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Adventi készülődés 

„És eljöttünk, hogy imádjuk őt…” Mt 2,2 

 

Bevezetés 

A karácsonyi ráhangolódás, adventi készülődés minden évben megújulást igényel. Az alábbi 

ötlettár öt olyan foglalkozás vázlatot kínál, melyet 3-8. évfolyam számára ajánlunk.   

Több módon is megtarthatók az alkalmak. Akár egy gyülekezeti csendes nap keretén belül, ahol 5 

állomásra bontva (vagy ennél kevesebb alkalmat kiválasztva) a gyermekek csoportokban (6-8 fő) 

járják végig az állomásokat. Így tapasztalatokat szereznek a karácsonyi bibliai történetek alapján, 

azok hangulatából, élményvilágából. Másrészt arra is lehetőség van, hogy akár az adventi 

vasárnapokon, 3-7. évfolyam számára gyermek-istentiszteleti alapként szolgáljanak. Ehhez 

javasoljuk segítők bevonását, mivel nagyobb létszám esetén akkor tud mindenki személyes 

élményt szerezni.  

A sorrend felcserélésére is lehetőség van, attól függően, hogy milyen menetrendben szeretnénk a 

gyermekeket megszólítani. Az első variáció szerint (ami a jelenlegi sorrend szerinti), a bibliai 

történetek rövid összegzéséből indulunk ki. Feltételezzük, hogy 3. osztályos korra a gyermekek 

nagy része ismeri már a karácsonyi történetet, így inkább az elmélyítésen van a hangsúly. Ezután 

a különböző területekre irányítjuk a figyelmet. De kezdhetjük a részterületekkel és azok 

összegzését segítheti az „időutazás” alkalom a videós feldolgozással.  

  Ha külön alkalmakként tartjuk a foglalkozásokat, akkor mindig legyen lehetőség bibliai Ige 

felolvasására. Akár úgy, hogy konkrétan a napkeleti bölcsek története – akár úgy, hogy abból 1-1 

vers kerül kiemelésre. Imádság, ének, igeolvasás szabadon kapcsolható az ötletekhez. Ezek most 

nincsenek – szándékosan – beleépítve, hogy mindenki a saját lehetőségeire szabhassa a 

feldolgozásokat. Szeretnénk természetesen hangsúlyozni, hogy ezek nagyon is fontos elemei 

minden alkalomnak.  

 

Ha egy kreatív adventi nap részeként tartjuk az alkalmakat, akkor a sorrendnek nincs ilyen 

szempontú jelentősége, mivel minden csoport, minden állomáson részt vesz előbb-utóbb. 

Bevezetésként viszont itt is érdemes a Mt 2,1-12 igeverseket felolvasni. Ebben az esetben közös 

énekléssel, igeolvasással kezdhetjük az adventi napot.  

 

Helyszínek és a foglalkozások módszerei: 

1. Időutazás: A karácsonyi történet videó feldolgozásának megtekintése és kapcsolódó 

feladatok 

2. Napkelet: Játékok érzékszervek bevonásával 

3. Jeruzsálem: Mozgásos játékok állomása 

4. Betlehem: Drámapedagógiai játékok állomása 

5. Názáret: Alkotások állomása 

 

Javasolt énekek (szabadon bővíthető, változtatható 

• Bárcsak régen felébredtem volna 

• Betlehemi csillag csodafényt ád 

• Dicsőség mennyben az Istennek 

• Szálljatok le, szálljatok le karácsonyi angyalok 

• Gyere el a jászolhoz még ma éjjel 

• Örvendjetek, mert Isten úgy szeret 



1. Időutazás a Biblia korába 

 

Időtartam: 45 perc 

Eszközszükséglet: laptop, projektor, kivetítési lehetőség – vagy hang lejátszására alkalmas 

eszköz. Megfelelő hely a kényelmes elhelyezkedéshez, feladatok elvégzéséhez.  

Cél: A napkeleti bölcsek történetének a teljes karácsonyi történet kontextusába való belehelyezése. 

A teljes kép átlátásának segítése. 

 

Ha 6-10 fős csoportokban dolgozunk a gyerekekkel, akkor a feladatok többsége együtt is 

elvégezhető, kivéve a feldolgozást.  

 

1.1. Játékos ráhangolódás – „A jobbomon lévő hely üres”.  (kb. 3-8 perc)  

Forrás: https://rpi-jatekok.reformatus.hu/#/game/204  

Eszközszükséglet: székek a körben üléshez 

 

Az eredeti játékötletet átdolgozva üljünk a csoporttal körben és kérjük arra a gyermekeket, hogy 

gondolják végig a karácsonyi történetet. Bevezetésként előbb ötleteljünk és gyűjtsünk 

személyeket, akik Jézus születéséhez kapcsolódnak, vagy akár tárgyakat. (Pl. József, Mária, 

Heródes, 3 napkeleti bölcs, Gábriel, angyalok, pásztorok, csillag, betlehemi jászol, Jézus, stb.). 

