
  

Cím: Húsvéti ötlettárhit- és erkölcstan tanórákhoz 

 

Fejlesztő neve: Dr. Szászi Andrea  

 

Melyik történethez készült a feldolgozás? 

A húsvéti csoda   

Forrás: https://reftantar.hu/aloldalszerkeszto/Tortenetek_a_Bibliabol.html#kilencedik  

Milyen típusú az óra (tantárgyi vagy komplex)?  

Hit- és erkölcstan, tantárgyi óra 

Melyik évfolyamra ajánljuk? 

1–5. évfolyam, az adott ötletnél feltüntetésre kerül a speciális ajánlás. 

A kerettörténet az emmausi tanítványok története. Azért ez, mert bár húsvét utáni eseményeket dolgoz föl, de a tanítványok beszélgetése, 

illetve a keret lehetőséget ad arra, hogy teljes egészében bemutatható legyen rajta keresztül Isten váltságmunkája. A feldolgozásban a 

gyermekek megismerkedhetnek az Emmausba tartó tanítványok történetével, de Jézus utolsó hetével, illetve a feltámadás csodájával is. 

MRE hit- és erkölcstan órákhoz kapcsolódási lehetőség 

2020. március 16-tól a koronavírus-járványra való tekintettel iskolán kívüli, digitális tanrendet rendelt el Magyarország Kormánya. Így a 

hittanórák is digitálisan kerülnek megtartásra. Ahhoz, hogy valóban használhatóak és kipróbálhatók legyenek a tanórai ötletek, az alábbiakban 

néhány internetes lehetőséget gyűjtöttem össze. Itt célom volt az, hogy a hittanórákba könnyen beépíthető legyen az anyag. Tehát azok a 

lehetőségek kizártak, amelyek külön meghívást, diákregisztrációt igényelnek. Ugyanakkor legyenek a feldolgozásra, motiválásra, 

figyelemfelkeltésre alkalmasak és érdekesek. Két ilyet dolgoztam most fel. 

Az egyik esetben a Wordwall alkalmazásba építettem be olyan feladatokat, amelyek A húsvéti csoda anyagaira építenek. A másik pedig az 

RPI digitális feladatbankja.  

Ezen kívül néhány egyéb ötlet is szerepel arra vonatkozóan, hogy hogyan használható jól virtuálisan, a digitális világban Isten Igéjének 

hirdetésére ez az anyag.  

Ezek az ötletek nemcsak egy digitális hittanórán, hanem egy normál tanórán is megvalósíthatók, hogyha van internet hozzáférés az osztályban. 

Így nemcsak egyéni feladatként, hanem kiscsoportos tevékenységként is használhatók.  

 

  

https://reftantar.hu/aloldalszerkeszto/Tortenetek_a_Bibliabol.html#kilencedik


 

Sor-

szám 

Idő- 

tartam 

Ötlet leírása Célkitűzés Munkaforma/ 

Módszer 

Tananyagok/ 

Eszközök 

 

Megjegyzések 

 

1.  10–12 perc  Az MRE kerettantervben megjelenő 

órákba való beépítés – a videóanyag 

használata. 

 

1–5. évfolyamon jól használható a 6,5 perces 

videófeldolgozás. Nemcsak egy jelenetre 

közelít rá, hanem a nagyhét eseményeit 

összefoglalva, de tömören, kontextusba 

helyezve hozza elő. Ezért a fenti 

évfolyamokon javaslom, hogy az 5 év alatt 

egy alkalommal kerüljön elő ez a 

feldolgozás. (3. évfolyamon nincs direkt, ide 

kapcsolódó téma, de az áttekintést segíti.)  

Évfolyamonként a következő témákhoz 

kapcsolható be: 

 

1. évf. 

Angyalok hirdetik Jézus feltámadását 

2. évf.  

Jézus útja a kereszttel 

Az emmausi tanítványok útja 

4. évf. 

Virágvasárnaptól nagypéntekig 

Nagypéntektől húsvétig 

5. évf. 

Jézus megmossa a tanítványai lábát 

Júdás árulása 

 

A kontextusba 

helyezés segítése (a 

húsvét tartalmának és 

valódi üzenetének 

átadása). 

A figyelem 

ráirányítása egy-egy 

részterületre.  

Egyéni munka 

otthon – mely 

kombinálható más 

tevékenységekkel.  

A felirat nélküli 

változatot ajánlom. 

https://www.youtube.

com/watch?v=_LFP4

wpxHA4&feature=y

outu.be  

A hittanórákon egy-egy 

részét is kiemeljük 

évfolyamonként a nagyhét 

és húsvét eseményeinek. 

