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Németh Zoltán: Kará-
csonyfagyerekek (online)
Gryllus Vilmos: Fehér 
karácsony
A karácsonyfa legendája
Lépeget az égi Isten – 
cigány népköltés
Utassy József: Karácsony-
fa (online)
Hárs Ernő: Karácsony
Gimesi Dóra: Mindenki 
karácsonyfája

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Befőttesüvegeben elhe-
lyezett illatos anyagok, 
kendő
A4-es zöld papírlap a 
gyerekek létszámának 
megfelelően
Filctollak
Cellux, esetleg ragasz-
tópisztoly
Előre elkészített hosszú 
papírhenger
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Hozzátok milyen 
karácsonyfa jár?

4x45 perces komplex témanap 
(magyar, ének-zene, hittan, természetismeret, 

vizuális kultúra, technika)

Karácsonyfa nélkül elképzelhetetlen a karácsony. A mesetudatot 
erősítve teszünk különbséget a karácsonyfa és a fenyőfa között, és 
mutatunk be néhány fenyőfajt, amivel találkozhatnak a gyerekek. A 
nagy ünneplésben azonban néha elfelejtjük, hogy a karácsony Jé-
zus ünnepe. A fenyők útja lehetőséget biztosít a természetvédelmi 
nevelésre is, míg az interaktív feladat, énektanulás és vizuális tevé-
kenység komplex élményt biztosít a gyerekeknek a témanapon.

Áttekintő vázlat
4.1 Fenyőfák és karácsonyfák  45 perc

4.1a Illatpróba  10 perc
4.1b Karácsonyfagyerekek  15 perc
4.1c Fenyőfa vagy karácsonyfa?  10 perc
4.1d Fehér karácsony  10 perc

4.2 Karácsonyi kánta  45 perc
4.2a Jézus áldása  15 perc
4.2b Lépeget az Isten  10 perc
4.2c Karácsonyi kánta  20 perc

4.3 Karácsonyfa  45 perc
4.3a Karácsonyfa a szobámban  10 perc
4.3b Fenyőbúcsúztató  10 perc
4.3c Mindenki karácsonyfája  25 perc

4.4 Osztálykarácsonyfa  45 perc
Összesen:  4x45 perc

Készítsük elő az illatpróbához a befőttesüvegeket az Illatpróba 
cím alatt leírt módon! 
Hosszú papírhenger alkotja a karácsonyfánk törzsét. Ha van rá 
lehetőségünk, lakberendezési boltban, ahol árulnak szőnyege-
ket, biztosan tudunk szerezni egy méretes darabot. Ha nincs erre 

lehetőségünk, akkor alufólia vagy frissen tartó fólia hengereket ragasszunk össze 
szigetelőszalaggal! Ez csak kisebb fenyőfa összeállítására alkalmas.

4. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A fenyőfa és karácsonyfa 
fogalmának differenci-
álása.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Illatpróba
Vers olvasása, beszélge-
tés a vers alapján
Mozgásos játék
Interaktív multimédiás 
feladat: csoportosítás
Zenehallgatás, énekta-
nulás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Befőttesüvegekben elhe-
lyezett illatos anyagok, 
kendő
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FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Fenyőfák és karácsonyfák

4.1a Illatpróba
Apró befőttesüvegekbe óra előtt helyezzünk el jellegzetes, lehetőleg a 
karácsony hangulatát idéző dolgokat (narancshéj, fahéj, mézes süti stb.) ! Legyen 
közöttük olyan is, ami egy fenyőágat tartalmaz! (Ötletadó kép elérhető a reftan-
tar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán.)
Az illatpróbához előkészített üvegeket úgy vigyük be az osztályba, hogy a gyere-
kek ne lássák, és takarjuk le egy kendővel! (Legjobb, ha eleve letakart kosárban 
visszük be, amiből ki sem kell venni az üvegeket.)
A vállalkozó gyerekek jöjjenek ki, és szaglás útján állapítsák meg, mi van az üve-
gekben! Nehezített verzióban a fenyőág megkeresése a feladatuk: válasszák ki azt 
az üveget, amelyikben a fenyőág van! 

