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AZ EGYIPTOMI MINDENNAPOK – JÓZSEF EGYIPTOMBAN 

JÓZSEF TÖRTÉNETE 

ÉVFOLYAM 

5. 

TANTÁRGY 

TÖRTÉNELEM 

 

ESZKÖZIGÉNY 

 

A FOGLALKOZÁS CÉLJAI 

A tanulók ismerjék meg Egyiptom mindennapjait 
József bibliai történetén keresztül. Kapjanak képet az 
egyiptomi társadalomról, az öltözködésről és az 
étkezésről. Ismerjék meg a fenntarthatóság fogalmát. 
Értsék meg, hogy a fenntarthatóság, a tervezés és a 
tudatos fogyasztás között kapcsolat van. A tanulók 
értsék meg, hogy saját életükben is kiemelt 
fontosságú a fenntartható fejlődéssel foglalkozni és 
hogy ők is tehetnek ezért valamit. Tapasztalják meg a 
kooperatív együtt tanulás élményét. 

A FOGLALKOZÁS RÖVID BEMUTATÁSA  

A ráhangolódás során a mellékelt forrásokat vizuális és auditív részképesség-

fejlesztésre használjuk. A jelentésteremtés során a történet szövege alapján 

képet kapnak a gyerekek az egyiptomi társadalom csoportjairól, és előzetes 

tudásuk alapján fel is építik a társadalmi „piramist” 

(dramatikusan/mozgásosan). A fáraó álma és „Cáfenat-Panéah” (az élők 

táplálója; a világ megmentője) tevékenysége alkalmas a környezeti 

nevelésre, a tudatos fogyasztás, tervezés és fenntarthatóság fogalmainak 

bevezetésére és ezek kapcsolatának felvillantására. József mint a „világ 

megmentője” párhuzamba állítható Jézussal, alkalmas további 

feladatok/feldolgozás innoválására. A tanórán kooperatív struktúrában is 

gondolkodunk, így előzetes heterogén csoportkialakítás javasolt! 

 

 

 

IDŐKERET 

45’ 

A FOGLALKOZÁSBAN MEGJELENŐ MUNKAFORMÁK: 

Kivetítő, számítógép; M1: Diasor; M2: József családfája; 
Filcek, lapok; M3: Animáció; M4: Szöveges forrás; Post-it 
cetli, gyurmaragasztó, füzet, íróeszköz; Tanulónként 1 lap 

A logóval jelölt feladatokhoz kapcsolódó 
MELLÉKLETEK a Református Tananyagtárban 
(reftantar.hu), a kiadvány aloldalán érhetőek el.     
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Ráhangolás 
Vizuális és 

auditív 
bemelegítés/ 

képességfejlesz-
tés  

A foglalkozás megkezdése előtt alakítsunk ki tetszőleges módszerrel – 

lehetőleg egyenlő létszámú – heterogén csoportokat!  

Indítsuk el a diasort! Figyeljék a tanulók a mellékelt képet 20 

mp-ig, amíg el nem tűnik, ezután válaszoljanak a feltett kérdésekre!   

A második feladatban hallgassák meg kétszer a mellékelt hanganyagot 

(0,5 perc hosszú), majd rajzoljanak egyszerű családfát József családjáról.  

M1: Diasor – Az 
egyiptomi hétköznapok 

József története 
alapján 

(1–4. dia) 
 

Fontos, hogy a 
diasort diavetítés 

funkcióban 
mutassuk be! 

 
Az ellenőrzéshez 
felhasználható a 

kiadványban 
található családfa! 

M2: József 
családfája (3. kép) 

7' 

JELENTÉS-
TEREMTÉS I.: 
Az egyiptomi 
társadalom 

1. A tanulók olvassák el a forrást, és gyűjtsék ki a társadalmi 

csoportokra utaló szavakat! 

2. Közös ellenőrzés során ezek kerüljenek fel a táblára, hogy mindenki 

lássa. Közös megbeszélés után (és a pedagógus irányításával) kialakul az 

öt csoport neve: fáraó, főemberek, felügyelők (írnokok), 

mesteremberek-földművesek, rabszolgák 

3. Kerüljenek egy-egy lapra a kifejezések, amit egy-egy önkéntes tartson 

fel! A csoport közösen állítsa sorrendbe a lapokat a legnagyobb 

hatalommal rendelkezőtől kezdve a legkisebbig (fáraótól rabszolgáig). A 

sorrendet a diákok rögzítsék a füzetükbe.  

