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DÖNTÉSEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK 

JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE 

ÉVFOLYAM 

2. 

TANTÁRGY 

KOMPLEX 

 

ESZKÖZIGÉNY 

 

A FOGLALKOZÁS CÉLJAI 

A foglalkozás elsődleges célja, hogy a tanulók 

fedezzék fel, tapasztalják meg, hogy minden 

döntésünknek van következménye. Ha változtatunk, 

változik életünk, kapcsolataink.  

Szülessen meg a tanulókban az igény, hogy 

döntéseink előtt figyeljenek Istenre, kérjenek Tőle 

tanácsot és gondolják végig, hogy egy-egy 

döntésüknek mi lehet a következménye másokra és 

rájuk nézve. 

Cél továbbá a következtetési képesség, lényeglátás és 

logikus gondolkozás fejlesztése, az önkifejezés, 

valamint a kooperációs készségek gyakorlása.  

A FOGLALKOZÁS RÖVID BEMUTATÁSA  

A foglalkozás gerincét a Jézus születéstörténetében levő döntéshelyzetek 

adják. A tanulók csoportmunkában keresik meg ezeket a döntéseket, amiket 

az óra további részeiben közösen értékelünk, beszélünk azok jelentőségéről, 

párhuzamba állítva saját döntéseinkkel, illetve Isten szerepével ezek 

meghozatalában. A foglalkozás több érzékenyítő, tevékenységközpontú 

feladattípust tartalmaz, mellyel lehetőséget ad az önkifejezésre, a 

felelősségtudat elmélyítésére.  

 

 

 

IDŐKERET 

45’ 

A FOGLALKOZÁSBAN MEGJELENŐ MUNKAFORMÁK: 

Kivetítő, laptop; M1: Szereplőkártyák; M2: Animáció; Írólap, 
csipesz, filctoll; Bee Boot robotméhecske, térkép, M3: Puzzle 

 
A logóval jelölt feladatokhoz kapcsolódó MELLÉKLETEK a Református 
Tananyagtárban (reftantar.hu) a kiadvány aloldalán érhetőek el.  
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6' 
Csoport-
alakítás 

Rendezzük el a termet csoportmunkához: adjunk minden asztalnak 

(csoportnak) egy nevet a történet szereplői alapján (Mária, József, 

Heródes, Pásztorok, Bölcsek, Isten)! 

Alakítsunk csoportokat a következő módon:  

Kérjük meg a gyerekeket, hogy válasszanak egyet-egyet a 

szereplőkártyák közül, majd mindenki üljön ahhoz az asztalhoz, amelyik 

szereplőt választotta! Beszélgessünk a választásukról:  

Miért ezt a nevet választottad? Mit gondoltál végig, mielőtt meghoztad 

a végleges döntést? Mi lett a döntésed következménye? Kire volt ez 

hatással? Nehéz volt ez a döntés? 

Milyen döntéseket hoztál meg ma ezen kívül? Melyek voltak könnyű 

döntések? Miért? 

Mikor könnyű és mikor nehéz a döntés? 

M1: Szereplőkártyák 

(a csoportok 
létszámának megfelelő 
elosztásban, pl. 24 fős 

osztály esetén 
mindegyikből 4 db.) 

 

1’ Célkitűzés  

Ma a döntésekről fogunk beszélgetni, arról, milyen hatással vannak 

döntéseink saját életünkre és mások életére. Mit gondoltok, melyik 

történet kapcsolódik ezekhez a szereplőkhöz a Bibliában? 

  

 IDŐ-
TARTAM 

(PERC) 

 

SZAKASZOK 
ÉS CÉLOK 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

TANANYAGOK/ 
ESZKÖZÖK 

 

MEGJEGYZÉSEK/
VARIÁCIÓK 
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25’ 
A téma 

feldolgozása 

a.) Nézzük meg közösen a Jézus Krisztus születése c. videót! Adjunk 

megfigyelési szempontot: minden tanuló figyelje meg, hogy az általa 

választott szereplő milyen döntési helyzetbe került!  

b.) A videó megtekintése után kérjük meg a csoportokat, hogy gondolják 

át a következő kérdéseket:  

Az általatok választott szereplő milyen döntést hozott? 

