dagasztáso-
kat a szünetekben végezzük (nem lesz meg pont a 60 perces kelesztési idő, de 
elbírja a kenyér, ha 20-22 fok van a teremben). Csak órák után tudjuk kisütni, 
amihez természetesen szükség van konyhára, ahol a gyerekek kis zsemléket 
szaggathatnak a kenyértésztából, és a sütőben kisüthetjük a zsemléiket. 

2. Egyszerűbb megoldás, mert itt nem készítünk kovászt, hanem élesztőt haszná-
lunk. Magyarázzuk el a gyerekeknek, mi a kovász, és hogy az élesztőnek ugyan-
az a szerepe, mint a kovásznak! Majd az előzőekben leírt szervezési keretek 
között gyúrjunk be és dagasszunk ki egy élesztős kenyeret! Minden dagasztás-
nál figyeljük meg, mennyit nőtt a kenyerünk! Végül süssük ki, ahogy a kovászos 
kenyérnél leírtuk! 

 Ajánlunk hozzá egy egyszerű recept (természetesen nem kell fateknőben da-
gasztani – elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán).

3. Legegyszerűbb megoldás, ha szerzünk egy kenyérsütő gépet. Ekkor bármely 
kenyérreceptet használva, könnyedén dagaszthatunk, süthetünk kenyeret, 
mert a gép gyakorlatilag elvégzi helyettünk a munkát, csak a hozzávalókat kell 
belerakni. A hozzávalókat a gyerekekkel mérjük ki, hívjuk fel a figyelmet az 
élesztőre/kovászra, majd programozzuk be a gépet! A sütő ablakán keresztül 
a gyerekek minden szünetben megnézhetik, „hol tart” a kenyér, mennyit nőtt, 
sül-e már? Ha kisült, természetesen mindenki kapjon belőle kóstolót! 

45
perc


