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HÉTFŐ
Összesen 140 perc

1. SZÓKERESŐ • 10 PERC

Mellékletek: M1: Szókártyák és megfejtéseik

Hívjuk játékra a gyerekeket: rejtsünk el a székük alatt szókártyákat, amelyen összekeveredtek a betűk! A 
szókártyák a családdal kapcsolatos fogalmakat, családtagokat tartalmazzák!

A táblára rajzoljunk krétával egy házat és költöztessük be a megfejtett szereplőket! Ajánlatos legyártani a 
megfejtés kártyáit is, azokat rakjuk a házba! 

2. KITALÁLÓ • 10 PERC

Mellékletek: M2: Betűkártyák (A/4-es méretben nyomtatva) 

Találós kérdéseket mondok nektek, ha megfejtitek, minden megfejtésért adok egy betűt! Ha a betűket helyes 
sorrendbe rakjátok, megtudjátok a hetünk témáját! 

D: Villanyfúró, csavarhúzó, kalapács. Honnan lett körülötte faforgács? Ha lebirkóz, nevetek, vele strandra is 
mehetek! Erős, duzzad az izma, ki más lehet ő, mint az APA…

L: Simul a lábamhoz, morog, dorombol, nem szívleli a kutya, ki lehet más, mint a CICA. 

A: Anya és tesója a lánya, te vagy az unokája, sütije krémes, finom a kalácsa, mindenkinek legyen ilyen jó 
MAMÁJA! 

CS: Nővéred vagy húgod, ha szerencséd van, bátyád, egy tőről fakadtok, egy fedél alatt laktok. Nem Xavér, 
nem denevér, hanem Ő a TESTVÉR. 

Á: Ha mindenki hazaér, egyfolytában mesél, leülve az asztalhoz, mind vígan falatoz. Itt elszáll minden gon-
dod, nem más mint az OTTHON. 

Megfejtés: CSALÁD

Rakjuk ki a betűkből a házra a feliratot! 
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3. A MI HÁZUNK • 30 PERC

Eszközök: Rajzlap, félkemény papírok, filctoll, színes ceruza, ház mintadarab
Mellékletek: M3: Segítség a ház hajtogatásához

Osszuk ki a gyerekeknek a szükséges eszközöket és mondjuk e nekik, hogy most egy házat fogunk hajtogatni, 
amit majd mindenki a saját ízlése szerint feldíszíthet, és amiben majd mindenki megjelenítheti a saját csa-
ládját! Mutassuk be a gyerekeknek az előre elkészített ház mintadarabját!

Hajtogassuk meg közösen a gyerekekkel a házat, a táblán – vagy jól látható helyen – mutatva a hajtogatás 
lépéseit, folyamatát. 

A kész házak középső fülei kihajthatók. Kérjük meg a gyerekeket, hogy ide rajzolják be családjaikat, illetve 
díszítsék, színezzék ki házaikat!

4. LECKE BARÁTSÁGBÓL • 25 PERC

Mellékletek: M4: Történet szövege; M5: Szókártyaszívek

4.1. Történet megismerése

Osszuk ki vagy vetítsük ki a következő történet szövegét a gyerekeknek, hogy tudják követni a pedagógus 
felolvasását.

Egy olyan történetet hoztam nektek, amely a barátságról szól. Hallgassátok és közben kövessétek a szeme-
tekkel a történetet!

A felolvasás után hallgassuk meg a gyerekek első, spontán reakcióit a történettel kapcsolatban!

Beszélgessünk tovább az alábbi kérdések mentén: 
• Milyen leckét köszönt meg Csirip a barátjának? 
• Ki a legjobb barátod? Miért őt választottad?
• Van-e különbség a barátok és a haverok között?
• Volt-e már olyan helyzeted, amikor legbelül szégyellted magad és legközelebb másként oldanál meg 

egy helyzetet? 

4.2. Szívkereső

Piros szíveket rejtettem el az osztályban, keressétek meg őket! 3 perc áll a rendelkezésetekre. Teszek középre 
egy kosarat és arra kérlek benneteket, hogy csak azokat a szíveket rakjátok bele, amelyekről eszetekbe jut 
a barátság, vagy valamilyen módon kapcsolódik hozzá! 

