
 Hittan helyi tanterv  
 

1. Célok és fejlesztési feladatok  

A tantárgy célkitűzéseit az Általános Kateketikai Direktórium határozza meg a hitoktató 
számára.  

 „A hitoktatás feladata, hogy segítse az embereket megvalósítani... az Istennel való 
közösséget, a keresztény örömhírt úgy kell előadnia, hogy nyilvánvalóvá váljék: általa kerül 
biztonságba az emberi élet legnagyobb értéke” (D 23). „Ezért a hitoktatásnak ápolnia kell és 
meg kell világítania az istenszeretet növekedését... és ennek az erénynek a megnyilvánulásait” 
(D 23). Tehát „nem elegendő, ha a hitoktatás csupán felébreszt valamilyen - jóllehet igaz - 
vallásos tapasztalatot: oda kell eljuttatnia az embert, hogy lassanként felfogja az isteni igazság 
teljességét” (D 24). 

Ezért tanításunkban mindig Krisztus áll a középpontban, hiszen „az Egyház alapja Őbenne van” 
és „Őbenne nyeri el minden a megújulását”. Krisztus által jutunk el az Atyához. De ez az 
„Atyához vezető út a Szentlélekben nyílik meg” (D 41). 
 
Ezért a foglalkozások segítsenek feldolgozni a gyermekek mindennapi tapasztalatait, 
élményeit. A fogalmi jellegű feldolgozást érzelmi megközelítéssel is ki kell egészíteni. 
Ismerkedjenek meg a gyermekek a történeti Jézus életének főbb eseményeivel. Ismerjék meg 
Jézus Krisztust, mint az Atya küldöttét (kapcsolódva a karácsonyi és a húsvéti ünnepkörhöz). 
Ismerjék meg a jézusi tanítás sarkalatos elemeit néhány evangéliumi példabeszéd tükrében. 
Váljanak számukra ismerőssé, érthetővé a vallási jelek, főbb szimbólumok; ismerkedjenek az 
egyházi élet személyeivel, eseményeivel és kellékeivel. 
Közös élmények, cselekvések kapcsán az osztályközösség tagjai erősödjenek 
összetartozásukban. Közös áhítatélmények révén váljanak képessé személyes imádságra; 
gyakorolják a közösségben végzett ima kötött, fegyelmezett formáit is. Jézus tanításának 
ismeretében tudatosan reflektáljanak személyes életük eseményeire, feladataira. 
Az anyag feldolgozásánál alkalmazzuk: az érzelmileg motivált, személyes jellegű 
beszélgetéseket; megfigyelések végeztetését; értékelések és ítéletalkotások ütköztetését; a 
dramatizálást; az élményrajzokat; az énekes-mozgásos és zenés gyakorlatokat.   
Fontos, hogy a hétköznapokon, az ünnepeken, a hagyományok kialakításakor a katolikus - 
vallásos értékrend közvetítésére törekszünk. 

A rendszeresség és folyamatosság didaktikai alapelvét követve és az életkori sajátosságokhoz 
igazodva egy-egy fejlődési szakasz követelményének megfelelően az alsó hat évfolyam 
tananyagát alapnak tekintve építkezzünk. 
A kisiskolás kor érzelmi-értelmi-akarati jellemzőit figyelembe véve a vallási ismereteket 
csupán alapozzuk, és megindítjuk a gyermeket a keresztény életgyakorlatban. Az oktatásban a 
gyermekek közvetlen környezetükben (család, rokonok, emberek, osztály és templomi 
közösség) szerzett tapasztalataira és a Világlátó (a sajátosan keresztény szemléletű környezet- 
és természetismeret) tantárgy ismereteire építünk.  
A személyiségfejlődés következő szakaszában - figyelembe véve a közösségi élet felé fordulás, 
a szociális érzés és a tettrekészség tényezőinek megjelenését - a keresztény életgyakorlattal 



kapcsolatos problémák és megoldási lehetőségek ismeretkörét bővítjük és mélyítjük. 
Figyelembe vesszük, hogy ezek a gyermekek már képesek akarati életükben a jó és a rossz 
differenciáltabb szemléletére és ennek alapján gyakorlatuk formálására. Nevelésükben az 
önnevelés és a lelkiismeret-formálás feladatának fontosságát is hangsúlyozzuk 

A serdülőkorúak adottságait figyelembe véve e korosztály tagjainak korábbi ismereteit 
hatékonyan bővítjük, és hangsúlyozzuk az ifjúkorban tudatosan vállalt katolikus életszemlélet 
és gyakorlat fontosságát. 
 
A tanulóktól elvárjuk, hogy minden életszakaszban - az életszakasz sajátosságainak 
megfelelően - szavakban és cselekedetekben tegyenek tanúságot Krisztus mellett. A katekézis 
anyagának egészében a Szentháromság-központúnak kell lennie. 
A katekézis történhet deduktív és induktív módszerrel: vagy az isteni világból indul ki, és eljut 
az emberig; vagy az emberi világból (bibliai események, liturgikus történések, az egyház és a 
mindennapi élet eseményei) indul ki, és eljut az isteni világhoz. 
„Olyan pedagógiai módszert kell kiválasztani, amely megfelel a hitoktatásban részt vevők 
közösségi körülményeinek” (D 46). 
 

