
Dr. Varga József: Karácsonyi ünnepkör 
óravázlat-válogatás az Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskolából 

 
 

1. Óravázlat 
 
Összeállította: MILBIK LÁSZLÓ 
 

Tantárgy: Ének-zene (5.osztály) 
Témakör: Téli ünnepkör, népszokások 
Tananyag: Regősének 
 
Az óra menete: 
 

I. Énekes köszönés, hangképzés 
- Jó napot kívánok! (a  Haj, regő rejtem dallamára) 
- Skálázás dó pentachord hangterjedelemben kvintugrással:  
     d-r-m-f-s-f-m-r-d-s-d 

(Indítás C-ről, felfelé kis szekundonként F-kezdőhangig, vissza nagy szekundokkal) 
        

II. Dalcsokor:  
a) Luca, Luca, kitty, kotty….  (4.oszt.) 
      - Lucázás együtt ritmushangszerekkel, zajkeltő szerszámokkal 
      - Zsoltártónus, bőségvarázslás: szólók 
            

      Tanítói kérdés: Mikor van Luca napja? Mi a jelentése? Milyen népszokások    
                                fűződnek hozzá? 
        Válasz: December 13.,   Lux= fény,   lucázás, kotyolás 
 
       b)   Pásztorok, pásztorok, Betlehembe…(2.oszt.) 
              Pásztorok keljünk fel…..(5.oszt.) 
 
Tanítói kérdés: Mikor, kik jártak betlehemezni? Kik a betlehemes állandó szereplői? Mi jellemző az 
öltözetükre, kellékekre?  
Válasz: Karácsony előtti napokban , Szent József, Mária,  gyermek Jézus, pásztorok, angyalok, 
Heródes király; pásztorviselet, zajkeltő szerszámok… 
 
       c)  A hajnali harangszónak….. (4.osztály) 
                            - „harangjáték” dallama együtt 
                            -recitálás: szólista 
 
Tanítói kérdés: Mi jelezte régen az Újesztenő kezdetét?  
                         Milyen régi szokásról van szó?  
                         Milyen népszokás kapcsolódik az Újévhez?   
Válasz: (harangzúgás;  Rómaiak Januarius kétarcú Isten ünnepe; hejgetés,    ostorpattogtatás) 
 

III. Zenehallgatás: Regösének  
 

Tanítói kérdés: Kik énekelhetnek a felvételen? Milyen ismeretlen vagy szokatlan szavakat hallottál? 
Milyen”hangszerekkel „kísérik éneküket? Melyik időszakra jellemző ez a népszokás? Kik azok a „Szent 
István szolgái”? 
Válasz: Nagyobb fiúk, legények; regő rejtem; síp, köcsögduda, láncos bot, kecskeduda, 
karácsony és újév között; az új keresztény vallás hívei, a pogányság legyőzői. 



    Motiváció: A mai órán mi is egy regöséneket fogunk megtanulni 
Bemutató éneklés, hallás utáni daltanítás, megfigyelési szempontok: 
- Miről szól?   (jókívánságok a házigazdának) 
- Hallottál-e benne ismeretlen, szokatlan kifejezést?  (regő rejtem) 
- Milyen a hangulata, tempója?  (vidám, közepes) 
- Hány versszakra tagolható?  (3) 
- Van-e ismétlődő szövegrész?  (haj, regő rejtem…) 
- Hol hallod a dalban a legnagyobb ugrást, milyen hangköz ez ?   (kvint) 
 
Énekeljük együtt először csak az ismétlődő részt, majd fokozatosan kapcsolódjatok be a  versszakokba 
is! 
Tanítói közlés: A  regölés bőségvarázsló és párokat összeéneklő népszokás. Ideje karácsony 
másnapjától újévig terjedő időszak. A „ haj regő rejtem” varázsige, amely a pogány-kori sámánok 
révületének előidézését szolgálta. Nagyobb fiúk, legények regös síppal, köcsögdudával, láncos bottal 
járták azokat a házakat, ahol 
eladó korú lány vagy házasulandó 
fiú lakott. A regölés fő részei: 
beköszönés, a jókívánságok, a 
párok összeregölése, végül az 
adományokra való célzás. A 
regösének jellegzetessége a 
felugró kvint. 
Figyeljétek meg a tankönyv képe 
alapján a regösök öltözetét, 
hangszereit! 
 
