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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Kiss Ottó: Oltár
Miklya Luzsányi Mónika: 
Igaz ember hitből él: 
Szent üzlet; Wittenbergi 
vártemplom kapuja; 
Toronyélmény; Tűz-
vész Németországban 
(online)
Kislexikon a szövegekhez 
(online)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal 

Csoportonként egy-egy 
szöveg (történet, kisle-
xikon)
Egy ív fehér csomago-
lópapír
Vastag filcek

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek értsék meg 
a római katolikus és a 
református vallás közötti 
alapvető különbséget.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Multimédiás képválo-
gatás
Versolvasás, elemzés
Egyháztörténeti párhu-
zam bemutatása

Reformáció
2x45 perces szövegfeldolgozó óra egyháztörténeti 
kapcsolódással (magyar, egyháztörténet, hittan)

A római katolikus és református vallás néhány alapvető különb-
ségének, valamit a lutheri reformáció induló lépéseinek megis-
merése.

Áttekintő vázlat
4.1 Templomtúra  30 perc

4.1a Templomaink  15 perc
4.1b Oltár  15 perc

4.2 Reformáció  60 perc
4.2a A reformáció tüze 

Szövegfeldolgozás  25 perc
Beszámoló:  25 perc

4.2b Mit jelent reformátusnak lenni  10 perc
Összesen: 2x45 perc

Csoportbontásban dolgoznak a gyerekek, amihez elő kell ké-
szíteni a termet. A csoportok számára előre ki kell nyomtatni a 
két online elérhető feldolgozandó szöveget és a kislexikont (4 
csoport – 4 történet + kislexikon).

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Templomtúra

4.1a Templomaink
Vajon meg tudjátok-e állapítani, hogy melyik fotó ábrázol református és 
melyik római katolikus templomot, illetve templombelsőt? (Reftantár, Temploma-
ink tankocka) 

• A képek szétválogatása után beszéljük meg, mi segítette a válogatást! 
• Milyenek a római katolikus templomok? 
• Mit látsz a falakon? 
Nagyítsuk ki a szószék képét mindkét templomban! 
• Mi a különbség?
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4. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

30
perc

15
perc



MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek kapjanak ké-
pet arról, hogyan, miért 
indult el a reformáció.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Csoportos szövegfeldol-
gozás és beszámoló
Plakátkészítés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Csoportonként egy-egy 
szöveg és kislexikon: 
2 történet a 
szöveggyűjteményben
2 történet, kislexikon
a reftantar.hu-n 
Egy ív fehér csomagoló-
papír
Vastag filcek
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Nagyítsuk ki az oltár képét! 
• Mi ez? 
• Mire használják? 
• Van-e ilyen a református templomban? 
• Mi van helyette? (Mutassuk meg az úrasztala képét!) Általában mi szokott az 
úrasztalán lenni? (Nem a terítő a helyes válasz, hanem a Biblia.) Miért?

4.1b Oltár
Olvassuk el Kiss Ottó: Oltár című versét! A vers képszerűen, lényegre törő-
en foglalja össze, hogy miért volt szükség a reformációra (Istenhez/Jézushoz csak 
az egyházon, a papokon keresztül lehet eljutni, képimádat, szentek tisztelete 
stb). Ahol megvan a gyerekek kellő háttérismerete, ott érdemes egy beszélgetés-
ben kifejteni ezeket a párhuzamokat. Ahol nincs, ott a pedagógus beszéljen erről! 
Emeljük ki, hogy míg a római katolikus templomokban az oltár helyezkedik el a 
fő helyen, addig a református templomokban az úrasztala a Bibliával. Beszéljük 
meg, hogy míg a római katolikus egyházban Isten Igéje mellett előtérben vannak 
az egyházi, nem bibliai alapú hagyományok (szentek legendái, liturgikus elemek 
stb.) is, addig a református egyház ezekre nem fektet hangsúlyt. Azért nincsenek 
nálunk képek, szobrok stb., hogy ne vonják el a hívek figyelmét az igehirdetésről. 

Vedd figyelembe!
Hogy teljes legyen a kép, beszéljünk a gyerekeknek arról is, hogy Luther követői, 
az evangélikusok megőrizték templomaikon a kereszt jelképét, templomaikban 
az oltárt és oltárképet. Ezekről találunk képeket a Reftantáron.

4.2 Reformáció

4.2a A reformáció tüze (Szövegfeldolgozás / Beszámoló
A gyerekeket osszuk négy (vagy nyolc) csoportra! Csoportonként dolgozza-
nak fel egy fejezetet Miklya Luzsányi Mónika: Igaz ember hitből él című egyház-
történeti olvasókönyvéből, és készüljenek fel a fejezetben olvasottak bemutatá-
sára a társaiknak! 
A feldolgozandó fejezetek:
• Toronyélmény (online)
• Szent üzlet (szöveggyűjtemény)
• Wittenbergi vártemplom kapuja (szöveggyűjtemény)
• Tűzvész Németországban (online)

Csoportonként adunk egy szöveget (+ a kislexikont), amit részben az online elér-
hető anyagból tudunk kinyomtatni. A feladat nem azt jelenti, hogy a csoportok 
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hangosan felolvassák majd a szövegeiket. Hírmondóvá kell válniuk, akik az adott 
történet, esemény lényegét el tudják mondani, tovább tudják adni. 
A feldolgozás javasolt menete:
• Csoportonként hangos felolvasás. 
• Nehezen érthető kifejezések, részek megbeszélése. (Segítséget kérhetnek a 

pedagógustól. Erre szolgál az online elérhető Kislexikon, amit szintén kinyom-
tathatunk négy példányban, vagy ezek alapján adhatunk információt, ha a 
gyerekek rákérdeznek.)

• Vázlatkészítés, kulcsszavak kiemelése.
• Történet fő részeinek tömör összefoglalása szóban – felkészülés.
• Beszámoló a történetről: egy vagy több hírmondó a csoportból.
Csoportonként max. 5 perc áll a hírmondók rendelkezésére, ezalatt kell a lénye-
get elmondaniuk. 
A pedagógus kiegészíti a hallottakat, és összefoglalóan beszél Luther Márton sze-
repéről a reformációban. Elmondja, hogy Luther követői, a protestánsok kezdetben 
egységesek voltak, később azonban kettévált a mozgalom, így született a lutherá-
nus, vagyis evangélikus egyház, valamint a kálvinista, vagyis református egyház.

Vedd figyelembe!
Ha soknak tartjuk a négy szöveget, akkor csak a Szent üzlet, és a Wittenbergi 
vártemplom kapuja című részeket dolgozzák fel a gyerekek (ami megtalálható a 
szöveggyűjteményben)! 
Csoportmunka helyett a gyerekek dolgozhatnak párban is.

4.2b Mit jelent reformátusnak lenni
Készítsünk közösen plakátot arról, hogy mit jelent reformátusnak (protes-
tánsnak) lenni! Egy csomagolópapírra rajzoljuk fel a református csillagot (vagy a 
kelyhet)! A gyerekek írják köré egy-egy szóval, mondattal, hogy miért jó reformá-
tusnak lenni, számukra ez mit jelent!
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