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RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET 
 

TANÉV: 2013/ 2014 
 
 
 
HITOKTATÓ NEVE: Kóródiné Mikes Mónika 
 
PLÉBÁNIA: Eger – Fájdalmas Anya Plébánia 
 
KOROSZTÁLY: 1. osztály 
 
AZ ÉVES CÉL:  
Fedezze fel a gyermek, hogy élete Isten ajándéka. Ismerje meg a gyermek Istennek az emberre vonatkozó teljes tervét, azaz, hogy az örök 
boldogságban kívánja részesíteni. Jézus hétköznapi életén keresztül fedezze fel, hogy az õ mindennapjaiban is jelen van az Isten.  
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Órakeret: 36 óra 
 

Bevezetõ órák 1 óra 
Teremtés témakör 5 óra 
Szentek, Mindenszentek, Halottak 
napja 

4 óra 

A karácsonyi ünnepkör 6 óra 
Jézus az emberek között 6 óra 
Húsvéti ünnepkör 7 óra 
Életünk az Egyházban 3 óra 
Összefoglalás 4 óra 
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Óra- 
  

Ismeretanyag 
 

Tanulói  
 

Szemlél- 
Egyéb 

(tantárgyi  
szám Tananyag Összefüggések Fogalmak Nevek Évszámok Helynevek tevékenység, 

készségfejlesztés 
tetés, 

eszközök 
koncentráció, 
megjegyzés) 

 
Kapcsolat a 

plébániai élettel 

1. Kisboldogasszon
y 

A Mennyei 
Atya 
családjához 
tartozunk 

Ismerkedés 
egymással, a 
tantárgyal, 
Isten nagy 
családja 
fogalmának 
bevezetése 

Isten, mint 
Atya 

   Beszélgetés, 
énektanulás, rajz, 
játék 

Munkafüzet 
(minden órán), 
ceruza, 
olló,ragasztó, 
bábok 

 Veni Sancte – 
Eger - Bazilika 

2. Évk. 24.vas. Isten családat 
oadott nekünk, 
szüleink 
gondoskodnak 
rólunk 

Isten 
gondoskodó 
szeretetének 
tudatosítása, 
amely szüleink 
szeretetén 
keresztül ér el 
hozzánk 

hála, 
felelõsség 

   beszélgetés, 
feladatmegoldás, 
énektanulás, 
imádság 
 
 
 
 
 
Házi feladat: 
Gyûjtõ feladat: 
legalább három 
„világnap” 
idõpontot az évben 

Szemléltetõ anyag 
képei, munkafüzet 

 Servita templom 
búcsúja 

3. Évk.25.vas. A Mennyei 
Atya 
gondoskodik 
rólunk – A 
teremtett világ  

Isten 
gondoskodó 
szeretetének 
tudatosítása, 
amely a 
teremtett 
világon 
keresztül ér el 
hozzánk  

    Beszélgetés, táblai 
munka, 
csoportosítás, táblai 
rajz, énektanulás, 
imádság 

Képek/diák   
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Óra- 

  
Ismeretanyag 

 
Tanulói  

 
Szemlél- 

Egyéb 
(tantárgyi  

szám Tananyag Összefüggések Fogalmak Nevek Évszámok Helynevek tevékenység, 
készségfejlesztés 

tetés, 
eszközök 

koncentráció, 
megjegyzés) 

 
Kapcsolat a 

plébániai élettel 

 
4. Évk.26.vas. 

(Szent Mihály, 
Gébor és 
Rafeael) 

A teremtõ Isten 
munkatársainak 
hív minket 

Isten 
alkotóképesség 
ajándékozott 
meg minket, az 
emberi munka 
méltósága és 
értéke  

    Dramatizálás, 
beszélgetés, egyéni 
feladatmegoldás, 
kézmûveskedés, 
ének, imádság 

Munkafüzet, só-
liszt gyurma, az 
ismétléshez az 
elõzõ óra képei 

  

5. Évk.27.vas. Isten ránk bízta 
a világot 

A teremtett 
világ Isten 
ajándéka, 
amelyre 
vigyáznunk 
kell.  

