
FELDOLGOZOTT MŰVEK
Piros pünkösd napján 
– magyar népi szokás-
dalok
Takács Viktória: Pünkös-
di mese (részlet)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

4-5 db 3 méteres gumi-
pertli
Papírkorona (aranyszínű)
Krepp-papír (piros, 
fehér, rózsaszín)
Zöld színű zseníliadrót
Olló, vonalzó
Fonott kosár, fehér 
kendő
Tálak sütivel, gyümölcs-
csel

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Pünkösdi szokásdalok, 
szokások megismerése 
ügyességi, alkotó és 
dramatikus játékokon 
keresztül. 

JEGYZETEIM

Pünkösdi játékok
Minimum 2 × 45 perces készségfejlesztő óra 

(ének-zene, magyar, testnevelés, technika, dráma)

Pünkösdi szokásdalokkal, szokásokkal ismerkedünk élménysze-
rűen, minél több mozgás- és érzékszervet aktiválva, ügyességi, 
alkotó és dramatikus játékokon keresztül. 

Áttekintő vázlat
1.1 Pünkösdölő min. 2 × 45 perc

1.1a Piros pünkösd napján 15 perc 
1.1b Pünkösdi mese 15 perc
1.1c Pünkösdi király kb. 15 perc
1.1d Pünkösdi rózsa kb. 25 perc
1.1e Pünkösdi játék kb. 20 perc

Összesen:  min. 2 × 45 perc

Pünkösdi játékunkhoz készítsünk egy papírkoronát, amit fessünk 
aranyszínűre (aranysárgára) vagy borítsunk be aranyszínű papír-
ral!
A papírvirág készítéséhez szerezzünk be több krepp-papír teker-
cset különböző színekben (piros, fehér, rózsaszín), valamint zöld 

zseníliadrótot! (Drót hiányában zsineggel is átköthetik a gyerekek a legyezőfor-
mát, de az körülményesebb.)
Szerezzünk a papírvirágokhoz egy (lehetőleg fonott) kosarat, valamint két tálat 
a kínáláshoz! Gyümölcs és süti (keksz) beszerzésére kérjük meg a szülőket, akár 
fánkot is süthetnek.

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1 Pünkösdölő

1.1a Piros pünkösd napján
Hallgassuk meg az Én kicsike vagyok kezdetű népéneket, és dúdoljuk mi 
is a dallamát (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán, két hang-
zó változatban és kottával)!
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1. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

15
perc

min. 
2 × 45
perc



Olvassuk el a szöveggyűjteményből a Piros pünkösd napján cím alatt közölt 
pünkösdi szokásdal változatait (első két dalszöveg, 2+3 versszak)! Olvashatják a 
gyerekek, egy-egy versszakot vállalva.
Majd tanuljuk meg énekelni a videóról ismert dallammal!

1.1b Pünkösdi mese
Ismerkedjünk meg kicsit jobban a pünkösdi népszokásokkal, amelyekkel 
néhol, faluhelyen még találkozhatunk! Egy ilyen találkozásról olvashatunk Takács 
Viktória Pünkösdi mese című történetének részletében. A történet egy misével 
indul, amely a római katolikus egyház istentiszteleti szertartása.
A pedagógus olvassa fel a történetet, majd ez alapján beszélgessünk a pünkösdi 
népszokásokról!
Segítségünkre lehet a 2. osztályos OFI-s Olvasókönyv Pünkösd című magazinsze-
rű összeállítása is (II/120–121. o.).

Beszéljük meg:
Mit csináltak a lányok? Mi az a cucorkázás? Mit csinált a pünkösdi királyné?
Mit csináltak a fiúk? Mi lehet az a törökbasázás? Mire szolgált az ügyességi ver-
seny? Kiből lett pünkösdi király?

Vedd figyelembe!
A törökbasázás szokásáról a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán elér-
hető szócikkben bővebben olvashatunk.

1.1c Pünkösdi király
Válasszunk először pünkösdi királyt, ebben a lányok segítsenek!
Álljon be négy-öt lánypár oszlopba, a párok egymással szembe! Minden pár fe-
szítsen ki a lábai körül egy-egy összekötött gumipertlit, térd alatti magasságban! 
A párok között kb. lépésnyi távolság legyen!
Ezen az akadálypályán kell a fiúknak végigugrálni zárt, páros lábbal úgy, hogy 
minden pertliközbe beugorjanak, majd onnan ki, és ugyanígy tovább. Aki kihagy 
egy pertliközt vagy hozzáér a pertlihez, hibapontot kap. A lányok számolják a 
hibapontokat. Ki az, aki hibapont nélkül végigugrál az akadálypályán?
Ha többen is vannak, új fordulót indítunk, amelyhez a lányok magasabbra emelik 
lábuk körül a gumipertlit, most már térdmagasságba. A versenyben maradt fiúk 
ezen a nehezített pályán ugrálnak végig páros lábbal. Ha még így sem dől el a 
verseny, a következő fordulót (a döntőig) rendezhetjük fél lábon ugrálással. Aki 
itt győz, megérdemli, hogy fejére kerüljön a királyi korona.
Ünnepélyesen megkoronázzuk a pünkösdi királyt aranyszínű papírkoronával.

JEGYZETEIM 
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Ének hallgatása, tanu-
lása
Történet meghallgatása, 
értelmezése
Mozgásos ügyességi 
verseny
Papírvirág készítése
Dramatikus pünkösdi 
játék, vendéglátás

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
4-5 db 3 méteres gumi-
pertli
Papírkorona (aranyszínű)
Krepp-papír (piros, fehér, 
rózsaszín)
Zöld színű zseníliadrót
Olló, vonalzó
Fonott kosár, fehér 
kendő
Tálak sütivel, gyümölcs-
csel

15
perc

kb. 
15 perc



JEGYZETEIM

1.1d Pünkösdi rózsa
Készítsünk a gyerekekkel – lányok is, fiúk is – pünkösdi rózsákat krepp- 
papírból, amit lépésről lépésre bemutat egy rövid videó (elérhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény aloldalán).

A lépések a következők:
• A krepp-papírból vágj ki nyolc-tíz darab 20 × 20 cm-es négyzetet, és tedd őket 

egymásra!
• Legyezőszerűen hajtogasd össze a papírokat!
• Középen fogd össze a legyezőt zseníliadróttal!
• Laponként húzd szét a rózsa szirmait mindkét oldalon, és rendezd el szépen a 

szirmokat!
• Más színű papírral is kipróbálhatod a rózsakészítést.

1.1e Pünkösdi játék
Válasszuk ki a legkisebb lányt, ő lesz a pünkösdi királyné. A rózsákból ké-
szítsünk a fejére koszorút! A többi rózsát helyezzük el egy kosárkában!
Sétáltassuk meg a pünkösdi királynét a teremben, a tanult pünkösdi éneket 
énekelve (választott versszakokkal)! Közben négy magas lány tartson kendőt a 
királyné feje fölé!

A Jácintos, pácintos kezdetű versszakkal fejezzük be a játékot, amit más dallam-
mal énekelhetünk, felelgetve (kottával elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjte-
mény aloldalán). A virágokat a dal végén hintsük az asztalra!

Végül kínáljuk meg a gyerekeket egy-egy tál sütivel és gyümölccsel, amit a pün-
kösdi király és királyné kínálhat körbe.
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kb. 
20 perc

kb. 
25 perc