 

2.A számonkérés és értékelés elvei:  
 

„Minden emberi tanítás első követelménye, hogy lehetővé tegye és felébressze a belső 
tevékenységet abban, akire irányul. A katekézissel tehát a hit belső aktusát kell felébreszteni” 
(D 75). 

A modern pedagógiai eszközök és a tanítás-technológiai ismeretek nagy segítséget nyújtanak 
az ismeretek elsajátításához és mélyebb, tartósabb megszilárdításához. Egyben segítséget 
nyújtanak az alkalmazásnál is. Így használható a foglalkozásokon az audiovizuális eszközöknek 
széles skálája, a rajz, a kép-meditáció a dramatizálás megoldásaival együtt. 
Az ellenőrzési és értékelési alapelvek megvalósításában a didaktika nyújtotta lehetőségekkel 
kell élnünk. Többek között a feladatlapos vizsgálódás különböző formáit is használhatjuk. 
Értékelésünkben figyelembe kell vennünk, hogy csak a vallásismeret elsajátítása mérhető és 
értékelhető. A hitbeli fejlődés foka, mértéke, annak őszintesége a kegyelem kérdése és Isten 
ítéletére tartozik. Alapszabályunk, hogy értékelésünk mindig nevelő szándékú legyen. 
Érdemjegyekkel büntetni igen veszélyes és a személyiség fejlődése szempontjából nagyon 
káros.  
A hittanár világosan megfogalmazott és következetesen érvényesített követelményrendszer 
alapján objektíven, igazságosan igyekszik értékelni.  
A tanulónak önmaga teljesítményéhez, egyéni képességeihez való viszonyítása fontos. Ez 
segíti őt abban, hogy a tőle telhető maximumot tudja nyújtani. Figyelembe kell venni, hogy 
nem minden gyermek egyformán hívő, hitvalló családból érkezik a hittanórára. A hit- és 
erkölcstan tantárgy ellenőrzési-értékelési rendszerében a folyamatosság elengedhetetlen 
követelmény. Az ellenőrzés kiterjedhet az írásbeli házi feladatra, füzetvezetésre is! A záró 
osztályzat tükrözi a tanuló évközi szerepléseit, és értékeli igyekezetét, a teljesítmény 



változásának irányát. Év végén mind a két félév jegyei számítanak. A félévi jegy csak 
tájékoztató jellegű.  
Az értékelés-osztályozás a hagyományos ötös fokozatú rendszerben történik: jeles /5/, jó /4/, 
közepes /3/, elégséges /2/, elégtelen /1/. Az egyes fokozatok tartalmát a tanterv követelményei 
határozzák meg.  

 
3. Tankönyvek, segédletek:  

Az Püspöki Konferencia által jóváhagyott és a fenntartó által jóváhagyott, illetve javasolt 
Katolikus Kiadók Tankönyvcsaládjai, azok segédanyagai, melyek a tankönyvjegyzékben 
szerepelnek és a helyi tantervben foglalt tartalommal megegyeznek. 

 
4. Hitéleti nevelésünk színterei:  

Állandó hitéleti programok • a magyar szentekről, ünnepekről, egyházi ünnepekről közös 
szentmisén emlékezünk meg, az éves munkaterv alapján, • a tanévet közös, ünnepi szentmisével 
kezdjük és fejezzük be. (Veni Sancte, Te Deum). Az étkezések kezdetén és végén tanulóink a 
pedagógussal közösen imádkoznak.  Szent Gellért-iskolánk védőszentjének napjának 
megünneplése, Szent Miklós ünnepe, az adventi hetek (december),a nagyböjti hetek, a farsang, 
• Édesanyákra való emlékezés- Szűz Anyánkhoz kapcsolódóan. Az Osztályok vállalása az 
adventi, nagyböjti időszakban, részvétel a közösség (falu életében) a községi, illetve 
egyházközségi rendezvényeken, mind a közösség élményének megélését adja a hittanulók 
számára. 

 
Készítette : Halász Károlyné  

 



2012-TŐL HELYI TANTERV HITTAN TANTÁRGYBÓL  
1. évfolyam heti (1+1 óra)  

Témakör 
Óraszám 

Tartalom Taneszköz 
Kötelező Szabadon 

választható 

Isten gyermeki 
vagyunk 

 

3  

Ismerkedés egymással, a közöséggel, a hittannal az iskolával. 
Ismerkedés a teremtett világgal és az 
embertársakkal.  
Énkép, önismeret 

 

A környezet 
megismerése, 
énektanulás, 
hangszeres  
(gitáros) 
kísérettel.  
A témákhoz 
kapcsolódóan 
bábhasználat, 
dramatizálás, 
projektor és 
interaktív 
eszközök 
használatával, 
filmek Jézus 
életéről, játékos 
feladatok. 
Kézművesség-
gyurmával, 
festés, ragasztás 
technikával.   
Gyermekbiblia  
Szentírás  
 

 

 1 összefoglalás 

Világunk, 
embertársaink 
 

15  
A nagyvilág: a Föld 
Az élő világ: Isten az élet ura 
A ránk bízott világ 

 

 1  Összefoglalás 

Isten Fia 
emberré lett 
 

13  

Embertársaink (nemek, életkorok, 
embertípusok) Élet a családban: családtagok, 
vendégszeretet; családi ima 
advent: az angyali üdvözlet (Isten megajándékoz minket); 
Mikulás-óra  
Mária és József várja a gyermeket: várakozás, felkészülés; 
előkészület a karácsonyi történet dramatizálására; 
további előkészületek: ajándékkészítés; 
ünnepi karácsonyi óra; 
a napkeleti bölcsek látogatása (Jézus minden emberhez jön); 

 
 



 

 1  Összefoglalás  

Isten Fia 
köztünk él!  
 

