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A Tudás fáival 
játék a tanulás!

Egy játékosított online rendszer, 
amely élménytelivé és hatékonnyá 
teszi a tanulást! 

A Tudás fái egy online és interaktív tanulási rendszer, 
amelyben hiteles forrásból származó tanulási tartal-
mak segítségével a diákok önállóan és csapatokat 
alkotva bővíthetik tudásukat a történelemtől az irodal-
mon át a zenéig és a természettudományokig.

A rendszer használatával nemcsak a tárgyi tudás 
gyarapszik, hanem a diákok motiválttá válnak további 
ismeretek megszerzésére.

A feladattípusok alapvetően olvasásra épülnek, ezért 
a diákok szövegértését is fejleszti a rendszer.

A kvízek, a párbajok és a tevékenységek segítségé-
vel megszerzett tudáspontokat a felhasználók előbb 
virtuális fákra és erdőkre, majd pedig valóságos fákra 
válthatják. A Református Tananyagfejlesztő Csoport 
és a Games for Business 2021-ben 1000 fát ültet el.

A legjobban teljesítő 50 intézmény a saját iskolakert-
jében is ültethet egy-egy fát. 

A március 18-án induló játékba folyamatosan lehet 
bekapcsolódni. Az októberig tartó játékban hetente új 
tartalommal, havonta változó tematikákkal várjuk a 
diákokat és tanáraikat.

Tegyünk együtt a teremtett világért, 
és ültessünk el közösen 1000 fát!

Keresse fel diákjaival a Tudás fái oldalt, 
és kezdődjön a kaland!

tudasfai.reftantar.hu



Áldás, békesség!

„Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy 
tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egy-
mást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaa-
dással énekeljetek szívetekben Istennek.” (Kol 3,16)

A református intézményhálózat újraalakulása óta nem volt lehetősége iskolá-
inknak a keresztyén nevelést középpontba helyező, a teremtett világot annak 
teljességében megmutató, a diákok egyéni sajátosságait is figyelembe vevő és 
korszerű módszertani elvek mentén építkező tananyagok segítségével tanítani. 
Az elmúlt négy esztendőben a Református Tananyagfejlesztő Csoport a refor-
mátus iskolák innovatív pedagógusaival és neves szakmai partnerekkel együtt-
működve számos olyan kiadványt készített, amely hasznos segítőtársa lehet az 
oktató-nevelő munkának.
A következő néhány oldalon bemutatott könyveink mindegyike a fejlesztés so-
rán kipróbálásra is került, a javítások és átdolgozások után pedig most a Kálvin 
Kiadó jóvoltából elérhető mindenki számára. 
A Református Tananyagtárban (reftantar.hu) elérhető online segédanyagokkal 
és a gazdag módszertani ötlettárakkal támogatott papír alapú könyvek elsősor-
ban az alsó tagozatos korosztálynak szólnak, és a hagyományos tankönyvek 
melletti kiegészítőként ajánljuk.
A papír alapú kiadványok mellett digitális tanulási tartalmakat is fejlesztünk: 
minden kárpát-medencei református intézmény számára elérhető a tanulástá-
mogatási rendszerünk, a Tudás fái néven indított online tanulási környezet pe-
dig a felső tagozatos és középiskolás diákok önálló ismeretszerzését támogatja.
Kérjük, éljenek a lehetőséggel, és válasszák pedagógiai munkájukhoz a Refor-
mátus Tananyagtár kiadványait a Kálvin Kiadó kínálatából.

Dr. Pompor Zoltán
szakmai vezető
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MIÉRT AJÁNLJUK?
•	 Az iskolába készülő óvodások számára bemutatja, milyen egy iskolai nap.
•	 Az első osztályos diákoknak segít az előkészítő időszakban.
•	 Sok lehetőséget nyújt  a részképességek, az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésére.
•	 A részletgazdag képek kiváló fejlesztőpedagógiai eszközzé teszik a könyvet.
•	 A képek tartalma lehetőséget ad a komplex, tantárgyakon átívelő megközelítésre és a református keresztyén 

nevelésre is.

Illusztrálta: Vajda Melinda | Kálvin Kiadó, 2020 
20 oldal, 210×297 mm, irkafűzött

Ára: 900 Ft/kötet
Kedvezményes ár (min. 20 példány rendelése esetén): 630 Ft/kötet. 
Megrendelhető a Kálvin Kiadótól.

Digitális kiegészítők a Református Tananyagtárban
https://reftantar.hu/2019/11/13/iskolabongeszo/

ALSÓ TAGOZAT 1. OSZTÁLY

ISKOLABÖNGÉSZŐ

MIT TALÁLUNK BENNE?
•	 8 db kétoldalas, színes eseménykép egy család életéből. 
•	 Az aprólékosan kidolgozott képek betekintést engednek a családi ház helyiségeibe, az iskolai osztályter-

mekbe, de az iskolakert és az erdei iskola, valamint a templom részletei is láthatóvá válnak. 
•	 A mesélő képek segítségével a szereplők történetét is végigkövethetjük az oldalakon. 
•	 A kiadvány a család-iskola-gyülekezet kapcsolódásairól mesél szavak nélkül is szemléletesen.

Ajándék-
könyvnek is 

kiváló.