4.1b Karácsonyfagyerekek
Hallgassuk meg Németh Zoltán Karácsonyfagyerekek című versét Tege 
Antal előadásában! Vajon ki beszél? Ki meséli el így a karácsonyfás történetet? 
Miből jöttetek rá? 
Hallgassuk meg a verset még egyszer, és figyeljük meg, hogy milyen a karácsony-
fanéni, -bácsi és a gyerekkarácsonyfa! 

Játsszuk el a karácsonyfákat! Álljunk fel! 
• Ha azt mondom: néni, akkor állj egyenesen, a karod ereszd le, kicsit rézsúto-

san magad mellett, mintha egy szelíd karácsonyfanéni lennél. 
• Ha azt mondom: bácsi, vágd csípőre a kezed, mintha egy haragos karácsonyfa-

bácsi lennél. 
• Ha azt mondom: gyerek, guggolj le, mintha egy kicsi karácsonyfa lennél! 

Vedd figyelembe!
Az instrukciókat gyorsan váltogassuk, mert ebben a játékban pont az a vicces, ha 
összekeverik, mit is kell csinálni!

4.1c Fenyőfa vagy karácsonyfa? 
Beszéljük meg, mi a különbség a fenyőfa és a karácsonyfa között! 
Rendezzük a fenyőfák képeit és tulajdonságait a vers karácsonyfa-szereplői alap-
ján a Karácsonyfagyerekek című tankockán. 

4.1d Fehér karácsony
Hallgassuk meg, és ha van rá időnk, tanuljuk meg énekelni is Gryllus Vil-
mos Fehér karácsony című dalát! (A tankocka és a dalfelvétel elérhető a reftan-
tar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán.)

10
perc

10
perc

15
perc

10
perc

45
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Érezzük meg együtt a ka-
rácsony áhítatos jellegét.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Beszélgetés
Legendamese olvasása
Interaktív multimédiás 
feladat: csoportosítás
Versolvasás párbeszéde-
sen, szerephelyzetben
Zenehallgatás, karácso-
nyi kántálás
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4.2 Karácsonyi kánta

4.2a Jézus áldása
Kérdezzük meg a gyerekeket, mit tudnak arról, hogy miért éppen fenyőfát 
állítunk fel karácsonykor! Sok mindent tudhatnak a karácsonyfaállítás történe-
téről, ezért érdemes alapszinten tájékozódni a témában. A MúltKor történelmi 
magazin cikke jó összefoglalója a témának (elérhető a reftentár.hu-n).
A gyerekek bármilyen elképzelést elmondhatnak, lehetnek bennük mesei elemek 
is, ne korlátozzuk őket! 

Ezután mondjuk el, hogy a karácsonyfa állítása csak néhány száz éves szokás, 
de az emberek szerették volna megmagyarázni ezt az ünnepi cselekevést! Innen 
ered a karácsonyfa legendája. Fontos tudatosítani a gyerekekkel, hogy ez egy 
olyan mese, amelynek valós szereplői vannak. Használhatjuk a legenda szót is, 
de nem kell a gyerekeknek a jelentését definícióként megtanulniuk, elég, ha csak 
első benyomás szintjén kapnak információkat a legendameséről.
Olvassuk el A karácsonyfa legendáját, és keressük meg benne a valós és nem 
valós elemeket! Ha nehezen megy, segít a tankocka (elérhető azonos címen a 
reftentar.hu-n).