20  

Élet az embertársak között: szomszédok, az 
utca népe 

Jézus a világ elé lép (tanítványok választása, a tanítványok 
életmódja); 
Jézus az Atya szeretetéről tanít (a tékozló fiú története); 
a tékozló fiú története: elmélyítés, dramatizálás; 
Jézus az emberszeretetről tanít (az irgalmas szamaritánus); 
az irgalmas szamaritánus története: elmélyítés, dramatizálás; 
Jézus részt vesz az emberek életében (a kánai mennyegző, a 
kenyérszaporítás); 
Jézus segít barátain (a vihar lecsendesítése); 
Jézus segít a betegeken és szomorkodókon (csodás gyógyítások); 
Jézus azt akarja, hogy boldogok legyünk; 
összefoglaló: a köztünk élő Istenember; 
ráhangolódás a szenvedéstörténetre: Jézus ellenségei; 
a rossz, a bűn az emberek életében; 
bevonulás Jeruzsálembe és az utolsó vacsora; 
Jézus szenvedett értünk és meghalt a kereszten; 
Jézus feltámadása: ünnepi húsvéti óra; 
Jézus feltámadása után találkozik övéivel; 
mi is találkozhatunk Vele: embertársainkban; 
mi is találkozhatunk Vele: az eucharisztiában; 
mi is találkozhatunk Vele: Igéjében (a Szentírásról); 
a Lélek pünkösdi eljövetele: ünnepi pünkösdi óra; 

 
 



 

 1  Összefoglalás (részösszefoglaló a húsvéti ünnepkörből)  
 

Isten népe 
7  

Gyermekek egymás között: az együttélés 
Isten családjának tagjai leszünk: a keresztelés; 
a kereszteléskor meghívót kapunk Isten országába; 
Jézus pásztorokra bízta népét: papok, püspökök, pápa; 
Isten népének ünnepi együttléte: a szentmise; 
mindennapjaink megszentelése: imamódok, imaformák 
(keresztvetés, Miatyánk); 
Jézus anyát is adott nekünk: Mária (Üdvözlégy...); 
élet az egyházközségben; 
részösszefoglalás az Egyházról (más keresztény felekezetekre való 
kitekintés az ökumené szellemében); 
összefoglaló az ünnepekről, ünnepkörökről (az egyházi év); 
csapatversenyek, tesztek az év folyamán tanultakból; 
rajzaink, munkáink összegyűjtése, rendezése kapcsán emlékezünk az 
év folyamán tanultakra; 
ünnepi hálaadó óra (kitekintés a nyári szünidőre); 

 

 2  Összefoglalás  

 
3  

Égi édesanyánk- Mária ünnepe  
Az egyház születésnapja- Pünkösd ünnepe 
 

   



Egyházi ünnepekhez 
kapcsolódó aktuális 

foglalkozások 

5  

Szent Gellért napja 
Szent Ferenc ünnepe 
Jézus születése- karácsony ünnepe 

     Jézus feltámadása -húsvét ünnepe 
 
 

   

összesen  
    

72 
 

2. évfolyam heti (1+1) óra  

Témakör 
Óraszám 

Tartalom Taneszköz 
Kötelező 

Szabadon 
választható 

Jézus 
követésre hív  

6  

Jézus, aki követésére hívja az embert – 
ismerkedés az újszövetségi elbeszélésekkel: 
Az első tanítványok meghívása 
Jézus és a gyermekek 
Lévi, a vámos meghívása 
A gazdag ifjú találkozása Jézussal 

 
A témákhoz 
kapcsolódóan 
bábhasználat, 
dramatizálás, 
projektor és 
interaktív 
eszközök 
használatával, 
filmek Jézus 
életéről, játékos 
feladatok. 
Kézművesség-

 1 Összefoglalás  

Jézus 
örömhírre hív 5  

Az örömre hívó Jézus – ismerkedés az 
újszövetségi elbeszélésekkel: 
A kánai menyegző 
A csodálatos kenyérszaporítás 
Jézus imádkozni tanít 



  
 gyurmával, 

festés, ragasztás 
technikával.   
Gyermekbiblia 
Szentírás 
Katolikus 
énekeskönyv 
Ifjúsági 
énekeskönyv 