Ha az ötletbörze végére értünk, akkor kérjük meg a gyerekeket, hogy az elhangzottakból 

válasszanak egy személyt vagy tárgyat, akik a játékban ők lesznek. Ezt mondjuk el sorban az új 

„nevünket” és kérjük meg a csoportot, hogy nagyon figyeljenek arra, hogy ki, mit választott. (Ha 

problémát jelent a választás, akkor kis lapokra felírhatjuk az ötletbörze során összegyűjtöttek 

ötleteket és mindenki kihúzhat egyet magának.) 

A székek  körben vannak és azt kérjük a gyermekektől, hogy mindenki álljon a széke mögé. Egy 

kiválasztott játékost ültetünk le, aki elmondja, hogy „kicsoda ő”. Például bemutatkozik 3-6 

mondatban, hogy mint József a Bibliából. A bemutatkozása után ezt mondja: „ A jobbomon lévő 

hely üres. Ide hívom…” Elhangzik a kiválasztott személy játékhoz kapcsolódó neve. Ő is leül a 

jelzett helyre és bemutatkozik a saját tudása alapján (nem baj, ha nem sok információja van az 

adott személyről). Addig megy a játék, míg mindenki le nem ül.  

 

A játékhoz kapcsolódva átvezetésként elmondhatjuk, hogy ma egy olyan történettel foglalkozunk, 

mely röviden összegzi Jézus születésének körülményeit. Megfigyelési szempontként adjuk a 

gyermekeknek feladatként, hogy figyeljék – mi derül ki arról a személyről/tárgyról, akit ők 

megjelenítettek. Van-e új információ, mit tudtak meg róla.  

 

1.2.Bibliai történet(ek) megtekintése (7 perc)  

A Történetek a Bibliából c. feldolgozás 10 bibliai történethez kapcsolódik és 1-6. évfolyam 

számára készült elsősorban. Ez a képi világán látható. Viszont tartalmában a nagyobbaknak is 

adhat új gondolatokat. Ezt szükség szerint hangsúlyozhatjuk a gyermekek számára.  Átfogó, 

összegző anyagokat, áttekintéseket tartalmaz. Ebből a „Jézus Krisztus születése” című részt 

kapcsolhatjuk be ebbe a feldolgozásba. 6:46 percet vesz igénybe. 

 

A következő linken elérhető a feldolgozás közvetlenül:  

https://www.youtube.com/watch?v=7XmlZJ0NY64&feature=youtu.be  

QR kód:  

https://rpi-jatekok.reformatus.hu/#/game/204
https://www.youtube.com/watch?v=7XmlZJ0NY64&feature=youtu.be


 
 

 

1.3. Rövid feldolgozás (30 perc) 

a) Beszélgetés: a történet után beszélgessünk arról a gyermekekkel, hogy a „saját szereplőjéről” 

milyen információt tudott meg. Mi volt új, meglepő, érdekes a számára? 

b) Osszuk a jelenlévőket 3 fős kiscsoportokba és kérjük meg őket, hogy fogalmazzák meg, 

hogy számukra mi Jézus születésének, a karácsonynak az üzenete. Ehhez készítsenek egy 

plakátot, graffitit, rajzot vagy akár írhatnak verset/éneket is, de táncban is kifejezhetik. Ha 

elkészültek, kérjük meg őket, hogy mutassák be a produktumukat egymásnak.  

 

 

2. Napkelet „állomás” 

 

Ezen az állomáson az érzékszerveké a főszerep, a karácsonyi történet alapján (tapintás, hallás, 

szaglás, látás). 

 

Időtartam: 25-30 perces foglalkozás 

Szükséges eszközök: 

- Zene lejátszásához laptop, esetleg hangszórók, internetkapcsolat 

- Illatokhoz: mirhagyanta, tömjéngyanta, tömjénégető;  

vagy akár valamilyen közel-keleti illat, akár füstölő formájában  (olaj, gyanta, stb.) 

5-6 db kis alakú zsák (nem átlátszó) 

- A zsákokban a karácsonyi történethez (bölcsekhez) kapcsolódó tárgyak/dolgok: 

o csillag (akár kemény kartonból kivágva, biztonságos, nem balesetveszélyes, tehát 

vakon tapogatáskor sem szúr) 

o tekercs (próféták jövendöléseit jelképezi) (minta kép illusztrálva) 

o arany (pl. ládikában pénz érmék, tapintáshoz) 

o tömjén (tapogatáshoz, szagláshoz, vagy akár az arany mellé helyezve egy 

ládikában) (minta kép illusztrálva) 

o mirha (tapogatáshoz, szagláshoz, vagy akár az arany mellé helyezve egy 

ládikában) (minta kép illusztrálva) 

o teveszőr (állatkertből az állatok őszi vedlésekor beszerezhető a gondozóktól) 

(minta kép illusztrálva)   

- rajzlapok, ceruzák a megfejtés rajzolásához 

 



            

        tekercs                tömjén- és mirha gyanta                 ládika                             teveszőr 

 

2.1.Ráhangolódás: 

Amikor megérkezik a csoport a terembe, a Napkelet állomásra, halk zene szól, (arab vagy más 

közel-keleti zene), mely segít közelebb kerülni zeneileg is ahhoz a világhoz, ahonnan a Napkeleti 

bölcsek érkeztek. Ez alatt mirha, vagy tömjén illata kering a levegőben…  

 

Tapasztalat: Már a terembe lépéskor meglepődnek a gyerekek, hogy ez valami más, mint a 

megszokott, valami különleges. 

