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Tilgangur: 
Að kynnast landinu þar sem Jesús fæddist og vita að hann var til í raun og 
veru eins og ég.  
 
Námsefni: 
QUINET KAFLI 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hugmynd að kennslustund: 
 

LANDIÐ ÞAR SEM BARNIÐ JESÚS FÆDDIST 
 
Talaðu við börnin um ættland Jesú. 
Þar sem þau kunna ekki að lesa, teiknaðu sérstakt landakort til að virkja 
ímyndunarafl þeirra og hjálpa þeim að muna nokkur staðanöfn. 
 
Takið vel eftir. Ég ætla að teikna ættland Jesúbarnsins, sem er kallað Palestína. 
Dragðu línu sem snertir Miðjarðarhafið (til vinstri á töflunni). 
 
Miðjarðarhafið snertir allan þennan hluta. Til að hjálpa ykkur til að hugsa um hafið 
ætla ég að teikna skip. 
 
Endurtakið: 
Þetta haf heitir Miðjarðarhaf. 
Í heimalandi Jesú er á, sem heitir Jórdan, hún rennur í gegnum allt svæðið. 
 
Teiknaðu Jórdan. 
 

  
 
Segið með mér: 
Þessi á heitir Jórdan. 
Þar er líka stöðuvatn, sem heitir Tíberíasvatn. 
Það er eins og lítið haf. 
Á því vatni eru margir fiskibátar. 



 
Teiknaðu fiskibáta hægra megin á skólatöfluna. 
Dragðu lárétta línu til að skipta hægri hlið töflunnar í tvennt og teiknaðu bátana á 
efri hlutann. 
 

 
  
 
Segið með mér: 
Þetta fallega vatn heitir Tíberíasvatn. 
 
Mig langar að biðja ykkur að muna líka nöfn á þremur bæjum. 
Bærinn þar sem Jesús fæddist heitir Betlehem. 
 
Teiknaðu fjárhús (helli) 
 
Höfuðborgin heitir Jerúsalem. 
Teiknaðu musteri. 
Og efst er Nasaret lítið þorp þar sem Jesús bjó með foreldrum sínum. 
Teiknaðu heimili Jesúbarnsins. 
 



  
Endurtaktu nöfn bæjanna þriggja og bentu á þá á teikningunni. 
 
Langar ykkur til að vita hvað er framleitt í ættlandi Jesú? 
Ég skal segja ykkur það. 
Þar eru ræktuð epli, perur, vínber og appelsínur. Þar vaxa líka falleg tré með 
stórum, grænum laufblöðum. 
 
Teiknaðu ávextina og trén. 
 

  
 
Verkefni 
1.  Teiknaðu landið þar sem Jesús fæddist og litaðu myndina. 
2.  Bættu nokkrum bátum við á teikninguna. 
(búið til landakort af Landinu helga og Íslandi og berið saman) 
 



 
 

 