A keresés végeztével olvassuk fel egyesével, hangosan a kosárba került szavakat és beszéljük meg, hogy 
valóban kapcsolatba hozhatók-e a barátsággal! Közben véletlenszerűen válasszunk szavakat, amikre rákérdez-
hetünk: ki találta és hogyan kapcsolja össze a barátsággal? Esetleg van egy jó története/tapasztalata ezzel 
kapcsolatban? 

A beszélgetést zárjuk le ezzel a kérdéssel: Mit tehetünk azért, hogy jó barátokká lehessünk? 

ALSÓ TAGOZATOS TÉMAHÉT • 2. osztály
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5. IDŐBEOSZTÁS • 45 PERC

Eszközök: Rajzlapok, színes ceruza, filctoll
Mellékletek: M5: Napirendkártyák

5.1. Rutinjaink

Ahhoz, hogy sok mindenre legyen időnk, el tudjuk végezni a feladatainkat, maradjon időnk az egészségünk-
re, a barátokra, a családtagokra, jól kell beosztanunk az időnket! 

Osszuk a gyerekeket három csoportra és a feldarabolt napirendkártyákat (M5) három egység szerint, de ke-
verve adjuk oda a csoportoknak: reggel történhetett, napközben történhetett, este történhetett.

A feladat, hogy a kapott kártyákat rendezzék időrendbe! Határozzák meg a reggeli rutinfeladatokat, az esti 
rutinfeladatokat és a napközben eseményeit. Hallgassuk meg a csoportok megoldásait! 

Beszéljük meg velük, hogy mitől lesz más egy nap, ha a napindító rutint használjuk! Egészítsük ki a napindító 
rutint a reggeli imádsággal! Miért fontos ez? 

5.2. Napirend

Készítsünk napirendet, ki-ki tervezze meg a napját saját, egyéni kötelességei, programjai szerint! 
• Fogjunk egy állított A/4-es rajzlapot, majd hajtsuk félbe, megint félbe és így négy részre osztottuk a 

rajzlapot! 
• R betűvel a felső negyedben jelöljük a reggelt, alatta DE-vel a délelőttöt, alatta DU-val a délutánt, E 

betűvel pedig az estét.
• Rajzos jelképekkel jelenítsük meg az adott napszakra jutó legfontosabb tennivalókat, ügyeljünk a sor-

rendre!
Segíthetünk a gyerekeknek, milyen ikon jelölheti a reggeli mosakodást, reggelizést, imát, tanulást, házimun-
kát, sportot, játékot, esti tevékenységeket, étkezéseket, kutyasétáltatást, zeneórát, olvasást, beszélgetést! 

Készíthetnek a gyerekek díszített keretet, napszakok közötti elkülönítést jelző sormintákat, motívumokat! 

6. FOGLALKOZÁSOK • 20 PERC

• A táblát osszuk két részre, lássuk el a FÉRFI és NŐI feliratokkal. 
• Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy ismerik-e az Amerikából jöttem című játékot, ha nem, ismertessük 

a szabályait! (Két tanuló kimegy, választanak egy mesterséget, az első és utolsó betűjét elárulják a 
gyerekeknek, majd bemutatják – beszéd nélkül – a foglalkozást. Ha kitalálták, akkor választás után, aki 
kitalálta kimegy az egyik tanulóval és új feladványt ad.) 

• Kérdezzük meg, hogy férfi vagy női foglalkozás, amit kitaláltak és írjuk fel a megfelelő helyre. Középre 
kerülnek a metszetbe tartozó foglalkozások. 

• Játsszunk a gyerekekkel 8-10 kört. 
• A játék lezárásaként kérdezzük meg őket, hogy a szüleik mit dolgoznak, mi a foglalkozásuk.



66

ALSÓ TAGOZATOS TÉMAHÉT • 2. osztály

KEDD
Összesen 160 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

A foglalkozáshoz szükséges eszközök és hely előkészítése, különös tekintettel a foglalkozás 7. és 8. pontjára. 

1. HÁZTARTÁSI SZÓLÁNC • 10 PERC

Eszközök: Füzet, íróeszköz

Alkossunk szóláncot a háztartásban használt tárgyakat, eszközöket megnevezve úgy, hogy a következő esz-
köz neve az előző eszköz nevének utolsó betűjével kezdődjön! Írjuk le azokat a füzetbe, nézzük, hogy 3 perc 
alatt ki tud többet lejegyezni! 

pl. fűrész, szalvéta, asztal, lapát, tányér, robotgép, porszívó, óra, almareszelő
Számolják meg a gyerekek, kinek hányat sikerült leírni, értékeljük a munkájukat! 