Miért döntött így? 

Segítette-e valaki a döntését? 

Nehéz döntés volt vagy könnyű? Miért? 

Hallgassuk meg a tanulók válaszait! A szereplők névkártyáját tegyük fel 

egymás alá a táblára, majd írjuk mellé a csoportok válaszait.  

(Lehetséges válaszok: 
Mária: szívesen fogadta a gyermeket, pedig még nem volt férje. 

József: feleségül vette Máriát, aki nem az ő gyermekét várta, és kitartott 

mellette. 

Pásztorok: hittek az Úr angyalának, megkeresték a Megváltót. 

Bölcsek: megkeresték Jézust, ajándékot vittek neki. 

Heródes: el akarta pusztítani Jézust, mert féltette a hatalmát. 

Isten: megmentette a családot, és Egyiptomba küldte őket Heródes 

katonái elől.) 

Kivetítő, 
laptop, 
tábla 

M2: Történetek a 

Bibliából – Jézus 

Krisztus születése c. 

animáció 

 
b.) Vetítsük ki vagy 

csoportonként 
osszuk ki a 

kérdéseket. 
A tanulók le is 

írhatják a 
válaszokat. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1kL-JrlOtfU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1kL-JrlOtfU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1kL-JrlOtfU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1kL-JrlOtfU&feature=youtu.be
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c.) Folytassuk a beszélgetést azzal, hogy melyek voltak pozitív döntések, 

s ebben az esetben ki segített a döntést meghozni? (Isten) Kire 

hallgatott Heródes? (saját félelmére, önző önmagára)  

Minden szereplő mellé írjuk oda, hogy ki segített a döntést meghozni, 

ezáltal a gyerekek rögtön látni fogják, hogy a jó döntés meghozatalában 

Isten segít!  

 
A jó döntések mellé 
tegyünk egy + jelet.  

2’ Applikáció  

Kérjük meg a gyerekeket, hogy fogalmazzák meg, mit tanulnak ebből!  

Lehetséges válasz: Figyeljünk Istenre döntéseink előtt, kérjünk Tőle 

tanácsot és gondoljuk végig, hogy egy-egy döntésünknek mi lehet a 

következménye másokra és ránk nézve.  

  

3’ 
Levezető 

játék  

Ki vagyok én? 

Válasszunk egy gyermeket, akinek a hátára egy lapra felírjuk a történet 

egy szereplőjének a nevét. A feladata kitalálni, hogy melyik szereplő van 

a hátán úgy, hogy a társainak csak ezt a kérdést teheti fel: Ki vagyok én? 

Az osztálytársai csak igaz állításokat mondhatnak sorban egymás után 

addig, amíg a kérdező ki nem találja, kiről van szó.     

Írólap, 
csipesz, 
filctoll 

Az idő 
függvényében lehet 
többször is játszani, 

vagy ki is lehet 
hagyni. 
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3’ Értékelés  

Beszélgessünk a gyerekekkel a következő kérdések segítségével: 

Mi volt számodra a legjobb érzés, legfontosabb feladat, ismeret?  

Milyen volt a társaddal csoportban dolgozni?  

Változtatsz-e valamit az életedben az órán tapasztaltak alapján?  

(Kérem Isten segítségét döntéseim meghozatalában)  

Értékeljük a csoportok munkáját!  

  

5’ Jutalomjáték  

Ha rendelkezünk Bee-Boot robotméhecskével, akkor adjunk 

minden csoportnak egyet-egyet, illetve egy négyzethálós alapú 

térképet is, amelyekre előzetesen elhelyezzük a történet eseményeinek 

rövid leírását vagy a történet képeit. A feladat, hogy a méhecskét olyan 

útvonalra programozzák, amely a történet eseményeinek megfelelő 

sorrendben halad!  

Bee Boot 
robotméhecske, 

térkép  

Variáció: 
Kirakósok a 

történet 
szereplőiről online 

és nyomtatható 
formában is. 
M3: Puzzle 

 

https://www.jigsawplanet.com/tandizsuzsi/biblia-jezus-szuletese