 
A ma tanult dalunkban a regölés 
mely mozzanatait ismered  fel? 
Melyik hiányzik? 
(bőségvarázslás, jutalomkérés, 
……..fiatalok összeregölése) 
Tanítói kérdések: 
Mely karácsonyi népszokásban 
szerepel még bőségvarázslás?  
Válasz:  A lucázás. 
A bőségvarázslás más ünnepen is 
visszatérő elem, melyik lehet ez? 
/ 
Válasz: A pünkösdi 
kiskirálynét körülhordják s 
megemelik: ekkora legyen a 
kendtek búzája 
A varázslásról már 
gyerekdalokban is énekeltünk, 
melyekben? Ezek termékenység-
varázslatok, természet-áldások. 
Válasz:  Ess eső,  ess… 
 
 
 
 



Befejezésül hallgassunk magyar karácsonyi énekeket CD-ről  
(Ó gyönyörű szép titokzatos éj…A kis Jézus megszületett… Pásztorok, pásztorok… 
Dicsőség….Kiskarácsony, nagykarácsony….Mennyből az angyal…Midőn a Szűz bepólyálja  
gyermekét…), s közben töltsétek ki a karácsonyi kvízt. Kíváncsi vagyok, tudjátok-e ezeket az 
érdekességeket, ritkaságokat a karácsonnyal kapcsolatban.  
 
Karácsonyi kvíz 
 

1. Minek az ünnepe volt eredetileg a karácsony a kereszténység előtt? 
 a, téli Napfogyatkozás   b, téli Napforduló   c, téli Napkitörés 
 
2. Hol áll a Születés temploma? 
a,Betlehem                 b, Jeruzsálem         c, Róma 
 
3. Hány hét lehetett régen az advent? 
  a,  6                            b,  1                       c,  2 
 
4. Mikor van kiskarácsony? 
    a, Mikuláskor          b, Újévkor               c, Vízkeresztkor 
 
5. Hány napig tart a karácsony? 
  a, 2                            b, 7                         c, 12 
 
6. Hol van Nagykarácsony? 
  a, Fejér-megye          b, Tolna-megye       c, Baranya-megye 
 
7. Ki volt Szent Miklós? 
    a, pápa                 b, püspök                    c, koldus 
 
8. Milyen településnév csak kitalált, nem létezik? 
    a,  Kunszentmiklós     b,  Tatárszentmiklós      c, Törökszentmiklós 
 
9.  Mikor ünnepli az ortodox egyház Krisztus születését? 
   a, december 24-én     b, december 31-én     c, január 6-án 
 
10. Melyik királyunkat koronázták meg karácsonykor? 
     a, Mátyás          b, Szent István     c, I.Ferenc József 
 
11. Ki állított Magyarországon először karácsonyfát? 
  a, Bakócz Tamás           b, Apor Vilmos          c, Brunszvik Teréz   
 
12. Melyik nem karácsonyi népszokás? 
     a, busójárás      b, mendikálás           c, kántálás 
 
13. Hol írták a Stille Nacht zenéjét? 
   a, Németország       b, Svájc            c, Ausztria 
 
14. Milyen találmány a szaloncukor? 
       a, amerikai           b, magyar            c, francia 
 
15. Melyik kontinenshez tartozik a Karácsony –sziget? 
     a, Ázsia                b, Ausztrália            c, Afrika 
 



 Magyar népi karácsonyi énekek 
 
1. Betlehem kis városában, elhagyatott istállóban, 
    Született a kis Jézuska, mindnyájunknak megváltója, valóban. 
 
2. Nem királyi fényes lakban, hideg szalmán a jászolban, 
    Fekszik a gyermek Jézuska, melengeti édesanyja: Mária. 
 
3. Siessetek, jó pásztorok, a Megváltót meglátjátok, 
   Ajándékot is vigyetek, de legyen tiszta szívetek, az elég. 
 
 
1. Sötét éjjel Betlehem tájára, angyal szállott a pásztortanyára, 
    Mennyei fény terjedt széjjel, eloszlott a sötét éjjel, 
    Földre szállt az egeknek királya. 
 