2. OTTHONI FELADATAIM • 10 PERC

Eszközök: Labda

Kérjük meg a gyerekeket, hogy akinek dobjuk a labdát, az kapja el, majd a visszadobáskor mondjon egy 
munkát, amiben otthon segíteni szokott a családban! Rakjuk ki a betűkből a házra a feliratot! 

3. KIFÚJTA A SZÉL A BETŰKET! • 10 PERC

Eszközök: Füzet, íróeszköz, kivetítő, számítógép
Mellékletek: M1: Hiányos szavak

Kérjük meg a gyerekeket, hogy olvassák el a kivetített szavakat magukban (M1), majd írják le azokat a füze-
tükbe, a hiányzó betűkkel kiegészítve!

4. MEGJÁRTA JANCSI • 20 PERC

Mellékletek: M2: Megjárta Jancsi című történet szövege

Osszuk ki a szöveget a gyerekeknek, és olvassuk el közösen a Megjárta Jancsi című mesét, 2-3 mondatonként 
új tanulót felszólítva, majd közben keressük meg a választ a következő kérdésre: Miért szeretett volna Jancsi 
a kutya helyében lenni? 
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Győződjünk meg róla, hogy a szöveget értelmezni tudták a gyerekek – beszélgessünk a következő kérdések 
mentén: 

• Milyen munkát végzett Jancsi és az apukája?
• Nehéz munka-e szerinted, amit csináltak?
• Hol pihent a Maros kutya?
• Mi volt az ebéd?
• Miért adott az apa csontot Jancsinak? 
• Szerintetek legközelebb is szeretne Jancsi a kutyával cserélni? 

5. PÁROSÍTÓS • 5 PERC

Eszközök: Füzetek, íróeszközök
Mellékletek: M3: Közmondások

Párosítsuk össze a munkával kapcsolatos szólások, közmondások elejét a végével! 
• Vetítsük ki vagy írjuk fel a táblára!
• Kössük össze az egymáshoz tartozókat!
• Magyarázzuk el a gyerekeknek a jelentésüket, majd írjuk le azokat a füzetbe. 

6. MENÜTERVEZŐ • 15 PERC

Eszközök: Papírok, íróeszközök

A következő feladatban a padtársaitokkal együtt dolgoztok. Tervezzétek meg, hogy holnap mi legyen a reg-
geli, az ebéd és a vacsora a család részére! Készítsetek hozzá bevásárlólistát is, hiszen a boltba is el kell majd 
menni! 

A feladat elvégzése után a gyerekek ismertessék egymással a menüket! Beszéljük meg közösen, hogy egész-
séges-e az összeállított menü.

7. SOR- ÉS VÁLTÓVERSENY • 45 PERC

Eszközök: Ruhák, zoknik, söprűk, labdák, vödrök, kooperatív ernyők vagy lepedők
Mellékletek: M4 Sorverseny

A verseny eszközei és a feladatok a mellékletben találhatók.

8. SZAKÁCSTANFOLYAM • 45 PERC

Eszközök: Kenyér, margarin, szalámi, főtt tojás, sajt, zöldségek, gyümölcsök, darált keksz, kakaó, porcukor, 
tej, magozott meggy, kókuszreszelék, tányérok, evőeszközök, szalvéta, pohár

Alakítsunk ki 3 „forgó” munkacsoportot (maradhatnak a sportversenyen részt vevő csapatok)! 
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Tevékenységek: 
• Szendvicskészítés a tankonyhában vagy az osztályterem elkülönített sarkában kialakított munkaaszta-

lon
• Gyümölcs- vagy zöldségsaláta készítése
• Kókuszgolyók készítése

Valamennyi csoporthoz felnőtt segítőt, irányító személyt ajánlatos rendelni. Ügyeljünk arra, hogy megfelelő 
számú eszközt készítsünk elő, illetve biztosítsunk elegendő helyet a munkacsoportok számára! 

Közös asztalterítés, az elkészített finomságok kóstolása, fogyasztása. Készítsünk elő lapos- és mélytányért, 
kést, villát, kanalat, szalvétát, poharat. (Több garnitúrával is készülhetünk, hogy egyszerre többen is gyakorol-
hassanak!) Tanítsuk meg a gyerekeknek az alapterítést, az étkezőedények elhelyezését!