Illusztrálta: Bertóthy Ágnes, Czuder Tamás, 
Fazekas Edina és Vincze Dóra

Kálvin Kiadó, 2021
156 oldal, 140×185 mm, kartonált, füles

A NAP HÁZA 
– KORTÁRS VERSEK 

ÉS MESÉK

ALSÓ TAGOZAT 3–4. OSZTÁLY

Ára: 1600 Ft/kötet
Kedvezményes ár (min. 20 példány rendelése esetén): 1120 Ft/kötet. 

Megrendelhető a Kálvin Kiadótól.

MIT TALÁLUNK BENNE?
•	 Békés Márta, Csukás István, Géczi János,  

Kiss Judit Ágnes, Kiss Lehel, Kollár Árpád,  
Marék Veronika, Mészöly Ágnes, Miklya Zsolt,  
Mosonyi Aliz, Sarkady Sándor,  
Tóth Bálint és Zelk Zoltán versei,  
Bertóti Johanna, Lázár Ervin és  
Miklya Luzsányi Mónika meséi.

•	 Gazdag képi világgal illusztrált szöve-
gek kezdő olvasóknak az év minden 
hónapjára.

MIÉRT AJÁNLJUK?
•	 Olyan szövegek ezek, amelyek nyelvi 

fordulataikkal szórakoztatnak, en-
gednek rácsodálkozni magunkra és a 
teremtett világ sokszínűségére.

•	 A versekhez, mesékhez készült  képek nemcsak il-
lusztrálják a szövegeket, hanem ki is egészítik azokat, 
továbbgondolásra ösztönöznek minket, és egy másik, 
párhuzamos történet is kirajzolódik a segítségükkel.

Digitális kiegészítők a Református Tananyagtárban
https://reftantar.hu/2019/11/13/a-nap-haza/

Ajándék-
könyvnek is 

kiváló.



   Ára: 
   2200 Ft/kötet

Kedvezményes ár (min. 20 példány rendelése esetén): 1540 Ft/kötet. Megrendelhető a Kálvin Kiadótól.

Szerkesztette:
Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt
Illusztrálta: Sásdi Laura, Séllei Nóra
Kálvin Kiadó, 2020, 2021

KEZD ŐSZÜLNI A NYÁR… (őszi)
216 oldal, 210×210 mm, kartonált

ANGYALMESE (téli)
240 oldal, 210×210 mm, kartonált

GÓLYAHÍR (tavaszi)
224 oldal, 210×210 mm, kartonált

NAPRAFORGÓ (nyári)
előkészületben

MIT TALÁLUNK BENNE?
•	 A 20–21. századi magyar irodalomból válogatott lírai és 

prózai műveket a teljes évre, így a nyári szünetre is.
•	 Új szövegötleteket egyházi és nemzeti ünnepekhez.
•	 A gyűjtemény olyan szöveghálót alkot, ami mindig nyújt 

valami újat, mindig meglep valamivel.
•	 A szövegek az állami olvasókönyvek témáihoz is igazod-

nak, részben kiegészítik azokat.

IRODALMI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY-SOROZAT 
3–4. osztály 



ALSÓ TAGOZAT 3–4. OSZTÁLY

MIÉRT AJÁNLJUK?
•	 Segít a gyerekek olvasóvá nevelésében, önmagában is teljes értékű olvasmányélményt nyújt.
•	 Lehetőséget ad a válogatásra, a szabad asszociációra, a játékra.
•	 A nyelvében friss, sokszor humoros szövegek a mai gyerekek problémáit, örömeit, bánatait mutatják be.

IRODALMI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY-SOROZAT 
3–4. osztály 



Megrendelhető
a Református Tananyagfejlesztő

Csoporttól.

A tananyag fejlesztői:
Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt
Református Tananyagfejlesztő Csoport
2020

ŐSZI
313 oldal, A4, spirálozott

TÉLI
321 oldal, A4, spirálozott

TAVASZI
315 oldal, A4, spirálozott

NYÁRI
előkészületben

MIT TALÁLUNK BENNE?
•	 Teljes egészében átvehető foglalkozástervek, de akár ön-

állóan is összeválogatható ötletek, melyek felhasználha-
tók projekt- és témanapok, napközis foglalkozások, tábor, 
kirándulás, könyvtári foglalkozás keretében is.

•	 Keresztyén értékrendet közvetítő, tevékenység- és felfede-
ző tanulás alapú, összművészeti irodalomtanítási módszer.

•	 Több képességterület összekapcsolása akár egy „tanórán” 
belül is, tantárgyi integráció.

•	 Sokrétű tevékenységek, amelyek főleg a gyerekekben 
meglévő elemi játékkedvre, kifejezőkészségre és kreativi-
tásra építenek.

•	 A szöveggyűjtemények egy-egy heti anyagához 6–7 darab 
feldolgozási javaslat. 

PEDAGÓGUS ÖTLETTÁR  AZ IRODALMI 
SZÖVEGGYŰJTEMÉNY-SOROZATHOZ 
3–4. osztály



ALSÓ TAGOZAT 3–4. OSZTÁLY

MIÉRT AJÁNLJUK?
•	 Új ötleteket, inspirációt ad.
•	 Kezdő és tapasztalt pedagógusok is haszonnal forgathatják.
•	 Komplex módon dolgozza fel a szövegeket, megmutatva azt, hogy Isten a világ minden 

csodájában jelen van, amit érdemes a gyerekekkel felfedeztetni.
•	 A foglalkozások nem igényelnek sok eszközt, illetve újrahasznosított anyagok is felhasználhatók  

a megvalósítás során.

