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Az Iskolaböngésző című, 
iskolára hangoló képes albumhoz készült 

ez a munkafüzet, 
amely kiváló fejlesztőpedagógiai eszközként 

használható nagycsoportos óvodások és 
első osztályos diákok számára.

Nagyi hívja segítségül a gyerekeket, hogy 
a játékos feladatokat megoldva 

elháruljanak az akadályok 
a délutáni családi nap megtartása elől.

A legjobb az, ha a gyerekeknek pedig felnőttek 
(szülők, pedagógusok) segítenek 

a feladatok elolvasásában, értelmezésében.

A munkafüzetet a benne található matricák és 
a reftantar.hu-n elérhető digitális kiegészítők 

teszik igazán vonzóvá a kicsik számára.
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A Református Tananyagfejlesztő Csoport és 
a Kálvin Kiadó ajánlata pedagógusoknak

rReftantá TANANYAGTÁR



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 játékba folyamatosan be lehet kapcsolódni, újabb és 
újabb tartalmakkal várjuk a diákokat és tanáraikat. A 
rendszer lehetőséget ad tanulmányi versenyek lebo-
nyolítására is. Az egyéni tanulás mellett a rendszer jól 
használható tanórákon is, amelyhez készítettünk egy 
ötlettárat is Tudás fái Kisokos néven. 
Ezt a https://reftantar.hu/tudas-fai/ oldalon érik el.

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

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

„Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok 
egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicsé-

retekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek.” 
(Kol 3,16)

A Református Tananyagfejlesztő Csoport 2017. és 2022. között a református 
iskolák innovatív pedagógusaival és neves szakmai partnerekkel együttmű-
ködve számos olyan kiadványt készített, amely hasznos segítőtársa lehet az 
oktató-nevelő munkának.
A korszerű módszertani elvek mentén építkező tananyagok közös jellemzői, 
hogy a keresztyén nevelést helyezik a középpontba, a teremtett világot annak 
teljességében igyekeznek megmutatni és a diákok egyéni sajátosságait is fi-
gyelembe veszik. 
A következő néhány oldalon bemutatott könyveink mindegyike a fejlesztés 
során kipróbálásra is került, a javítások és átdolgozások után pedig most a 
Kálvin Kiadó jóvoltából elérhető mindenki számára. 
A Református Tananyagtárban (reftantar.hu) elérhető online segédanyagok-
kal és a gazdag módszertani ötlettárakkal támogatott papír alapú könyvek 
elsősorban az alsó tagozatos korosztálynak szólnak, és a hagyományos tan-
könyvek melletti a közismereti tantárgyakhoz kiegészítőként ajánljuk.
A papír alapú kiadványok mellett digitális tanulási tartalmakat is fejlesztet-
tünk: minden kárpát-medencei református intézmény számára elérhető a 
ta nulástámogatási rendszerünk, a Tudás fái néven indított online tanulá si 
környezet pedig a felső tagozatos és középiskolás diákok önálló ismeret-
szer zését, iskolai munkáját és a tanulmányi versenyek megvalósítását is 
támogatja.
Kérjük, éljenek a lehetőséggel, és válasszák pedagógiai munkájukhoz a Refor-
mátus Tananyagtár kiadványait a Kálvin Kiadó kínálatából!

A Református Tananyagfejlesztő Csoport munkatársai

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 játékba folyamatosan be lehet kapcsolódni, újabb és 
újabb tartalmakkal várjuk a diákokat és tanáraikat. A 
rendszer lehetőséget ad tanulmányi versenyek lebo-
nyolítására is. Az egyéni tanulás mellett a rendszer jól 
használható tanórákon is, amelyhez készítettünk egy 
ötlettárat is Tudás fái Kisokos néven. 
Ezt a https://reftantar.hu/tudas-fai/ oldalon érik el.