SZERDA
Összesen 130 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

A 2. feladathoz szükséges eszközök előkészítése dobozokba, a csoportfeladatoknak megfelelően:
• 1. csoport: kartonok, színes papírok, glitter, ragasztó, filctoll, formalyukasztó
• 2. csoport: kartonok, színes papírok, glitter, ragasztó, filctoll, formalyukasztó
• 3. csoport: menyasszonyi ruhához: fehér függönyök, jelmezek, kellékek, selymek, szalagok, csatok. Vő-

legényeknek kalap, zakó, nadrág, ing, mellény
• 4. csoport: szalvéták, ágak, virágok, mécsesek (lehetőleg ledes), terítési kellékek

1. JÓZSEF ÉS MÁRIA • 20 PERC

Eszközök: Számítógép, kivetítő, hangszóró, két oszlopra tagolt lapok, íróeszközök
Mellékletek: M1: Isten szabadítót küld: Jézus Krisztus születése - videó; M2: Stratégiai kártyák (min-
den csoport számára külön kinyomtatva) 

1.1. Történet megismerése

Nézzük meg a Jézus születéséről szóló videót, eddig a pontig: „József pedig hallgatott az Úrra és feleségül 
vette Máriát”. (M1)

1.2. Esküvőtervezés

Alakítsunk 4-5 fős csoportokat (törekedjünk arra, hogy fiúk és lányok vegyesen legyenek azokban) és kérjük 
meg a gyerekeket, hogy válasszanak egy-egy szóvivőt!

Rendezzük meg Mária és József menyegzőjét, lakodalmát, szervezzük meg az esküvőt! Nagy feladat egy ün-
nepélyes családi alkalmat megszervezni! Gondoljátok végig, hogyan állnátok neki, mi legyen benne a fiúk, mi 
a lányok feladata! 

ALSÓ TAGOZATOS TÉMAHÉT • 2. osztály

https://www.youtube.com/watch?v=7XmlZJ0NY64
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Először hagyjuk önállóan gondolkodni, ötletelni őket. Amikor látjuk, hogy a csoport megakadt, egy-egy stra-
tégiai kártyát tegyünk le a csoport elé, amikből ötleteket meríthetnek! Minden csoport egy-egy kétoszlopos 
lapon gyűjtse össze, mi legyen a feladata a fiúknak és mi a lányoknak. 

Ha úgy látjuk, hogy elkészültek csoportok, hallgassuk meg a szóvivőktől, mire jutottak! 

2. ESKÜVŐI SÜRGÉS-FORGÁS • 30 PERC

Eszközök: Eszközös dobozok 
Mellékletek: M3: Csoportfeladatok

Készítsük elő a csoportfeladatokhoz tartozó eszközös dobozokat! Kérjük meg a csoportokat, hogy húzzanak 
egy-egy feladatot az alábbiak közül, majd jöjjenek ki a dobozaikért.  

• Meghívó készítése az esküvőre
• Esküvői menü összeállítása, menükártya elkészítése
• Öltözzenek fel a lányok menyasszonynak, a fiúk vőlegénynek
• Készítsetek asztaldíszt és terítsétek meg az asztalt!

Érdemes a munka megkezdése előtt időkorlátot adni a gyerekeknek és a munkafolyamat során 
tájékoztatni őket arról, hogy mennyi idő áll még a rendelkezésükre.

Ha az idő lejárt, kérjük meg a szóvivőket, hogy mutassák be a feladatukat és annak megoldását! 
A feladat lezárásaként készítsünk az ünnepi asztal körül egy csoportképet! 

3. A HOSSZÚ ÚT • 30 PERC

Eszközök: Számítógép, kivetítő, hangszóró
Mellékletek: M1: Isten szabadítót küld: Jézus Krisztus születése - videó; M4: Mária és József útja 
Názáretből Betlehembe; M7: Mária és József útja- videó; M5: Názáret-Betlehem-útvonaltervező; M6: 
Segédlet az utcaképnézethez

3.1. A történet folytatása

Folytassuk a történet megismertetését a gyerekekkel (állítsuk meg a videót ennél a mondatnál: „Pedig na-
gyon is szükségük lett volna rá!”) (M1)

3.2. Mutassuk meg a térképen a gyerekeknek a két város elhelyezkedését! Beszélgessünk a tá-
volságról, az útviszonyokról, az út körülményeiről!