FELDOLGOZOTT MŰVEK

Kányádi Sándor: 

Tél derekán
Csík Mónika: Sítúrán 

László Noémi: 

Korizni este jó 

Csoóri Sándor: 

Hókutya 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Fotókarton / sötét 

karton
Festés eszközei, tempera 

(főleg fehér)

Ritmushangszerek

Füzet, íróeszköz

Gyurma/sólisztgyurma

Gyurmázás eszközei 

(alátétlap, formázókés, 

pálcika stb.)

Havas udvar

Eszközök a hószobrá-

szathoz: lapát, virágülte-

tő lapát, fakés stb.

MIT AKARUNK ELÉRNI?

A gyerekek csodálkoz-

zanak rá a tél örömeire, 

és arra, milyen nyelvi 

játékra készteti ez a 

költőket.

JEGYZETEIM JEGYZETEIM

210

Télműhely
Minimum 1x45 vagy 2x45 perces 

komplex szövegfeldolgozó, szöveg- 

és kép/tárgyalkotó óra téli játékokkal 

(magyar, kreatív írás, vizuális kultúra, testnevelés)

A téli örömök a képzelet útján is átélhetők, amire most a versek 

műhelyszerű feldolgozásával vállalkozunk. A foglalkozás így 

kötetlenebb, játékosabb, jobban hasonlít a téli játékok nyújtotta 

élményhez. Persze ez nem zárja ki a szabadban való játékot sem, így 

ha tehetjük, kössük össze a műhelymunkát udvari játékokkal is! A 

tanegység az előző, Jégjátszótér című tanegység folytatása is lehet.

Áttekintő vázlat
3.1 Télműhelysarkok 45 perc

3.1a Tél derekán 35 perc

3.1b Sítúrán (35 perc)

3.1c Korizni este jó (35 perc)

3.1d Hókutya  (35 perc)

3.1e Bemutatók 10 perc

3.2 Irány az udvar! min. 45 perc 

Összesen:  min. 45 / 2x45 perc

A műhelymunkát négy csoport számára szervezzük meg, amihez 

a helyszínek kialakítása a helyi adottságoktól függ. A feladatok 

kiadását megkönnyíti, ha csoportonként kapnak a gyerekek egy 

nyomtatott lapot, rajta a feladatleírással, kérdésekkel. Így rögtön 

el tudják kezdeni a munkát, nem kell a pedagógusra várni, aki 

moderáló módon van jelen, ahol szükséges, ott segít. 

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Télműhelysarkok

Műhelyünknek négy sarka van, mind a négyben egy-egy verssel találkozhatnak 

a gyerekek. Legjobb, ha teremrendezéssel valóban létre is tudjuk hozni a mű-

helysarkokat, vagy legalábbis ki tudunk alakítani négy csoportmunkára alkalmas 

helyet.

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

3. 
tanegység

45
perc

JEGYZETEIM 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?   Versek olvasása, értel-
mezése
Festés sötét alapra fehér és szürke temperával
Versolvasás, ritmizálás
Hangjáték készítése
Kreatív írás: vers hasonló ritmussal
Beszélgetés
Kreatív írás: téli élmény leírása, asszociációk
Hószobortervek: állatala-kok formázása gyurmá-ból, sólisztgyurmából

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK EHHEZ A FELADATHOZ?Fotókarton / sötét 
karton
Festés eszközei, tempera (főleg fehér)
Ritmushangszerek
Gyurma/sólisztgyurma
Gyurmázás eszközei 
(alátétlap, formázókés, pálcika stb.)

3.1a Tél derekán
Olvassátok el Kányádi Sándor: Tél derekán című versét!Milyen színek szerepelnek a versben? Milyen színeket láttok még, amikor olvas-
sátok a verset?

Ki festett már csupa fehérrel? Pedig a tél olyan festőművész, aki szeret fehérrel 
festeni. (Akkor is, ha mostanában ritkábban veszi elő az ecsetjét.)
Fekete vagy sötét alapra fessetek téli képet sok fehérrel és a világosszürke árnya-
lataival! Az ecset mellett a tubusból nyomott festéknyomokkal is lehet dolgozni. 
Szerepelhetnek a képen más színek is (gyerekek ruhája, sapkája), de jóval keve-
sebb, mint máskor.

3.1b Sítúrán
Olvassátok el Csík Mónika: Sítúrán című versét!
Ritmizáljátok a verset versszakonként: kopogjátok le a szavak ritmusát rövid és 
hosszú szótagok szerint (ti és tá ritmusértékekkel)! 
Készítsetek a versből hangjátékot, amit kopogással, ritmushangszerekkel is kísér-
hettek!
Írjatok verset hasonló ritmuselemekkel, ritmusjátékkal! A téma lehet szintén egy 
téli játék: síelés, szánkózás, hógolyózás, vagy csak séta a hóban stb.Vedd fi gyelembe!