    Beszélgetés, 
dramatizálás, rajz, 
ének, imádság 

Szemléltetõ anyag 
képei, dramatizálás 
eszközei 
B változat: 
papírszívek  

  

6. Évk.28.vas. Sokfélék 
vagyunk 

Minden ember 
egyedi és 
megismételhete
tlen 

Önelfogadás, 
mások 
elfogadása 

   Beszélgetés, 
vizuális felismerés, 
ének, imádság 

Szemléltetõ anyag 
képei, kis tükrök 

  

7. Év.29.vas. Isten örök életet 
adott nekünk 

Isten örök terve 
az ember 
boldogsága 

Feltámadás 
Örök élet 
Megváltás 
Üdvösség 
Kárhozat 
Tisztítótûz  
Ima a 
halottakért 

 

 

 

   Beszélgetés, ének, 
imádság, rajz 

Száraz falevelek, 
fehér terítõ, kis 
csokor virág, 
feszület, mécsesek  
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Óra- 

  
Ismeretanyag 

 
Tanulói  

 
Szemlél- 

Egyéb 
(tantárgyi  

szám Tananyag Összefüggések Fogalmak Nevek Évszámok Helynevek tevékenység, 
készségfejlesztés 

tetés, 
eszközök 

koncentráció, 
megjegyzés) 

 
Kapcsolat a 

plébániai élettel 

 

8. Évk.30.vas. Szent Márton 
ünnepe 
 
 
 

Szent Márton 
élete a 
felebaráti 
szeretet példája 

    Beszélgetés, képek 
sorba rendezése, 
ének, dramatizálás, 
imádság 

Szemléltetõ anyag 
képei 

Dramatizáláshoz: 
játék-kard, 
nagyobb kendõ 

Segíts a 
környezetedben 
akkor is ha az 
áldozattal jár 

 

9. Évk.31.vas. Árpád-házi 
Szent Erzsébet, 
a szolgáló 
királylány 

Szent Erzsébet 
éelet az Isten-
és emberek 
iránti szeretet 
példája 

    Beszélgetés, 
dramatizálás, rajzos 
egyéni feladat, 
énektanulás, 
imádság 

Szemléltetõ anyag 
képei 

Dramatizáláshoz: 
jelmezek 

  

10. Évk. 32. Vas. Összefoglalás A teremtés és 
az ember végsõ 
célja 
témakörök 
összefoglalása, 
egységben 
látása 

 

 

   Játékos vetélkedõ, 
feladatlapok, 
imádság 

Az elõzõ órák 
eszközei, képei, 
újonnan 
összeállított 
feladatlapok 

  

11. Évk.33.vas. Advent, az 
angyali üdvözlet 

Az ószövetségi 
nép és Máriá 
várakozásának 
felidézése 

    Beszélgetés, rajzos 
feladat, 
énektanulás, 
dramatizálás, 
imádság 

Adventi koszorú, 
szemléltetõ anyag 
képei, diaképek, 
adventi naptár  

  

12. Krisztus király 
vasárnapja 

Szent Miklós  Legyünk 
becsületesek és 
segítõkészek 

    Beszélgetés, 
kézmûves:puttonyk
észítés, 
rajz,énektanulás, 
imádság 
 
 

Adventi koszorú, 
szemléltetõ anyag 
képei, szaloncukor 

Szent Miklós és a 
cipészmester 
története 
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Óra- 

  
Ismeretanyag 

 
Tanulói  

 
Szemlél- 

Egyéb 
(tantárgyi  

szám Tananyag Összefüggések Fogalmak Nevek Évszámok Helynevek tevékenység, 
készségfejlesztés 

tetés, 
eszközök 

koncentráció, 
megjegyzés) 

 
Kapcsolat a 

plébániai élettel 

13. Advent 1. 
vasárnapja 
(Szent Miklós) 

„A kis Jézus 
megszületett, 
örvendjünk!”  

Jézus születése, 
a pásztorok 
köszöntése 
 
Amit Isten 
megígér, az 
beteljesedik 

     Dramatizálás, 
énektanulás, 
imádság, rajz 

Adventi koszorú, 
szemléltetõ anyag 
képei, a 
dramatizálás 
kellékei 

 Szent Miklós 
ünnepe 

14. Advent 2. 
vasárnapja 

Karácsony – 
ünnepi óra 

A karácsony 
igazi értelme 
Jézus 
születésének 
megünneplése 

ünnep    Kézmûves: 
gyufabetlehem, 
játék, ének, 
imádság 

Adventi koszorú, 
szemléltetõ anyag 
képei, mécses, 
kézmûves 
melléklet, üres 
gyufásdoboz 

  

15. Advent 3. 
vasárnapja 

A napkeleti 
bölcsek 
hódolata 

Jézus minden 
emberhez eljött  

  Gáspár, 
Menyhért, 
Boldizsár 

 Názáret 
Betlehem 
Jeruzsálem 

Mozgással kísért 
ének, egyéni 
feladat, 
beszélgetés, 
imádság 

Szemléltetõ anyag 
képei  

  