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

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

tudasfai.reftantar.hu re
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Illusztrálta: Vajda Melinda | Kálvin Kiadó, 2020 
20 oldal, 210×297 mm, irkafűzött

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

ISKOLABÖNGÉSZŐ

MIT TALÁLUNK BENNE?
•	 Az albumban 8 db kétoldalas, színes esemény-

kép egy család életéből. 
•	 Az aprólékosan kidolgozott képek betekintést 

engednek a családi ház helyiségeibe, az iskolai 
osztálytermekbe, de az iskolakert és az erdei 
iskola, valamint a templom részletei is láthatóvá 
válnak. 

•	 A mesélő képek segítségével a  szereplők törté-
netét is végigkövethetjük az oldalakon. 

•	 Az album a család-iskola-gyülekezet kapcsolódá-
sairól mesél szavak nélkül is szemléletesen.

•	 A munkafüzetben az album összes oldalpárjá-
hoz készült legalább 9 feladat.

Digitális kiegészítők 
a Református Tananyagtárban

Ajándék-
könyvnek is 

kiváló.



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

Szerző: Papp Zsuzsa
Illusztrálta: Vajda Melinda

Kálvin Kiadó, 2022
72 oldal, 202×285 mm, kartonált

FEJLESZTŐ MUNKAFÜZET 
az Iskolaböngészőhöz

ÓVODA ÉS ALSÓ TAGOZAT 1. OSZTÁLY

MIÉRT AJÁNLJUK?
•	 Az iskolába készülő óvodások számára bemutatja, 

milyen egy iskolai nap.
•	 Az első osztályos diákoknak segít az előkészítő 

időszakban.
•	 A kiadványok sok lehetőséget nyújtanak  

a részképességek, az anyanyelvi kommunikáció  
fejlesztésére.

•	 A részletgazdag képek és a munkafüzetben talál-
ható feladatok kiváló fejlesztőpedagógiai eszköz-
zé teszik a könyvet.

•	 A képek tartalma lehetőséget ad a komplex, tan-
tárgyakon átívelő megközelítésre és a református 
keresztyén nevelésre is.

•	 A matricák még vonzóbbá teszik a kiadványt  
a kicsik számára.

Ára: 1500 Ft
Kedvezményes ár 

(min. 20 példány rendelése 
esetén): 1050 Ft 
Megrendelhető 

a Kálvin Kiadótól.
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Az Iskolaböngésző című, 
iskolára hangoló képes albumhoz készült 

ez a munkafüzet, 
amely kiváló fejlesztőpedagógiai eszközként 

használható nagycsoportos óvodások és 
első osztályos diákok számára.

Nagyi hívja segítségül a gyerekeket, hogy 
a játékos feladatokat megoldva 

elháruljanak az akadályok 
a délutáni családi nap megtartása elől.

A legjobb az, ha a gyerekeknek pedig felnőttek 
(szülők, pedagógusok) segítenek 

a feladatok elolvasásában, értelmezésében.

A munkafüzetet a benne található matricák és 
a reftantar.hu-n elérhető digitális kiegészítők 

teszik igazán vonzóvá a kicsik számára.
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ALSÓ TAGOZAT 1–2. OSZTÁLY

Ára: 3600 Ft
Kedvezményes ár (min. 20 példány rendelése esetén): 2520 Ft 
Megrendelhető a Kálvin Kiadótól.

ABC KUCKÓ 
Ábécéskönyv 1–2. osztályosoknak
Válogatta: Miklya Zsolt | Meséli: Miklya Luzsányi Mónika | Rajzolta: Schall Eszter
Kálvin Kiadó, 2022 | 160 oldal, 214×284 mm, keménytáblás

MIT TALÁLUNK BENNE?
•	 A magyar ábécé betűi/hangjai ábécérendben sorakoznak.
•	 Minden betűhöz tartozik legalább két népi gyerekmondóka és több 20–21. századi gyerekvers, ame-

lyeket egy mesei szál fűz össze.
•	 Gyönyörű, játékos, derűs rajzok, amelyek a betűkkel, szövegekkel „betűkuckókat” alkotnak, ahova 

bevonják az olvasókat, gyerekeket, felnőtteket egyaránt.