 
Szemléltető- 
képek 
,eszközök,  
színes papírok, 
ragasztók , 
díszítő elemek  

Jézus a 
Mennyei 
Atyához hív 

  
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy  
 

 1  Összefoglalás  

Jézus 
testvérként hív  

14  

Jézus születésének elbeszélése az 
evangéliumokban – az újszövetségi 
elbeszélések megismerése: 
Az angyali üdvözlet 
Mária látogatása Erzsébetnél  
Úton Betlehem felé 
Jézus születése; első látogatói: a pásztorok 
Jézus bemutatása a templomban 
A napkeleti bölcsek látogatása 
Jézus az egész világ Megváltója 
A 12 éves Jézus a templomban 

 2  Összefoglalás  

    Jézus példájával  
 14  

Jézus életének eseményeit bemutató 
elbeszélések az evangéliumokban – az 
újszövetségi elbeszélések megismerése: 
Jézus megkeresztelkedése 
Jézus elvonul a pusztába 
Nem mindenki fogadja el Jézus tanítását 
Bevonulás Jeruzsálembe 
A kereskedők kiűzése 
a templomból 
Az utolsó vacsora 
Jézus imádkozik az emberekért 



Az oltáriszentség elrendelése 
Jézus elfogása, pere 
Jézus a kereszten – János és Mária 

Jézus 
közösségbe 
hív 
 

14  

Jézus életének eseményeit bemutató 
elbeszélések az evangéliumokban – az 
újszövetségi elbeszélések megismerése: 
Jézus feltámadása 
Jézus és Mária Magdolna találkozása 
Az emmauszi tanítványok 
Tamás apostol hitetlensége 
Jézus a Tibériás tavánál 
Jézus búcsúzik 
Jézus Péterre bízza az egyházat 
A tanítványok közössége Jézus  
Jézus mennybemenetele után 

Jézus 
 tanúságtételre hív  
 
 
Egyházi ünnepekhez 
való aktuális 
foglalkozások 

10  

A tanúságtévő közösség – az újszövetségi 
elbeszélések megismerése: 
Az első Pünkösd – a Szentlélek eljövetele 
A Szentlélek ajándékai 
Mária -Égi édesanyánk -az egyház édesanyja  
Új élet kezdődik- a keresztség -krisztusi élet bennünk  

 5 

 Összefoglalás  
Szent Gellért napja  
Szent Ferenc ünnepe 
Jézus születése-karácsony ünnepe 
Jézus feltámadása- húsvét ünnepe  
 

 
 8   

72 



                                                                                   2020-TÓL HELYI TANTERV HITTAN TANTÁRGYBÓL  

3. évfolyam heti (1+1)  

Témakör 
Óraszám 

Tartalom Taneszköz 
Javasolt Tervezett 

A találkozás öröm  
10  

Az evangéliumi Jézus megismerése: 
Az örömet adó találkozás-elbeszélések 
értelmezése: 
Mária, Simeon, a bölcsek 
A tanítványok öröme 
A halászok és Máté meghívása 
A gazdag ifjú 

A témákhoz 
kapcsolódóan 
bábhasználat, 
dramatizálás, 
projektor és 
interaktív 
eszközök 
használatával, 
filmek Jézus 
életéről, 
játékos 
feladatok. 
Kézművesség-
gyurmával, 
festés, 
ragasztás 
technikával.   
Gyermekbiblia 
Szentírás 
Katolikus 
énekeskönyv 
Ifjúsági 
énekeskönyv 
 

 1 
Összefoglalás 

A változás öröme 
10  

Az evangéliumi Jézus megismerése: 
Az ember változását bemutató evangéliumi 
elbeszélések megismerése: 
A bűnös asszony Simon farizeus házában 
Bartimeus meggyógyítása 
Nikodémus 
A szamariai asszony 

 1 
Összefoglalás  

A változás kapcsolat  10  

Az evangéliumi Jézus megismerése: 
A Jézussal való kapcsolatot bemutató 
evangéliumi elbeszélések megismerése: 
Példabeszédek: 
Jézus: a jó Pásztor 
Jézus: a kapu 



Jézus: az Út, az Igazság és az Élet 
Jézus a gondviselésről tanít 
A tékozló fiú története 

Diafilm nézés, 
megbeszélés 
DVD, videó-
filmek 
Színezők, 
rajzolások, 
Füzetvezetés, 
díszítés, 
Rejtvények, 
tesztkérdések 
megoldása 
vita, 
versenyzés és 
sok-sok ének 
 
 

 2 
Összefoglalás  

A változás növekedés 
a bölcsességben 

8  

Az ember növekedését elősegítő Jézust 
bemutató evangéliumi elbeszélések 
megismerése: 
Példabeszéd a sziklára épült házról 
A talentumokról szóló példabeszéd 
A szűk kapu, a keskeny út 
Jézus lecsendesíti a vihart 
A csodálatos halfogás 
A bénát Jézus elé viszik barátai 
Jézus meggyógyítja a tíz leprást 
A magvetőről szóló példabeszéd 
Látogatóban Máriánál és Mártánál 
Az irgalmas szamaritánus 
Jézus megbocsátásra tanít 

  
 

A változás szeretetből 
vállalt áldozat  

8  

Az emberért áldozatot vállaló Jézust 
bemutató evangéliumi elbeszélések 
megismerése: 
Az utolsó vacsora 
Jézus kereszthalála 
Jézus feltámadása 

   
 



A megváltás élet 
8  

A megváltó Jézust bemutató evangéliumi 
elbeszélések megismerése: 