Fontosnak tartom 

azonban, hogy mindezek 

mindig kontextusba 

kerüljenek.  

https://www.youtube.com/watch?v=_LFP4wpxHA4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_LFP4wpxHA4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_LFP4wpxHA4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_LFP4wpxHA4&feature=youtu.be


Lépések 

1. Nézzük meg a videót a gyermekekkel 

közösen, és adjunk nekik hozzá az adott 

évfolyam témájához illeszkedő 

megfigyelési szempontot! (Pl. 5. évf. 

lábmosás témájánál kérhetjük őket arra, 

hogy figyeljék meg, hogy amikor Jézus 

együtt vacsorázott a tanítványaival, tett-e 

valamilyen különleges dolgot, és mit 

gondolnak, mi lehetett erre az indoka!) 

2. A megfigyelt szempont alapján a látottak 

megbeszélése és közös átgondolása.  

Mivel digitális hittanórára tervezünk jelenleg, 

ezért a gyermekek véleményét kérhetjük 

írásban/hangfelvételben.  

2.  10 perc  

 

(plusz az 

átküldött 

anyag 

előkészítése) 

Látássérültek megszólítása 

A digitális hittanóra egyik kihívása, hogyan érjük 

el azokat a gyermekeket, akik alig vagy nem 

látnak. Bár vannak jó videófeldolgozások, de 

azok a képanyaggal együtt használhatóak igazán 

jól (azaz a látványra is erősen építenek.) 

Természetesen A húsvéti csoda feldolgozásában 

is van sok plusz információ, amit a képanyag 

hordoz – de a hanganyaga önállóan is jól 

használható.  

Feladatként beépíthető a következő gyakorlat. 

 

Lépések 

1. Az előre elkészített instrukcióban 

megkérjük a segítőt, hogy olvassa fel a 

feladatot.  

2. Gyermeknek adott feladat: „Képzeld el, 

hogy visszautaztál Jézus korába! 

Hallgasd meg, hogy mi minden történt 

vele és tanítványaival! Figyelj közben 

Ismeretbővítés, 

képzelőerő 

fejlesztése  

Pármunka (ha van 

segítője a 

diáknak) 

Hanganyag:  

https://drive.google.c

om/file/d/1uzhLdyfF

INEYXwDNhJIIcXT

_9Yx_Mtwe/view  

Mivel a szülők jelenleg 

alapvetően nagyon meg 

vannak terhelve, ha alsós 

gyermekük van, érdemes 

minél több olyan feladatot 

beépíteni, ami a gyermek 

számára is élvezetes, és 

nem igényli folyamatosan 

a szülő jelenlétét. Ez a 

feladat is ilyen. Elég abban 

segítenie, hogy elindítja a 

link segítségével a 

hanganyagot – illetve 

segíti a válaszhangfelvétel 

elkészítését és elküldését.  

https://drive.google.com/file/d/1uzhLdyfFINEYXwDNhJIIcXT_9Yx_Mtwe/view
https://drive.google.com/file/d/1uzhLdyfFINEYXwDNhJIIcXT_9Yx_Mtwe/view
https://drive.google.com/file/d/1uzhLdyfFINEYXwDNhJIIcXT_9Yx_Mtwe/view
https://drive.google.com/file/d/1uzhLdyfFINEYXwDNhJIIcXT_9Yx_Mtwe/view


arra, hogy számodra mi a 

legkülönlegesebb ebben a történetben!” 

3. Hanganyag elindítása és meghallgatása 

(6 perc) 

4. A hanganyag meghallgatása után 

instrukció felolvasása: „Készíts a 

telefonoddal vagy bármilyen eszközzel 

egy hangfelvételt arról, hogy mit tartottál 

a legkülönlegesebbnek a hallott 

eseményekben! Ha kész vagy, akkor 

küldjétek el a hittanoktatódnak a 

válaszod!” 

3.  20–30 perc  Tárgyanimáció otthon  

Digitális órába beépítve 3–5. osztályos korban 

valósítható meg jól. Ha a sima tanórán 

alkalmazzuk, akkor 1–2. osztályosokkal is jól 

használható. A feladat előfeltétele, hogy a 

gyermekek NE nézzék meg a videóanyagot. Ez 

azért fontos, hogy ne azt akarják megjeleníteni, 

amit a videóban láttak.  

Javaslom a bevezető lépéseket akár élő órába 

beépíteni (pl. Zoom).  

 

Lépések 

1. Kérjük arra a gyermekeket, hogy 

hallgassák meg egy alkalommal A 

húsvéti csoda c. történet hanganyagát.  

Közben figyeljenek a szereplőkre és arra, 

hogy ki mit csinál.  (6 perc) 

2. A hittanoktató segítségével gyűjtsék 

össze közösen, hogy kik voltak a történet 

szereplői. (Itt a 2 tanítvány, Jézus, a 

katonák, akik elfogták Jézust, a tömeg, a 

tanítványok az utolsó vacsorán 

kerülhetnek elő.) 

