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A BŰNESETTŐL A BŰNBOCSÁNATIG 

A BŰNESET TÖRTÉNETE 

ÉVFOLYAM 

5. 

TANTÁRGY 

REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN 

 

ESZKÖZIGÉNY 

 

A FOGLALKOZÁS CÉLJAI 

A tanulókban tudatosítani a szabad akarat 

lehetőségét, párhuzamba állítva a bűnt és a 

bűnbocsánatot azzal a világ és a létezés egészét 

átívelő gondolattal, hogy Isten az Ő szeretetéből 

kifolyólag adott Krisztusban egy második esélyt és az 

örök élet visszanyerésének lehetőségét. 

Felismertetni és megértetni a tanulókkal, hogy 

Krisztus áldozata és az ezáltali bűnbocsánat nélkül a 

bűneset örökségét hordoznánk, ezért nincs más út az 

üdvösséghez. 

A keresztyén alapelveknek (’Egyedül Krisztus’) 

megfelelő értékrendszer kialakítása. 

A FOGLALKOZÁS RÖVID BEMUTATÁSA  

A foglalkozás keretét egy „párosítós” feladat adja, amelyben a bűneset és a 

krisztusi váltságmű szimbólumai jelennek meg.  

A tanulók az elvont, logikai és szintetizáló gondolkodás használatával jutnak 

el a célokban megjelenő következtetésekre, amiket a tervezet fokozatos 

felépítése alapján önállóan fogalmaznak meg.  

A tervezet kulcsigéje (Jn 3,16) alapmotívumként szintén végigkíséri a 

foglalkozást. A kulcsigét az óra végén – összegzésként – dramatizálva 

alkalmazzák felismeréseikhez.  

 

 

 

 

IDŐKERET 

45’ 

A FOGLALKOZÁSBAN MEGJELENŐ MUNKAFORMÁK: 

Laptop, kivetítő; Füzet; M1: Bibliai Ige; „Csomagok” 

(kifejtve a tervezetben); M2: Ikonok; M3: Animáció; M4: 

Kártyák; Drámázáshoz eszközök; M5: Tanári megoldás 

 

A logóval jelölt feladatokhoz kapcsolódó MELLÉKLETEK a Református 
Tananyagtárban (reftantar.hu), a kiadvány aloldalán érhetőek el.     
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5’ Ráhangolás 

A gyerekek párosával dolgoznak (irányított párok).  

Jelenítsük meg a kivetítőn az alapigét („Mert úgy szerette Isten a 

világot…” Jn 3,16)! A feladat, hogy gondolják át, jelen ismeretük, 

gondolataik, elképzelésük szerint mit jelent ez a mondat.  

Pár perces gondolkodási idő után a párok számoljanak be a 

gondolataikról. 

 
Laptop + kivetítő. 

(Füzet, akinek 
szükséges). 

M1: Bibliai Ige – a 
foglalkozás alapigéje, 

amelyet kivetítünk 

 

 

1' Célkitűzés 

„Mert úgy szerette Isten a világot…” – a mai órán azzal fogunk 

foglalkozni, hogy valójában a biblia fényében mit jelent ez a mondat, 

miért volt szükség Jézus kereszthalálára és feltámadására – mit jelent az, 

hogy az Isten végtelenül és mégis szeret minket.   

  

5' 
Új anyag 

feldolgozása 
1. 

A gyerekek párosával dolgoznak (maradnak a párok). 

Osszunk mindegyik párnak egy A/4-es fehér papírt, és egy   

„csomagot”, benne egy fekete és egy fehér papírral, illetve a 

mellékletben található ikonokkal. A feladatuk az, hogy a saját 

elgondolásuk szerint (lehetőleg egy konkrét logikai ív mentén) először 

A/4-es papírlap és 
„csomagok” (párok 

számának 
megfelelően); 

tartalma: fehér, fekete 
papírlap 

M2: Ikonok – 6 db 
kinyomtatható kép 

 

 

 IDŐ-
TARTAM 

(PERC) 

 

SZAKASZOK 
ÉS CÉLOK 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

TANANYAGOK/ 
ESZKÖZÖK 

 

MEGJEGYZÉSEK/ 
VARIÁCIÓK 
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osszák két csoportra a csomagban levőket, majd a két különböző csoport 

ikonjait egyesével feleltessék meg egymásnak, párosítsák egymással (pl. 

fekete és fehér papír két különböző csoport, de egymás 

párjai/ellentétei). A megoldásaikat ragasszák fel a papírlapra. Miután 

elkészültek, a produktumokat minden pár ragassza fel a táblára és 

szóban mutassák be, hogyan gondolkodtak. A tanári reflexiót az óra 

későbbi pontján valósítjuk meg.  

 

 

4’ 
Új anyag 

feldolgozása 
2. 

Történetek a Bibliából – Nézzük meg közösen a Bűneset 

történetéhez kapcsolódó videót! 

Kivetítő, 
laptop/számítógép. 
M3: Történetek a 

Bibliából – A 
Bűnbeesés – Az első 

bűn c. animáció 

 

12’ 
Új anyag 

feldolgozása 
3. 

Osszunk mindegyik párnak egy-egy „1 idézet + 1 kérdés” kártyát 

a videó narrációjából. A feladatuk, hogy az idézethez tartozó 

kérdésre a füzetükbe válaszoljanak. 

A válaszokat közösen megbeszéljük és ellenőrizzük.  

M4: "1 idézet + 1 
kérdés" kártyák 

(minden párosnak 1 
db, különböző) 

Füzet 

A kérdések 
kiosztásánál 

érdemes 
differenciálni. 
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3’ 
Új anyag 

feldolgozása 
4. 

Térjünk vissza az óra első felében készített és a táblánál 

bemutatott párosítós feladathoz. Kérjük a tanulók figyelmét, 

majd csendben (magyarázat nélkül) rakjuk fel a táblára a magunk 

verzióját. Kérjük meg a gyerekeket, hogy az előbb felidézett történet és 

feladat alapján ismerjék fel a párhuzam logikai ívét, majd mindezt egy 

önként jelentkező fogalmazza is meg.  

* A feladat megoldása, gondolatmenete és magyarázata a tervezetet 

követő mellékletben található. 

M2: Ikonok – 6 db 
kinyomtatható kép 

 

M5: Tanári megoldás 
és magyarázat az 
ikonos feladathoz 

 

 

12’ 

Össze-
foglalás, 
üzenet 

elmélyítése 
 

Jelenítsük meg újra a táblán az igét az óra elejéről (Jn 3,16). 

Rendezzük a párokat 4 fős csoportokba. A feladat az, hogy 

átgondolva az órán elhangzottakat, az igét és a saját gondolataikat, 

reflektáljanak egy rövid némajátékkal – jelenítsék meg a saját 

magyarázatukat a drámapedagógia eszköztárának segítségével.   

M1: Bibliai Ige – a 
foglalkozás alapigéje, 

amelyet kivetítünk 

A drámajátékhoz 
célszerű, ha a 

teremben 
különböző 

segédeszközök 
állnak a tanulók 
rendelkezésére. 

3’ Óra lezárása, értékelés, közös imádság 

 


