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M9 – MENJÜNK MI IS BETLEHEMBE – AKADÁLYPÁLYA LEÍRÁSA 

 

1. feladat 

 

 

„Úgy, mint karácsony éjjelén József és Mária, ti is eljuthattok egy érdekes úton 

Betlehembe. Bizonyos feladatokban egymás mellett haladhattok, bizonyos feladatokban 

együtt, de mindenkinek meglesz a maga dolga. A leányoknak az asszonyi dolgok, a fiúknak a 

férfiaké. Az lesz ügyes, aki legyőzi majd a nehézségeket is. A lányok először az élelemről 

fognak gondoskodni, a fiúk az innivalóról.” (Feladatadás a leírás szerint) 

 

– Feladat – fiúknak: haladjanak hosszú padon kúszásban, „vizet szerezve” a betlehemi útra. 

Maguk előtt tolt tálkába a pad melletti 5 tálkában található vízgyöngyökből minden tálból 1 

kanállal 1 gyöngyöt merjenek a saját táljukba.  

– Feladat – lányoknak: haladjanak a párhuzamos hosszú padon kúszásban, „datolyát 

szerezve” a betlehemi útra. Maguk előtt tolt tálkába a pad melletti 5 tálkában található 

datolyaszemekből minden tálból 1 kanállal 1 datolyát szedjenek. 

 

 A pad végére érve a lányok tegyék elemózsiás kosárba a datolyát, a fiúk egy 

korsóba a vízgyöngyöt! 

 A dajka kétkörönként helyezze vissza a tálakba a gyöngyöket és a datolyákat. 

 

2. feladat 

 

 

 „Az élelem és ital megszerzése után különös terepre ér Mária és József. A sivatagban 

kell haladniuk. Ám hogy ne süllyedjenek el, kövekre kell lépdelni. József elindul, s mikor kiér a 

köveken a sivatagból, hátranéz és látja, hogy Mária csukott szemmel keresgéli a köveket a 

lábával. Telifújta a szél a szemét homokkal, s nem látott. Mit gondoltok, mit tett József? Ti is 

tegyetek így!” 

 Folytassák az utat „homokos” terepen, s hogy „ne süllyedjenek mélyre a 

homokban”, igyekezzenek a kőalakú lapokat „mocsárkőnek” használva előrehaladni a 

gyermekek a kijelölt helyig!  

Mit gondoltok, ha Máriának nehéz volt a haladás, mit tett József?” (segített neki) 

Eszközigény: padok, tálkák, vízgyöngyök, kanalak, 
datolyaszemek, elemózsiás kosár, korsó 

 
 

Eszközigény: tüskés egyensúlyozó párnák 2X5 db 
(„mocsárkövek”) 
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3. feladat 

„Szamáron a városfalig”: 

 

 

 A gyerekek üljenek kis párnákra (szamárra), majd a tornaszobai mászókához 

kötött kötélen húzzák oda magukat a mászókáig! (Akiknek nehezen megy, a sarkukkal 

segíthetnek tolni magukat a húzódzkodás mellett, vagy ha a pár fiú tagja odaért a „falig”, 

visszamehet segíteni a lánynak, vagy húzva a kötelet, vagy tolva a hátát.) 

 

4. feladat 

 

 

 A városba egy „függőhídon” érkeznek meg. Mászókán a gyermekek feje felett 

legyen egy rúd, a lábuk érintőlegesen a pad támaszgerendáján. A gyermekeknek a rúdba 

kapaszkodva a mászóka egyik oldalától a másikig kell átjutniuk. 

 

5. feladat 

 

 

 A „barlangistállóhoz” egymással szemben állva két kis padon, egymás kezét fogva, 

oldalzáró lépéssel haladva juthatnak el, a foglalkozás elején énekelt dalt ismételve:  

Add a kezed, hogy mindjárt induljunk, mindjárt induljunk, a végére, 

Add a kezed, hogy együtt elérjünk, 

együtt elérjünk Betlehembe!  

A dal végén a gyerekek kússzanak be az asztalok alatt a „barlangistállót” jelképező ponyva 

alá! 

 

 

 

 

 

 

 

Eszközigény: párnák, 2 db kötél 
 
 

 
 

Eszközigény: mászórúd, lapjára fordított kispad 
  
 
 
 

 
 

Eszközigény: egymás mellett két rövid pad, 2 db asztal 
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6. feladat 

 

 

A párok maradjanak a barlangban! A fiúk zenéljenek a zenedobozzal, a kisleányok 

pedig egy játékbabát tekerjenek be gyolcscsíkkal, mintha pólyába kötnék. 

 

A feladatsort legalább háromszor járják végig a párok! Akik végeztek, segítsenek elpakolni 

az utolsó pár után a padokon kívüli eszközöket az „üresjáratok” elkerülése végett! 

Eszközigény: sarokban rögzített ponyva/ textilanyag, 
zenélő doboz, gyolcscsík, kisbaba 

 
  
 
 
 
 
 