MIÉRT AJÁNLJUK?
•	 Az olvasástanulás és hangdifferenciálás szakaszára kiegészítő szöveggyűjteményként ajánljuk.
•	 A képek is beszélnek, a képek is olvashatóak, lehet őket böngészni, lehet róluk mesélni, beszélgetni.
•	 A gyerekek világához közelálló versek mellett a két kisgyerekről szóló mese is segít a betűket barátságo-

sabbá tenni a leendő olvasók számára.
•	 A teremtett világunkra rácsodálkozó sokszínűség jellemzi, alapvetően derűs, életörömmel teli világké-

pet közvetít.
•	 A pedagógusokat és szülőket egy, az ábécéskönyvhöz kapcsolódó, online elérhető játéktár is segíti.

Digitális kiegészítők 
a Református Tananyagtárban



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

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

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

Ajándék-
könyvnek is 

kiváló.

ALSÓ TAGOZAT 1–2. OSZTÁLY ALSÓ TAGOZAT

ABC KUCKÓ 
Ábécéskönyv 1–2. osztályosoknak
Válogatta: Miklya Zsolt | Meséli: Miklya Luzsányi Mónika | Rajzolta: Schall Eszter
Kálvin Kiadó, 2022 | 160 oldal, 214×284 mm, keménytáblás
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IRODALMI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY-SOROZAT 
1–2. és 3–4. osztály
Szerkesztette: 
Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt

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

lírai és prózai műveket a teljes évre, így a nyári szü-
netre is.

•	 Új szövegötleteket egyházi és nemzeti ünnepekhez.
•	 A szövegek az állami olvasókönyvek témáihoz is 

igazodnak, részben kiegészítik azokat.

MIÉRT AJÁNLJUK?
•	 Segít a gyerekek olvasóvá nevelésében, önmagá-

ban is teljes értékű olvasmány élményt nyújt.
•	 Lehetőséget ad a válogatásra, a szabad asszociáci-

óra, a játékra.
•	 A nyelvében friss, sokszor humoros szövegek a mai 

gyerekek problémáit, örömeit, bánatait mutatják be.

1–2. osztály

LEVÉLSZÁRNYAK (őszi) 248 oldal

PEHELYSZÁRNYAK (téli) előkészületben 

SZIROMSZÁRNYAK (tavaszi) előkészületben
210×210 mm, cérnafűzött. 
Illusztrálta: Pap Kata. 
Kálvin Kiadó, 2022

FELHŐSZÁRNYAK (nyári magazin) előkészületben
A4, kartonált, 32 oldal. 
Illusztrálta: 
Sásdi Laura, Séllei Nóra
Kálvin Kiadó, 2022

3–4. osztály

KEZD ŐSZÜLNI A NYÁR… 
(őszi) 216 oldal

ANGYALMESE (téli) 240 oldal

GÓLYAHÍR (tavaszi) 224 oldal

NAPRAFORGÓ 256 oldal (nyári)
210x210 mm, cérnafűzött
Illusztrálta: 
Sásdi Laura, Séllei Nóra
Kálvin Kiadó, 2020, 2021

Ára: 1–2. osztály 3500 Ft/kötet (őszi, téli, tavaszi) 
3–4. osztály 2200 Ft/kötet 
20 példány rendelése esetén 30% kedvezmény. 
Megrendelhető a Kálvin Kiadótól.



Digitális kiegészítők a Református Tananyagtárban, 
a szöveggyűjtemények aloldalán.

PEDAGÓGUS ÖTLETTÁRAK 
Online elérhető a Református Tananyagtárban (reftantar.hu)
A tananyag fejlesztői: Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt

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

önállóan is összeválogatható ötletek, melyek felhasznál-
hatók projekt- és témanapok, napközis foglalkozások, 
tábor, kirándulás, könyvtári foglalkozás keretében is.

•	 Keresztyén értékrendet közvetítő, tevékenység- és fel-
fedező tanulás alapú, összművészeti irodalomtanítási 
módszer.

•	 Több képességterület összekapcsolása akár egy „tanó-
rán” belül is, tantárgyi integráció.

