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„ Láng, láng Luca láng, világítson fényed 

ránk!” 

(Hétváry Andrea) 

 

Kiemelten fejleszthető képességek: 

❖ ismeretbővítés, hagyomány felelevenítés 

❖ finommotorika 

❖ munkafolyamatok sorrendje 

❖ együttműködés 

1. Tevékenységi terv 

Játék Munka 

Boszi tanya berendezése a galéria 
alá – szerepjátékok (kalapok, 

seprűk, varázsbotok) 
Világítódoboz: mák, dió. mogyoró 

kanalakkal, kisebb – nagyobb 
edényekkel 

Luca búza ültetése 
Pogácsasütés 

Hagymakalendárium készítés 
(Karácsonyi meglepetések, meghívók, énekeskönyv 

készítése 
Madárkarácsonyfa díszítése – madáreleség 
készítés) 

Környezővilág felfedezése Matematikai tartalmak 

Hagyományokkal való ismerkedés 
Madarak élete télen, itthon telelő 

madaraink felismerése képről 
Madáretetés, madáreleség 

Becslés, mérés, összemérés 
Több, kevesebb 

Relációk: hosszabb – rövidebb (fonal, faág), 
magasabb – alacsonyabb (boszorkánykalapok) 

Mozgás Ének - zene 

Célba dobó játék 

Vigyázz, jön a boszorkány! 
Utánzó járások 
Egyensúly gyakorlatok 

Hangerdő játék 

Luca, Luca… új dal 
Szabadmozgás zenére bottal, seprűvel – 
boszorkánytánc (egyenletes lüktetés) 

https://www.youtube.com/watch?v=C2m_KxdLPc0  

Mese - vers Alkotó tevékenység 

Gyógyító és varázsmondókák 

ismétlése 

Boszorkány papír és fonalragasztással 



Fecske László. a boszorkány 

karácsonya (mese) 
Tóthárpád Ferenc: Szórom a 
mákot (vers) 

Folytatásokban: Lázár Ervin: a kis 
boszorkány 

Varázsbotok készítése ágból fonaltekeréssel, 

csengő és gyöngydíszítéssel 
Boszorkányseprű barkácsolása csomagolópapírból 
és botból 

Beszélgetőkör Nagyobbak feladata 

Ott a boszorkány! (fogójáték) 
Seprű elkapó 
 

Különbség és útkereső feladatlap 

 

2. Ötletek a megvalósításhoz 

Hajtogatott, pénzes tepertős pogácsa (Luca pogácsa) 

Ezt a pogácsát én Luca pogácsának szoktam elkészíteni, Luca napján. A gyerekek még mindig 

izgatottan várják, hogy vajon olyan pogácsát sikerül-e kivenniük a tálból, ami pénzt rejt, így 

szerencsét hozva nekik a következő évre. 

Hozzávalók: 

50 dkg liszt 

15 dkg darált tepertő 

10 dkg tiszta disznózsír 

2 tojás sárgája 

2 dl tejföl 

2,5 dkg élesztő 

1 evőkanál só 

pici tej, cukor 

A cukros tejben felfuttatom az élesztőt. A liszthez hozzáadom a tojás sárgát, a felmelegített 

zsírt a sót és a felfutott élesztőt. A tejfölt lassan adagolom hozzá, mindaddig, míg lágy tésztát 

nem kapok. Jól megdagasztom, majd kinyújtom és megkenem a darált tepertő 1/3 részével . 

Összehajtogatom és fél óráig pihentetem, meleg helyen. Ezt a műveletet még kétszer ismétlem 

meg. Mikor harmadszorra is kinyújtottam, kb egy centi vastag tésztát kell, hogy kapjak. Ekkor 

pogácsa szaggatóval kiszaggatom. Tepsibe téve még fél óráig pihentetem, tojás sárgájával  

megkenem a pogácsa tetejét, majd kisütöm. ( Ha valaki ezt a pogácsát Luca pogácsának készíti,  

akkor szaggatás után bele lehet nyomkodni a lemosott pénzérméket a még sütés előtt álló 

pogácsába.) 



(Recept forrása: https://www.torzsasztal.com/) 

Pörcös pogácsa, füstölt szalonna, 

Itt van rakásra, díszlik halomba. 

Minden kopasznak jut hajnövesztő, 

Minden ravasznak egy nyírfa vessző! 

Luca napi játékok 

 

 
 

Ott a boszorkány! 

Amire szükséged lesz: egy szék, egy nagykendő, egy kosárban dió, mogyoró  

A játék menete: A gyerekeket nagyobb félkörbe ültetjük. Kiszámolunk egy fiút, akinek a kezébe 

adjuk a terményes kosarat (pl, 4-5 dió és ugyanennyi mogyoró legyen benne). és ő háttal feláll a 

félkörrel szembe állított székre. Valamelyik lányra rákötjük a nagykendőt.(Ő lesz a boszorkány) 

Megkérdezzük a széken állótól: „Ignác, mit látsz?” Ő megfordul, és rámutat a kendős lányra: „Ott 

van a boszorkány.” Ezután leugrik a székről és szalad a boszorkány elől, de a földre – menekülés 

közben – diót, mogyorót szór, amit a boszorkánynak össze kell szedni. A boszorkány célja, hogy 

elkapja a menekülőt, aki akkor kerül biztonságba, ha sikerül beülnie a körbe. 

Vigyázz, jön a boszorka! 

Játék menete: kiválasztjuk a boszorkányt, aki háttal áll a gyerekeknek. Ezután a gyerekek 

kiválasztják azt a számot, aminek kimondásánál megindul a boszorka. 