Fantázia fejlesztése, 

új ismeret átadása, 

munkáltatás 

Élő közvetítésben 

csoportmunka 

Hanganyag:  

https://drive.google.c

om/file/d/1uzhLdyfF

INEYXwDNhJIIcXT

_9Yx_Mtwe/view 

 

A gyermek által 

válogatott tárgyak 

Több órához is 

használható 

munkáltatáslehetőség. Ha 

nagyobbakkal (4–5. 

osztállyal) végezzük, akár 

a gyermekeket össze is 

lehet egy közös 

projektben kapcsolni.  

https://drive.google.com/file/d/1uzhLdyfFINEYXwDNhJIIcXT_9Yx_Mtwe/view
https://drive.google.com/file/d/1uzhLdyfFINEYXwDNhJIIcXT_9Yx_Mtwe/view
https://drive.google.com/file/d/1uzhLdyfFINEYXwDNhJIIcXT_9Yx_Mtwe/view
https://drive.google.com/file/d/1uzhLdyfFINEYXwDNhJIIcXT_9Yx_Mtwe/view


3. A csoport közösen beszélje át azt is, hogy 

melyik szereplőre mi volt jellemző. 

• Mit tett? 

• Hogyan viselkedett? 

• Hogyan tudja a csoport elképzelni őt? 

4. Házi feladatként kérjük meg a 

gyermekeket, hogy nézzenek szét a 

szobájukban (vagy az udvaron), és 

gyűjtsenek olyan tárgyakat, amivel 

szerintük ezt a történetet el lehetne 

játszani.  

5. Ezekkel a tárgyakkal otthon saját maguk 

el is játszhatják a történetet!  

4.  10–15 perc  Nagyheti jelenetek: mi micsoda a képen? 

Néhány, a történethez tartozó képet használva 

lehetőség adódik a diákok kortörténeti 

ismereteinek bővítésére, illetve a történethez 

tartozó fontos ismeretek elsajátítására.  

Több kép tartozik hozzá, melyekben ki kell 

választania a gyerekeknek azoknak a tárgyaknak, 

személyeknek a neveit, amelyeknek fontos 

szerepe van az adott jelenetben. Órán jól 

hozzákapcsolhatók ehhez a magyarázatok. (Pl. 

egy digitális órán akár élő szóban, akár egy ppt-

dián lehet róluk pár mondatot írni/mondani, és 

utána a képi felismerés segítheti a rögzülést.) 

 

Javasolt lépések: 

1. Az adott képen bemutatni kívánt tárgyak, 

személyek, állatok rövid ismertetése 

szóban vagy írásban. 

2. A link átadása a gyermekeknek.  

3. Játékinstrukció: „Azok a 

személyek/tárgyak/állatok, akikről az 

előbb szó volt, a képen is megtalálhatók. 

Vizuális felismerés 

fejlesztése, 

kortörténeti 

ismeretek bővítése 

Egyéni feladat 

(normál órán kis 

csoportban is 

elvégezhető) 

Diákok számára 

megosztható link: 

https://wordwall.net/

play/1091/427/917  

 

https://wordwall.net/

play/1091/569/486 

 

https://wordwall.net/

play/1091/707/647 

 

Tanárok számára 

használható, 

szerkeszthető link: 

https://wordwall.net/

hu/resource/1091427 

 

 

https://wordwall.net/

hu/resource/1091569 

 

Sajnos egy feladatba nem 

voltak berakhatók a 

képek. Ezért külön 

feladatokat készítettem 

hozzá, melyekhez minden 

linket érdemes átadni a 

diákoknak.  

 

3 kép tartozik ide.   

https://wordwall.net/play/1091/427/917
https://wordwall.net/play/1091/427/917
https://wordwall.net/play/1091/569/486
https://wordwall.net/play/1091/569/486
https://wordwall.net/play/1091/707/647
https://wordwall.net/play/1091/707/647
https://wordwall.net/hu/resource/1091427
https://wordwall.net/hu/resource/1091427
https://wordwall.net/hu/resource/1091569
https://wordwall.net/hu/resource/1091569


Nézd meg alaposan a képet! Ha 

felismerted őket, kösd a szót a megfelelő 

helyre!” 

4. A játék segítségével az adott képen 

található tárgyak, személyek felismerése 

 

https://wordwall.net/

hu/resource/1091707  

 

 

 

5.  3–8 perc  Nagyheti labirintus 

A Wordwall internetes program 

labirintuskészítőjével készült 5 szakaszos „játék” 

segít a gyermekeknek abban, hogy a nagyhét 

napjainak a neveit és az azon történt eseményeket 

felidézzék és megtanulják. A játék hossza attól 

függ, hogy ki milyen gyorsan emlékezik vissza az 

adott nap eseményeire, illetve milyen 

ügyességgel sikerül az „ellenségei” elől 

elmenekülnie, a megfelelő képhez jutnia.  