Az első versszak még nyugodt, sok benne a hosszú szótag:
Állok fenn a dombtetőn, – – │ – U │ – U │ –minden tejfehér,  – – │ – U │ – szembe tűz a – déli nap, – U │ – U │ – U │ –kesztyűm adta dér.  – – │ – U │ – 

Hirtelen megiramodik a ritmus is, ahogy a siklás indul, a következő szakaszokban 
sokkal több a rövid szótag:

Iramodok,   U U │ U – gyorsulok,   – U │ –szlalomozok,    U U │ U – fordulok.   – U │ –
Hókása gyűl   – – │ U – fogam alatt,   U U │ U – siklok, mint a szél.   – – │ – U │ –

JEGYZETEIM 

211

35
perc

35
perc

Digitális kiegészítők a Református Tananyagtárban
https://reftantar.hu/konyvek/

PEDAGÓGUS ÖTLETTÁR  AZ IRODALMI 
SZÖVEGGYŰJTEMÉNY-SOROZATHOZ 
3–4. osztály

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Krokodil – malájföldi 
népköltés, Rákos Sándor 
fordítása
Óriáskígyó – malájföldi 
népköltés, Rákos Sándor 
fordítása 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet vagy írólap, 
vonalas lap, 
íróeszköz

Internet, projektor, 
hangfal 

Rajzlap, rajzeszközök
Zsineg, csipeszek vagy 
gemkapcsok (csomago-
lópapír, BluTack)

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Mozgás és kooperá-
ció fejlesztése, listázó 
(soroló) versszerkezet 
felismerése, majd krea-
tív írás gyakorlat.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Fogójáték
Vers olvasása, értelme-
zése
Kreatív írás: saját vers 
választott állat alapján

JEGYZETEIM JEGYZETEIM 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Írólap, vonalas lap

kinyújtott karjával tátogat, csattogtatja a fogait az áldozatok felé. Vajon hány gye-
reket tud megfogni a krokodil? Ha a krokodil elszakad, el kell engednie az éppen 
akkor megfogott áldozatát.

Vedd figyelembe!
A játékot az udvaron vagy tornateremben érdemes játszani. Ha a teremben vagy 
a folyosón játsszuk, akkor csak egy gyerek legyen a krokodil, mivel értelemszerű-
en keskenyebb lesz a folyó.

Variáció
Ha a krokodil mozgása túlzottan akadályozott, akkor könnyíthetünk a testtartá-
son: a derékban hajló gyerekek felegyenesedhetnek, de továbbra is az előttük 
álló társuk csípőjébe kapaszkodnak, így próbálnak együtt lépni, futni.

3.1b Krokodil-karakter
Olvassuk el a Krokodil című maláj népköltést Rákos Sándor fordításában!
Gyűjtsük össze a táblán, mit tudunk meg a vers alapján erről az állatról!
Milyen tulajdonsággal egészítenétek még ki a listát?
Mi történik a vers végén? (Mi a vers csattanója, üzenete?)

Vedd figyelembe!
Meggyorsítja a gyűjtést, ha a versben található tulajdonságokat előre kiírjuk 
papírcsíkokra. 
A csíkokat pikkelyszerűen egymásra helyezhetjük (ferdén, oldalirányban elcsúsz-
tatva), amivel felidézzük a krokodil pikkelyes testét.

Kapcsolódó
Jób könyvében részletes leírást olvashatunk a krokodilról, ami sok mindenben 
hasonlít a maláj népdalra (Jób 40,25 – 41,26). Párhuzamként ennek egy részletét 
is felolvashatjuk a gyerekeknek: Jób 41,4–26. 
A bibliai krokodil-dalnak mi a csattanója? (A krokodil az állatok királya.)

3.1c Állat-karakter
Válasszatok ki magatok is egy állatot, és írjatok róla hasonló verset! Talál-
jatok ki olyan csattanót (záró fordulatot), ami bemutatja az állat fő tevékenységét 
vagy az ember hozzá fűződő lényegi viszonyát! 
A vers szerkezete:
• az állat megnevezése
• tulajdonságai listázó ismétléssel
• csattanó: egy telitalálatos gondolat

Veszélyes állatok
2x45 perces komplex versfeldolgozó, 

vers- és képalkotó óra (magyar, kreatív írás, 
ének-zene, tánc, vizuális kultúra)

A gyerekek értsék meg, hogy a művészi kifejezőeszközök segíte-
nek a félelmek legyőzésében.

Áttekintő vázlat
3.1 Krokodil  45 perc

3.1a Krokodil-fogó 10 perc
3.1b Krokodil-karakter 10 perc
3.1c Állat-karakter 20 perc
3.1d Felolvasó 5 perc

3.2 Óriáskígyó  45 perc
3.2a Ká dala 10 perc
3.2b Óriáskígyó-karakter 10 perc
3.2c Csodalény-portré 20 perc
3.2d Kígyó-galéria 5 perc

Összesen:  2x45 perc

Az első játékot érdemes az udvaron vagy a tornateremben játszani.
Az állatversek faliújságon való elhelyezése, illetve a kígyórajzok 
elhelyezése kígyó alakzatban a falon fontos eleme lehet a foglal-
kozásnak, amit érdemes alaposan átgondolni és előkészíteni.

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 A krokodil 

3.1a Krokodil-fogó
A maláj gyerekek szeretnének átkelni a folyón, de a vízben ott van a kro-
kodil, aki el akarja kapni őket.
Jelöljük ki a folyó két partját (legalább három méter legyen a két vonal között), 
és a gyerekek sorakozzanak fel a parton!
Három gyerek alkotja a krokodilt úgy, hogy az egyik egyenesen áll, a másik kettő 
derékban meghajol és megfogja az előtte álló gyerek csípőjét. Az álló gyerek két 
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3. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

45
perc

10
perc

10
perc

20
perc

Minden feladat-
nál leírtuk az 
eszközigényt.