16.  Isten ajándéka: 
a víz 

A víz és a 
szenteltvíz 
jelentõsége az 
életünkben  

    Beszélgetés, rajzos 
feladat, 
énektanulás, 
imádság 

Szenteltvíz, kis 
tálka, vízcsepp 
alakú karton, 
szemléltetõ anyag 
képei 

  

17.  A názáreti évek Jézus 
engedelmesség
e és 
egyszerûsége 

    Beszélgetés, rajzos 
feladat, képek 
szétválogatása a 
táblánál, 
szemléltetõ anyag 
képei, a játékhoz: 
tarsoly, 
fonal,kavicsok 

Képek gyerekekrõl, 
családokról, a 
Szentföldrõl  
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Óra- 

  
Ismeretanyag 

 
Tanulói  

 
Szemlél- 

Egyéb 
(tantárgyi  

szám Tananyag Összefüggések Fogalmak Nevek Évszámok Helynevek tevékenység, 
készségfejlesztés 

tetés, 
eszközök 

koncentráció, 
megjegyzés) 

 
Kapcsolat a 

plébániai élettel 

18.  Összefoglalás: 
A megtestesülés 

Egységben 
látni a 
karácsonyi 
ünnepkör 
tartalmát, 
jelentõségét  

 
 

   Egyéni - és 
csoportmunka, 
ének, imádság 

   

19.  Az Úr Jézus 
örömhírt hozott 

Jézus az Atya 
szeretetérõl 
tanít – A 
tékozló fiú 
története 

tékozló    Beszélgetés, játék, 
rajzos feladat, 
imádság 

Szemléltetõ anyag 
képei, mécses 

  

20.  Az Úr Jézus 
tanítványokat 
választ 

Az apostolok 
meghívása – a 
meghívás 
felénk is 
elhangzik  

  János, Péter, 
Jakab 

  Beszélgetés, játék, 
rajzos feladat, 
imádság  

Szemléltetõ anyag 
képei, „Meghívó”, 
babzsák 

  

21.  Az Úr 
lecsendesíti a 
vihart 

A vihar 
lecsendesítése 
– bizalommal 
fordulhatunk 
Jézushoz a 
bajban 
 
 
 

bizalom, 
bárka 

   Beszélgetés, 
dramatizálás, 
énektanulás, 
imádság  

Szemléltetõ anyag 
képei,kék/szürke 
mûanyagzsák 
csíkjai 

  

22.  Az Úr Jézus a 
szamariai 
asszonnyal 
beszélget – az 
imádság 

Az 
imádság,mint a 
szomjúságunk 
csillapítása  

    Beszélgetés, 
dramatizálás, 
énektanulás, 
imádság: 
képmeditáció, 
rajzos feladat 

Szemléltetõ anyag 
képei, vízcsepp 
alakú karton, képek 
patakról, folyóról, 
hanganyag 
patakcsobogásról 
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Óra- 

  
Ismeretanyag 

 
Tanulói  

 
Szemlél- 

Egyéb 
(tantárgyi  

szám Tananyag Összefüggések Fogalmak Nevek Évszámok Helynevek tevékenység, 
készségfejlesztés 

tetés, 
eszközök 

koncentráció, 
megjegyzés) 

 
Kapcsolat a 

plébániai élettel 

23.  Jézus 
megvígasztalja 
a sírókat 

A naimi ifjú 
története – 
Jézus 
együttérzése  

Együttérzés    Beszélgetés, rajzos 
feladat, 
énektanulás, 
imádság 

Szemléltetõ anyag 
képei, 

  

24.  A nagyböjt A nagyböjti idõ 
értelme 

hamu, 
nagyböjt, 
böjt 

   Beszélgetés, rajzos 
feladat, 
énektanulás, 
imádság, 
terepasztal készítés 

Szemléltetõ anyag 
képei, hamu, a 
terepasztalhoz: 
kavicsok, kis 
képek, kereszt 

  

25.  A jeruzsálemi 
bevonulás 

Jézus bevonul 
Jeruzsálembe, 
Jézus 
uralmának 
sajátosságai 

   Jeruzsálem Beszélgetés, rajzos 
feladat, 
énektanulás, 
imádság, 
dramatizálás 

Kulcs, spárga, 
textildarabok, 
barkaágak, 
szemléltetõ anyag 
képei 

  