 

 

 

2.2. Bemelegítő játék  

Néma csoport-alakító játék. Később kiderül, hogy miért hangsúlyos a „néma”szó. Két játék 

lehetőség közül választhatunk.  

Az első egyszerűbb, a második viszont jobban kapcsolódik a napkeleti bölcsek történetéhez. A 

csoport adottságaitól függően választhatunk. Játékok forrása: https://rpi-jatekok.reformatus.hu/  

 

A) Csoportalakítás hang nélkül (5 perc)  

Keresés – találás témakör. (A tekinteteket keressük.) 

- A gyerekek körben ülnek a földön. 

- A szemek keresik egymást. Beszéd nincs. 

- Akik szemmel egymásra lelnek, azok egymás mögé ülnek. A játékot addig folytatjuk, amíg 

mindenki meg nem találja a maga párját.  

- Majd a már egymással rokonszenvező és egymás mögött ülő párok keresik egy másik 

párral a kapcsolatot, mégpedig az előbbi módon.  

- A játék addig zajlik, míg csak ki nem alakulnak a négyes csoportok. 

A játék rövid idő alatt bizalom, egymásra figyelés, csoportos kapcsolódás, csoportdinamika, 

nonverbális kommunikáció, némaság témaköreit érinti. 

 

 

 

 

https://rpi-jatekok.reformatus.hu/


B) Hazaérkezés/megérkezés – hang nélkül (5 perc) 

A páros játék a megérkezés, a beteljesedés örömének játéka. Szavak nélkül játsszuk, lényege, hogy 

megélhesse a páros a várakozást és a megérkezést is. Az egyik tag megépíti az otthont, ahová vár, 

a másik pedig kitalálja magában, honnan, hogyan érkezik. A játék a hazatalálás és a megérkezés 

öröme lehetőségét hordozza magában, de lehetnek váratlan helyzetek is. Történt már olyan, hogy 

valaki nem akart hazamenni, vagy szégyenkezve ment, esetleg sérülten, vagy dühösen. Az otthon 

lévőtől kérhetjük, hogy fogadja örömmel, kedvesen, szeretetteljesen az érkezőt.  

A játék másik fajtája, hogy csak ketté osztjuk az érkezőket és a várókat, de nem mondjuk el, ki 

kinek a párja legyen. A megérkezők mikor közelednek, eldöntik egyenként, hogy hová szeretnének 

hazaérkezni. A játék után érdemes visszajelző kört tartani a megtapasztaltakról. 

 

INSTRUKCIÓ: 

Alkossatok párokat! A pár egyik tagja lesz a hazaérkező, a másik a hazaváró. A hazaváró építse 

meg az otthont, ahová hazavárja az érkezőt (a teremben található tárgyakból). A hazaérkező találja 

ki, honnan indul el, mennyire könnyen vagy nehezen érkezik haza. A megérkezést éljétek meg, 

szavak nélkül fejezzétek ki egymásnak az örömeteket! 

A végén megbeszéljük a tapasztalatokat.  

2.3. Értelmezés érzékeken át – A csillag útja Betlehemig 

A feladathoz szükséges a már említett kellékek közül: az 5-6 db előre elkészített kis alakú zsák, 

rajzlap, toll/ceruza. A zsákokban az egy-egy a karácsonyi történethez kapcsolódó tárgy/dolog 

(arany a ládikában, csillag, tekercs, teveszőr, mirha, tömjén). Adott kb. 4-5-6 csoport, amely az 

első játék során alakult.  

 

Feladat: 

Csoportonként: 

• az első gyerek belenyúl a zsákba, kitapogatja a benne rejlő dolgot, értelmezi, megfejti, mi 

az, amit érint. A megfejtést megsúgja egyik (előre kijelölt) csoporttársának (a második 

gyereknek). 

• a második gyerek megpróbálja elmutogatni a hallott információt harmadik (vagy harmadik 

és negyedik, attól függ, hogy 3, vagy 4 tagú csoportok alakultak) csoporttársuknak. 

• a harmadik (vagy harmadik és negyedik gyerek) pedig lerajzolja a megfejtést. 

Senki sem beszélhet, csak aki halkan súg. A megfejtésnek némán kell megszületnie. 

A játék célja:   

Miután minden csoport „találkozott” valamennyi zsákkal és lerajzolták a megfejtéseket, minden 

megfejtést leellenőrzünk. A kapott megfejtések alapján megnézzük a zsákok tartalmát, akár újra 

kézbe vesszük, megszagoljuk, értelmezzük a tárgyakat, átbeszéljük a karácsonyi történetben, vagy 

a korban elfoglalt helyüket.  