Gondoltunk arra 
is, ha másként 
szeretnéd 
megvalósítani a 
feladatot.

Kék színnel jeleztük az 
irodalmi szövegeket.

Figyeltünk a tantárgyi 
és bibliai kapcsolódá-
sokra is.

Ennyi idő 
elegendő lehet a 
feladatra.

A megvalósításra is 
adunk ötleteket. 

A tanegységek komplex módon 
közelítik meg a témát.

Itt soroltuk fel 
a tanegység-

ben feldolgo-
zott irodalmi 

szövegeket.

Felsoroltuk 
a feladathoz 
kapcsolódó 

fejlesztési 
célokat…

… és a tevékeny-
ségeket is. 

Ide írhatod saját 
ötleteidet.

Itt találod a 
témán belül 
a tanegység 
sorszámát.

Az ikonok segítenek 
abban, mit készíts elő.













 









Ezeket az 

eszközöket 
ajánljuk a fel-

adatokhoz.





JÓSÁG NÉNI CSOKIJA
Szerző: Lackfi János
Illusztrálta: Bertóthy Ágnes
Kálvin Kiadó, 2020 | 88 oldal, 140×185 mm, kartonált, füles

PEDAGÓGUS ÖTLETTÁR 
Lackfi János Jóság néni csokija című könyvéhez
A tananyag fejlesztői: Kovács Zsuzsanna, Pompor Zoltán, Sándor Csilla Mária
Református Tananyagfejlesztő Csoport, 2020
146 oldal, B5, kartonált

MUNKAFÜZET 
Lackfi János Jóság néni csokija című könyvéhez

Tananyagfejlesztő: Kovács Zsuzsanna
Alkotószerkesztők: 

Sándor Csilla Mária, Pompor Zoltán
Kálvin Kiadó, 2020 | 68 oldal, B5, kartonált

Ára: 1200 Ft/kötet
Kedvezményes ár (min. 20 példány rendelése esetén): 840 Ft/kötet. 
Megrendelhető a Kálvin Kiadótól.

Ára: 1100 Ft/kötet
Kedvezményes ár (min. 20 példány rendelése esetén): 740 Ft/kötet. 

Megrendelhető a Kálvin Kiadótól.

Megrendelhető a Református Tananyagfejlesztő Csoporttól.

Ajándék-
könyvnek is 

kiváló.



ALSÓ TAGOZAT 2. OSZTÁLYTÓL

MIT TALÁLUNK BENNE?
•	 Lackfi János könyvében nyolc kis történetben hallgathatunk 

bele fiatal hősünk gondolataiba, ismerkedhetünk meg min-
dennapjaival, családi és iskolai örömeivel, bánataival. 

•	 A munkafüzetben található játékos feladatok a könyv 
közös iskolai feldolgozását segítik.

•	 Az ötlettár a kötet minden történetéhez tartalmaz 
egy-egy tanórai, napköziben használható, valamint 
témanaptervet is. Minden feldolgozási javaslathoz a 
Reftantárról letölhető, kinyomtatható mellékletek kap-
csolódnak.

MIÉRT AJÁNLJUK?
•	 A könyv témái lehetőséget adnak arra, hogy a gyerekek be-

szélgessenek társaikkal és a felnőttekkel lelki kérdésekről. 
Miközben megismerkednek a történetekkel, maguk is gyako-
rolják, átélik, átérzik, belsővé teszik az erényeket.

•	 A munkafüzet feladatai elsősorban a szövegértő és -alko-
tóképességet fejlesztik. A kreatív feladatok lehetőséget 
adnak a differenciálásra is.

•	 Az ötlettárban található foglalkozástervek 2. osztályos 
tanulók pedagógusai számára adnak ötleteket a könyv 
meséinek közös feldolgozásához. A komplex szemléletű 
feldolgozási javaslatok támogatják a tantárgyi integrációt. 

Digitális kiegészítők a Református Tananyagtárban
https://reftantar.hu/2019/11/13/josag-neni-csokija

MIT AKARUNK ELÉRNI?

Ráhangolódunk a 

történetre. Motivációs 

feladatokkal felkeltjük a 

gyermekek érdeklődését 

a történet iránt. 

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 

EHHEZ A FELADATHOZ?

Becsomagolt apró csokik 

kosarakban

MIT AKARUNK ELÉRNI?

Fejlesztjük a befogadói 

képességeket, segítjük 

az irodalmi élmény 

befogadását. 

JEGYZETEIM

2. Futárjáték 

A tanulók (4-5 fős csoportokban) összetolt asztaloknál 

ülnek. A tanterem annyi pontján, ahány csoportunk van, 

becsomagolt apró csokoládékat helyezünk el a kosarak-

ba, a csoportlétszámnak megfelelően. Minden kosárhoz tartozik öt 

kérdés. 
A csoportok választanak egy-egy futárt, aki a kosárkából elvisz egy 

feladatot a saját csapatának. A gyerekek a papírlap hátoldalára írják 

fel a választ, amit visszavisznek a kosárkához, ahol a pedagógus 

értékeli a választ. Ha jól válaszoltak a kérdésre, a kosárból elvehet-

nek egy csokoládét. A következő csokoládéért akkor lehet menni, ha 

a következő kérdésre is válaszoltak. A csoportból egy gyermek csak 

egy csokit vihet el. 