2. Ott a tanyán pásztorok valának, kik virrasztva őrizék a nyájat, 
    Láttára e csodás fénynek szívükben megfélemlének, 
    De az angyal így szól édes ajkkal: 
 
3. Keljetek föl, induljatok gyorsan, föllelitek puszta istállóban, 
    Nem palota a lakása, barmok között a szállása, 
    Ő hoz néktek örök üdvösséget.  
 
 
1. Az ég és a föld, az ég és a föld mostan ünnepelnek, 
   Angyal és ember, angyal és ember vígan örvendeznek! 
   Krisztus született, Isten ember lett, 
   Angyalok dicsérik, királyok tisztelik. 
   Pásztorok imádva, térdhajtva köszöntik, 
   A nagy csodát hirdetik. 
 
 
1. Pásztorok, kik nyáj mellett vigyáztok, keljetek fel új örömöt, mondok, 
    Örüljön, vigadjon minden szív, valaki Jézushoz igaz és hív! 
 
2. Született új király ez éjfélbe’, menjetek el gyorsan Betlehembe. 
   Örüljön, vigadjon minden szív, valaki Jézushoz igaz és hív! 
 
3. Szűzanya szent fiát így altatja, így énekel néki, takargatja: 
    Örüljön, vigadjon minden szív, valaki Jézushoz igaz és hív! 
 
4. Az angyal glóriát a kisdednek, kiált melódiát a gyermeknek: 
   Örüljön, vigadjon minden szív, valaki Jézushoz igaz és hív! 
 
 
 



                    

         
            



 
 

 
 



 
 
 
       
 
 
 



 
 
 

 



 

 
 
 
 
   Felhasználható irodalom:  
                         Tátrai Zsuzsanna: Jeles napok, ünnepi szokások 
                         Jankovics Marcell: Jelképkalendárium 
                         Erdélyi Karácsony 48 pásztorjáték.Don Bosco Kiadó 
                         Paksa Katalin: Karácsony a zenei néphagyományban 
                         Dömötör Tekla : Naptári ünnepek 
                         Győri Margit: 10 karácsonyi ének 
                         Pelyhe Andrásné: Karácsony fényei 
                         Szekeres Ferenc –Farkas Ferenc: Karácsonyi album 
                         Ortutay: Kis magyar néprajz 
                         Apáczai Kiadó : Ének-zene tankönyvek 1-5 osztály 
                         Cant’Art Énekegyüttes: Karácsony-éj  CD 1996 
                         Wass Albert: Karácsonyi üzenetek 
                         Korpás Éva –Balogh Kálmán: Magyar népi karácsonyi énekek 
                         Csorba Béla: A kis Jézus aranyalma  



 
2. Óravázlat  

 
Összeállította: KŐHÁZI MÁRIA  
 

Tantárgy: technika  (4. osztály) 
Oktatási feladat: Karácsonyfadíszek tervezése, kivitelezése 
Képzési feladat: 

A textilmunkáknál tanult műveletek biztonságos végrehajtása 
Kreativitás és kézügyesség fejlesztése  

Nevelési feladat: 
Hagyományok szeretetére, megbecsülésére nevelés 
Részvétel az otthon (tanterem) díszítésében 
Pontos, precíz munkavégzésre nevelés 

Munkadarab: Karácsonyfadíszek filc anyagból 
Anyagszükséglet: filc anyag, fonal, flitter, aranyszínű (glitter) toll 
Szerszám- és eszközszükséglet: olló, tű, ceruza, ragasztó 
                                                                                                  
Az óra menete:  
 
1. Szervezési feladatok: 

A szükséges anyagok, szerszámok, eszközök előkészítése lefedett dobozokban. Dobozok kiosztása 
a kialakított csoportoknak. 

 
2. Motiváció: 

• Zenehallgatás: Ghymes: Mendika 
           Hallgassátok figyelmesen a zenét! 
           Találjátok ki, melyik ünnephez kapcsolódik a mai óránk! 