Megbeszéljük a gyerekek tapasztalatait:  

Milyen volt mintegy „titokként” felfedezni a zsák tartalmát, majd az értelmezést/megfejtést 

megosztani társunkkal? Milyen volt mutogatva „beszélni” egy olyan dologról, amiről nem voltak 

100%-ig biztosak (nem biztos, hogy jól hallották)? Milyen volt lerajzolni egy sokadik „kézből” 

kapott információt?  



Összegzésként pedig párhuzamot vonunk a bölcsek hasonló helyzetével, akik szintén a titkok 

titkát fedezték fel, amikor megpillantották a csillagot az égbolton. Először ők is értelmezték, amit 

tapasztaltak, majd megosztották egymással. Azt a titkot, amit másodkézből hallottak a prófétáktól, 

s most szemtanúi lehettek a csodának. Majd elindultak valahonnan (hazájukból), hogy eljussanak 

a csodához, a megszületett Messiáshoz, aki előtt hódolhattak drága kincseikkel. 

 

3.  „Jeruzsálem” állomás 

(Mozgásos játékok) 

A leírásan szereplő játékok az RPI játék- és zenetárban (https://rpi-jatekok.reformatus.hu/#/home) 

megtalálhatóak. A játékokat kisebb módosítása a csoportokra szabás miatt lehetséges és szükséges 

lehet.  

Időtartam: 45 perc 

Szükséges eszközök: Az adott játékhoz kapcsolódóan található.  

3.1. Ráhangolódás 

A székeket körbe tehetjük és a gyermekeket kérdezzük meg, hogyan érzik magukat. Adjunk pár 

perc lehetőséget arra, hogy elmondják az aktuális érzéseiket. Ezután mondjuk el nekik, hogy most 

néhány játék fog következni, melyek valamilyen módon Jézus várásához, az adventhez, a napkeleti 

bölcsek útjához kapcsolódnak. 

3.2. Játékok 

a) Bogozd ki! Forrás: https://rpi-jatekok.reformatus.hu/#/game/489  

Más változat: https://rpi-jatekok.reformatus.hu/#/game/239  

Ha túl nagy a létszám, érdemes csoportba osztani a jelenlévőket, hogy mindenki be tudjon 

kapcsolódni a feladatba. Ezután a csoportok külön kört alkotnak. Felemelik a kezeiket és csukott 

szemmel közeledtek a kör középpontja felé. Ha valakinek a kezét megérintették, majd megfogták 

azt. A szemük kinyitása után egy hatalmas kéztömeget látnak, mint összekuszálódott szálakat. Cél: 

Kibogozni a csomót!  

A feladatban a bizalmat és a másikhoz való alkalmazkodást lehetett megtanulni. Együttműködni 

és összefogni kellett ahhoz, hogy a feladatot meg lehessen oldani, mindenki aktív közreműködése 

szükséges volt ehhez.     

b) A „Itt vagyok” elnevezésű játék a „most itt vagyok” érzésének átélését segítheti. 

Bibliodramatikus játék.   

 Forrása: https://rpi-jatekok.reformatus.hu/#/game/33  

https://rpi-jatekok.reformatus.hu/#/home
https://rpi-jatekok.reformatus.hu/#/game/489
https://rpi-jatekok.reformatus.hu/#/game/239
https://rpi-jatekok.reformatus.hu/#/game/33


Feladat: Keresd meg a helyed a teremben! Vezényszóra mindenki egy általa kedvelt kiválasztott 

helyett keresése, ahol megáll egy néhány pillanatra. Gyors villáminterjú következik ezután a 

következő kérdés alapján: Miért itt állsz?  

c) Indulj el egy úton! (Akadálypálya)  Bizalmi játék, melynek lényege a vezető és a vezetett 

szerep átélése.  

Forrás: https://rpi-jatekok.reformatus.hu/#/game/475        

A játék fő kérdése a következő: „Hogyan tájékozódom segítséggel, segítség nélkül? Ki hogyan 

irányít, vezet engem?” Feladat: Keress magadnak egy párt!  

A játék célja: Ráhangolódás a vezetőre. Engedj a hangnak! – Ezután hangutasításokkal történik a 

vezetés. A hangutasítások kezdete: „Mindenki induljon el az úton! Figyelje a saját lépteit, 

gondolatait. Próbáljon befelé figyelni és ne arra figyeljen, hogy a másik mit tesz, hogyan sétál – 

csak magára, illetve csak a hozzá szóló hangutasításra.” 

A játék leírása: az előre kisebb egyszerűbb akadályokkal berendezett teremben vagy egy fonalból 

kialakított „ösvényen” becsukott, bekötött szemmel kellett közlekedni; segítséget adhatott 

számunkra az útitársunk, de csak hangutasításokkal.  