A feladatokat közösen ellenőrizzük, megbeszéljük. 

Variáció 1.

A munkafüzetben található feladatok megoldása csoportban.

Variáció 2.

Élményszerűbbé és motiválóbbá tehetjük a feladatot azzal, ha a jó 

válaszokat a gyerekek ajándékként teszik a kosárba: ez lesz, amit a 

tanító magával vihet értékként a feladatot követően.

3. Megismerkedés a történettel 

A hallás utáni szövegértés megkezdése előtt jósoltat-

hatunk a címből és a könyv képeiből, hogy vajon miről 

szólhat a történet. 

Majd kivetítjük a történetet, amit Lackfi  János előadásában hallgat-

nak meg a gyerekek úgy, hogy követik a szöveget. 

8

10 perc

5 perc

 – 1 5 1

1. Adakozni jó!
45 perces, interaktív szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra

A tanulók megismerkednek a könyv első történeté-vel (Jóság néni csokija). Fontos fogalmakat értel-mezünk: mi a jóság, jószívűség, felesleg, adakozás. A gyerekek szövegértését, szókincsét motiváló feladatokkal, játékokkal, jutalommal fejlesztjük.Áttekintő vázlat
1. Óra eleji szervezés  3 perc2. Futárjáték  

10 perc3. Megismerkedés a történettel  5 perc4. Beszélgetünk a történetről  5 perc5. Ismerkedünk Jóság nénivel  5 perc6. Kinek adjak a csokimból? 5 perc7. Adakozni jó! 
5 perc8. Összefoglalás és értékelés  5 perc9. Csokibontás  
2 percÖsszesen:  

45 perc

Apró csokikat teszünk kosarakba. Előkészítjük a tantermet a vetítéshez.Berendezzük az osztálytermet a csoportmunkához.Figyeljünk arra, ha van csokira allergiás gyermek, jusson neki is olyan fi nomság, amit megehet.

FELADATOK LEÍRÁSA
1. Óra eleji szervezés

Csoportokra bontjuk az osztály tanulóit, megbeszéljük az értékelési szempontokat. 

3 perc

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

7

JEGYZETEIM 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?
Internet, 
projektor, 
hangszóró 

Lackfi  János: 
Jóság néni cso-
kija c. könyv

Munkafüzet

Kinyomtatható 
segédanyagok

Kosarakba becsoma-
golt apró csokik,
írószer



PECÚROK
Szerző: Tóth-Máthé Miklós
Illusztrálta: Dunszt István
Református Tananyagfejlesztő Csoport, 2019 | 160 oldal, 
A5, kartonált, füles

MUNKAFÜZET 
Tóth-Máthé Miklós Pecúrok című könyvéhez
Szerző: Tomcsányiné Lucz Szilvia és Velkey György László
Kálvin Kiadó, 2020 | 96 oldal, B5, kartonált

                                           Ára: 2100 Ft/kötet
Megrendelhető a Kálvin Kiadótól.

Ára: 1200 Ft/kötet
Kedvezményes ár (min. 20 példány rendelése esetén): 840 Ft/kötet. 
Megrendelhető a Kálvin Kiadótól.

FELSŐ TAGOZAT 5–6. OSZTÁLY

MIT TALÁLUNK BENNE?
•	 A regény a református kollégiumok világába kalauzolja 

olvasóját.
•	 A történet humoros és érzelmes epizódokon keresztül 

mutatja be a főhős kisfiú első iskolaévét, kinek megpró-
báltatásai a mai kisdiákoknak is ismerősek lehetnek.

•	 A könyvet 10 éves kortól ajánljuk elolvasásra.
•	 A munkafüzet a regény feldolgozásához ad szövegértő 

és -alkotó feladatokat.
•	 A kreatív feladatok alkalmasak a differenciálásra.

MIÉRT AJÁNLJUK?
•	 A regényben megjelenő erkölcsi értékek a ke-

resztyén nevelés szempontjából is alapvetőek.
•	 Tóth-Máté Miklós ma is eleven világot teremtett 

szövegével, szimpatikus szereplőivel az olvasó 
könnyen azonosul.

•	 A munkafüzet a hagyományos olvasónaplóktól 
eltérően sokféle anyanyelvi területet fejleszt, digi-
tális kiegészítői kiszélesítik a regény világát.

PECÚROK • A SZERZŐ

A HELYSZÍN • PECÚROK

A helyszín: 
Sárospatak

1. Sárospataki Református Kollégium 
A Pecúrok egy képzeletbeli is-kolában, Óváralján játszódik. A helyszín azonban egyértel-műen Sárospatakra, a híres Sárospataki Református Kol-légiumra emlékeztet. 

A sárospataki iskoláról egy gömbpanorámás felvételt nézhetsz meg a Reftantár Pecúrok aloldalán.

2. Egy híres pataki professzor 

A sárospataki iskolában többszáz éves történe-te során számos nagy tudós tanított. Közülük most Kövy Sándor jogászprofesszorral ismer-kedhetsz meg. 

Nézd meg a Reftantár Pecúrok aloldalán található videót róla, és válaszolj a kér-désekre!