A főparancs 
Jézus nem ítél el 
Bűnbocsátó hatalom 

  
 

A találkozás, küldetés  
8  

Az életet adó Jézust bemutató evangéliumi 
elbeszélés megismerése: 
Jézus az élet kenyere  
A küldetést adó Jézust bemutató 
evangéliumi elbeszélés megismerése: 
Az első keresztények élete 

 1 
Összefoglalás  

Az egyházi év 
ünnepeihez tartozó 

foglalkozások 
3  

Szent Gellért napja 
Szent Ferenc ünnepe 
Jézus születése- karácsony ünnepe 
Jézus feltámadása -húsvét ünnepe 

 

Összefoglalás   2 
Évvégi összefoglalás  
Anyánk -napja- Égi édesanyánk köszöntése 
Pünkösd ünnepe  

 

Összesen  
    

72 

 

 

 
 



                                                                                             4. évfolyam heti ( 1+1)  

Témakör 
Óraszám 

Tartalom Taneszköz 
Javasolt Tervezett 

Nagy néppé teszlek  

10  

Az ősatyákról szóló ószövetségi 
elbeszélések megismerése és értelmezése: 
Nagy néppé teszlek - mondja az Úr 
Mi Isten terve énvelem?  
Ábrahám legnagyobb próbatétele 
Ábrahám könyörög a bűnösökért  
Szabad-e veszélyeztetni örök életünket?  
Jákob idegenben 
Elfeledkezik-e rólunk az Isten? 

A témákhoz 
kapcsolódóan 
bábhasználat, 
dramatizálás, 
projektor és 
interaktív 
eszközök 
használatával, 
filmek Jézus 
életéről, játékos 
feladatok. 
Kézművesség-
gyurmával, 
festés, ragasztás 
technikával.   
Gyermekbiblia 
Szentírás 
Katolikus 
énekeskönyv 
Ifjúsági 
énekeskönyv 

 
Képes kis biblia  

Kicsinyek 
szentmiséje  

 1 

összefoglalás  

Kimenti népét az Úr 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Mózesről és a szövetségkötésről szóló 
ószövetségi elbeszélések megismerése és 
értelmezése: 
Mózes meghívása és küldetése 
A húsvéti bárány 
Átkelés a Vörös-tengeren 
Az aranyborjú 
A manna 
Szövetségkötés, a tízparancs 

 
 
 
 
 



1  Összefoglalás  Magyar Szentek 
élete -könyv, 

kirakó, matricás 
füzet  

 
Biblia földje -
bibliai térkép  

Kapcsolódás a 
környezet, ének, 

olvasás 
 (irodalom, 
történelem 
leckéihez)  

  

 

Jézus közelében  

13  

Adventi készület- a Messiás várása  
A világosság a világba jött- Jézus bemutatása a templomba 
Ki lát igazán? -Bartimeus a Jerikói vak  
Ehhez én kevés vagyok  
Mint bárányok a farkasok közé -a hetvenkettő küldetése 
Isten országának törvénye 
A közösen hordozott kereszt 
 Jakab és János kérése 
Az emmauszi tanítványok 
Hitelen Tamás  
Halászból emberhalász  
Miért üldőzől 
Saul megtérése 

 

 1 

 Összefoglalás  

Jézus követői  11 

 
 
 
 
 
 
 

egy anya reménye 
Isten szeretete elé semmit ne tégy!  
remeték és szentek  
Szent Benedek  
Felelősen egy népért 
Királyi segítőtárs 
A közösségteremtő remete-Boldog Özséb 



 
 
 

A békességszerző királylány -Szent Erzsébet -Szent Margit  
Szeretet öröm- Néri Szent Fülöp  
Iskolánk szentje: Szent Gellért  
Mai szentek  

 

 1 

 Összefoglalás 

Szereti népét az Úr  

10  

A legfontosabb ószövetségi tanító jellegű 
elbeszélések megismerése, értelmezése 
Az egyház Krisztus titokzatos teste  
Ne féljetek a harmadik évezred szentjeinek lenni 
Krisztus követői vagyunk -hitének  
Mária országa  

 1 

 Összefoglalás  

Az egyházi év 
ünnepeihez kapcsolódó 

foglalkozások  
 
 

Összefoglalás  

10  

Szent Gellért napja 
Szent Ferenc ünnepe-Állatok világnapja 
Jézus születése- karácsony ünnepe 
Jézus feltámadása -húsvét ünnepe 

 3 

Visszatekintő: a Titokzatos test -az Egyház  
Ne féljetek a harmadik évezred szentjei lenni  
Évvégi összefoglalás  

összesen  
    

72 

 



5. évfolyam heti ( 1+1)  

Témakör 
Óraszám 

Tartalom Taneszköz 
Javasolt Tervezett 

A Szentírás  
Ószövetség – Az 

ősatyák  

10 5 

Mi a Biblia? -részei, kapcsolódás a tudományokhoz, irodalmi, 
történelmi tanulmányok  
Az ószövetségi történelem dióhéjban  
Az első teremtéstörténet  
Szeretetre teremtett  
A bűnbeesés  
Káin és Ábel  
Ábrahám, Isten barátja  
Izmael és Izsák  
Ábrahám áldozata  
„Az Úr Józseffel volt”  