A játék után következzen megbeszélés, mely arról szól, hogyan élték meg a jelenlévők a vezetést, 

a vezetettséget. Milyen volt vezetőnek lenni vagy alkalmazkodni? Volt-e valami, amire 

rácsodálkoztak.  

Kapcsolódó igei gondolatok: Isten vezette a bölcseket a csillag segítségével. Bennünket is vezetni 

akar, halk és szelíd hangon szól hozzánk. Ő elindít minket azon az úton, amelyen járnunk kell. 

Bízhatunk benne, hogy jó helyre fogunk megérkezni. 

d) Add tovább a jelet és kapd fel a csillagot!       

Eszközigény: 1 csillag és 1 érem 

A játék vezetője két sorba állítja a jelenlévőket, egymás kezét meg kell fogniuk. A kézszorításnak 

fontos szerepe lesz a feladat során. A sor végén egy széken egy papírmasé csillag vagy bármilyen 

csillag található. (1 érem és egy csillag szükséges, mivel az a sor „győz”, akik hamarabb végeznek 

és kapják föl a csillagot.) 

Feladat: A játékvezető feldob egy érmét (bármilyen lehet). A sorok elején lévő két tanuló látja 

csupán a fejet vagy írást az érmén. Írásra indítja az előre megbeszélt jelet (pl. kézszorítás). Amikor 

végigmegy a jel, akkor az utolsó tanuló a székről felkapja a csillagot és előre fut vele. Így ment 

addig, amíg mindenki át nem élte az írás indíttatását és a csillag megragadását! (Ha mindig 

https://rpi-jatekok.reformatus.hu/#/game/475


ugyanaz a csoport győz, akkor érdemes közben csoportot változtatni, hogy minél többen 

megélhessék az élményt.)  

A játék után itt is következzen egy rövid megbeszélés az átéltekről. Mit tapasztaltak, miért volt ez 

jó, mi okozott nehézséget, volt-e valamilyen megtapasztalásuk önmagukról, stb. 

Kapcsolódó igei gondolatok: A bölcsek az írást tanulmányozva jöttek rá a prófécia jelentésére, 

és jelentőségére. Először az írás indított őket Betlehem felé. A csillagot követték és minél közelebb 

akartak hozzá kerülni, hiszen az mutatta meg számukra, hogy hol a Megváltó Úr! Bennünket is 

vezet Isten, nem vagyunk az életútunkon egyedül. Bár nem csillagot követünk, de Isten szavát, 

akaratát követhetjük. 

 

3.3. Zárás 

Ha egy adventi nap állomásaként vettek részt a gyermekek a foglalkozáson, akkor érdemes egy 

személyes lezárással megtenni. Hogy érezted magad? Mit kaptál az alkalmon? Mit viszel 

magaddal tovább? 

Ha önálló istentiszteleti alkalomról van szó, akkor is érdemes egy személyes üzenet 

megfogalmazásával zárni, közös imádságba foglalni az átélteket.  

 

4. Betlehem (drámapedagógiai foglalkozás) 

Idő szükséglet: 25-40 perc 

 

4.1.Bemelegítő játék  

Üdvözléses memóriajáték (5 perc) 

• Alkossunk véletlenszerű párokat.  

• A játékvezető bemutat egy üdvözlési módot (pl. kézfogás, pacsi, ötös stb.) amit az első 

párjával be kell mindenkinek mutatni.  

• Ezután újabb párt keresünk. Vele egy másik üdvözlést kell eljátszani, ezt is a játékvezető 

mutatja be először. Majd újra meg kell keresni az első párunkat, üdvözölni az első módon, 

majd a másodikat és őt is.  

• Így játszunk le 4-5 kört, mindig új párral, és minden kör végén újra kell játszani az egész 

sorozatot, minél hamarabb megtalálva az előző párjainkat. 

A játék rövid idő alatt sok interakciót kínál, és a memóriát is igénybe veszi. 

A végén megbeszéljük a tapasztalatokat. (Melyik köszönési mód tetszett a legjobban? Milyen 

technikát használtál, hogy megjegyezd a sorrendet? Miért olyan fontos egymás köszöntése?) 

Ezen az állomáson szobrokat fogunk alkotni a karácsonyi történet alapján. 

 

3.2. Start-stop! (5 perc) 



• A csoport mozogni kezd a teremben, betöltve a teret. 

• A START parancsra sétálni kell, a STOP parancsra meg kell állni, és szoborrá merevedni.  

• 20-30 másodpercig ezt a két parancsot gyakoroljuk, minél gyorsabban kell reagálni. 

• Ezután felcseréljük a parancsok jelentését. START = meg kell állni, STOP = séta. Pontos 

és gyors reagálás.  

• Ha jól megy, két új parancs következik: 

- NÉV: mindenki hangosan és egyszerre elkiáltja a keresztnevét 

- TAPS: mindenki egyszerre tapsol egyet 

• Ezt is gyakoroljuk, a START és STOP felcserélve érvényben marad! 

• Végül a két utolsó parancsot is felcseréljük, a NÉV = tapsolás, a TAPS = a nevünk kiáltása. 