3.3. Mária és József útja 

Nézzünk meg közösen egy videórészletet Mária és József utazásáról (M7)! 
A videó megtekintése után beszélgessünk, milyen nehézségeik lehettek az út során!

https://www.youtube.com/watch?v=7XmlZJ0NY64
https://i0.wp.com/thelayartiste.com/wp-content/uploads/2019/12/path-map.jpg?w=1760&ssl=1
https://i0.wp.com/thelayartiste.com/wp-content/uploads/2019/12/path-map.jpg?w=1760&ssl=1
file:///\\192.168.12.5\Users\plicherdorka\Desktop\csén\2 évfolyam\(268) Mária és József Bethlehembe megy - YouTube
https://www.google.com/maps/dir/N%C3%A1z%C3%A1ret,+Izrael/Betlehem/@32.308502,35.0802737,175266m/data=!3m1!1e3!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x151c4e7cf16c0fff:0xd2385b30c1275dd6!2m2!1d35.303546!2d32.699635!1m5!1m1!1s0x1502d865aec80d67:0xf5c4213de4baf1f8!2m2!1d35.2024425!2d31.7053821!3e2
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3.4. Útvonaltervezés

Nézzük meg egy útvonaltervezőben (M5), hogy ma mennyi idő lenne elgyalogolni Názáretből Betlehembe! 
Érdekességképpen belenagyíthatunk a térképbe és az útvonalon egy-egy pontra, majd az „utcaképre” kat-
tintva körbe is tudunk nézni (M6)!  

Jézus szülővárosa Názárettől délre található, nem azonos a Názárethez közel eső Bethlehem of Galilee 
elnevezésű mohav-val!  

4. HÁTIZSÁK • 20 PERC

Mellékletek: M7: Hátizsákok

Gondold végig és tervezd meg, mit készítenél össze, ha apa a következőket hozza tudomásodra: 
Holnap 11 km-t teszünk meg az erdei turistaúton, 320 m lesz a szintemelkedés. Az időjárásjelentés bizonyta-

lannak mondta az időt, helyenként zápor várható, de a nappali hőmérséklet tökéletes lesz egy kiránduláshoz. 
Szerintem, ha kényelmesen haladunk, akkor is 3 óra alatt megtesszük az utat. A turistaháznál rakhatunk egy 
kis tüzet és süthetnénk valamit. 

Osszuk ki a hátizsákokat a gyerekeknek, rajzolják oda, ami belekerül, és fogalmazzanak meg néhány jó ta-
nácsot, amire érdemes odafigyelni! 

Ismertessük egymással a megoldásainkat! 

5. KÉZMŰVESKEDÉS • 30 PERC

Eszközök: Számítógép, kivetítő, ragasztók, ollók, színes ceruzák, filctollak, spatulák, vattapamacsok, 
négyzet alakú papírok (a spatulák méretének megfelelően)
Mellékletek: M8: Jézus születése – minta

Kérjük meg a gyerekeket, hogy készítsék elő ragasztóikat, majd osszuk ki a négyzet alakú papírokat és a 
vattapamacsokat! 

Vetítsük ki a gyerekeknek a mintamunkadarabot.
A feladat, hogy rajzolják le a betlehemi istálló jelenetét, színezzék ki, majd a képhez hasonlóan ragasszák fel 

a spatulákat a papírra. Szép karácsonyi dísz lehet belőle! 
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CSÜTÖRTÖK
Összesen 140 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

• M2-es mellékletek felragasztása a gyerekek székeinek aljára.
• Tornateremben/szabadban a kétféle akadálypálya előkészítése. (2. és 5. feladat.)

1. ÖRÖMSZERZÉS • 20 PERC

Eszközök: Írólapok, filctollak, színes ceruzák, Fekete Péter vagy memóriakártya 

1.1. Beszélgessünk!

• Elevenítsük fel, hogy Jézus milyen ajándékokat kapott és kiktől az Ő megszületésének örömére!  
• Volt-e mostanában valaki, akit megajándékoztál? Mivel ajándékoztad meg? Neked milyen ajándékkal 

lehet örömöt szerezni? 