 

Lépések 

1. Feladatinstrukció: „Emlékszel még arra, 

hogy mi történt Jézussal földi élete utolsó 

napjaiban? Ezt a hetet nagyhétnek 

nevezzük. Menj végig a labirintus 

minden állomásán, és válaszd ki az adott 

naphoz tartozó eseményt ábrázoló 

képet!” 

2. Linkre kattintás és a feladat elvégzése.  

Nagyheti események 

ismétlése és rögzítése 

játékos módon 

Egyéni munka Diákok számára 

megosztható link: 

https://wordwall.net/

play/1089/667/366 

 

Tanárok számára 

használható, 

szerkeszthető link: 

https://wordwall.net/

hu/resource/1089667  

 

(Wordwall-előfizetés 

nélkül 5 db feladat 

készítésére van 

lehetőség. 

Előfizetéssel 

korlátlan számú. Ha 

nincs előfizetésünk, 

akkor a diáklinkek 

használata javasolt.)  

3–4. osztályban javaslom 

elsősorban a feladatot. 

A játékhoz A húsvéti 

csoda c. feldolgozás 

képeit használtam. Így 

fontos, hogy a gyermekek 

ismerjék magát a 

történetet (akár videó 

formában) is.  

 

Ez lehet akár egy húsvét 

utáni hittanórán 

motivációs feladat is.  

6.  2–4 perc Nagyheti szimbólumok 1.  

A nagyhét eseményeit könnyebben megjegyzik a 

gyermekek, ha egy-egy szimbólumhoz, tetthez 

köthetik. A játékban erre van lehetőség. Itt nem 

hangzik el a nagyhét napjainak a neve, hanem a 

konkrét események kerülnek elő. Ezek a 

következők: 

Jézus bevonult Jeruzsálembe. 

Jézus megmosta a tanítványok lábát. 

A nagyhét 

eseményeinek 

felidézése, rögzítése. 

Vizuális emlékezet 

fejlesztése. 

Egyéni munka  Diákok számára 

megosztható link: 

https://wordwall.net/

play/1090/701/576 

 

Tanárok számára 

használható, 

szerkeszthető link: 

A húsvéti csoda c. 

feldolgozás képeiből 

választottam ki néhány 

szimbólumként 

használható jelenetet. 

Ezeket kivágtam és 

azokat illesztettem be. 

Segítséggel első 

osztálytól, segítség nélkül, 

https://wordwall.net/hu/resource/1091707
https://wordwall.net/hu/resource/1091707
https://wordwall.net/play/1089/667/366
https://wordwall.net/play/1089/667/366
https://wordwall.net/hu/resource/1089667
https://wordwall.net/hu/resource/1089667
https://wordwall.net/play/1090/701/576
https://wordwall.net/play/1090/701/576


Jézus az úrvacsorát tanította a tanítványainak. 

Jézust megfeszítették. 

Jézus él! Feltámadt!  

 

A tartalomhoz kapcsolódó szimbolikus képet kell 

kiválasztaniuk a játék során a gyermekeknek. 

Könnyű feladat, akár többször is eljátszható rövid 

idő alatt, és segíti a rögzülést. Mivel sajnos 

szövegi rész is van benne, ezért elsősök számára 

felnőtt segítséggel használható. 

 

https://wordwall.net/

hu/resource/1090701  

2. osztálytól javasolt a 

használata.  

7.  4–10 perc   Nagyheti szimbólumok 2.  

A nagyhét eseményeit könnyebben megjegyzik a 

gyermekek, ha egy-egy szimbólumhoz, tetthez 

köthetik. A játékban erre van lehetőség. Itt nem 

hangzik el a nagyhét napjainak a neve, hanem a 

konkrét események kerülnek elő.  

A játék közepes nehézségűre és 2 percre van 

beállítva.  

 

Játék lépései 

1. Instrukció: „Emlékszel még, hogy mi 

történt Jézussal a földi élete utolsó 

heteiben? Néhány kis kép emlékeztethet 

téged rá! Válaszd ki az eseményhez 

tartozó lufit! Nem baj, ha nem megy 

rögtön, többször is próbálkozhatsz. 

Addig csináld, amíg nem sikerül minden 

szintet teljesítened!” 

2. Játék elindítása és a feladat elvégzése.  

Nagyheti események 

megismertetése és 

rögzítése 

Egyéni játék. 

Akár csapatban is 

játszható. Ilyen 

esetben adható 

plusz feladat 

hozzá. Pl.: 

Versenyezzetek a 

csoportban, hogy 

kinek sikerül a 

legrövidebb idő 

alatt az összes 

szintet 

teljesítenie! 

Diákok számára 

megosztható link: 

https://wordwall.net/

play/1090/180/600 

 

Tanárok számára 

használható, 

szerkeszthető link: 

https://wordwall.net/

hu/resource/1090180 

  

Érdemes a gyermekeknek 

más feladattal 

összekapcsolni, ahol 

külön is dolgoznak 

ezekkel a képekkel. Így 

könnyebb lesz a 

felismerés. A 3. ötletben 

szereplő feladat képei és 

szövege található itt is. 

