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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Máté Angi: Volt egyszer 
egy ablak (részlet)
Csanádi Imre: 
Karácsony fája (online)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

(Füzet, írólap, íróeszköz, 
kalap)
Kávéfilter vagy muffinpa
pír
Ollók
Damil vagy Blu Tack, 
cellux ragasztó
Műhóspray vagy fog
krém, fogkefe, tálka

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek látens 
módon jöjjenek rá, hogy 
nem csak tárgyakat lehet 
karácsonyra kérni.
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A karácsony akkor szép
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó, 

szöveg- és képalkotó óra 
(magyar, vizuális kultúra, technika, ének-zene)

Karácsonykor mindenki kívánni szokott valamit, és sokszor ezek 
a kívánságok teljesülnek is. De vajon mit kívánhatnak a tárgyak? 
Máté Angi meséjéből megtudhatjuk, mit kívánt az elhagyott ház 
ablaka, a beszélgetésből pedig azt, hogy mit kívánnának a gye
rekek, ha tárgyak lennének. A második órában feldíszíthetjük az 
ablakainkat, és ráadásul még énekelhetünk is együtt!

Áttekintő vázlat
3.1 A karácsony akkor szép  45 perc

3.1a Karácsonyi kívánságok  20 perc
3.1b Az ablak  25 perc

3.2 Az ablakon át  45 perc
3.2a A karácsony akkor szép 15 perc
3.2b Behavazott ablakok  30 perc

Összesen:  2x45 perc

Gondoljuk át, hogy a karácsonyi ablakdekorációt milyen tech
nikával oldjuk meg! Próbáljuk is ki, majd szerezzük be, illetve 
készítsük elő az anyagait, eszközeit!

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 A karácsony akkor szép

3.1a Karácsonyi kívánságok
A gyerekekkel üljünk körbe, és mondjuk el, hogy most egy olyan külön
leges alkalom van, amikor a tárgyak is kívánhatnak maguknak karácsonyi aján
dékot! Próbáljuk meg kitalálni, vajon mit kívánnának maguknak karácsonyra a 
különböző tárgyak! Ha nehéznek érezzük a feladatot, először adjunk válaszlehe
tőségeket, pl.:

3. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

20
perc

45
perc



MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Projekciós játék, szóbeli 
szövegalkotás
Meseolvasás, a mese 
folytatása
Szövegnyomozás: értel
mező játék

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
(Füzet, írólap, íróeszköz, 
kalap)

JEGYZETEIM
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Mit kívánhatna magának az asztal?
• Hogy sokan üljék körül.
• Hogy roskadozzon az ételtől.
• Hogy szép terítővel díszítsék fel.

Mit kívánhatna a jégpálya?
• Hogy sokan korcsolyázzanak rajta.
• Hogy jó hideg legyen.
• hogy senki se essen el rajta. Stb.

A gyerekek válasszák ki személyesen, hogy szerintük mit szeretne az asztal, a 
jégpálya, majd ha van ötletük, ők is mondjanak hasonlókat!
Játsszuk el ezt néhány tárggyal, majd kérjük meg a gyerekeket, hogy válasszanak 
egy tárgyat, aminek szívesen elmondanák a karácsonyi kívánságát! Hallgassuk is 
meg a vállalkozókat! 

Vedd figyelembe!
Ha a gyerekek belelendülnek a játékba, hagyjunk rá időt, hiszen a projekciókból 
jól megismerhetjük őket és kívánságaikat is! Ráadásul a szóbeli szövegalkotás 
spontán lehetőségével fejlődik fogalmazókészségük. 

Variáció
A játékot meg is fordíthatjuk:
Mindenki válasszon gondolatban egy tárgyat, írjon fel legalább egy kívánságot a 
tárgy nevében egy lapra, és dobja a kalapba! Majd húzzanak a kalapból cédulát a 
gyerekek, és a kívánság alapján próbálják kitalálni, mi lehet a tárgy! 