1.2. Családvirág

Osszunk ki a gyerekeknek egy-egy írólapot! 
• Kérjük meg őket, hogy rajzoljanak rá egy olyan virágot, ami kitölti az egész lapot, és annyi szirma legyen, 

ahány családtagjuk van (testvéreket, szülőket számítsuk ide)!
• Kérjük meg őket, hogy adjanak nevet a szirmoknak a családtagoknak megfelelően, majd írják bele, hogy 

mivel szereznének nekik örömet!  Hallgassuk meg a gyerekeket, indokolják meg, hogy kinek miért azzal 
szereznének örömöt, amit megneveztek! 

• Beszéljük meg, hogy csak ajándékkal lehet-e örömöt szerezni a másiknak? Lehet-e ajándék a segítség-
nyújtás, a közös idő, egy ölelés? Hogyan és miért? 

1.3. A jó szó ajándék!

Osszuk ki egy (pl. Fekete Péter) párosító kártyajáték lapjait úgy, hogy a létszámot vegyük figyelembe, majd 
kérjük meg a gyerekeket, hogy keressék meg a párjukat! Ha megtalálta ki-ki a maga párját, kölcsönösen 
foglalják össze, hogy mit szeretnek a másikban, miért tudnák megdicsérni, melyik tulajdonságáért tisztelik 
az osztálytársukat! 

2. BIZALOMJÁTÉK • 30 PERC

Eszközök: Kendők, ugrálókötelek, akadálypályához szükséges eszközök

Keressünk egy tágas helyet (szabadban vagy tornateremben) és építsünk egy általunk kitalált akadálypályát. A 
korábban kialakult párok egyik tagja kösse be a másik szemét, majd mindketten fogják meg egy ugrálókötél vé-
geit. A feladat, hogy a kötél és irányító szavak segítségével a „vezető” kísérje végig a társát a pályán. Fontos, hogy 
fizikailag egymáshoz nem érhetnek. Ügyeljünk a sérülés elkerülésére! Ha végigjutottak, cseréljenek szerepet. 
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Fontos szerep hárul mindkét tanulóra: elfogadod-e azt, hogy irányítanak, tudsz-e ügyesen, szépen irányítani? 
Értékeljük a feladat teljesítését! Kinek hogyan sikerült? Mit csinálnának másképpen? 

3. ANGYALDÍSZ • 20 PERC

Eszközök: Ollók, ragasztók, filctollak, fonalak, A/6-os papírlapok
Mellékletek: M1: Angyaldísz; M2: Mondatbank

Az adventi időszak különösen alkalmas arra, hogy a családtagok egymás iránt kifejezzék a kedvességüket, 
szeretetüket! 

Készítsük el a mellékletben található angyalkát! 
• Nyomtassuk ki félkemény papírra. 
• Készítsünk el egy mintadarabot és mutassuk meg a gyerekeknek.
• Osszuk ki a gyerekeknek a sablonokat – színezzék ki, vágják körbe és állítsák össze! 
• Kérjük meg a gyerekeket, hogy gondoljanak négy családtagjukra (vagy akár egyszerre az egész családra) 

és gondolkodjanak azon, hogyan tudnának nekik örömet szerezni. 
• Osszunk minden gyermeknek 4 db papírt és kérjük meg őket, hogy írják fel a vállalásaikat! Azoknak, 

akiknek nincs ötletük, ajánljunk fel a mondatbankunkból.
• Kérjük meg a gyerekeket, hogy a tekercseket egyenként kis fonallal kössék össze és helyezzék az an-

gyalfigurába.

4. KÁRTYAJÁTÉK • 25 PERC

Mellékletek: M2: Szó- és mondatkártyák

Kérjük meg a gyerekeket, hogy a vegyék le a székük aljára előzetesen felragasztott kártyákat (M2).
• Azoknak, akiknek a kártyája egy fél mondatot tartalmaz, a feladatuk a mondat befejezése.
• Azoknak pedig, akik szavakat látnak a kártyáikon, az a feladatuk, hogy mondjanak vele egy (önkifejező) 

állítást magukról, a többiek pedig döntsék el, hogy szerintük az igaz-e vagy hamis. 
Az a legjobb, ha minden gyermeket meg tudunk hallgatni. 

5. SOR - ÉS VÁLTÓVERSENY • 45 PERC

Eszközök: Zsámolyok, Józsefnek: saru, köpeny, hosszú ruha, bot, mellény, ácskalapács, kötél, Máriának: 
ruha, saru, fejére kék lepel, bepólyált baba, szalma fekhely, báránybunda, kosár; tömött hátizsák és kar-
kosár

• Alkossunk két csapatot, majd készítsünk a csapat elé egy felfordított zsámolyt, a játékpálya végén pe-
dig egy zsámoly tetejére álljon fel az egyik csapatnál egy fiú, a másiknál egy lány! Az induló zsámolyba 
tegyünk bele olyan kellékeket, amellyel Máriát és Józsefet tudjuk felöltöztetni, megjeleníteni. Minden 
játékos csak egy kelléket vihet ki a zsámolyon álló csapattársának.