Javasolt a kettőt egymás 

után játszani (az legyen az 

első, így segíti a 

gyermekeknek a feladat 

könnyebb átlátását.) 

 

 

A feladatot 2. osztálytól 

javaslom. Szerintem min. 

2 alkalommal érdemes 

próbálkozni a 

gyermekeknek, így a min. 

idő: 4 perc. 

https://wordwall.net/hu/resource/1090701
https://wordwall.net/hu/resource/1090701
https://wordwall.net/play/1090/180/600
https://wordwall.net/play/1090/180/600
https://wordwall.net/hu/resource/1090180
https://wordwall.net/hu/resource/1090180


8.  5–8 perc   Kire vagy mire jellemző?   

A történet néhány kulcsfogalmát kell 

összepárosítani rövid leírásokkal.  

Az összepárosítandó kifejezések és a játék 

képernyőképe. 

 

 
 

Lépések 

1. Instrukció: „Idézd fel, hogy miről szólt a 

történet! Párosítsd össze az 

összetartozókat! Többször is 

próbálkozhatsz!” 

2. Játék elindítása és a feladat elvégzése.  

3. Többször is próbálkozhatsz! 

 

A történet felidézése 

és fontos pontok 

kiemelése 

Egyéni feladat 

alapvetően, mivel 

otthon ül a diák a 

gépe előtt.  

Viszont egy 

„normál” tanórán 

kiscsoportos 

feladat is lehetne.  

Diákok számára 

megosztható link: 

https://wordwall.net/

play/1091/242/968  

 

Tanárok számára 

használható, 

szerkeszthető link: 

https://wordwall.net/

hu/resource/1091242  

A feladatot ismétlésre 

vagy az új anyag tanítása 

után feldolgozásra 

javaslom 2. osztálytól. 

9.  3–10 perc Mi lehet a képen? Rakd ki a puzzle-t! 

Egy puzzle kirakása során lehetőség adódik arra, 

hogy a gyermek fölelevenítse a tanult történetet. 

Ezen kívül a puzzle komplex fejlesztésre is 

alkalmas, mivel a képzelőerőt, a vizuális 

képességeket, a koncentrációt, illetve az 

egységben látás képességét is fejleszti.  

A digitális oktatás során az egészen kicsi, nem 

olvasó gyermekek számára nehéz olyan feladatot 

adni, amit ő digitálisan készíthet el. Az online 

összerakható puzzle erre is alkalmas. Két 

változatban készítettem el a történet 

kulcsjeleneteit tartalmazó képeket ábrázoló 

Történetre való 

ráhangolódást 

segítheti, korábbi 

történetek 

felidézésére is 

alkalmas, illetve a 

feldolgozás során is 

használható. Az óra/ 

órarész céljának 

megfelelően 

alkalmazható.  

Egyéni munka Több évfolyam 

számára készült, 

nehézségi fokozatok 

szerint. A leírásnál 

találhatóak a linkek 

(a terjedelmük 

miatt). 

A puzzle online 

használatát meg kell 

tanulni, nem biztos, 

hogy mindenkinek 

megy elsőre.  

Az RPI feladatbank 

segítségével készítettem 

el a puzzleanyagokat, 

amelyeket a gyermekek 

digitálisan elvégezhetnek. 

A link segítségével 

kiküldhető számukra a 

feladat. Önállóan, 

egyenként raktam őket 

feladatlapba, így 

egyenként is 

használhatóak.  

https://wordwall.net/play/1091/242/968
https://wordwall.net/play/1091/242/968
https://wordwall.net/hu/resource/1091242
https://wordwall.net/hu/resource/1091242


puzzle-t. Az egyik a könnyebb: 1–2. osztályosok 

számára, míg a másik a nehezebb variáció: 3–4. 

osztály számára. Ezeknek a linkjei a taneszközök 

(anyagok) sorban megtalálhatóak.  

 

Lépések (itt a gyermekeknek szánt utasítások 

szerepelnek most). 

 

Ráhangolás/motiválás 

1. Rakd ki a puzzle-t! 

2. Mit látsz a képen? Meséld el! 

3. Mondj egy történetet a képen látható 

eseményről!  

4. Készíts hangfelvételt a történetedről és 

küldd el a hittanoktatódnak! Ha 

szükséges, kérheted a szüleid vagy 

idősebb testvéred segítségét is! 