 

4.2. Szobrok (10-15 PERC) 

• Két kiscsoportot alakítunk a jelenlevőkből.  

A feladat: a játékvezető tapsjelére egy szoborcsoportot kell alkotni a karácsonyi történet alapján, 

amelynek a szereplői ti vagytok.  

• Egy cédulán kell kihúzni a témát, elvonulhattok 5 percre, és megbeszélhetitek a részleteket. 

A számotokra legfontosabb pillanatot kell kimerevítve bemutatni. 

• Témák: A bölcsek Heródes előtt. A napkeleti bölcsek hódolata. (a szöveget is megkapják 

a csoportok) 

• A teremben lévő bármilyen tárgy felhasználható.  

• Ha a bemutatóra kerül a sor, már nincs beszélgetés, némán be kell állni a szoborcsoportba 

a tapsjel felhangzásakor.  

• A szoborcsoportokat lefényképezzük, vagy levideózzuk, ezt a záráskor kivetíthetjük.  

A bemutató után rövid megbeszélés. (Mi tetszett, mi okozott kihívást, stb.) 

 

SZÖVEGEK (forrás: www.abibliamindenkie.hu ) 

1 Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idején, íme, bölcsek érkeztek 

napkeletről Jeruzsálembe,  

2 és ezt kérdezték: Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát 

napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.  

3 Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész 

Jeruzsálemet.  

4 Összehívott minden főpapot és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a 

Krisztusnak.  

5 Azok ezt mondták neki: A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta:  

6 „Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai 

között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt.” Mik 5,1-3  

7 Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket, hogy mikor 

jelent meg a csillag,  
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8 majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: Menjetek el, és kérdezősködjetek a 

gyermek felől; mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és 

imádjam őt! 

Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük 

ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt.  

10 Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük.  

11 Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. 

Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.  

 

 

 

5. Názáret 

(kreatív alkotások állomása) 

 

Időtartam: 30-45 perc 

Eszközigény: az egyes részeknél kerül leírásra. 

Az alkalom célja az alkotás örömének megélése és ennek az örömnek a karácsonyhoz kapcsolása. 

 

5.1.Játék: Ez nem egy… - ráhangolódás 

 

Játék időtartama: 5 perc 

Játék célja: A játék az alkotótevékenységhez szükséges fantáziát hozza mozgásba. Arra készít 

elő, hogy a gyerekek a hétköznapi tárgyakba belelássanak más tárgyakat.  

Játék leírása: Kört alkotunk. A játékvezető bemutatja a játékot. Miközben a tárgyat alakítja, ezt 

mondja: Ez nem egy colstok, hanem egy ház. A „házat” átnyújtja egy önként jelentkezőnek, aki 

átalakítja a „házat”, és ezt mondja: Ez nem egy ház, hanem egy… A gyerekek továbbadják 

egymásnak a tárgyat, és újabb ötleteket mutatnak be. Nagyobb létszám esetén érdemes egyszerre 

több tárgyat is kézbeadni. Az fontos, hogy meghallgassák a gyerekek egymás ötletét, egymás után 

mutassák be a saját formációikat. Ha több tárgyat indítunk, a gyerekek bátrabban ötletelnek.  

Szükséges eszközök: létszámnak megfelelő számú tárgy pl. colstok.  

További ötletek: kendő, gyurma, vonalzó, papírlap stb. 

 

 

5.2. A karácsonyi történet elmondása Máté és Lukács evangéliuma alapján. 

Időtartam: 5 perc 

A történetmondás címe: Gondviselő karácsony 

 

Bevezető gondolatok: 

   A karácsonyi történetben lépten-nyomon találkozunk azzal, hogy valaki gondot visel valakiről. 

Máriáról és az újszülött Jézusról József viselt gondot. Ezért igyekezett szállást találni 

Betlehemben, ezért menekítette el családját az angyal üzenete nyomán. Márai anyaként gondot 

viselt Jézusról. Isten pedig Józsefről, a családjáról és ezzel az egész világ üdvösségéről is. Ha 

feltételezzük, hogy a bölcsek ajándékai nem csak Jézus messiási mivoltára, úrságára utaltak, 

hanem az Egyiptomba menekülő család számára az anyagi hátteret is biztosították, akkor a bölcsek 

látogatását Isten gondviseléséként is értelmezhetjük. 
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Módszer: végtelen könyv 

Előkészítés: A forgatós könyvet el kell készíteni a történetmondáshoz. A szükséges sablonokat és 

leírást itt lehet találni: http://rpi-feladatbank.reformatus.hu oldalon a Kézműves feladatok között 

„Jézus születése (végtelen könyv)” cím alatt. Az alábbiakban olvasható a végtelen könyvhöz a 

történetmondás szövege. Ha nincs lehetőség elkészíteni a könyvet, az itt leírtakat esetleg 

bábokhoz, illetve egyéb szemléltető eszközökhöz is fel lehet használni.  