 

A témákhoz 
kapcsolódóan 
bábhasználat, 
dramatizálás, 
projektor és 
interaktív 
eszközök 
használatával, 
filmek Jézus 
életéről, játékos 
feladatok. 
Kézművesség-
gyurmával, 
festés, ragasztás 
technikával.   
Gyermekbiblia 
Szentírás 
Katolikus 
énekeskönyv 
Ifjúsági 
énekeskönyv 
 
képzőművészeti 
alkotások , 
irodalmi, 
zenetörténeti, 

 1 

 Összefoglalás 

Az Isten kivezeti népét 

2  

Mózes  
12. A pusztai vándorlás A bírák kora  
 

 1 

 Összefoglalás  

Az újszövetség 
jelenléte az 

ószövetségben 
10 5 

 A bírák kora -Az Izrealita nép története, történelmi helyek, 
események  
 Sámuel és Saul  



-Isten vezeti népé, nem 
hagyja magára, 

Messiási ígéretek 

 Dávid -királyok könyvének megismerése, történelemi helyek,    
témák , kapcsolatok 
 Illés  
 Izajás  
 Jeremiás és Ezekiel 
Jónás  
Zsoltárok 
Énekes-Zsoltárok 

történelmi 
művekkel 
kapcsolatok. 
 
Térképek  
 
projektek  
 

Képregények  

 1 

 Összefoglalás 

Az újszövetség I.  
 

10 5 

 Az Újszövetségi Szentírás könyvei 
 Jézus életének történeti kerete 
 Megszületett a Megváltó 
 „Készítsétek az Úr útját!” 
 Elérkezett az Isten Országa 
 „A vámosok és a bűnösök barátja” 
 Jézus példabeszédei 
 Akik Jézus ellen döntöttek 
 „Körüljárt és jót tett” (ApCsel 10,38) 

 

 1 

 Összefoglalás  

Az újszövetség II.  
-értünk vállalta áldozat  

4  

Jézus bevonulása Jeruzsálembe 
Az utolsó vacsora 
A passió 
„Nincs itt, feltámadt” 



 1 

 Összefoglalás – a húsvéti öröm  

Az Egyház 
születése 

 

10  

Pünkösd  
Péter, a szikla 
 Saulból Pál 
 „Megmutatom neki, mennyit kell értem szenvednie” (ApCsel 
9,16) 
A szeretet himnusza 
Szent Pál tanítása 
 „Isten a szeretet” 
A mai kor Egyháza-világunk 

 1 

 
 Összefoglalás  

Az egyházi év 
ünnepeihez kapcsolódó 

foglalkozások  
 

 4 

Szent Gellért napja 
Szent Ferenc ünnepe-Állatok világnapja 
Jézus születése- karácsony ünnepe 
Jézus feltámadása -húsvét ünnepe 

 1 

 Összefoglalás 

 
46 26   

72 

 
 
 
 



6. évfolyam (1+1) 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom Taneszköz 
Javasolt Tervezett 

Az üdvösség műve az 
Egyház életében 
bontakozik ki. 
Egyháztörténet  

az őskeresztényi 
egyház  

10  

Az első keresztény közösségek:  
Vértanúk-Szent István vértanú 
A misszió a nemzetek között 
Szent Pál missziós útjai  
A keresztény üldözések  
Történelmi háttér a római birodalomban- Császárság 
A nagy hitviták  
A szerzetesség születése 
A nyugati egyház vallási élete 
Az egyházszakadás  

A témákhoz 
kapcsolódóan 
dramatizálás, 
projektor és 
interaktív 
eszközök 
használatával, 
filmek Jézus, 
Szentek életéről, 
játékos 
feladatok. 
Kézművesség-
gyurmával, 
festés, ragasztás 
technikával.   
Gyermekbiblia 
Szentírás 
Katolikus 
énekeskönyv 
Ifjúsági 
énekeskönyv 
 

 
Tankönyv  
térkép, digitális 
felület,  

 2 

 Összefoglalás  

A magyar 
kereszténység  

4  

A magyar kereszténység születése  
Géza fejedelem- István keresztsége 
Árpádházi szentek  
Szent Gellért püspök élete (Iskolánk védőszentje)  

 1 

 Összefoglalás  

Az Egyház indulása és 
annak nehézségei  

 
10  

Harc a pápaság és a császárság között – Pápaság intézménye 
keresztes hadjáratok – a Szentföld akkor és ma  
A kolduló rendek születése – szerzetesrendek megismerése 
A lovagrendek születése 
A szeretet gyakorlása  



 
 
 

Szentírás  
Filmek pld.: 
Quo vadis 
Pál Krisztus 
apostola  stb. 
 