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

•	 A szöveggyűjtemények egy-egy heti anyagához 6-7 da-
rab feldolgozási javaslat. 

MIÉRT AJÁNLJUK?
•	 Új ötleteket, inspirációt ad.
•	 Kezdő és tapasztalt pedagógusok is 

haszonnal forgathatják.
•	 Komplex módon dolgozza fel a szö-

vegeket, 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 megva-
lósítás során.
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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
Online elérhető a Református Tananyagtárban (reftantar.hu) a Jóság néni csokija aloldalán.

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

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

Megrendelhető a Kálvin Kiadótól.

Ajándék-
könyvnek is 

kiváló.



ALSÓ TAGOZAT

MIT TALÁLUNK BENNE?
•	 Lackfi János könyvében a lélek gyümölcséhez kapcsolódó nyolc kis történet-

ben 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

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

9



MIT TALÁLUNK BENNE?
•	 C.S. Lewis Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény 

című meseregényéhez kapcsolódó szövegértési és  
szövegalkotási feladatokat.

•	 A teljes 3–4. osztályos fogalmazástanítási tananyagot 
 lefedő feladatokat.

•	 A Református Tananyagtárban minden fejezethez  
módszertani ajánlást és óravázlatokat. 

MIÉRT AJÁNLJUK?
•	 Fejleszti a szövegértést: a feladatok megoldásához  

szükséges a könyv elolvasása.
•	 A kreatív feladatok komplex módon fejlesztik  

az írásbeli kifejezőképességet.
•	 A különböző szintű feladatok lehetőséget adnak  

a differenciálásra. 
•	 Az értékes, keresztyén irodalom olvasása lehetőséget ad  

a beszélgetésre, közös gondolkodásra.

Ára: 2000 Ft
Kedvezményes ár (min. 20 példány rendelése esetén): 1400 Ft

Megrendelhető a Kálvin Kiadótól.

FOGALMAZÁS MUNKAFÜZET 
C.S. Lewis Az oroszlán, a boszorkány és 
a ruhásszekrény című könyvéhez
Szerző: Peresztegi-Nagy Lídia, Varga-Amár Lászlóné
Illusztrálta: Szimonidesz Hajnalka, Gellén Sára
Kálvin Kiadó, 2021 | 160 oldal, 202×285 mm, kartonált

Ára:1500 Ft. 
Kedvezményes ár (min. 20 példány rendelése esetén): 1050 Ft
Megrendelhető a Kálvin Kiadótól.

Kérünk, tarts velünk, hogy együtt kövessük 
nyomon az oroszlán, a boszorkány és a ruhás-
szekrény történetét! A nem mindennapi törté-

net megismerése során lépésről lépésre el-
mélyítjük a fogalmazásórákon tanultakat.

A munkafüzet feladatait megoldva jártasságot 
szerezhetsz a szövegalkotásban. Idővel pedig 
egészen biztosan ráérzel az olvasás és az írás 

gyönyörűségére.

Jó munkát kívánunk!
Kezdődjön a kaland!

REFORMÁTUS TANANYAGTÁR KIADVÁNYOK
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Fogalmazás munkafüzet
C. S. Lewis Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény című könyvéhez

3-4. osztály

Peresztegi-Nagy Lídia

Varga-Amár Lászlóné

Digitális kiegészítők 
a Református 
Tananyagtárban



MIT TALÁLUNK BENNE?
•	 10 ó- és újszövetségi bibliai történet a teremtéstől a pünkösdi csodáig.
•	 Gazdag, inspiráló képi világ.
•	 A történetek magyar és angol nyelvű szövege egymás mellett olvasható.
•	 Az angol nyelvi szint A2/B1, a témák pedig életkortól függetlenül bármely 

iskolafokon alkalmasak az iskolai feldolgozásra, beszélgetésre.

