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Ázsia a világvallások bölcsője 

Kedves Tanulók!  

Bizonyára az „Ázsia a világvallások bölcsője” című előadást áttekintve nagyon sok új és 

érdekes ismeretre tettetek szert. A következőkben az lesz a feladatotok, hogy a megszerzett 

információk és az interneten, online végzett kutatómunkátok alapján az alábbi feladatsort 

megoldjátok.  

Mindenkinek kellemes munkavégzést kívánok! 

Szabó Kristóf 

1. Töltsd ki az alábbi összefoglaló, öt világvalláshoz kapcsolódó táblázatot! 

 Kereszténység Iszlám Zsidó vallás Buddhizmus Hinduizmus 

Kialakulás ideje      

Kialakulás helye      

Központi 

személye 

(prófétája) 

    - 

Szent könyve    Tipitaka Védák 

Szent városa    Bodh Gaja  

Követők száma 

a világban 

(milliárd/millió 

fő) 

     

Példa országok 

Ázsiában 

Ősi keresztény 

közösségekkel: 

 

 

Gyarmatosítás 

hatására: 
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2. Döntsd el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! Amennyiben egy állítás hamis, 

akkor a helytelennek vélt szót/mondatrészt pirossal húzd alá! A helytelen mondatokat javítsd 

át úgy, hogy helyes legyen. A kijavított mondatokat a feladat végén található helyre írd be! 

 

 Az iszlám vallás a mai Szaúd-Arábia területén alakult, merítve a keresztény és a hindu 

vallás tanaiból.  

 Az egyistenhívő buddhizmus a brahmanizmus által szentesített kasztrendszert elveti.  

  A zsidó vallás egy monoteista világvallás, amely fő szimbóluma az ötágú Dávid-csillag.  

 Az ellenreformáció során a keresztény vallás több ágra szakadt szét a 18. században.  

 A hindu vallás szent folyója a Gangesz, amely az Arab-tengerbe torkollik.  

 Az iszlám vallásban az istent Jahvénak nevezik, akit tilos képeken ábrázolni.  

 Az öt világvallás közül a buddhizmust követik a legtöbben, míg a zsidó vallást a 

legkevesebben.  

 A Kába-kő Medina városában található sötét meteorit, amely látogatása mindenki számára 

megengedett.  

 A keresztény vallás egyik legjelentősebb ázsiai országa a Fülöp-szigetek.  

 A Kína területén létrejövő buddhizmus Japánban már a 3. századtól kezdve jelen van.  

 

Javított mondatok:  
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3. Az iszlámhoz kapcsolódó videó megtekintését és a QR-kód felhasználását követően 

válaszolj a kérdésekre!  

 Miről szól a videó?   

            

             

 Melyik fő vallási kötelezettséghez kapcsolódnak a látottak?  

            

             

 Az iszlám hívőknek mit kell ilyenkor tenni?  

            

             

4. A zsidó valláshoz kapcsolódó gyűjtőmunkád alapján határozd meg a fogalmat, majd 

válaszold meg a kérdéseket!  

 Kóser:            

             

 Élelmiszerek, melyeket a zsidó vallású emberek nem fogyaszthatnak:     

             

 Mutasd be a menüt, amit a Budapestre érkező barátod számára készítettél el!  
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5. A segédanyagban látott térkép és a megválaszolt kérdések felhasználásával készíts egy 

(minimum hét soros, maximum a rendelkezésre álló hely) szöveget, melyben a hinduizmus 

bemutatkozik a többi világvallásnak! 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

6. Jeruzsálem a három egyistenhívő világvallás közös, szent városa. A következőkben képzeld 

magad egy helyi polgár helyébe, majd mérlegelj milyen előnyei és hátrányai vannak a 

vallási, kulturális sokszínűségnek.  

Előnyök Hátrányok 
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Kedves Tanulók!  

 

Az Ázsiában tett vallási, kulturális körutazásunk ezzel véget ért. Munkátok végezetével egy 

személyes kéréssel szeretnék hozzátok fordulni. Arra szeretnélek kérni Titeket, hogy a 

dokumentum alján, pár sorban fejtsétek ki gondolataitok a segédanyaggal és a feladatokkal 

kapcsolatban. Nevezettek meg 3 olyan pozitívumot, amelyek miatt tetszett a ppt és a hozzá 

kapcsolódó feladatok. Fogalmazzatok meg 2 tanácsot a kiadott munkákkal kapcsolatban! 

Ezekben a tanácsokban fejtsétek ki, hogy mi az, amin változtatni kellene és hogyan. 

Végezetül határozzatok meg 1 negatívumot, egy olyan dolgot, ami nem tetszett a ppt-vel és a 

feladatokkal kapcsolatban.  

Válaszaitok előre is köszönöm!  

Szabó Kristóf 

 

 

 

 

 

 

 