• Mária és József útjának viszontagságait kifejezhetjük egy nehezített akadálypályával, pl.: ferdepad a 
szekrényen, átbújni valami alatt, átugrani kirakott akadályt stb. Az akadálypályán az előbbi csapatok 
vesznek részt. Az a csapat nyer, amelyiknél a leggyorsabban visszaér az utolsó játékos is. 

ALSÓ TAGOZATOS TÉMAHÉT • 2. osztály
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• Az előbbihez hasonló sorversenyben a cipekedést jelképezve az a feladat, hogy az első játékos egy 
tömött (nem túl nehéz) hátizsákkal, karján megrakott karkosárral elfut a zsámolyig, ott leteszi a terhét, 
visszafut a sorhoz, majd pacsival indítja a következő versenyzőt, akinek a feladata a csomagokat visz-
szavinni a következő játékosnak, és így tovább. 

• A következő feladat az összetartásról szól: a feladat, hogy a csapatok álljanak egy sorba, karjaikkal 
kapaszkodjanak össze, majd a zsámolyt megkerülve érjenek minél hamarabb vissza a kiindulóponthoz 
úgy, hogy közben nem szakadnak szét. Ha elszakad a lánc, a kört újra kell kezdeni. A játékot nehezíthet-
jük akadályokkal is.

PÉNTEK
Összesen 180 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

• A tervezet célja a kicsit szabadabb, karácsonyi hangulat megteremtése, ezért érdemes a gyerekeket már 
ilyen hangulatú teremben várni

• Készítsük elő a termet 5 különböző állomásra, illetve egy külön helyet a hét során készített munkada-
rabok kiállításának (ehhez szedjük össze a gyerekektől a produktumaikat!)

• Az elmúlt hét eseményeinek fotóiból készíthetünk egy egyszerű diavetítést, amelyet a program során 
folyamatosan vetíthetünk

• Hívjuk meg a szülőket a családi délutánunkra, szerezzük be a szükséges kellékeket a kézműveskedés-
hez, mézeskalácssütéshez.

1. ÖSSZEFOGLALÁS • 20 PERC

1.1. Leltár

Beszélgessünk a gyerekekkel az elmúlt hét eseményeiről! Kérjük meg őket, fogalmazzák meg a héthez kö-
tődő érzéseiket, pl. mikor érezték legjobban magukat, mit visznek magukkal, mit tanultak magukról és a 
közösségeikben betöltött szerepükről stb. 

1.2. Munkadarabok kiállítása

Az összegyűjtött munkadarabokból készítsünk közösen egy kiállítást az arra kialakított helyen!
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2. ZÁRÓTEVÉKENYSÉGEK • 40 PERC

Osszuk négy csoportra a gyerekeket úgy, hogy előre kivágott („karácsonyi színű”, pl. piros, zöld, arany, fehér) 
kártyákból húzatunk velük. Azok kerülnek egy csoportba, akik azonos színt húztak. A feladatokat forgószín-
padszerűen működtessük, vagyis minden állomáson 35 percet töltsenek a csoportok.

Az állomások a következők: 
• Igéskártyák készítése
• A születéstörténet megjelenítése állókép formájában
• Ablakdísz készítése az osztályterembe
• Mézeskalácsok formázása, sütése

1. állomás: Igéskártyák készítése

Eszközök: Kartonpapír, ollók, ragasztók, filctollak, színes papírok, színes ceruzák, lyukasztó, szalagok
Mellékletek: M1: Karácsonyi Igeversek; M2: Kártyaformák

A cél, hogy az Igéskártyák ne csak ajándékkísérőként, hanem akár csomagdíszként is használhatóak legyenek.
Célszerű előre nyomtatott ünnepi formákat előkészíteni (M2), de adjunk lehetőséget tetszőleges formák 

kialakítására is. Szegélydíszítését karácsonyi motívumokkal tervezhetjük meg a gyerekekkel. Előzetesen gyűjt-
sünk karácsonyi Igeverseket és kérjük meg a gyerekeket, hogy ezekből válogassanak a kártyákra, de használ-
hatjuk az M1 mellékletet is. 

