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Általános bemutatás 

 

Melyik témához kapcsolódik az ötlet? 

Jézus Krisztus születése 

Milyen tantárgyhoz kapcsolódik? 

Hit- és erkölcstan, matematika, földrajz, történelem 

Melyik évfolyamra ajánljuk? 

5–8.  

Milyen célt szeretnénk elérni? 

A gyerekek az utazás körülményeinek összehasonlításával tudjanak azonosulni Mária és József Názá-

retből Betlehembe való eljutásának nehézségeivel. Ismerjék meg a térség és az út földrajzi helyzetét és 

az akkori és mai utazási viszonyokat. Legyenek képesek egy útiterv összeállítására, tudjanak figye-

lembe venni minél több szempontot az ideális útvonal megtervezéséhez. Tudják összehasonlítani a két 

útiterv körülményeit, vonjanak le következtetéseket, és mindezt prezentálják egy végső produktumban.  

Az ötlet rövid bemutatása 

A gyerekek csoportmunkában dolgoznak. A csatolt feladatlap instrukciói alapján útiterv készítése és 

összehasonlítása.  

Mária és József útjának „leírása” és egy mai útiterv készítése ugyanerre az útvonalra az adventi idő-

szakban.  

Milyen eszközökre van szükség a megvalósításhoz? 

Tablet/laptop/számítógép; Biblia; Történetek a Bibliából/Jézus Krisztus születése/Képeskönyv; jegyzet-

lapok; A3-as papírok a produktumok elkészítéséhez.  

Az ötlet címe 

Názáretből Betlehembe 

A fejlesztő neve 

Plicher Dorka 
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Javaslat az ötlet megvalósítására 

Idő-

tartam 

(perc) 

Tevékenységek Cél Munkaforma/ 

Módszer 

Tananyagok/ 

Eszközök 

Megjegyzések 

Variációk 

~ 30 p. 

1. Csoportok kialakítása, feladatok ki-

osztása 

A gyerekeket csoportokra osztjuk. A tör-

ténet átismétlése után minden csoport 

kap: laptopot vagy tabletet, egy feladatla-

pot* az utasításokkal, illetve a témakör-

höz tartozó képeskönyv Mária és József 

utazásával kapcsolatos oldalát.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Utazástervezés – feladatlap 

 

Tervezzétek meg Mária és József utazását 

az utasításoknak megfelelően! 

Miután ezzel készen vagytok, a feladatlap 

segítségével tervezzétek meg ezt az uta-

zást a mai világban is! 

 

A feladat megoldásáról minden csoport 

készít egy összesítő plakátot. 

A gyerekek az utazás 

körülményeinek össze-

hasonlításával tudjanak 

azonosulni Mária és Jó-

zsef Názáretből Betle-

hembe való eljutásának 

nehézségeivel. Ismerjék 

meg a térség és az út 

földrajzi helyzetét és az 

akkori és mai utazási 

viszonyokat.  

Legyenek képesek egy 

útiterv összeállítására, 

tudjanak figyelembe 

venni minél több szem-

pontot az ideális útvo-

nal megtervezéséhez.  

/IKT-eszközök haszná-

lata és internethaszná-

lat. /  

Csoportmunka/ko-

operáció.  

Tanári feladatmeg-

határozás és folya-

matos ellenőrzés. 

Feladat-meghatáro-

zás.  

Összefüggések ke-

resése és rendszere-

zés.  

Párhuzamban gon-

dolkodás és megfe-

leltetés.  

Produktum készí-

tése és bemutatása.  

 

 

Csoportonként 2-3 

db tablet/laptop/szá-

mítógép, egy nyom-

tatott oldal a képes-

könyvből, Biblia, 

feladatlap, jegyzet-

lap 

 

 

 

 

*A feladatlap a segédanya-

gok között megtalálható. 
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Tanulói segédanyagok (Csoportoknak kiosztandó feladatlap) 

 Názáretből Betlehembe 

Az alábbi instrukcióknak megfelelően tervezzétek meg az utazásotokat, majd a kettőt hasonlítsátok össze és 

mutassátok be egy plakáton! 

 

 

1. Tervezzétek meg Mária és József utazását Názáretből Betlehembe!  

a) A tervezéshez olvassátok el figyelmesen a képen levő szöveget, tegyétek meg az utazásuk kö-

rülményeivel kapcsolatos megállapításokat!   

b) Mekkora utat tettek meg, ha igyekeztek a legrövidebb úton haladni? (A mai utak még nem 

voltak kiépítve…) 

c) Milyen földrajzi körülmények nehezíthették az útjukat? (Pl. a terep.) 

d) Milyen nagyobb városokat érintettek utazásuk során?  

e) Kb. mennyi idő lehetett az út gyalog a szükséges pihenőkkel és az érkezésük utáni szálláskere-

séssel együtt?  

f) Miket vihettek magukkal az utazáshoz? (Vegyétek figyelembe az utazás körülményeit!)  

g) Keressétek meg a Bibliában, hogy a megérkezésük után milyen bonyodalmak voltak a szállás-

kereséssel kapcsolatban! (pl. rögtön találtak-e szállást, a szállás rendelkezett-e az állapotos 

Mária számára szükséges körülményekkel, mennyibe került, stb.) 

  

 
2. Tervezzetek meg egy utazást Názáretből a mai Ciszjordánia területén található Betlehembe az 

adventi időszakban! (2 felnőtt főre, minél kisebb összegért!) 
Szempontok:  

a) Hány kilométer a legrövidebb út? Ezt az utat mivel tennétek meg, mennyi pénzt szántok úti-

költségre, mivel lehet a leggyorsabban odaérni? (Pl. bérelt autó, taxi, vonat, busz stb.)   
b) Keressetek szállást Betlehemben két főnek, három éjszakára!  
c) Az utazáshoz mit visztek magatokkal?  
d) Mik könnyítik meg az utazásotok megtervezését/lebonyolítását?   

 


