
(Tan)könyvajánló 
Pedagógusoknak

Örömmel adjuk hírül, hogy az elmúlt években 
a Református Tananyagfejlesztő Csoport 

fejlesztésében készült kiadványok 
már megvásárolhatók 

a Kálvin Kiadónál 
(www.kalvinkiado.hu).

A református köznevelési intézményekben folyó 
keresztyén nevelést támogató kiadványokhoz 

pedagógus ötlettárak és digitális segédanyagok is 
készültek, amelyek elérhetőek
a Református Tananyagtárban

(www.reftantar.hu).

Iskolába készülő vagy az iskolai élet első napjaival
ismerkedő gyerekek számára összeállított képes 
kiadványunk a család, az iskola és a gyülekezet 

kapcsolódásairól mesél szavak nélkül is 
szemléletesen. A nagyméretű böngészőkönyvben 

minden oldal számos kalandot rejt, sőt akár oldalról 
oldalra követhetjük a szereplők kalandjait 

a reggeli ébredéstől az iskolai tevékenységeken át 
a gyülekezeti családi napig. A könyvet Vajda Melinda 
kedves illusztrációi varázsolják letehetetlen iskolai 

vagy családi böngészéssé. 

A kiadvány a Kálvin Kiadó honlapján itt érhető el.

Óvoda, általános iskola 1. osztály

Ára: 
900 Ft

Legalább 20 példány megrendelése esetén 30% kedvezmény

FEJLESZTŐ ÖTLETTÁR AZ ISKOLABÖNGÉSZŐHÖZ
Gyakorló fejlesztőpedagógus által összeállított iskolaelőkészítő feladatok 
gyűjteménye iskolába készülő óvodások számára.

ÍGY TANÍTOK AZ ISKOLABÖNGÉSZŐBŐL
A könyvet kipróbáló pedagógusok tapasztalatai alapján összeállított, 
több, mint 40 hasznos ötletet tartalmazó tanítói segédanyag.
https://reftantar.hu/oldal/Kiadvanyok

Általános iskola alsó tagozat

Kicsoda Jóság néni? Miért az eperbefőzés a legjobb 
segítés? Miért kell olyan sokat várni a karácsonyi 

ajándékra? Milyen volt nagyi kiskorában? 
Nyolc kis történetben hallgathatunk bele fiatal 

hősünk gondolataiba, ismerkedhetünk meg 
mindennapjaival, családi és iskolai örömeivel, 

bánataival. Mindeközben mi magunk is jobban 
megértjük, hogyan válhat életünk gyümölcsözőbbé. 
Szellemessége, nyelvezete, lelkülete okán ajánljuk 

közös vagy egyéni házi olvasmánynak, esti mesének 
6 éves kortól. A lélek gyümölcsei Lackfi János meséin 

és Bertóthy Ágnes rajzain keresztül.

A kiadvány a Kálvin Kiadó honlapján itt érhető el.

Ára: 
1200 Ft

Legalább 20 példány megrendelése esetén 30% kedvezmény 
és ingyenes, nyomtatott tanári ötlettár!

A könyv mind a 8 történetéhez digitális kiegészítő anyagok
(hangok, képek, videók) találhatóak a www.reftantar.hu oldalon. 
A tanórai, napközis vagy témanapszerű feldolgozáshoz 
24 ötletből álló tanári segédanyag áll rendelkezésre. 
A könyvhöz a szövegértést és a szövegalkotást segítő, 
játékos munkafüzet is készült.
https://reftantar.hu/oldal/Josag_neni_csokija



Általános iskola 3–4. osztály

Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt 4 kötetnyi 
verset, mesét, történetet válogatott össze kortárs és 

klasszikus magyar szerzők írásaiból. A válogatás 
mellé több évtizedes pedagógiai tapasztalatuk 

alapján egy, a kreativitást és a lelkiséget középpontba 
helyező feldolgozási javaslatot készítettek. 

A református iskolák pedagógusai által kipróbált és 
véleményezett sorozat első két kötete és 

a kapcsolódó pedagógus segédanyagok már 
elérhetőek a kínálatunkban. A könyveket Sásdi Laura 

és Séllei Nóra csodálatos illusztrációival adjuk ki. 

Ára: 
2200 Ft/kötet 

Legalább 20 példány megrendelése esetén 30% kedvezmény 
és ingyenes, nyomtatott tanári ötlettár!

PEDAGÓGUS ÖTLETTÁR 
A kiadvány szerkesztői a szöveggyűjteményben szereplő szövegekhez 
a tanórai feldolgozást segítő, kreatív ötleteket állítottak össze. Az egyes 
évszakokhoz kapcsolódóan több száz ötlet és online kiegészítő érhető el 
a Reftantár oldalán.

A NAP HÁZA
A szöveggyűjteményből 16 kortárs vershez és meséhez digitális kiegészí-
tők készültek, amelyek ugyancsak a Reftantárból érhetőek el. 
https://reftantar.hu/oldal/A_Nap_haza

Nevelőtestületeknek

Bizonyára számtalanszor szembesültünk 
már a tanítás felemelő és kihívást jelentő 

pillanataival, az igazi kérdés azonban az, hogy 
mit jelent keresztyén tanárnak lenni? 

Ez a könyv erre a kérdésre keresi a választ. 
Rövid pedagógiai áttekintésünk olyan 

a nevelés céljára és gyakorlatára vonatkozó 
irányelveket tartalmaz, amelyek segíthetik 

a pedagógusok személyes önreflexiója mellett
 a nevelőközösségekben zajló párbeszédet is. 
A holland szerzőhármas immár magyarul is 

olvasható közös írásait e kötetben Ábrám Tibor és 
Szontagh Pál egy-egy tanulmánya egészíti ki.   

A kiadvány a Kálvin Kiadó honlapján itt érhető el.

Ára: 
2425 Ft

A kötethez kapcsolódóan a Református Pedagógiai Intézet 
30 órás akkreditált pedagógus továbbképzést kínál.

 
Információ

A KIADVÁNYOK 
MEGVÁSÁROLHATÓK

www.kalvinkiado.hu
kalvin.kiado@kalvinkiado.hu

+36 1 386-8267

A KIADVÁNYOKHOZ 
SEGÉDANYAGOK ELÉRHETŐEK

www.reftantar.hu
reftan@reformatus.hu

A képzésről itt tájékozódhat.