 

1–2. osztályosok számára készült online 

kirakható puzzle linkjei: 

 

Virágvasárnap 

http://rpi-

feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/371557171

15bb035435a1dce0e575a2367efcd45f3af5768eb

48e31396babc96b50f828efc50fb3fc5ddfa2c69a

ddb35203e    

 

Húsvét 

http://rpi-

feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/becd270df

b51d5859047b2a23999591a66c8e6ed93bc13daf

d4efe5fcb458c483cdd6941991b525061b84c61d

eefae279c92   

 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/37155717115bb035435a1dce0e575a2367efcd45f3af5768eb48e31396babc96b50f828efc50fb3fc5ddfa2c69addb35203e
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/37155717115bb035435a1dce0e575a2367efcd45f3af5768eb48e31396babc96b50f828efc50fb3fc5ddfa2c69addb35203e
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/37155717115bb035435a1dce0e575a2367efcd45f3af5768eb48e31396babc96b50f828efc50fb3fc5ddfa2c69addb35203e
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/37155717115bb035435a1dce0e575a2367efcd45f3af5768eb48e31396babc96b50f828efc50fb3fc5ddfa2c69addb35203e
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/37155717115bb035435a1dce0e575a2367efcd45f3af5768eb48e31396babc96b50f828efc50fb3fc5ddfa2c69addb35203e
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/becd270dfb51d5859047b2a23999591a66c8e6ed93bc13dafd4efe5fcb458c483cdd6941991b525061b84c61deefae279c92
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/becd270dfb51d5859047b2a23999591a66c8e6ed93bc13dafd4efe5fcb458c483cdd6941991b525061b84c61deefae279c92
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/becd270dfb51d5859047b2a23999591a66c8e6ed93bc13dafd4efe5fcb458c483cdd6941991b525061b84c61deefae279c92
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/becd270dfb51d5859047b2a23999591a66c8e6ed93bc13dafd4efe5fcb458c483cdd6941991b525061b84c61deefae279c92
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/becd270dfb51d5859047b2a23999591a66c8e6ed93bc13dafd4efe5fcb458c483cdd6941991b525061b84c61deefae279c92


Az emmausi tanítványok: 

http://rpi-

feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/49641e0e1

b94a548251979ed2c2f99353e0daa2c1002cbb74

e72cbec8f4b5fbfd8f71274af9824cb597013d482

20bcd79eff  

 

3–4. osztályosok számára készült: 

 

Virágvasárnap: 

http://rpi-

feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/1bf261b3f

3cf9575445a9ebf88377d2d68989ddbb405efee7

02e94c51edfe081b52367ceb8676547762814b35

00c0c1314a0    

 

Nagypéntek: 

http://rpi-

feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/1aa3bafb0f

ceec905e8fba14f5b2968db979181255433d0f45

392a689bc73c69d25f2e6b4b2ad70eef00f81c963

307fbda74 

 

Húsvét:  

http://rpi-

feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/7824052b1

a0580d347926a44a35903d63826388d9588bf66

1eeefb7c8f95fcac4689c02bd98d95b4359e0fbf4

90e78af0309 

 

5–6. osztály számára készült: 

Lábmosás: 

http://rpi-

feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/bb920bfe1

51221043a13c630cf548c50b092f3f1fd11f90455

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/49641e0e1b94a548251979ed2c2f99353e0daa2c1002cbb74e72cbec8f4b5fbfd8f71274af9824cb597013d48220bcd79eff
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/49641e0e1b94a548251979ed2c2f99353e0daa2c1002cbb74e72cbec8f4b5fbfd8f71274af9824cb597013d48220bcd79eff
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/49641e0e1b94a548251979ed2c2f99353e0daa2c1002cbb74e72cbec8f4b5fbfd8f71274af9824cb597013d48220bcd79eff
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/49641e0e1b94a548251979ed2c2f99353e0daa2c1002cbb74e72cbec8f4b5fbfd8f71274af9824cb597013d48220bcd79eff
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/49641e0e1b94a548251979ed2c2f99353e0daa2c1002cbb74e72cbec8f4b5fbfd8f71274af9824cb597013d48220bcd79eff
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/1bf261b3f3cf9575445a9ebf88377d2d68989ddbb405efee702e94c51edfe081b52367ceb8676547762814b3500c0c1314a0
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/1bf261b3f3cf9575445a9ebf88377d2d68989ddbb405efee702e94c51edfe081b52367ceb8676547762814b3500c0c1314a0
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/1bf261b3f3cf9575445a9ebf88377d2d68989ddbb405efee702e94c51edfe081b52367ceb8676547762814b3500c0c1314a0
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/1bf261b3f3cf9575445a9ebf88377d2d68989ddbb405efee702e94c51edfe081b52367ceb8676547762814b3500c0c1314a0
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/1bf261b3f3cf9575445a9ebf88377d2d68989ddbb405efee702e94c51edfe081b52367ceb8676547762814b3500c0c1314a0
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/1aa3bafb0fceec905e8fba14f5b2968db979181255433d0f45392a689bc73c69d25f2e6b4b2ad70eef00f81c963307fbda74
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/1aa3bafb0fceec905e8fba14f5b2968db979181255433d0f45392a689bc73c69d25f2e6b4b2ad70eef00f81c963307fbda74
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/1aa3bafb0fceec905e8fba14f5b2968db979181255433d0f45392a689bc73c69d25f2e6b4b2ad70eef00f81c963307fbda74
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/1aa3bafb0fceec905e8fba14f5b2968db979181255433d0f45392a689bc73c69d25f2e6b4b2ad70eef00f81c963307fbda74
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/1aa3bafb0fceec905e8fba14f5b2968db979181255433d0f45392a689bc73c69d25f2e6b4b2ad70eef00f81c963307fbda74
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/7824052b1a0580d347926a44a35903d63826388d9588bf661eeefb7c8f95fcac4689c02bd98d95b4359e0fbf490e78af0309
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/7824052b1a0580d347926a44a35903d63826388d9588bf661eeefb7c8f95fcac4689c02bd98d95b4359e0fbf490e78af0309
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/7824052b1a0580d347926a44a35903d63826388d9588bf661eeefb7c8f95fcac4689c02bd98d95b4359e0fbf490e78af0309
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/7824052b1a0580d347926a44a35903d63826388d9588bf661eeefb7c8f95fcac4689c02bd98d95b4359e0fbf490e78af0309
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/7824052b1a0580d347926a44a35903d63826388d9588bf661eeefb7c8f95fcac4689c02bd98d95b4359e0fbf490e78af0309
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/bb920bfe151221043a13c630cf548c50b092f3f1fd11f904554f58fd045a6f2b31efbbe5d1b7444086fda5eb974b00c2dd57
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/bb920bfe151221043a13c630cf548c50b092f3f1fd11f904554f58fd045a6f2b31efbbe5d1b7444086fda5eb974b00c2dd57
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/bb920bfe151221043a13c630cf548c50b092f3f1fd11f904554f58fd045a6f2b31efbbe5d1b7444086fda5eb974b00c2dd57