3. Hasonmás

Tóth-Máthé Miklósról sokan megjegyezték, hogy nagyon hasonlított az egyik 
leghíresebb magyar költőhöz. Vajon kihez? 

Írd be a neveket a viselőjük képe mellé!Nézz meg néhány képet Tóth-Máthé Miklósról az interneten, majd karikázd be 
annak a képét, akire szerinted a legjobban hasonlít!
 PETŐFI SÁNDOR ARANY JÁNOS ADY ENDRE JÓZSEF ATTILA
 (1823–1849) (1817–1882) (1877–1919) (1905–1937)

A Pecúrok egy képzeletbeli is-kolában, Óváralján játszódik. A helyszín azonban egyértel-műen Sárospatakra, a híres Sárospataki Református Kol-
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Digitális kiegészítők a Református Tananyagtárban
https://reftantar.hu/2019/11/13/pecurok/



FELSŐ TAGOZAT 7–8. OSZTÁLY

Szerzők: Marsiczki Roland, Rakovszky Andorás
Kálvin Kiadó, 2021

256 oldal, B5, kartonált

GONDOLKODTATÓ 
FIZIKAPÉLDATÁR 

7–8. OSZTÁLY

Ára: 2200 Ft/kötet
Kedvezményes ár (min. 20 példány rendelése esetén): 1540 Ft/kötet. 

Megrendelhető a Kálvin Kiadótól.

MIT TALÁLUNK BENNE?
•	 Közel 600 feladat megoldásokkal együtt.
•	 Elsősorban a 7–8. osztályosok diákok számára készült, 

de gyakorlás céljára a középiskolás tanulók is használ-
hatják. 

•	 A feladatokon keresztül a diákok betekintést nyernek a 
természettudományos vizsgálódás módszereibe.

•	 A témakörök a kinematikától a dinamikán át a hőtanig 
és az elektromosságig a kerettantervi témák mindegyi-
két érintik.

MIÉRT AJÁNLJUK?
•	 A feladatokat a természetes kíváncsiság ihlette, megol-

dásuk során pedig észrevehetjük, hogy a legszűkebb 
környezetünkben milyen sok jelenséget meg tudunk 
magyarázni egyszerű fizikai törvényekkel.

•	 A feladatok írásakor a szerzők külön figyelmet fordítottak 
napjaink legfontosabb kihívásaira: a fenntarthatóság, a 
környezetvédelem és az energetika témakörére. Ezeknek 
a feladatoknak a közös megoldása izgalmas beszélgeté-
seket indít el.

1. FEJEZET  HOGYAN MOZOGNAK A TÁRGYAK? 
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2. A mellékelt ábrán látható módon A pontból B 

pontba egy pettyes éticsiga az alábbi pályán má-

szott el.
 a) Rajzold be az elmozdulást az ábrába!

 b) Mekkora az elmozdulás nagysága?

 c) Mekkora a megtett út nagysága?

 d) Mennyi idő alatt teszi meg a pettyes éticsiga 

ezt a távolságot, ha átlagsebessége 0,01 m – s   ?

3. Rajzolj példát arra, hogy

 a) a megtett út nagyobb, mint az elmozdulás nagysága. 

 b) a megtett út egyenlő az elmozdulás nagyságával.

 c) az elmozdulás nagysága nagyobb, mint a megtett út. 

 d) az elmozdulás nagysága 0, de a megtett út nem. 

 e) a megtett út 0, de az elmozdulás nagysága nem. 

4. Kati 2,5 perc alatt futott le 0,3 kilométert, Sári pedig 75 másodperc alatt futott le 

135 métert. Melyiküknek volt nagyobb az átlagsebessége? 

5. Usain Bolt a 100 méteres síkfutáson 9,59 másodpercre állította be a világrekordot 

2009-ben. Mekkora volt az átlagsebessége m – s   -ban és km h    -ban?

6. A világ leggyorsabb állata a vándorsólyom, mely zsákmányszerzéskor zuhanórepü-

lés közben képes elérni akár a 322 km h    -s sebességet is. Hány perc alatt lenne képes meg-

tenni ezzel a sebességgel a Budapest és Szombathely közötti 188 km-t? 

7. Andorás azon gondolkodik fizikaórán, hogy vajon mennyi idő alatt lehetne kör-

beutazni a francia TGV gyorsvasúttal a Földet. A TGV maximális sebessége 578 km h    , 

a Föld kerülete az Egyenlítő körül pedig nagyjából 40 000 km.

 a) Hány óra alatt lehetne körbeérni ezzel a sebességgel? 

 b) Jules Verne híres regényében Phileas Fogg 80 nap alatt kerüli meg a Földet. 

Feltételezve, hogy az Egyenlítő körül ment, mekkora az átlagsebessége? 

8. * Péter és János futóversenyt rendeznek. Mivel János gyorsabb, ezért 2 perc előnyt 

ad Péternek, aki 9 km h    sebességgel fut. János 3 m – s    sebességgel ered Péter nyomába.

 a) Milyen távol lesznek egymástól János indulása után 2 perccel? 

 b) Mikor találkoznak? 

 c) Milyen távol vannak egymástól, amikor a győztes beérkezik a 2 km-re található 

célba?