26.  Az utolsó 
vacsora 

Az utolsó 
vacsora 
eseményei 

    Beszélgetés, rajzos 
feladat, 
énektanulás, 
imádság, 
dramatizálás 

terítõ, cipó, szõlõlé, 
poharak,papírtányé
rok, gyertya, 
kartonok az 
apostolok neveivel, 
a szemléltetõanyag 
képei 

  

27.  A kereszt titka: 
a rosszat csak 
jóval lehet 
legyõzni 

Jézus szeretete 
erõsebb 
minden 
rossznál, Jézus 
szeretetbõl adta 
értünk életét 

    Beszélgetés, rajzos 
feladat,  
Imádság 

a szemléltetõanyag 
képei, 
virágok/papír 
szívek a gyerekek 
számának 
megfelelõen 

 Keresztút a 
templomban 

28.  Feltámadt Jézus feltámadt 
és örökre 
velünk marad 

    Beszélgetés, 
kézmûves feladat, 
imádság, 
énektanulás, rajzos 

a szemléltetõanyag 
képei, ragasztó, 
olló, melléklet, 
gyertya 
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Óra- 

  
Ismeretanyag 

 
Tanulói  

 
Szemlél- 

Egyéb 
(tantárgyi  

szám Tananyag Összefüggések Fogalmak Nevek Évszámok Helynevek tevékenység, 
készségfejlesztés 

tetés, 
eszközök 

koncentráció, 
megjegyzés) 

 
Kapcsolat a 

plébániai élettel 

feladat  
29.  Mennybemenet

el 
Jézus 
mennybemenet
ele,  
A mennyország 
a mi örök 
otthonunk 

 
 

     Beszélgetés, rajzos 
feladat, imádság, 
énektanulás, 
körjáték 

 Szemléltetõ anyag 
képei, húsvéti 
gyertya 

  

30.  A pünkösd A Szentlélek 
átalakító ereje,  
Jézus megígéri 
a Szentlelket 
Egyházával 
marad 

     Beszélgetés, rajzos 
feladat, imádság, 
énektanulás, 

Szemléltetés: 
cipó,agyagedény,b
ögre,vastárgy, 
Szemléltetõ anyag 
képei, húsvéti 
gyertya 

   

31.  Összefoglalás Jézus nyilvános 
mûködése és a 
húsvéti 
ünnepkör 
összefoglalása 
 
 
 

 
 

   Egyéni és 
csoportmunka 

   

32.  Isten új népe: 
„Ti vagytok a 
föld sója…” 

Küldetésünk 
van a világban 

    Beszélgetés, rajzos 
feladat, imádság, 
ének, találós 
kérdések 

Só, pohár,víz, 
szemléltetõ anyag 
képei 

  

 
 
 
 
 



 1

 
 
 
 
 

 
Óra- 

  
Ismeretanyag 

 
Tanulói  

 
Szemlél- 

Egyéb 
(tantárgyi  

szám Tananyag Összefüggések Fogalmak Nevek Évszámok Helynevek tevékenység, 
készségfejlesztés 

tetés, 
eszközök 

koncentráció, 
megjegyzés) 

 
Kapcsolat a 

plébániai élettel 

33.  Mária, a mi 
példaképünk és 
segítõnk 

Mária példakép 
a hitben, 
erényekben és 
közbenjárónk 

    Beszélgetés, rajzos 
feladat, imádság, 
énektanulás, 
kézmûves: virág 
készítése 

Kézmûves 
mellékelt, olló, 
tagasztó 

  

34.  A templom, 
Isten háza 

Közös 
ünneplés a 
szentmisén, 
Jézus velünk 
van az 
ünneplésben 

    Beszélgetés, rajzos 
feladat, imádság, 
ének, gesztusok 
gyakorlása 

Képek: templomok, 
különbözõ 
épületek, 
illusztráció 
énekekhez 

  

35.  Év végi 
összefoglalás 

Visszatekintés 
az egész éves 
anyagra 
 Jézus 
személye, aki 
az Atyáról tanít 
és közösségbe 
gyûjt minket 

    Egyéni és 
csoportos munka, 
beszélgetés, ének, 
imádság 

Képek az 
ismétléshez (a 
tanévben 
használtakból) 

  

36.  Jézus tovább él 
Egyházában 

Jézus velünk 
van a 
szünidõben is 

    Beszélgetés, 
játék,ének 

Oklevelek, kis 
képek és virágok a 
gyermekek 
létszáma szerint 

  

37.            
38.            
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