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A HÚSVÉTI CSODA 

ÉVFOLYAM 

3. 

TANTÁRGY 

REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN 

 

ESZKÖZIGÉNY 

 

A FOGLALKOZÁS CÉLJAI 

Rámutatni arra, hogy ünneplésünkben hogyan 

lehetünk Krisztussal, mit jelent az, hogy Jézus 

tanítása, jelenléte átformálja a körülötte levő 

emberek életét. Az óra célja annak keresése, hogy a 

tanult történet üzenetének megismerését hogyan 

alkalmazhatjuk saját életünkben.  Cél továbbá a 

témakörben megismert bibliai történet ismétlése, 

elmélyítése, alkalmazása a feladatok, beszélgetések 

során. A foglalkozásban megjelenik a szociális 

készségek fejlesztése, az önkifejezés, az ön- és 

társértékelés, a memóriafejlesztés, a hallott és 

olvasott szöveg értése és reprodukálása, vagyis a 

kommunikációs képességfejlesztés is.  

 

A FOGLALKOZÁS RÖVID BEMUTATÁSA  

A foglalkozás színes oktatási módszerek segítségével különféle játékokon 

keresztül segíti hozzá a gyermekeket a történet mélyebb megismeréséhez. 

A foglalkozás elején bevezető óraelemek (imádság, ének, hálastaféta, 

figyelemkoncentrációs játék) segítik a hittanórára való ráhangolódást. A 

foglalkozás további részében a tanulók megismerkednek az emmausi 

tanítványok szemszögéből bemutatott húsvéti történettel, majd ezzel 

kapcsolatos ismétlő, gyakorló feladatokat végeznek.  

 

 

IDŐKERET 

45’ 

A FOGLALKOZÁSBAN MEGJELENŐ MUNKAFORMÁK: 

Kivetítő; laptop/számítógép; staféta; M1: Animáció; M2: 

Aranymondás; M3: Smart Board játék; M4: Kérdések; M5, 

M6: Puzzle 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ArPgDhpQX1Q&feature=youtu.be
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4’ 
Óra 

bevezetése 

a.) Imádkozzunk! (Közös, kötött imádság) 

b.) Énekeljünk már ismert, húsvéttal kapcsolatos énekeket (pl. Az Úr 

Jézus szenvedése; Uram, közel voltam Hozzád; Szabadításod öröme; stb.)  

   

4’ 
Ráhangolás, 

ismétlés 

a.) Hálastaféta: Alakítsunk egy kört, és kérdezzük meg a gyerekeket, hogy 

a legutóbbi találkozásunk óta miért hálásak! A válaszoló egy általa 

választott gyermeknek adja tovább a stafétát!  

b.) Játsszunk figyelemjátékot! Írjuk fel a táblára a négy evangélista nevét 

és sorban hangoztassuk őket úgy, hogy a felsorolás ismétlésénél mindig 

a következő név kapjon hangsúlyt (esetleg dobbantással kiegészítve): 

Máté, Márk, Lukács, János – Máté, Márk, Lukács, János stb.  

Staféta (kislabda, plüss 

stb.) 

 

7' 
Történet 

megismerése
/ismétlése  

a.) Nézzük meg közösen A húsvéti csoda című videót!  

b.) Beszélgessünk a történetről! Mutassunk rá, hogyan lehetünk húsvéti 

ünneplésünkben Krisztussal, kérdezzük meg a gyerekeket, hogy 

saját életükben hogyan tudják ezt megvalósítani!  

Kivetítő, 

laptop 

M1: Történetek a 
Bibliából – A húsvéti 

csoda c. animáció 

 

 IDŐ-
TARTAM 

(PERC) 

 

SZAKASZOK 
ÉS CÉLOK 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

TANANYAGOK/ 
ESZKÖZÖK 

 

MEGJEGYZÉSEK/
VARIÁCIÓK 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ArPgDhpQX1Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ArPgDhpQX1Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ArPgDhpQX1Q&feature=youtu.be


 MINDÖRÖKKÉ UGYANAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3’ 
Arany-

mondás  

„Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. 

Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta.” (Mt 28,5-6) 

Az Aranymondás PPT alapján tanuljuk meg az aranymondást 

úgy, hogy a tanulók közösen hangoztassák újra és újra, minden 

dia alkalmával egyre kevesebb segítséggel.   

Kivetítő, 
laptop 

M2: Aranymondás 

 

15’ Gyakorlás  

a.) Az interaktív tábla segítségével keressük meg a képek párját! (M3) 

b.) Alakítsunk kört, a játékvezető (pedagógus) pedig álljon be a kör 

közepére, kezében a történethez kapcsolódó kérdésekkel. A játékvezető 

feltesz egy kérdést, a „seriffes” játékhoz hasonlóan rámutat egy 

tanulóra, akinek le kell guggolnia, a két oldalán álló tanulónak 

pedig minél gyorsabban válaszolnia kell a kérdésre. (M4) 

c.) Rendezzük páros munkára a gyerekeket! A feladatuk, hogy közösen 

rakják ki a puzzle-t az interaktív táblánál, vagy előre elkészített, 

nyomtatott formában. (M5, M6) 

Kivetítő, 

laptop, 

M3: Smart Board játék 

M4: Kérdések 

M5: Puzzle nyomtatott 

M6: Puzzle interaktív 

b.) A gyerekek 
eldönthetik, hogy 

kiesésre kívánnak-e 
játszani.  

c.) A nyomtatott 
kirakóból 

választhatunk a 18 
és a 28 darabos 

közül.  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0b0c1dd8b810
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10’ 
Történet 
ismétlése   

Készítsünk élő szinkront a megismert videóhoz! A gyerekek előre 

kiosztott szerepek szerint mondják a videó alá a szereplők 

hangját, „szinkronizálják” a történetet. 

Szereplők: 2 emmausi tanítvány, Jézus, Jézust ünneplők, Pilátus, katona, 

asszonyok. 

A videót hang és felirat nélkül nézzük meg! Ha nem jut mindenkinek 

szerep, az „első kör” után a szerepeket újraoszthatjuk.  

M1: Történetek a 
Bibliából – A húsvéti 

csoda c. animáció  

Ha az „élő 
szinkronizálás” 
előtt gyakorolni 

szeretnénk, akkor a 
szerepek kiosztása 

után a videót a 
megtekintéskor 
minden újonnan 

megjelenő képnél 
állítsuk meg, és 

beszéljük át, ki mit 
mond.  

2’ Óra lezárása 

Zárjuk le az órát applikációval, felhívva újra a gyerekek figyelmét arra, 

hogy Jézus azért jött közénk, hogy nekünk ajándékozza az életét, és 

ezáltal a bűneink bocsánatát. Jézus halála és feltámadása az igazi 

húsvéti csoda, az igazi húsvéti ajándék, nem a sok ajándék és csokoládé, 

amit „a nyuszi hoz nekünk”!  

Mondjunk mindannyian egy dolgot, amit idén húsvétkor másképp 

fogunk tenni, mint szoktunk, hogy kimutassuk Jézusnak a hálánkat!   

Zárjuk le az együttlétet közös imádsággal, énekléssel az fennmaradó idő 

függvényében.  

  

 