Vedd figyelembe!
Ezen a ponton differenciálhatjuk a gyermekek bibliaismeretét: Jézusnak csecsemő-
ként kellett csak bujdosnia (szülei által), amikor Heródes elpusztította a betlehe-
mi gyermekeket. Jézust felnőttként elítélték, de sohasem bujdosott üldözői elől. 
Názáretben pl. „átment” az ellene fordulók között, és eltávozott (Lukács 4,29–30). 
Jeruzsálemben is olyan nagy volt a felháborodás, hogy az ellene fordulók el akar-
ták fogni, de ő „kimenekült a kezük közül”, és elment egy nyugodtabb helyre (János 
10,39–40). Ezt sem nevezhetjük bujdosásnak, hiszen rövidesen visszatért.

4.2b Lépeget az Isten
Olvassunk el egy cigány karácsonyi kántát (Lépeget az égi Isten), és keres-
sük ki belőle azt a mondatot, ami a versbeszélő legfőbb kívánsága! 
Mit kér Istentől? Mit gondoltok, miért csak áldást kér, semmi mást? És ezt hány-
szor kéri? (Számolhatjuk az ujjainkon.)
Miért Isten áldása a legtöbb, amit kérhetünk tőle?

Olvassuk fel úgy a kántát, hogy mindig egyvalaki olvassa az eltérő köztes része-
ket, a többi gyerek a refrént! 
1. variáció a beszédhelyzetre:
 Képzeljük el, hogy mi vagyunk a versbeszélő: egy vándorcigány család tagjai, 

akiknek még a fejüket sincs hova lehajtaniuk, és áldásért kiáltanak Istenhez!
2. Most képzeljük el azt, hogy ennek a családnak egy idős, bölcs tagja vagyunk, aki 

sok mindent átélt már, és tudja, hogy Isten a csendes könyörgést is meghallja!

10
perc

15
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Ökológiai érzékenyítés a 
problémába való bevo-
nással.
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3. Most pedig olvassuk el együtt úgy a kántát, hogy a refrént csak némán „mond-
juk”, saját magunkban imádkozva! 

Vedd figyelembe!
Ez a feladat talán nehéznek tűnhet a kisgyerekekkel. Ha félünk tőle, ne menjünk 
bele, és hagyjunk több időt a kántálásra (következő feladat)! Ám ha belevágunk, 
csodálatos élményekkel gazdagodhatunk mi is, de elsősorban a gyerekek. 

4.2c Karácsonyi kánta
Régen szokás volt a kántálás, amikor a gyerekek házról házra jártak, és 
áldást mondtak a ház népére, felelevenítve a bibliai születéstörténetet.
Hallgassunk meg egy ilyen kántálást a Muzsikás együttes előadásában (elérhető 
a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)!

Ha van olyan ének, amit ismerünk, énekeljük együtt az előadókkal! Ezután mi 
magunk is összeállíthatunk a gyerekekkel egy karácsonyi énekekből álló kántát 
az ismert énekekből.

Variáció
Ha a gyerekek és a szülők nyitottak rá, szervezhetünk kántálást a téli szünetben, 
ellátogathatunk a vállalkozó gyerekekkel a szülőkhöz, nagyszülőkhöz, ahol a 
gyerekek előadhatják kántás dalaikat, a szülők pedig egy-két falat finomsággal 
megvendégelhetik a gyerekeket. 

Vedd figyelembe!
Csak akkor vágjunk bele a kántálásba a családoknál, ha erre valóban nyitottak a 
szülők és a gyerekek is! Fontos, hogy személyesen is egyeztessük ezt a megláto-
gatandó családok szülőivel, illetve a gyerekek részéről szigorúan önkéntes legyen 
a részvétel! Egy kántás csoport ne álljon 6-8 gyereknél többől. Ha a gyerekek 
nagyon lelkesek, inkább több csoportot szervezzünk, de ne állítsunk be egy csa-
ládhoz húsz gyerekkel!