A B

1 m

1. FEJEZET 

Hogyan mozognak a tárgyak? 
(Kinematika)

Átlagsebesség, egyenletes mozgás
1. Az alábbi gra� kon egy futóverseny három versenyzőjéről, Ciliről, Kristófról és 
Tibiről tartalmaz út–idő adatokat. Válaszolj a segítségével az alábbi kérdésekre!

a) Milyen hosszú lehetett a futóverseny távja? b) Melyikük nyerte meg a versenyt, és mennyi idő alatt ért be a célba? 
c) Hány másodperccel maradt le a másik két versenyző? d) Hány előzés volt a verseny során? Honnan látszik ez? e) Mikor vette át a vezetést a győztes versenyző? f) Cili nem tudott végig ugyanabban a tempóban futni. Mikor volt a leggyorsabb?

g) Mekkora az egyes versenyzők átlagsebessége? 

m s
v (

(



Ára: 2425 Ft
Megrendelhető a Kálvin Kiadótól.

Szerzők: de Muynck, Bram – Vermuelen, Henk  
– Kunz, Bram
Református Tananyagfejlesztő Csoport, 2019
104 oldal, 208×208 mm, kartonált MIT TALÁLUNK BENNE?

•	 Rövid pedagógiai áttekintés a keresztyén pedagógia alap-
elveiről

•	 A nevelés céljára és gyakorlatára vonatkozó irányelvek
•	 Rendszerezett kiegészítő tudás a pedagógia keresztyén 

szemléletéhez
•	 Gyakorlati példák az egyes témák szemléltetésére
•	 Két elemző tanulmány a magyar környezet szemléltetésére

A KERESZTYÉN PEDAGÓGIA ESSZENCIÁJA 
Rövid áttekintés

PEDAGÓGUSOKNAK

MIÉRT AJÁNLJUK?
•	 A könyv egyaránt hasznos igazodási pont lehet azoknak, 

akik már évek óta református iskolában tanítanak, és azok-
nak is, akik most ismerkednek a keresztyén környezettel.

•	 A pedagógusok személyes önreflexiója mellett a kiadvány 
segíti a nevelőközösségekben zajló párbeszédet is. 

Ha sikerül 
a tanulók szívét megérinteni,  

valami fontos  
történik  

52 | A keresztyén pedagógia esszenciája

A tanár sem célozhatja meg csupán 

az emberi élet egy aspektusát, nem 

elégedhetünk meg a tantárgy tar-

talmának elsajátításával.

Ha sikerül a tanulók szívét 

megérinteni, valami fontos 

történik. A tapasztalat, a figyelem, 

a kíváncsiság is feléled, a diákok-

ban elindul valami. Így szívvel- 

lélekkel bevonódhatnak mindabba, 

amit a tanár eléjük tár. A szívvel 

való tanulás szorosan kapcsolódik 

a cselekvéssel való tanuláshoz is: 

teret kell adni a spontán, intuitív 

cselekvésnek és kísérletezésnek is.

3.4.4 Az emberek 
mindannyian 
Isten színe előtt 
élnek

Mindannyian Isten színe előtt 

– coram Deo – élünk. Isten 

teremtményeként az ember 

felelősséget is kapott: népesítse 

be a földet és viselje gondját. Így 

az ember számadással tartozik, 

elsődlegesen Teremtőjének, ezzel 

együtt pedig a másik embernek, 

a környezetnek, a természet és a 

kultúra világának. E számadási 

kötelezettség minden emberi 

cselekvésben benne van, így az 

iskolában a tanárok és diákok tevé-

kenységében is.

A tanterem e kötelezettség gya-

korlóterepe. A diák is számadással 

tartozik azért, hogyan viselkedik 

most, ezen az órán. Ezért például 

arra kérhetjük, hogy tűzzön ki 

magának célokat, és dolgozzon 

azok elérésén. Vagy a csoportos 

feladatoknál ne engedjük, hogy 

olyan szerepet vállaljon, amelyben 

túlságosan függne a csoporttól. Ez 

a számadási kötelezettség azonban 

Munkája során a tanár a maga kompetenciái szerint hoz didaktikai döntéseket. Saját stílusában tanít, jól 

ismeri és szereti tárgya anyagát, és bizonyos gyakorlati készségekkel is rendelkezik. A tanítást meghatározó 

keresztyén stílust azzal jellemezhetjük, hogy a tanár szerepét narrátorként, közvetítőként és tanácsadóként 

írjuk le. A narrátor valami újat mutat az osztálynak. Tudása személyes, hátterében érezhető keresztyén vi

lágnézete. Ügyel rá, hogy úgy tárja fel tanítványai előtt a tananyagot, hogy a diákok könnyen elsajátíthas

sák. A közvetítő szerepében részletes magyarázattal kell szolgálnunk, és utasításokat kell adnunk, hogyan 

gyakorolják a készségeket a diákok – a gyerekek pedagógiai és didaktikai igényeinek szem előtt tartásával. 

A tanácsadó támogatást nyújt a diákoknak a tudás és a készségek elsajátítása során. A tanácsadás tehát 

nemcsak a tanított tartalom megértéséhez vagy a készségek szintjéhez járul hozzá, hanem a tanulók szemé

lyiségfejlődéséhez is (l. fent a 3.1. pont alatt a Személyiségfejlődés nagy vonalakban című alfejezetben).

Három tanári szerep

A 
kiadványhoz 
a Református 

Pedagógiai Intézet 
pedagógus-to-

vábbképzést 
is kínál.
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