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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Az ajándékozó – bibliai 
igék 
Kiss Ottó: Adni
László Noémi: Ajándék

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Kalap/doboz, írólapok 
nevekkel, íróeszköz

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek gondolkod-
janak el azon, milyen 
jókívánsággal örvendez-
tetnék meg társaikat. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Közmondás-magyarázat
Versolvasás
Kreatív szövegalkotás
Jókívánságírás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Kalap/doboz, írólapok 
nevekkel, íróeszköz
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Jobb adni, mint kapni
45 perces komplex szövegfeldolgozó óra 
(magyar, társadalmi ismeretek, hittan)

Az ajándékozás öröm annak is, aki ad, annak is, aki kap. Néha 
megfeledkezünk erről, mint arról is, hogy a karácsonyi ajándék 
nem csak tárgy lehet. 

Áttekintő vázlat
2.1 Jobb adni, mint kapni  45 perc

2.1a Jobb adni, mint kapni  15 perc
2.1b Adni  10 perc
2.1c Ajándék  20 perc

Összesen:  45 perc

Minden gyerek nevét írjuk fel egy írólapra, hajtsuk négyrét, és 
dobjuk egy kalapba/dobozba! Ebből fognak húzni a gyerekek a 
súgójáték során. 

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Jobb adni, mint kapni

2.1a Jobb adni, mint kapni 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy magyarázzák meg ezt a három közmondást, 
majd beszéljük meg, mit jelenthetnek a karácsonyra vonatkoztatva:

Jobb adni, mint kapni.
Ajándék lónak ne nézd a fogát!
Ki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli!

Melyik közmondás hasonlít legjobban Az ajándékozó című bibliai igék első igéjére:

Nagyobb boldogság adni, mint kapni. (ApCsel 20,35)

2. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

15
perc

45
perc
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Van-e lényeges különbség?
Nyugodtan elmondhatjuk, hogy közmondásunk bibliai eredetű. Hogy nem vé-
letlenül, alátámasztja a másik ige is, ami hasonló jelentésű. És mindkét igében 
fontos szempont: az ajándékozónak is jó, ha ad. Sőt! Így az igazi, hogy ő is örül.

Vedd figyelembe!
Valószínűleg meg kell magyarázni a gyerekeknek a régies szóhasználatot a bő-
velkedik esetében (marad neki bőven; bősége van). Nem árt tisztázni a felüdít, 
felüdül jelentését sem. (A tetteink is lehetnek üdítők, nem csak az üdítőital.)

2.1b Adni
Olvassuk el Kiss Ottó Adni című versét, és beszéljük meg, miért gondolja 
úgy a versbeszélő, hogy a legjobb dolog adni!
És ti hogy gondoljátok: adni jobb vagy kapni? Vagy mindkettő egyaránt fontos? – 
Beszélgessünk tovább! Engedjük, hogy a gyerekek őszintén elmondják a vélemé-
nyüket, nem baj, ha mást gondolnak erről a kérdésről! 

2.1c Ajándék
A tanító olvassa fel a gyerekeknek László Noémi Ajándék című versének 
első két sorát, majd beszélgessünk arról, hogy mi mindennel lehetne ünnepelni 
a karácsonyt! Mit adhatnánk egymásnak tárgyakon kívül?

A gyerekek olvassák el a verset, majd mindenki húzza ki valakinek a nevét az 
osztálytársai közül egy kosárból! A lapra a név mellé írjon fel egy mondatot, egy 
jókívánságot, amit szívesen belesúgna az illető fülébe karácsonykor! Dobják visz-
sza a gyerekek a lapokat a kosárba, és olvassuk fel a névre szóló jókívánságokat! 
A feladó ne derüljön ki!

Vedd figyelembe!
Tudatosítsuk a gyerekekben, hogy csak jó dolgokat szabad írni! Ha esély van rá, 
hogy bántó megjegyzések születnek, akkor ne ezt a tanegységet válasszuk! Ha 
mégis „becsúszik” egy-egy negatív megjegyzés, azokat inkább ne olvassuk fel! 
Jelezhetjük, hogy nem jókívánság született, és mondhatunk helyette valami jót. 
Ugyanakkor jelzésértékű lehet, ha valaki negatív kívánságot kap.

20
perc

10
perc