Kérjük meg a gyerekeket, hogy ha idejük engedi, családjuk több tagjának is készítsenek egy-egy kártyát és 
próbálják meg azokat személyre szabottan díszíteni. 

2. állomás: A születéstörténet megjelenítése állókép formájában

Eszközök: jelenetcímek, kellékek, pl.: Názáretből Betlehembe: nagy csomagok, asztal letakarva barna text-
íliával a teve megjelenítéséhez stb. Napkeleti Bölcsek: selyem, korona, turbán, ékszer, ládika, arany, ezüst. 
Pásztorok: kucsma, bekecs, botok, tarisznya, bárány. József: barna textília, saru, fejkötő, szakáll. Mária: fehér 
lepedő, kék textília, fejkendő. Angyalok: fehér lepedők. Istálló: szalma, Kisded, csillag, állatok (akár plüssök)

A terem egyik sarkában készítsünk elő kellékeket és eszközöket, amelyek Jézus születéstörténete epizódja-
inak megjelenítését teszik lehetővé. (Segítségképpen érdemes jól látható helyre kiragasztani egy papíron a 
jelenetek címeit.) 

Kérjük meg a csoportot, hogy a felkínált kellékek alapján idézzék fel a történet állomásait, és a csoport 
minden vagy a lehető legtöbb tagja vállaljon magára egy szerepet a jelenetből (nemcsak személyeket lehet 
választani, hanem pl. épületek megformálását, mellékszereplőket stb. is) 

Egy-egy jelenet után kérjük meg a gyerekeket, hogy álljanak össze egy állóképbe, és legyenek különös tekin-
tettel a szereplők érzelmeinek kimutatására! Minden jelent után készítsünk róluk fényképet.

A jelenetek után kérjük meg a gyerekeket, hogy mindent pakoljanak vissza.

3. állomás: Ablakdísz készítése az osztályterembe

Eszközök: Fonalak, ollók, színesceruzák, filcek, ragasztók
Mellékletek: M3: Ablakdíszsablon és bemutató

Napkeleti bölcsek látogatását idézik.



75

ALSÓ TAGOZATOS TÉMAHÉT • 2. osztály

4. állomás: Mézeskalácsok formázása, sütése

Eszközök: Liszt, tojás, méz, sütőpor, cukor, sodrófa, gyúrótábla, szaggatóforma

Ezt az állomást célszerű az iskola konyhájában megvalósítani vagy legalábbis olyan helyen, ahol van sütési 
lehetőség.

A gyerekek előtt állítjuk össze a tésztát, a szükséges alapanyagok felsorolásával, a fűszerek megismerésével, 
megszagolásával. Készítsünk elő szaggatóformákat, kicsi nyújtófát, deszkát. Mindenki kapjon annyi anyagot a 
kigyúrt tésztából, hogy nyújtás után legalább 4-5 formát ki tudjon szaggatni. Sütőbe tesszük, majd 15 perc alatt 
kisütjük. A rendrakás is a munkafolyamat része.

3. SZÜLŐK BEVONÁSA A TÉMAHÉT ZÁRÁSÁBA • 2 ÓRA

Eszközök: Nejlonzacskók (kicsi), robotgép, tojásfehérje, porcukor; koszorúalap, gyertya, gyertyaalátét, 
ragasztópisztoly, spárga, szalagok, glitterek, csillámok; laptop, projektor; 
tea, vízforraló, cukor, citrom

• Díszítsük ki a délelőtt megsütött mézeskalácsokat tojásfehérjéből, cukorból felvert habbal. 
• Készítsünk közösen a szülőkkel adventi koszorúkat és ajtódíszeket! Ennek feltétele, hogy az ehhez szük-

séges kellékeket összegyűjtsük! (toboz, makk, csipkebogyó, szalagok, makk, fenyő- és tujaágak, mogyo-
ró). A koszorúalapot a gyertyákat mindenki otthonról hozza. 

• Vetítsük le számukra a délelőtti állóképek fotóit és tekintsék meg a kiállítási anyagot!
• Készítsünk közösen narancsos, almás-fahéjas teát! A szeretetvendégség jegyében hozott sütemények-

kel vendégeljük meg egymást, megteremtve ezzel a beszélgetés lehetőségét is.  


