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Jólaævintýri 

Á vit jólaævintýra 

 

Jólaratleikur 

Spennandi jólaverkefni þar unnið er með fróðleik um jólin sem teygir sig vítt og breitt um 

jörðina. 

Tenging við aðalnámsskrá 

• hlustað og horft með athygli á upplestur, leikið efni, ljóð og söngva og greint frá upplifun sinni 

• Átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi. 

• Tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu sínu, sýnt félögum og náttúru alúð 

• Tekið þátt í útivist og búið sig til útiveru með tilliti til veðurs 

• Nefnt dæmi um einkenni og  stöðu Íslands í heiminum í ljósi legu, sögu og menningar 

Tilgangur og markmið 

Að nemandi upplifi mismunandi jólamenningu á milli landa í gegnum verkefnavinnu 
og vettvangsferð. Nemendur fá tækifæri til að ferðast í náttúrulegt umhverfi og velta 
fyrir sér menningu og siðum víðs vegur um heiminn sem tengist jólunum. 

 

Stutt lýsing 

Við komu í Gufunesbæ fer hópurinn inn í Lundinn þar sem kassi með verkefninu bíður 

hópsins. Þar er að vinna öll þau áhöld sem nota þarf við að leysa úr ratleiknum. Kennarinn 

kynnar verkefnið fyrir nemendum og ræðir við hópinn um jólin og mismunandi menningu. 

Síðan er ratleikurinn útskýrður og börnunum hleypt af stað til þess að leita. Þegar allir 

jólasveinarnir eru fundnir koma allir saman og leysa verkefnin. 

Efni og áhöld 

Leiðbeiningar kennara, spjaldtölvur eða sími og plastaðar myndir sem búið er að koma fyrir 

út á lóð. 
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Leiðbeiningar til kennara 

Jólin hafa verið haldin meðal kristinna þjóða í mörg hundruð ár. Fyrstu fjögur hundruð árin 

voru engin skipulögð hátíðahöld, en árið 324 ákvað Rómverski keisarinn Konstantínus mikli 

að halda fæðingarhátíðina í lok desember ár hvert.Hann átti nefninlega afmæli þá!! 

 

Ekki er vitað hvenær Jesús fæddist en þó er ljóst að það var ekki 25. desember.  

Jól voru haldin hátíðleg í Róm til forna (Saturnalia-hátíðin) og tengd heiðnum sólarguði, það 

er að segja að menn héldu upp á að daginn fór að lengja á ný. Dagana 17.-23. desember gáfu 

Rómverjar hver öðrum gjafir. Heiðnir norrænir menn héldu sömu hátíð á svipuðum árstíma 

tíma og hét hún, líkt og nú, jól. 

 

Þegar kristni varð að ríkistrú hjá Rómverjum með Konstantínusi mikla árið 324, yfirtók kirkjan 

smám saman forna helgidaga og með tímanum festist 25. desember sem fæðingardagur 

Jesú. Sá siður skaut rótum undir aldamótin 400. Dagurinn var einnig tengdur fæðingardegi 

keisarans og þar sem Jesús var hinn eini sanni keisari fékk hann sína fæðingarhátíð. Jesús tók 

því bæði sæti sólarguðsins, keisarans og hátíðargleðinnar. Á 5. öld var jólahátíðin orðin 

miðlæg um alla kristnina sem fæðingarhátíð Jesú. 

Hinar kristnu þjóðir hafa síðan haldið uppá fæðingu Jesú, en hver á sinn hátt að vissu leiti. 

 

Á svæðinu hér í Gufunesbæ er búið að fela 11 myndir (plastaðar) í trjám og öðrum hlutum á 

svæðinu. Til þess að finna myndirnar þarf að fylgja því eftir sem forritið segir, þ.e. finna þarf 

uppgefin hnit og leysa úr verkefnum á hverjum stað. Á myndunum (sem eru á uppgefnum 

hnitum) eru líka leyniorð eða leynitákn sem nota þarf til þess að svara rétt.  Þessar myndir 

eiga það sameiginlegt að kynna mismunandi hefðir sem þjóðir hafa tileinkað sér á jólunum. Á 

hverjum stað þ.e. þegar þið hafið fundið myndinar þarf svara hvaða leyniorð eða leynitákn er 

á myndinni. Þegar svarað er rétt fylgir stuttur fróðleiksmoli í kjölfarið. 
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Kort af svæði ratleiks 
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