4f58fd045a6f2b31efbbe5d1b7444086fda5eb974

b00c2dd57  

 

Utolsó vacsora, úrvacsora: 

http://rpi-

feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/e58594493

31122fab1e03fcb156e9527ec1103e6570d6a90b

7020919d33a00a869e8bf76d50ae87a18d8403ed

33c4160e80a  

 

Júdás elárulja Jézust: 

http://rpi-

feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/2300b498e

ebaee1a042c8d02300b4f86a709f2afaf45b33827

ed051ba3c92e21f4a707f4b9878283e3238de363

5938ff446e  

 

Katonák őrzik Jézus sírját:  

http://rpi-

feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/e978d786e

32d132771f85e28a66202e35730b1f91487072db

f5aa1e327b8a724f10bfdd916780181e5a66bb7b

045d379b0e8  

10.  4 perc  Elfújta a szél… 

A feladat egy klasszikus hiányos szöveg 

(szövegkiegészítés), mely az emmausi 

tanítványok történetéhez jól használható. A link 

segítségével beleilleszthető és kiküldhető egy 

digitális hittanórába.  

 

Lépések (gyermekeknek adott instrukció): 

1. Jézus tanítványai útra keltek egy közeli 

városba). Útközben nagy szél támadt és 

elfújta a beszélgetésük egy részét. 

2. Egészítsd ki a szöveget!  

Feldolgozás, 

ismétlés. 

 

 A Húsvéti csoda c. 

feldolgozás szövegét 

használtam a 

feladathoz. A 

kiküldhető link: 

http://rpi-

feladatbank.reformat

us.hu/#/fspublic/7e56

c364d06c411fbab589

7c5ac6560ea51dc680

4a1d433b6e4a89be2

544e245c4d4a16e56

A történetet 2. 