 

 

 Mária bemutatása:  

Ő itt egy fiatal lány. Nagyon kedves és szép. Ugye, látjátok? Már 

egészen felnőtt. A szüleivel lakott otthon, ők gondoskodnak róla. 

De már nem sokáig! Mert jön egy kedves fiatalember, és feleségül 

fogja venni. És akkor majd összeházasodnak, lesz egy szép 

otthonuk, és gyermekeik születnek majd, és nagyon boldogok 

lesznek. 

 

 József bemutatása: 

Ő itt egy fiatalember. Látjátok, már van szakálla. Nem nagyon 

hosszú, csak olyan fiatalos. Ahol ő lakik, az emberek ilyen ruhát 

hordanak. Ő is eddig a szüleinél lakott, amíg csak meg nem nőtt. 

De most itt az ideje, hogy megnősüljön. Majd talál egy szép és 

kedves lányt, akit nagyon szeretni fog. Épít neki házat, és majd 

vigyázni fog rá minden nap. Lesznek majd gyermekeik is. Ő 

vigyáz majd rájuk. 

 

 

Mária és József: 

Telik-múlik az idő. A szüleik segítségével Mária és József 

megismerkednek egymással. És nagyon megszeretik egymást. 

Látjátok, milyen közel vannak egymáshoz? El is határozzák, hogy 

egybekelnek, és el is jegyezik egymást.  

- Mi férj és feleség leszünk!  

Ezt megtudta mindenki, aki Názáret városában lakott.  

 

 Angyal jelenik meg Máriának: 

Egyik este Máriával valami elképzelhetetlen történik. A 

szobájában van, amikor egyszerre ráköszön valaki.  

− Üdvözöllek, Isten veled van! 

Én bizony nagyon meglepődnék. Mária is megdöbben. De még 

csak akkor lepődik meg igazán, amikor megtudja, hogy miért van 

ott az az angyal.  

− Gyermeked fog születni. Nevezd el majd őt Jézusnak! 

Az angyal bizony tudja, hogy kisfiút fog majd várni. 

Mária csak csodálkozik, hogy hogy lehet ez? Meg is kérdezi. 

Erre az angyal olyat mond, amire aztán senki sem számítana: 

− Isten gyermekét fogod a szíved alatt hordani. Nagy 

uralkodó lesz belőle. 

Hát ilyet! 

Mária pedig azt mondja, hogy engedelmeskedik Isten akaratának. 

 

 

 

 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/


 

 
 

Angyal jelenik meg Józsefnek: 

Józsefhez is ellátogat Isten küldötte. Azt mondja neki:  

− Mária gyermeke Isten gyermeke lesz. Nagy küldetéssel 

születik. Nagy Szabadító lesz belőle. Vedd csak feleségül 

Máriát!  

József hallgat az angyali szóra, hallgat Isten üzenetére, és 

feleségül veszi Máriát. 

 

 

 

 

Úton Betlehembe és Jézus megszületése: 

Mária szíve alatt ott van Jézus. Nemsoká megszületik. Ilyenkor 

már nem nagyon szabad sietni, nagyon nehéz dolgokat tenni. Már 

mindenki nagyon várja, világra jöjjön a kisgyermek. 

Csakhogy az uralkodó kiadott egy parancsot. A parancs miatt 

most, pár nappal első gyermeke születése előtt Máriának utaznia 

kell. Összepakolni mindent, ha netán megszületik a baba. Bizony 

ez félelmetes! Az utazás nem percekig tart. Nem órákig. Hanem 

napokig is elhúzódhat. Gyalogolni ennyit? Nagyon nagy 

próbatétel! De ott van vele József, vigyáz rá. És persze nem 

hagyja, hogy gyalog menjen, egy szamárháton utazik a 

fiatalasszony. 

 

Nem elég, hogy az út eltart vagy 3 napig, de mire elintézik a fontos 

dolgukat, és felírják a nevüket, Betlehemben már sehol sincs 

szállás!  

Talán úgy kell aludni most is, mint útközben, csak a földön? Mi 

lesz, ha most születik meg a baba?  

Végül egy család megszánja a fáradt fiatal házaspárt. És a házunk 

alsó részében, ahol az állatok laknak, helyet kapnak, hogy mégis 

fedél alatt alhassanak. És akkor azon az éjjel világra jött a kisbaba, 

akit Jézusnak neveznek, ahogyan az angyal kérte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angyalok jelennek meg a pásztoroknak: 

Mindeközben Betlehem falujának a szélén a bárányaikra 

vigyáznak a pásztorok. És hirtelen angyalok jelennek meg az égen. 

A pásztorok meg csodálkoznak, mert ilyet még ők soha sem láttak. 

De ez még semmi, mert még azt is és azt mondják nekik, hogy a 

faluban megszületett egy kisbaba, aki Szabadító lesz. 

Csodálkozásnak, de elhatározzák, hogy megnézik, hogy mi is 

történt. Odamennek a jászolhoz.  

− Hát ti meg miért jöttetek? 