3.1b Az ablak
Próbáljuk meg kitalálni, hogy mit szeretne karácsonyra egy ablak! 
Olvassuk el Máté Angi Volt egyszer egy ablak című meséjének elejét a következő 
mondatig: „s előengedett belőle néhány pöttöm, mozgó valamit.”
Találgassunk a gyerekekkel, vajon mit engedhetett elő a gyufaskatulyából az 
angyal! Frontálisan vagy kis csoportokban, szóban vagy írásban alkossák meg a 
gyerekek a mese befejezését!

Majd olvassuk el az olvasókönyvből a mese befejező részét, és végezzünk kará
csonyi nyomozást (frontálisan vagy kis csoportban)! A gyerekek a szöveg alapján 
derítsék ki:
• Mik voltak az apró, mozgó valamik?
• Mit csináltak először, amikor megérkeztek a házba? 
• Hogyan teljesítették az ablak kívánságát? 

25
perc
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Karácsonyi hangulat 
felidézése énekléssel és 
ablakdísz készítésével.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás, dalta
nulás
Ritmusjáték
Hópehely készítése 
papírkivágással

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Kávéfilter vagy muffinpa
pír
Ollók
Damil vagy Blu Tack, 
cellux ragasztó
Műhóspray vagy fogkrém, 
fogkefe, tálka
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3.2 Az ablakon át

3.2a A karácsony akkor szép
Először hallgassuk meg Csanádi Imre Karácsony fája című dalát a Kaláka 
együttes karácsonyi lemezéről gyerekek előadásában, és tanuljuk meg mi is éne
kelni (a dal és szövege elérhető a reftantar.hun, a szöveggyűjtemény aloldalán)!

Majd vegyük elő a ritmushangszereket, elsősorban triangulumot, és mindenféle 
hangú csengőt, csengettyűt! Mutassuk be a gyerekeknek a dal ritmusát, majd 
énekeljük el újra a dalt, amit a gyerekek ritmushangszerekkel kísérjenek! 

Vedd figyelembe!
A vers minden versszaka azonos szerkezetű, 7 szótagos sorokból épül fel, a sorok 
4 és 3 szótagos ütemekre tagolódnak (4|3). Az ütemek első szótagjára erős hang
súly, ütemnyomaték esik, ezt erősíthetjük meg a ritmushangszerekkel. Az ütemek 
elején csilingelhetünk.

A karácsony | akkor szép,  
hogyha fehér | hóba lép –   
nem is sárba, | latyakba...  
ropog a hó | alatta.  

3.2b Behavazott ablakok
Készítsünk a gyerekekkel téli ablakdekorációt papírkivágással, ami a hó
pelyhekre és pókhálóra is emlékeztet, nem beszélve a csillagokról!
A hópehelyformákat legegyszerűbben kávéfilterből vagy muffinpapírból ké
szíthetjük el, az ajánlott képsoron látható módon (elérhető a reftantar.hun, a 
szöveggyűjtemény aloldalán). 

A hópelyheket felakaszthatjuk az ablakba damilra fűzve, vagy ráragaszthatjuk az 
ablaküvegre Blu Tack vagy cellux ragasztóval. 
A kivágott hópelyheket sablonként is használhatjuk: lefújhatjuk hósprayvel, így 
a hópehely negatívja fog látszódni az ablakon. Hóspray helyett vízzel elkevert 
fogkrémet is használhatunk, amit fogkefével fröcskölhetünk az ablakra. Könnyeb
ben lemosható, mint a hóspray, de alkalmazás előtt mindenképpen próbáljuk ki, 
hogy tudjuk, milyen sűrűségűre keverjük a masszát! (A fröcsköléshez is jó képsort 
találunk a reftentar.hun.)

Vedd figyelembe!
Hasonló papírkivágást ajánlottunk a decemberi első téma 6. tanegységében 
a gyerekeknek önálló otthoni feladatként. Lásd Hópehelycsipke cím alatt (04
1/6.1d).

30
perc

15
perc

45
perc