Filcek, lapok  
M1: Diasor – Az 

egyiptomi 
hétköznapok József 
története alapján 

(5. dia) 

 

 IDŐ-
TARTAM 

(PERC) 

 

SZAKASZOK 
ÉS CÉLOK 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

TANANYAGOK/ 
ESZKÖZÖK 

 

MEGJEGYZÉSEK/ 
VARIÁCIÓK 
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JELENTÉS-
TEREMTÉS II.: 
Ételek egy ókori 

asztalról 

Ismételjük át József, a pohárnok és a sütőmester találkozásának 

történetét! 

Ez után a pedagógus kivetítéses előadásban ismertesse meg a 

tanulókkal a legfontosabb alapanyagokat az egyiptomi étkezési 

kultúrából. (Vegetáriánus –a történetben a szőlő és a kalács is erre 

utal.) 

M1: Diasor – Az 
egyiptomi hétköznapok 

József története 
alapján 

(6–7. dia) 

A történet fel is 
olvasható a 

Bibliából  
vagy kivetíthető az 

interaktív anyagból.  
M3: József 
története – 

lapozható animáció 
szöveggel 

20’ 

JELENTÉS-
TEREMTÉS III.: 
A hét bő és hét 
szűk esztendő 

1. Minden tanulónak osszuk ki a fáraó álmairól és József magyarázatáról 

szóló szöveget, és ezt önállóan olvassák el!   

2. Osszunk mindenkinek egy post-it cetlit. A tanulók írjanak 

javaslatokat (egyénileg), hogy mit tennének akkor, ha megtudnák, hogy 

éhínség lesz a közeljövőben. 

3. A csoportok a javaslatokat „Forgószínpad” technikával beszéljék meg, 

majd ragasszák fel a táblára. 

http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/koop_tan_fo/2_csoporton_

belli_forgk.html 

4. A csoportok a kiadott forrást megfordítva olvassák el a történet 

folytatását – mit tett „Cáfenat-Panéah” (József). 

5. A tanulók gyűjtsenek példát arra, hogy a saját mindennapjainkban 

hol tudnak „spórolni”, hogy kitartsanak az erőforrásaik. 

M4: A hét bő és hét 

szűk esztendő – 

szöveges forrás 

post-it cetli, 
gyurmaragasztó, füzet, 

íróeszköz 

A szöveges forrást 
kétoldalasra 

nyomtassuk, ld. 4. 
pont. 

 
 
 
 

Forgószínpad-
technika 

bemutatása 

 
3. A pedagógus a 
javaslatokat úgy 

csoportosítsa, hogy 
a tudatosság, a 

fenntarthatóság és 
a tervszerűség 
bevezethető 

legyen! 

https://abibliamindenkie.hu/uj/GEN/40/
http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/koop_tan_fo/2_csoporton_belli_forgk.html
http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/koop_tan_fo/2_csoporton_belli_forgk.html
http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/koop_tan_fo/2_csoporton_belli_forgk.html
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Reflexió 
A pedagógus 

egyéni 
választása 

alapján 

 

Véleménykártyák készítése „papír-olló technikával”:  

1. Kérlek, írd fel a véleménykártyádra azt a dolgot a ma tanultak közül, 

amelyet a legfontosabbnak tartasz!  

2. Oszd meg a melletted ülővel, amit leírtál, majd hallgasd meg őt is! 

Figyelj és jegyezd is meg! 

3. Most fordulj a szembe ülőhöz és neki is mondd el, amit leírtál, de 

kérlek, azt is meséld el neki, amit a társad az előbb neked elmondott!  

Tanulónként egy lap, 
írószer 

Papír-olló technika 
bemutatása 

 
Mindegyik feladat 
elvégzéséhez egy-
egy percet adjunk! 

1’ Óra lezárása, (tanári) értékelés 

 

http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/koop_tan_fo/6_strukturlt_egyttmkdsek.html
http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/koop_tan_fo/6_strukturlt_egyttmkdsek.html