 
 1 

 Összefoglalás  

Az egyház terjedése és 
annak problémái  

2  

Az avignoni fogság  
A pápaság intézménye  
Eretnek mozgalmak, üldözések, hitviták  

 1 

 Összefoglalás  

Az egyház folyamatos 
megújulásra szorul  

14  

Humanizmus   
reneszánsz  
Az újkor születése 
A reformáció  
 A trienti zsinat  
Katolikus megújulás  
Harc a törökkel  
A felvilágosodás kora és a francia forradalom  
XIX. század – a változások kora 
A századforduló  
 Az első világháború 
A második világháború  
A kommunizmus  

 1 

 Összefoglalás  



Az Egyház ma is él  

4  

A II. Vatikáni zsinat -a zsinatok belülről, a zsinati atyák 
Korunk egyháza  
A pápák ( és korok)  
Szentek ( Szent Pió, Maximiliam Kolbe)  

  

 

A szentségek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az egyházi év 
ünnepeihez kapcsolódó 

események  
 
 
 

 
Összefoglalás  

 
 

14  

A szentségek és szentelmények liturgikája 
belépés Krisztus közösségébe; küldetésben; a mindennapi 
találkozások; a bűnös ember találkozása; a betegség keresztjét 
viselve; küldetés Isten népéhez; küldetés a családban; hálaadás 
Isten adományaiért ( 
szentségek az egyház életében  
keresztség  
bérmálás  
oltáriszentség  
A bűnbánat és a betegek kenete 
Az egyházi rend szentsége 
A házasság szentsége  
Áldások és szentelmények : búcsú a földi élettől; a mennyei, örök 
liturgia 

 6 

Szent Gellért napja 
Szent Ferenc ünnepe-Állatok világnapja 
Jézus születése- karácsony ünnepe 
Jézus feltámadása -húsvét ünnepe 

 2 

Égi édesanyánk Mária  
Pünkösd –  
A Pünkösd  



 Az ősegyház élete: misszió, 
összetartozás, mindent megosztó 
szeretet  

 

 
58 14   

72 

 

 

7. évfolyam heti ( 1+1)  

Témakör 
Óraszám 

Tartalom Taneszköz 
Javasolt Tervezett 

Kinyilatkoztatás a 
világban -Isten 

keresése  
10  

          Belső értékeink: 
ismeretek fontosságának 
tudatosítása a személyes életre és a 
közösségi együttműködésre 
vonatkozóan 

 
Én/ és Mi? 
Mit mutat a tükör? Ki vagyok Én! 
Nevek, Isten neve 
Hol a kincs? 
Csapatjátékos vagy? 
Kit értékelsz nagyra?  
Meddig növekedhetünk?  

A témákhoz 
kapcsolódóan 
dramatizálás, 
projektor és 
interaktív 
eszközök 
használatával, 
filmek Jézus, 
Szentek életéről, 
játékos 
feladatok. 
Kézművesség-  
Gyermekbiblia 



 1 

Összefoglalás  Szentírás 
Katolikus 
énekeskönyv 
Ifjúsági 
énekeskönyv 
 
Tankönyv, 
térkép, vallásos 
könyvek, 
imafüzetek 
Projektek  
 

 
  

Hiszek Istenben  

10  

Istenkapcsolat, mint érték  
A hit lépcsőfokai 
A láthatatlan kapocs  
Aki az első lépést megteszi  
Aki örök célt tűz ki számunkra  
Színes egyéniség  
A legnagyobb érték  

 1 

 Összefoglalás  

Hiszek Isten 
egyszülött Fiában  

10  

A legnagyobb ajándék 
Remény, mely lendületbe hoz  
Várakozás, amely érlel –  
Advent a történelemben 
- a Zsidó nép várakozása  
 -várakozás a mi életünkben 
Az ünnep ajándéka -Krisztuskövető keresztény 
A legnagyobb ajándékozó  
Kegyelem  
A legnagyobb ajándék!  
-hit, remény, szeretet 
Az időszak, ami feltölt és lendületet ad!  

 1 

 Összefoglalás  



Hiszek Isten Szent 
Lelkében  

10  

Az értékes barátság 
Az Ima, kommunikáció  
tartópillérek  
szegletkő 
Hit 
Remény 
Szeretet  
Kapunyitás  
Szeretet lépcsőfokai 
A kapcsolatok tetőpontja  
A lélek, amely segít megérteni mindent 

 1 

 Összefoglalás 

A keresztény 
misztérium ünneplése  

10  

Jézus szenvedése, halála és 
feltámadása a 
történelemtudomány fényében 
(Jézus halálának ideje, a zsidó 
húsvét és a kovásztalan kenyér 
ünnepe, az utolsó vacsora ideje, 
Jézus feltámadása)  

 Ellbukás és felemelkedés  
 Értékes élet  
 Dönt-és 
 az odaajándékozható élet 
A visszakapható élet  
 Húsvét öröme -Krisztus engesztelő áldozata 

 1 

 Összefoglalás  



Az egyház, mint Isten 
új népe 

7  

Az egyház a Szentlélekből születik, 
az egyház az evangélium hirdetéséből születik; 
az egyház a hitből és a keresztségből születik); 
az egyház újdonsága 
az egyház újdonsága Jézusban van;  
a megújított élet; az ideális keresztény élet;  
egy közösség, amely fejlődik 

 2 

A világ és az egyház jövője -
János jelenéseiben  

 
 

Értékes közösség  
 
 
 
 
 
 
 
Egyházi ünnepekhez 
kapcsolódó aktuális 
foglalkozások 

3  

A közösség ereje: az egyház a világban, a társadalomban, a plébánián, 
az emberek között, a családban  
Az egyház tulajdonságai: egy-egyetemes 
Az egyház liturgiája  
A jó hír továbbadása 