− Mert angyali sereg jelent meg az égen. Azt mondták, hogy 

nagy Úr született ma itt. Ezért vagyunk itt, hogy lássuk őt. 

Nahát, mindenki csodálkozik, aki csak ott lakott. Hűha! Még 

ilyet! 

 

Mária közben csak mosolyog. 

 

 



 A csillag vezetésére megérkeznek a bölcsek: 

Nem  csak a pásztorok érkeztek a jászolhoz. Egy csillag is 

megjelent, és a csillaggal nagyon messziről három idegen ember 

is megérkezik. Három bölcs férfi kopogtat be egy szegényes kis 

házba. Eddig is mindenki csodálkozott, de most még inkább. Mert 

nem jöttek ám üres kézzel. Mindhármuk kezében ajándék van. 

Nem is akármilyen ajándékok. Királyoknak szoktak ilyet hozni. 

Jézus is király. Az egyikük bölcsnél arany van. Ebből bárhol lehet 

vásárolni. A másikuk meg tömjént hozott. Ez az illatos gyanta, 

balzsam nagyon jó, ha valaki megsérül vagy fájdalomra, 

betegségre is. A harmadik ajándék is nagyon érdekes. Mirha. Ez 

is illatos anyag, és gyógyításra is jó.  

Királyoknak szoktak ilyen ajándékokat adni! Mindenki csak 

csodálkozik ezen. 

József és Már a nem is tudja még ekkor, hogy később nagy hasznát 

veszik ezeknek az értékel dolgoknak. 

 

 

Menekülés Egyiptomba az angyal szavára: 

Késő este van. Ideje, hogy mindenki hazamenjen. A pásztorok, a 

bölcsek is elköszönnek a született Szabadítótól. Szépen mindenki 

aludni tér. Ám ekkor Józsefnek álmában megint megjelenik az 

angyal. És elmondja, hogy a király üldözni fogja a kisbabát, mert 

féltékeny. Menekülni kell gyorsan. József ébreszti Máriát. 

− Menjünk, pakoljunk össze gyorsan! Induljunk! 

El is indulnak, messzire. Milyen jó, hogy kaptak ajándékokat a 

bölcsektől! Mert így bizony van miből élni, amíg haza nem 

mehetnek. 

Isten vigyáz rájuk. És néhány nap múlva vissza is térhetnek az 

otthonukba, Názáretbe. És József továbbra is gondoskodik a 

családjáról, ácsként dolgozik.  

És Isten szeretet vigyáz a családra, hogy Jézus elvégezhesse a 

küldetését. 

 

(A könyv utolsó kihajtogatása egy kereszt formát ad. Az utolsó 

szó elmondásakor a kezünket kereszt formában végighúzhatjuk a 

könyvön.) 

 

 

 

4.3 Alkotó feladat 

Szükséges eszközök: 

- elegendő hely az alkotáshoz 

- 4 asztal 

- csomagolópapír 

- széles cellux 

- hurkapálcák 

- blue tach 

- több colstok 

- sok kis méretű tárgy (dobókocka, lego stb.) 

- feladatkártyák (A leírásban olvasható a csoportok feladatkártyákhoz javasolt szöveg.) 

 

 



Csoportalkotás: szimpátia alapján azonos létszámmal 4 csoportot alkotunk. 

Feladat kiosztása: a csoport egy tagja húz egy feladatkártyát. 

1. csoport: Az előttetek lévő tárgyakból építsetek meg egy olyan betlehemi csillagot, 

amelyet a bölcseknek érdemes volt követni! 

Eszközök: hurkapálcák és blue tach. (Használhatunk esetleg gyurmát is, de az nem biztos, 

hogy olyan erősen tart.) 

 

2. csoport: Az előttetek lévő tárgyak segítségével meséljétek el a karácsonyi történetet! A 

történetmesélésben minden eszközt fel kell használni, és mindenkinek részt kell venni 

benne. 

Eszköz: több colstok 

 

3. csoport: Az ellőttetek lévő eszközökből építsétek meg a bölcsek útját! 

Ha rákérdeznek a gyerekek, akkor mondjuk: A csoport maga döntse el, hogy hol kezdődik 

és hol végződik ez az út, milyen állomásokat iktatnak be. 

Eszközök: sok apró hasonló méretű tárgy. (pl. dobókocka, lego stb.) 

 

4. csoport: Az előttetek lévő eszközökből alkossátok meg azt a szereplőt, akire azt 

mondjátok: jól viselte gondját annak, akit rábíztak! 

Ha rákérdeznek a gyerekek, akkor mondjuk: A csoport maga döntse el, hogy kit jelenítenek 

meg. 

Eszközök: csomagolópapír és széles cellux. 

 

Alkotások bemutatása: 

A bemutató előtt a csoport ismertesse, hogy mi volt a feladat. Valaki a csoportból mutassa be az 

alkotást. A történetmesélést az egész csoport mutatja be. 

A csillagot alkotó csoporttól kérdezzük meg, hogy hogyan kapcsolódik szerintük a csillag a 

gondviseléshez.  