A gyerekek mondják: 

• Egyet üt az óra, nem jön a boszorka 



• Kettőt üt az óra, nem jön a boszorka 

• Hármat üt az óra, nem jön a boszorka 

• x (megbeszélt szám) üt az óra, eljött a boszorka – a gyerekek futnak a boszorkány elől, akit 

elkap a boszi szintén boszorkány lesz. 

Hangerdő 

Az erdőben a fákat gyerekek testesítik meg. Egy kiválasztott gyerek lesz a boszorkány, aki a 

sötét erdőben járkál becsukott szemmel. A fákon madarak jeleznek neki, hogy a sötétben nehogy 

neki ütközzön a fáknak. 

(Forrás: Szabó Éva)  

 

❖ Mese: Fecske László: A boszorkány karácsonya 

Boróka, a boszorkány nagy, kopott üstjében kavargatott éppen, amikor hirtelen rátört valami 

furcsa érzés. Tudta, hogy ünnepnap van, de ő még soha sem ünnepelte a karácsonyt. Minden 

karácsonyt egyedül szokott tölteni. El is gondolkodott ezen. 

− Ezegyszer másként lesz – mondta határozottan. – Elég volt az egyedüllétből! Társaságra vágyom.  

Borókán egyre jobban eluralkodott a karácsonyi láz. Nem igazán volt még neki igazi karácsonya, 

ezért elhatározta, hogy az idén vendégek körében fogja tölteni az ünnepet. Igen ám, de nem tudta, 

hogyan fogjon hozzá terve megvalósításához. Hogyan is verbuváljon össze egy nagyobb társaságot?  

− Az emberek nem fognak önszántukból idejönni – gondolta. – Még akkor sem, ha meghívót küldenék 

nekik, hiszen félnek a boszorkányoktól. 

Nagy fakanalát rátette az üstre, leült nyikorgó hintaszékére és elgondolkodott. A százéves 

csilláron gubbasztó bagoly és a gerendákon lógó denevérek figyelték, amint Boróka gondolkodik. 

− Megvan! – kiáltotta hangosan. – Mi vagyok én? – kérdezte saját magától. – Hát, boszorkány! És 

mit tud egy boszorkány? Varázsolni! – mondta diadalmasan. 

A konyhájában − ami egyben az egész lakását képezte − könyvek után kezdett kutatni. 

− Azt hiszem ebben lesz, ami nekem kell − mondta boldogan, miközben egy vaskos lexikont húzott 

elő egy régi ládából. – Hozzávalók: csapzott macska szőre, varjúnyelv, tavalyi tehén poshadt teje,  

erősre szőtt pókháló és átszűrt békanyál. Ez mind van itthon – jelentette ki nagy örömmel és 

azonnal összeöntötte a „kellékeket” egy tiszta üstbe. 



A nagy fakanállal belekavart, és előkészített egy tál lekváros fánkot is, amelyet még a délelőtt 

sütött unalmában. Erre ráöntötte a kotyvasztott szert, és elmondott egy varázsigét: 

− Perdülj táncra hosszú fánk, társaságot hozz reánk! 

Abban a pillanatban a fánk, mint egy megbűvölt kígyó, kiugrott a tálból, kiszambázott az ajtón és 

a falut bejárva összeszedett annyi embert, amennyit csak tudott. Utcáról-utcára, házról-házra 

járt, s minden emberhez eljutván rájuk tekeredett, egy csokorba fonta őket és repítette a 

meglepődött társaságot a magányos boszorkány házába. 

Az emberek először nagyon megijedtek, hogy valami rossz vár majd rájuk, de a kedves banya 

elmagyarázta, hogyan és miért kerültek mindnyájan az ő kunyhójába. 

− Hát, ha már így alakult, ne mondjunk ellent! Mégiscsak egy boszorkány a vendéglátónk – súgta oda 

a többieknek egy férfi. – Érezzük jól magunkat! 

− Egyetértek! – szólalt meg egy asszony. – Én lepókhálózok. Sok itt a pók. 

− Én felseprek! – hangoztatta egy kislány. – Nagy itt a kosz. 

− Én hordok be egy kis tűzifát! – ajánlotta egy fiatalember. – Kissé hideg van itt. 

− Én kerítek egy karácsonyfát! – mondta egy idős úr, és kisietett a közeli erdőbe egy baltával. 

Volt aki süteménysütésbe kezdett, volt aki a fenyőfa díszítésébe, volt aki megvarrta a szakadt 

függönyöket, s olyan is akadt, aki kifésülte Boróka kócos haját. 

Estére a ház, Borókával együtt ünnepi díszben pompázott. Boszorkány háza még nem ragyogott így 

a tisztaságtól. Az emberek az asztal köré ültek, elmondtak egy áldást, majd szépen 

megvacsoráztak. Vacsora után a társaság táncra perdült a csillogó karácsonyfa körül. Mindenki 

megtáncoltatta Borókát. 

Már éjfél felé járhatott az idő, amikor a vendégek elbúcsúztak. Boróka, aki nagyszerűen érezte 

magát ezen az estén, köszönetet mondott a vendégeknek, akik feledhetetlen pillanatokat 

szereztek neki élete első igazi karácsonyán. 

(Forrás: https://meseles.hu) 

❖ Ének: 



 

Luca, Luca, kitty-kotty, 

Tojjanak a tiktyok! 

Kolbászuk olyan hosszú legyen, mint a falu hossza,  

Szalonnájuk olyan széles legyen, mint a mestergerenda,  

Zsírjuk annyi legyen, mint kútban a víz! 

Annyi pénzük legyen, mint a pelyva, 

Annyi csirkéjük legyen, mint a fűszál, 

Annyi tojásuk legyen, mint égen a csillag! 

Luca, Luca, kitty-kotty, 

Tojjanak a tiktyok!" 

Kézműves ötletek. 

      



  

Feladatlapok: 

  