• Szóbontó: KARÁCSONY - csoportmunkában (pl.: születés, család, szeretet, ajándék…) 
          Csoportmunka ellenőrzése.  

• Beszélgetés a karácsonyi szokásokról, készülődésről, ajándékkészítésről, fadíszítésről. 
 
3. Célkitűzés: Készítsünk díszeket a karácsonyfára!(2 dísz készítése) 
                        Díszíthetitek vele a karácsonyfát, de ajándékba is adhatjátok. 
     Munkadarabok (csillag, harang, szív alakú díszek filcből) bemutatása. 
 
4.  A munkadarab elkészítésének megtervezése: 
   
   A munkadarab elemzése: 

• anyag,- eszköz,- szerszámszükséglet megbeszélése: 
              anyag: filc, hímzőfonal, flitter(arany), gyöngy, szalag 
              eszköz: ceruza, aranyszínű toll(glitter), ragasztó 
              szerszám: tű, olló 
 
Munkamenet megtervezése: 
 
művelet                         anyag                            eszköz, szerszám 
előrajzolás                            filc                                       alaklemez, ceruza 
(2 db egy díszhez) 
nyírás                                    filc                                       olló 
akasztó készítése, 

     gyöngy felfűzése        fonal v. szalag, gyöngy 



művelet                         anyag                            eszköz, szerszám 
ragasztás vagy varrás           filc, fonal, szalag                ragasztó tű,  
          (pelenkaöltés) 
díszítés                            flitter                                    toll, ragasztó       
 
Egyéni ötletek meghallgatása: - Hogyan díszítenétek? 
                                                   Tervezzetek önállóan díszítést. 
(A tű és az olló helyes, balesetmentes használata!) 

 
 
5. Értékelési szempontok: 

pontos nyírás 
öltések egyenletessége 
egyéni ötletek a díszítésben 

 
6. A munkadarabok elkészítése: 
Anyagok, eszközök, szerszámok előkészítése a dobozokból. 
Munkavégzés – 2 db dísz készítése (Folyamatos segítségnyújtás, ellenőrzés, javítás.) 
Közben zenehallgatás (Ghymes együttes: Mendika) 
 
7. Használatbavétel – Díszítsük fel a vázában található fenyőágakat! 
 
8. Értékelés: 
A munkadarabok értékelése a megbeszélt szempontok alapján. 

                  Neked melyik tetszik a legjobban? Miért? 
                  Milyen tanácsot adnál a társadnak? 
Az osztály munkájának értékelése. 

 
9. Összefoglalás (A munkadarab anyaga, műveletek, szerszámok, díszítés.) 
 
10. Szervezési feladatok az óra végén: 
Eszközök, szerszámok elrakása. 
Rendteremtés az osztályban. 
 
 
Mellékletek:  
 
SZÓBONTÓ (feladatlap): KARÁCSONY 
 
                
                        KEDVESSÉG 
         ÖSSZETARTOZÁS 
                 SZERETET 
            MEGVÁLTÓ 
                       C SALÁD 
                   MISE 
             BOLDOGSÁG 
                  ÜNNEP 
 KERESZTÉNYSÉG 
 
 



 
 



 
 



3. Óravázlat 
 
Összeállította: KOVÁCS ANNA 
 

Foglalkozás: délutáni napközis foglalkozás, 2. osztály 
Témakör: Jeles ünnepeink 
Tananyag: Adventi ünnepek, ajándékkészítés 
Az óra feladatai: Manuális képesség fejlesztése, pontos, precíz munkavégzés,       
                             az alkotás örömének átérzése 
Nevelési cél: A magunk készítette ajándékok értékesebbek bármely drága  
                     ajándéknál 
Eszközök, anyagok: olló, rajzlap, színes papírok, hullámkarton, ragasztó, 
                                   kész munkadarab, CD-lejátszó, CD 
 
1. Szervezési feladatok: 

Hetesek jelentése 
Asztalok elrendezése 
Eszközök kikészítése 

 
2. Hangulati előkészítés, motiváció: 
Megjött a tél, leesett az első hó. A ti táblátokra is hullott pár hópihe: 
 
 