MIÉRT AJÁNLJUK?
•	 A kiadvány jól használható nyelvtanulásra, hiszen a jól ismert bibliai történe-

tek biztonságot adnak a diákoknak.
•	 A magyar és angol nyelvű szövegek elhelyezése támogatja a megértést.
•	 Az illusztrációk esztétikai élményt adnak, segítik a témára hangolódást.
•	 A Reftantáron elérhető digitális segédanyagok a magyar és az angol nyelvű 

változatok mellett németül és hollandul is elérhetőek, szélesítve a palettát.

ALSÓ TAGOZAT 3–4. OSZTÁLY

TÖRTÉNETEK A BIBLIÁBÓL 
– STORIES FROM THE BIBLE 
A magyar szöveget írta: Dr. Szászi Andrea
Az angol fordítást készítette: Póka Zsófi
Illusztrálta: Bertóthy Ágnes, Czuder Tamás és Csigó Vivien
Kálvin Kiadó | 2021
236 oldal, A5, kartonált, füles

Digitális kiegészítők 
a Református Tananyagtárban

Ajándék-
könyvnek is 

kiváló.

Ára: 2000 Ft
Kedvezményes ár (min. 20 példány rendelése esetén): 1400 Ft

Megrendelhető a Kálvin Kiadótól.
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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
Megrendelhető a Kálvin Kiadótól.

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

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-

12

13

Digitális kiegészítők 
a Református Tananyagtárban



FELSŐ TAGOZAT 5–6. OSZTÁLY

EGY FOCISTA NAPLÓJÁBÓL
Szerző: Kármán Tibor
Illusztrálta: Baranyai (b) András
Kálvin Kiadó | 2012, 2018 | 136 oldal, 128×188 mm, keménytáblás

Ára: 1000 Ft
Kedvezményes ár 

(min. 20 példány rendelése esetén): 700 Ft 
Megrendelhető a Kálvin Kiadótól.

MUNKAFÜZET 
Kármán Tibor Egy focista naplójából című könyvéhez

Szerző: Tomcsányiné Lucz Szilvia és Velkey György László | Illusztrátor: Baranyai (b) András
Kálvin Kiadó | 2021 | 64 oldal, B5, ragasztókötött 

MIT TALÁLUNK BENNE?
•	 A regény főhőse egy kamasz, akinek életén 

keresztül a korosztály jellemző problémáit 
ismerhetjük meg. 

•	 Az iskola, foci, szerelem témái mellett vé-
gigkövethetjük, ahogy a fiú közelebb kerül 
Istenhez is.

•	 A könyvet 11 éves kortól ajánljuk elolva-
sásra.

•	 A munkafüzet a regény feldolgozásához ad 
szövegértő és -alkotó feladatokat, minden 
fejezet totóval indul, és több kreatív felada-
tot is találunk a kiadványban.

MIÉRT AJÁNLJUK?
•	 A regényben megjelenő problémák ismerősek lehetnek 

a kamasz olvasóknak, a szöveg segít ezekről a témákról 
beszélgetni akár otthon, akár iskolai környezetben.

•	 Ezekhez az életből vett témákhoz természetes módon 
illeszkednek az Istennel kapcsolatos kérdések.

•	 Baranyai (b) András illusztrációi mozgalmasak, humoro-
sak, erősítik a naplójelleget, befogadhatóbbá teszik a szö-
veget a fiatalok számára.

•	 A munkafüzet a hagyományos olvasónaplóktól eltérően 
sokféle anyanyelvi területet fejleszt, digitális kiegészítői 
további információkat adnak a feladatok megoldásához.

Digitális kiegészítők 
a Református Tananyagtárban 13

Ára: 1900 Ft
Megrendelhető 
a Kálvin Kiadótól.



Ára: 2100 Ft
Kedvezményes ár (min. 20 példány megrendelése esetén): 1470 Ft 
Megrendelhető a Kálvin Kiadótól.

Szöveg: Gál Zsolt, Kojanitz László, Pompor Zoltán
Illusztrációk: Digitális Legendárium Kft. | Kálvin Kiadó | 2022 
64 oldal, 202×285 mm, keménytáblás

MIT TALÁLUNK 
BENNE?
•	 A könyvben tíz, színes, kétoldalas 

tablón elevenedik meg a magyar 
történelem egy-egy kiemelkedő 
korszaka, minden tablóhoz egy-
egy magyarázó oldalpár kapcso-
lódik az adott kor jelentős esemé-
nyeit bemutatva.