 

 5 

 Összefoglalás – TE DEUM  
 

Szent Gellért napja 
Szent Ferenc ünnepe 
Jézus születése- karácsony ünnepe 

      Jézus feltámadása -húsvét ünnepe 
 

 
60 12   

72 

 

 

 



8. évfolyam heti (1+1)  

Témakör 
Óraszám 

Tartalom Taneszköz 
Javasolt Tervezett 

Az emberi méltóság, 
szabadsága, hivatása 

10  

Az Ember Isten képmása (Az emberi méltóság. ) 
Hivatásunk a boldogságra (Mindenki boldogan szeretne élni. ) 
Bűnbeesés, az eredeti bűn és az áteredő bűn - az ember megváltóra 
szorul 
Irgalmasság és a bűn (A bűn meghatározása, sokfélesége, a bűnök 
súlya) 
Jézus küldetése (Krisztusban megjelent a Földön az Istennek tetsző 
ember) 
Jézus a mi Megváltónk 
Szabadság és felelősség (Választás jó és a rossz között) 
Az emberi cselekedetek erkölcsisége (Jó és rossz cselekedetek) 
A lelkiismeret (fajtái, nevelése - a lelkiismereti alapon történő 
választás) 
Az erények (Az isteni erények - a sajátosan krisztusi erények - 

A témákhoz 
kapcsolódóan 
dramatizálás, 
projektor és 
interaktív 
eszközök 
használatával, 
filmek Jézus, 
Szentek életéről, 
játékos 
feladatok. 
Szentírás 
Katolikus 
énekeskönyv 
Ifjúsági 
énekeskönyv 
 
Tankönyv, 
térkép, vallásos 
könyvek, 
imafüzetek 
 
Projektek kiadott 
feladatfeldolgozás, 
önálló munka  

 2 
 Összefoglalás  

Az emberi közösség  10  

Az emberi közösség 
Az emberi hivatás közösségi jellege. (Hivatások - család) 
Az emberi személy tiszteletben tartása (egyenlőség és 
különbözőség, - szolidaritás) 
Felelősség és részvétel a társadalmi életben (A közjó - a 
szubszidiaritás) 
A társadalom közösségi feladatai (közigazgatás, egészségügy, 
kultúra... politika) 



Igazságosság és szeretet (közgazdaság, kereskedelem... kisebb és 
nagyobb közösségek kapcsolata) 

 2 
 Összefoglalás  

Az isteni üdvözítés: a 
törvény és a kegyelem 

10  

Ki kedves Isten előtt? 
Az erkölcsi törvény (a természetes erkölcsi törvény) 
Az ószövetségi törvény (Tízparancsolat) 
Az evangéliumi törvény (A főparancs - A nyolc boldogság) 
Az Egyház anya és tanító (Az Egyház parancsai) 
A kegyelem és megigazulás - az istengyermeki, kegyelmi élet 
Szabadulás a bűntől (Keresztség, bűnbocsánat szentsége, tökéletes 
bánat... ) 

 2 
 Összefoglalás  

A Krisztus az ember  
-az emberi élet  16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minden ember felebarátunk (testvér, rokon, barát, iskola - 
munkatárs, felebarát) 
Férfinak és nőnek teremtette... ( A tisztaság hivatása - a tisztaság 
különböző életformái - a tisztaság elleni vétkek - lányok fiúk 
kapcsolata) 
Nemek -nemiség meghatározása  
A házastársi szeretet (felbonthatatlanság - hűség - gyermekáldás - a 
házasság méltósága) 
A család Isten tervében (A családtagok kötelességei, a szeretet 
helyes sorrendje, otthoni munka... ) 
A polgárok és a vezetők kötelességei (hazaszeretet, részvétel a 
közéletben) 



 
 

Ne ölj! Az emberi élet tisztelete (testi és lelki egészségünk védelme 
- közlekedési szabályok - mértékletesség - káros szenvedélyek – 
Bioetikai kérdések 
botránkoztatás - abortusz - eutanázia - öngyilkosság) 
Ellenségeinket is szeretjük (jogos önvédelem, szándékos 

 2  Összefoglalás  

Az élet ritmusa- 
Krisztusban  

12  

Hitvallás  
Apám- A mennyei Atya-a szentháromság tisztelete -Jézus 
kinyilatkoztatta az Atyát- Isten  
A gondviselés- az isteni gondviselés, intézkedések sorozata, a 
végső tökéletesség felé vezet. 
A Teremtő- Isten és ember kapcsolata, az isteni alkotás 
(univerzum, teremtés, ősrobbanás, evolució,)   
életritmus (embernek lenni, mi közöm Jézushoz, Istenember)  
ajándékká válni-ajándékot adni 
egyszer élsz( az élet vége, a halál után, második úreljövetel, külön 
ítélet, világvége) .  

 2  Összefoglalás  

Egyházi ünnepekhez 
kapcsolódó aktuális 

foglalkozások 

 4 
Szent Gellért napja 
Szent Ferenc ünnepe 
Jézus születése- karácsony ünnepe 

      Jézus feltámadása -húsvét ünnepe 
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