4.3 Karácsonyfa

4.3a Karácsonyfa a szobámban
Hallgassuk meg Utassy József Karácsonyfa című versét Illés Lajos feldolgo-
zásában, Szvorák Katalin előadásában (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjte-
mény aloldalán)!
Kérdezzük meg a gyerekektől, ki Gáspár, Menyhért és Boldizsár? Idézzük fel a 
bibliai történetet közösen! Érdemes tisztázni, hogy a Biblia nem jelzi a bölcsek 
nevét, és királyoknak is csak a néphagyomány nevezi a napkeleti látogatókat. 

20
perc

10
perc

min. 
45 perc



MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás, dalta-
nulás
Versolvasás, beszélgetés 
a versről
Kreatív szövegalkotás
Meseolvasás
Csoportmunka: vita, öt-
letelés, illetve fenyődísz-
tervek készítése
Beszélgetés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajzeszköz
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4.3b Fenyőbúcsúztató
Olvassuk el Hárs Ernő Karácsony című versét!
Mi történik itt a téli erdőben? Mit gondoltok, mit éreznek a fenyőfák, amikor bú-
csút kell venniük az erdőtől? Miért lehetnek vidámak, miért lehetnek szomorúak? 

A gyerekek padonként vagy kis csoportokban alkossanak párbeszédeket, amely-
ben egy-egy fenyőfa búcsúzik barátaitól, az erdő állataitól! Egy gyerek legyen a 
fenyő, a többiek pedig egy-egy állatot személyesítsenek meg! 

4.3c Mindenki karácsonyfája
Mi történt karácsonykor Hoppifalván? 
A pedagógus olvassa fel Gimesi Dóra: Mindenki karácsonyfája című meséjét ed-
dig a mondatig: „Most mi lesz?”

A gyerekekből alakítsunk 5-6 fős hoppitanácsokat, akik vitassák meg, mi legyen! 
Mi lesz a karácsonyfával Hoppifalván? 

Aki már ismeri a mesét, mert elolvasta előre, azokból alakítsunk külön hoppimű-
helyt! Ők tervezzenek a fenyőre eddig még nem látott díszeket!

Végül a hoppitanácsot alkotó csoportok mondják el az ötleteiket, hogyan lehetne 
megoldani a fenyőproblémát! A hoppiműhely pedig mutassa be fenyődíszterveit!

Végül olvassuk el a mese befejezését, és beszéljük meg, jó ötlet volt-e az erdő-
ben tartani a karácsonyi ünnepséget! Miért?
Mi hogyan tudnánk megvédeni a fenyőket a kivágástól? Milyen megoldások létez-
nek? (Gyökeres fenyő, műfenyő, sőt Budapesten van fenyőfakölcsönző szolgálta-
tás is.)

25
perc

10
perc
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Természetvédelmi 
érzékenyítés, lehetőség 
megmutatása.
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Papírfenyő építése 
közösen
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megfelelően
Filctollak
Cellux, esetleg ragasz-
tópisztoly
Előre elkészített hosszú 
papírhenger

119

4.4 Osztálykarácsonyfa

Az előző gondolatot folytatva, most a gyerekekkel közösen készítsünk egy kará-
csonyfát – papírból! Ehhez annyi A/4-es zöld géppapírra lesz szükségünk, ahány 
gyerek van az osztályban. A gyerekek rajzoljanak karácsonyfadíszeket a lapra, 
majd hajtogassanak belőle tölcsért, amit celluxszal ragasszunk össze!
Az előre elkészített papírhenger alapra ragasztópisztollyal vagy szintén szélesebb 
celluxszal erősítsük fel a tölcséreket (ágakat). 
A képek forrásoldalán megtaláljuk a fenyő készítésének angol nyelvű leírását, ké-
pekkel dokumentálva (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán).

Variáció
Egy valóban gigantikus papírfenyő elkészítését láthatjuk egy videófelvételen, 
szintén egyszerű papírtölcsérekből, ami iskolai projektre ad lehetőséget, felsősök 
bevonásával (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán).

45
perc