évfolyamon használjuk.  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/bb920bfe151221043a13c630cf548c50b092f3f1fd11f904554f58fd045a6f2b31efbbe5d1b7444086fda5eb974b00c2dd57
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/bb920bfe151221043a13c630cf548c50b092f3f1fd11f904554f58fd045a6f2b31efbbe5d1b7444086fda5eb974b00c2dd57
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/e5859449331122fab1e03fcb156e9527ec1103e6570d6a90b7020919d33a00a869e8bf76d50ae87a18d8403ed33c4160e80a
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/e5859449331122fab1e03fcb156e9527ec1103e6570d6a90b7020919d33a00a869e8bf76d50ae87a18d8403ed33c4160e80a
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/e5859449331122fab1e03fcb156e9527ec1103e6570d6a90b7020919d33a00a869e8bf76d50ae87a18d8403ed33c4160e80a
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/e5859449331122fab1e03fcb156e9527ec1103e6570d6a90b7020919d33a00a869e8bf76d50ae87a18d8403ed33c4160e80a
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/e5859449331122fab1e03fcb156e9527ec1103e6570d6a90b7020919d33a00a869e8bf76d50ae87a18d8403ed33c4160e80a
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/2300b498eebaee1a042c8d02300b4f86a709f2afaf45b33827ed051ba3c92e21f4a707f4b9878283e3238de3635938ff446e
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/2300b498eebaee1a042c8d02300b4f86a709f2afaf45b33827ed051ba3c92e21f4a707f4b9878283e3238de3635938ff446e
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/2300b498eebaee1a042c8d02300b4f86a709f2afaf45b33827ed051ba3c92e21f4a707f4b9878283e3238de3635938ff446e
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/2300b498eebaee1a042c8d02300b4f86a709f2afaf45b33827ed051ba3c92e21f4a707f4b9878283e3238de3635938ff446e
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/2300b498eebaee1a042c8d02300b4f86a709f2afaf45b33827ed051ba3c92e21f4a707f4b9878283e3238de3635938ff446e
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/e978d786e32d132771f85e28a66202e35730b1f91487072dbf5aa1e327b8a724f10bfdd916780181e5a66bb7b045d379b0e8
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/e978d786e32d132771f85e28a66202e35730b1f91487072dbf5aa1e327b8a724f10bfdd916780181e5a66bb7b045d379b0e8
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/e978d786e32d132771f85e28a66202e35730b1f91487072dbf5aa1e327b8a724f10bfdd916780181e5a66bb7b045d379b0e8
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/e978d786e32d132771f85e28a66202e35730b1f91487072dbf5aa1e327b8a724f10bfdd916780181e5a66bb7b045d379b0e8
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/e978d786e32d132771f85e28a66202e35730b1f91487072dbf5aa1e327b8a724f10bfdd916780181e5a66bb7b045d379b0e8
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/7e56c364d06c411fbab5897c5ac6560ea51dc6804a1d433b6e4a89be2544e245c4d4a16e562ea45922a23ab02777ff0fc329
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/7e56c364d06c411fbab5897c5ac6560ea51dc6804a1d433b6e4a89be2544e245c4d4a16e562ea45922a23ab02777ff0fc329
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/7e56c364d06c411fbab5897c5ac6560ea51dc6804a1d433b6e4a89be2544e245c4d4a16e562ea45922a23ab02777ff0fc329
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/7e56c364d06c411fbab5897c5ac6560ea51dc6804a1d433b6e4a89be2544e245c4d4a16e562ea45922a23ab02777ff0fc329
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/7e56c364d06c411fbab5897c5ac6560ea51dc6804a1d433b6e4a89be2544e245c4d4a16e562ea45922a23ab02777ff0fc329
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/7e56c364d06c411fbab5897c5ac6560ea51dc6804a1d433b6e4a89be2544e245c4d4a16e562ea45922a23ab02777ff0fc329
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/7e56c364d06c411fbab5897c5ac6560ea51dc6804a1d433b6e4a89be2544e245c4d4a16e562ea45922a23ab02777ff0fc329


3. Házi feladat: Meséld el röviden, hogy mit 

mondott a két tanítvány a hozzájuk 

csatlakozó idegennek! 

2ea45922a23ab0277

7ff0fc329  

11.   Digitális PPT-be való beleépítés 

A húsvéti csoda teljes anyagát nagyon jól lehet 

használni alsósoknál a digitális PPT-be való 

beleépítésnél. Erre néhány anyag már elkészült, 

amiben beépítésre kerültek a lépések is. Az 

anyagok a következő linkeken letölthetők és 

megnézhetők.  

 

Képanyag használata és beépítése: 1–2. o.  

 

http://refpedi.hu/hatteranyagok/digitalis%20hitta

n/2het/hittan_1_2_husvet_bevezeto_ZN_2020.0

3.19.pptx  

 

Emmausi tanítványok – feldolgozás (2. o.)  

http://refpedi.hu/hatteranyagok/digitalis%20hitta

n/3h%C3%A9t/2.o.emmausi_tan%C3%ADtvan

yok_%C3%A1llami.isk.20200325ZN.SzA.pptx  

 

A húsvét lényege és a kontextusba helyezés 

lehetősége (3.o.) 

 

http://refpedi.hu/hatteranyagok/digitalis%20hitta

n/3h%C3%A9t/3.oszt.H%C3%BAsv%C3%A9t

_el%C5%91tt_nagyp%C3%A9ntek%20-

%202.%20%C3%B3ra_20200324SzA.pptx 

 

   Komplett digitális 

hittanóraanyag, mely 

kiküldésre került az RPI 

részéről a digitális 

hittanoktatás segítéséhez.  

 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/7e56c364d06c411fbab5897c5ac6560ea51dc6804a1d433b6e4a89be2544e245c4d4a16e562ea45922a23ab02777ff0fc329
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/7e56c364d06c411fbab5897c5ac6560ea51dc6804a1d433b6e4a89be2544e245c4d4a16e562ea45922a23ab02777ff0fc329
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