
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Nemes Nagy Ágnes: 
Kukuca
Kiss Ottó: Ínség
Nyulász Péter: 
Szaloncukor lányok
Szabó T. Anna: Csemege
Weöres Sándor: 
Téli nyalánkságok 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Finomságok, csemegék, 
kukuca (kalácsmadárka)
(Kalácssütés anyagai, 
eszközei)

ÉVFOLYAM
1–2. évfolyam
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Karácsonyi sütemény
Gyülekezeti alkalom nagyszülőkkel, 

idősekkel versek körül

Az alkalom elsősorban a gyülekezeti szeretetvendégségek forga-
tókönyvét, hangulatát idézi, de megrendezhetjük osztálykerete-
ken belül is a nagyszülők meghívásával.

Áttekintő vázlat
5.1 Karácsonyi csemegék  min. 70 perc

5.1a Kukuca  15 perc
5.1b A régi idők  min. 30 perc
5.1c Szaloncukor lányok  5 perc
5.1d Csemegézés  20 perc

Összesen:  min. 70 perc

Az alkalomra kérjük meg az időseket (esetleg a szülőket), hogy 
süssenek a gyerekeknek kukucát (kalácstésztából formázott ma-
dárkát)! Legalább annyi legyen, ahány gyerek van az osztályban, 
de jobb, ha mindenkinek jut, aki jelen van az alkalmon. 
Ha van rá lehetőség, az is elképzelhető, hogy ott helyben készül 

a kalács: az egyik nagyszülő begyúrja a tésztát, amíg kel, addig mesélünk, verse-
lünk, éneklünk közösen, majd a gyerekek elkészítik, kisodorgatják a saját madár-
kájukat, és amíg sül a kukuca, szintén éneklünk, verselünk együtt. (Kukucarecept 
elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán.)
Az ínséges időkről való beszélgetésre, illetve versolvasásra is előre felkérhetünk 
vállalkozó személyeket az idősek közül.

5. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A szeretetkapcsolat erő-
sítése az idősekkel.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Fele sem igaz játék
Versek olvasása
Beszélgetés, emlékek 
megosztása
Közös csemegézés
(Kukuca készítése)
Zenehallgatás, animációs 
film megtekintése 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Finomságok, csemegék, 
kukuca (kalácsmadárka)
(Kalácssütés anyagai, 
eszközei)
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FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Karácsonyi csemegék

5.1a Kukuca
Játsszunk fele sem igaz játékot karácsonyi témában! (A helyes megoldást 
aláhúzva közöljük.)

Miből készül a habkarika?
• Tojásfehérjéből
• Tejszínhabból
• Habfürdőből

Miért szalon a szaloncukor?
• Eredetileg szalonnából készült, és nem is volt édes.
• A szalon a gazdagabb polgárok, főurak fogadóterme volt, ott szolgálták fel a 

szaloncukor ősét, a fondantcukrot.
• A polgári szalonokba csak úgy lehetett belépni karácsonykor, ha mindenki vitt 

magával egy csomagolt cukorkát, és azt odaadta a ház úrnőjének.

Mi lehet a kukuca?
• A kukucska, kukucskálni szóból: annak a gyereknek a neve, aki karácsony napja 

előtt megleste, hogy mi a karácsonyi ajándéka.
• Kismalac, amit karácsonykor sütnek meg.
• Kalácstésztából készült, madárforma sütemény.

Az utolsó kérdésre ne adjuk meg a választ, hanem hallgassuk meg együtt Nemes 
Nagy Ágnes Kukuca című versét gyerek énekhangon, a Kaláka együttes feldolgo-
zásában (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)! Ha nem volt 
eléggé érthető a dalszöveg, felolvashatjuk a szöveggyűjteményből is (főleg az 
idősek kedvéért).
Utána beszéljük meg, mi a kukuca! Mutassuk is meg a kukucát, vagy mutassuk be 
az elkészítésének módját! 

5.1b A régi idők
Olvassuk fel Kiss Ottó Ínség című versét!
Kérjünk meg előre a gyülekezetből egy olyan idős embert, akinek vannak még 
emlékei a háborúról vagy az ötvenes évekről, hogy beszéljen ezekről az ínséges 
időkről, de ha lehet, humorral fűszerezve! Ha lehetséges, készítsen is el vagy 
mutasson be egy-két ínségételt (pl. szaloncukorpapírba csomagolt krumplicukor 
stb.), amit meg is kóstolhatnak a gyerekek! 
A mai nagyszülők többsége valószínűleg már nem élte meg az ínséges időket, de 
arról esetleg be tudnak számolni, hogy milyen volt templomba járónak lenni a 

min. 
30 perc

15
perc

min. 
70 perc
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Kádár-korszakban, mit jelentett a kommunista karácsony, miért is a Télapó hozta 
az ajándékot.
Az idősek és a gyerekek rendeződjenek párokba vagy kisebb csoportokba, majd 
az idősek meséljenek arról, hogy milyen volt a karácsony az ő gyermekkorukban, 
mi a legszebb gyerekkori, karácsonyi emlékük! A gyerekek is meséljék el az idő-
seknek a legkedvesebb karácsonyi emléküket, élményüket! 

5.1c Szaloncukor lányok
Nézzünk meg együtt egy animációs filmet, ami Nyulász Péter Szaloncukor 
lányok című verséből készült (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény 
aloldalán)!

5.1d Csemegézés
Olvassák fel a nagyszülők közül négyen (versszakonként egy-egy személy) Szabó 
T. Anna Csemege című versét! A felolvasás lehet váratlan, meglepetésszerű 
feladat, amire az adott helyzetben vállalkoznak a nagyszülők. Ha jó a hangulat, 
biztos lesz vállalkozó. De előre is felkérhetünk vállalkozókat, akik a felolvasással 
kínálják a finomságokat. Ők felkészülhetnek az olvasásra, és kitalálhatnak hozzá 
szerepjátékot is. 

Majd csemegézzünk együtt! Egyrészt a (frissen sült) kukucából, másrészt a szere-
tetvendégségre behozott finomságokból. 

Csemegézés alatt hallgassuk meg Weöres Sándor: Téli nyalánkságok című versét 
a Kaláka együttes feldolgozásában (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjte-
mény aloldalán)!

20
perc

5
perc