 
 
 
- Két hópihének a hátulján találtok valamit, ki szeretné megkeresni? (A hópihén a következő szavak 
szerepelnek: várakozás, bűnbánat) 
- Most, hogy megtaláltuk a hópihék üzenetét, ki tudja megmondani, melyik időszakra gondoltam? ( 
Advent) 
- Minek az időszaka? (Várakozás, felkészülés, reménykedés) 
- Időben milyen hosszú ez az időszak? (Közel négy hét) 
- Mit ünnepelnek a vallásos emberek? (A kis Jézus megszületésére való várakozást). 
- Ki tudja, mit jelent a ’rorate’ szó? ( Hajnali mise adventi időszakban) 
- Ti hogyan készültök, mit csináltok ebben az időszakban? (Adventi koszorú készítése, lakás díszítése, 
stb.) 
- Az adventi időszakban minden vasárnap meggyújtunk egy gyertyát. Hoztam nektek egy verset, amit 
még gyerekkoromban tanultam. (Felolvasás után értelmezzük a verset.) Leírtam mindenkinek, hogy ti is 
megtanulhassátok: 

Léleknyílásnak ünnepe van ma! 
Az emberiség nyissa meg szívét! 

A Messiás jő. Ki ne akarná 
Levetni kínzó sok bűnét? 

Adventi idő ez, tisztulási idő. 
Glóriásan jő a menny Királya. 

A Messiás jő, készülj hívő! 
Vágyad tüzének lobogjon lángja! 



 
3. Célkitűzés:  
Az adventi idő jó alkalom arra, hogy a körülöttünk élőknek megmutassuk szeretetünket, örömet 
szerezzünk nekik. A mai órán ti is örömet szerezhettek valakinek, ugyanis ajándéktárgyakat fogunk 
készíteni. Lehet készíteni karácsonyi üdvözlőlapot (1. csoport), vagy gyertyás faliképet (2.csoport). 
 
4. A munka előszítése: 
A munkadarabok bemutatása, elemzése. Miből készült, hogyan? Röviden megbeszéljük az elkészítés 
munkafolyamatát. ( Rögzítés: táblán) 
 
5. Csoportoknak feladat meghatározása: 
1.csoport: Karácsonyi üdvözlőlapot készít. 
Leírás: rajzlapból 28x14 cm-es téglalap kivágása. A hosszabbik él oldalfelezőjének megrajzolása. A jobb 
és bal oldali szél középre hajtása következik. Zöld színű papírból kivágnak alaklemez segítségével egy 
fenyőt. A képeslap belső közepének felébe kék színű papírt ragasztanak, utána ráragasztják a fenyőt, 
majd összecsukják a képeslapot. Fél-fél alaklemezt átrajzolják a képeslapnyitó oldalánál is, majd 
kivágják. Ezzel kész is a képeslap, díszítés egyéni ízlés alapján (csillagokkal tortapapírból, vattával, stb.) 
2. csoport: Gyertyás falikép készítése. 
Leírás: Egy 14x21 cm-es lemezre sárga gyűrt papírt ragasztunk, a gyűrt papírból a gyermekek vágják ki a 
megfelelő méretet. Utána kék hullámpapírból keretet kell vágniuk úgy, hogy a keret széle mindenütt 2-2 
cm legyen. Ezt a keretet a sárga papírra ragasztják. A gyertyát préselt levelekből készítik el nyírással. 
Ügyelniük kell, hogy ne legyen se túl pici, se túl nagy; színben is próbáljuk érzékeltetni, különösen a 
gyertya lángját hangsúlyozzuk. A végén akasztót készítenek rá zsinórból. A tárgyak készítése alatt 
adventi dalokat hallgatunk. 
 
6. Folyamatos munka: 
Folyamatos tanítói segítségadás, ellenőrzés. 
 
7. A munkák értékelése: 
Értékelési szempont:  
         - az elkészült tárgyak minősége 
         - precizitás, pontosság 
         - munka folyamata, fegyelmezettsége 
 
 
 
 
 
 
 
 