•	 A tanári ötlettárban mindegyik 
tablóhoz kapcsolódva hat-hat, 
kreatív feldolgozási javaslat segíti 
a pedagógiai munkát, emellett 
további érdekességek, a képeken 
elrejtett utalások is hozzájárulnak 
az adott történelmi korszak jobb 
megértéséhez.

AZ IDŐ KEREKE
Magyarország képes krónikája 

Ajándék-
könyvnek is 

kiváló.



FELSŐ TAGOZAT

MIÉRT 
AJÁNLJUK?
•	 A könyv lehetőséget ad a komp-

lex megközelítésre, a tantárgyak 
közötti kapcsolódási pontok 
feltárására.

•	 Nemcsak eseménytörténeti, ha-
nem kultúrtörténeti, művészet-
történeti és irodalmi utalások is 
megjelennek a tablókon.

•	 A tablók felhasználásával az 
adott történelmi korszakot köny-
nyebben áttekintik a tanulók.

•	 A képeken elrejtett utalások után 
kutatva a diákok rácsodálkoznak 
a múltunk értékeire.

Ára: 2100 Ft
Kedvezményes ár (min. 20 példány megrendelése esetén): 1470 Ft 
Megrendelhető a Kálvin Kiadótól.

Szöveg: Gál Zsolt, Kojanitz László, Pompor Zoltán
Illusztrációk: Digitális Legendárium Kft.
Református Tananyagfejlesztő Csoport, 

Budapest, 2022

AZ IDŐ KEREKE 
Magyarország képes krónikája – Tanári kézikönyv

Digitális kiegészítők 
a Református Tananyagtárban
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Szerzők: Marsiczki Roland, Rakovszky Andorás
Kálvin Kiadó, 2021
256 oldal, B5, kartonált

GONDOLKODTATÓ 
FIZIKAPÉLDATÁR

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

FELSŐ TAGOZAT 7–8. OSZTÁLY

1. FEJEZET  HOGYAN MOZOGNAK A TÁRGYAK? 

12

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? 
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MIT TALÁLUNK BENNE?
•	 Háttértárat sok-sok illusztrációval a református művészettörténet  

elemeinek korszakokon átívelő bemutatásához.
•	 Ismerettárat a képzőművészeti alkotások jobb megismeréséhez.
•	 Módszertárat ötlekkel az egyes témák élményszerű megközelítéséhez.
•	 Feladattárat a tanórai és a tanórán kívüli kreatív munkához.

MIÉRT AJÁNLJUK?
•	 A könyv alapvetően református iskolák tanárai számára készült azzal  

a céllal, hogy muníciót adjon az egyházművészet keresztyén  
szempontú megközelítéséhez.

•	 Olyan komplex szemléletű kiadvány, amely rávilágít református  
örökségünk egy-egy fontos elemére, ezzel formálja a pedagógusok 
szemléletét.

•	 Segítséget ad ahhoz, hogy a diákok maguk is felfedezhessék  
a teremtett világ összetettségét, titkait.

PEDAGÓGUSOKNAK

FÉNNYEL ÍRT EGYHÁZMŰVÉSZET
Református tartalmak a vizuális kultúra 
tantárgy tanítása során
Szerző: Dr. Molnárné Ötvös Tünde
Kálvin Kiadó, 2022
220 oldal, B5, kartonált

Ára: 3500 Ft
Kedvezményes ár (min. 20 példány rendelése 
esetén): 2450 Ft 
Megrendelhető a Kálvin Kiadótól.

Dr. Molnárné Ötvös Tünde

Fénnyel írt 
egyházművészet

REFORMÁTUS TARTALMAK A VIZUÁLIS KULTÚRA 
TANTÁRGY TANÍTÁSA SORÁN
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Ára: 3500 Ft
Kedvezményes ár (min. 20 példány megrendelése esetén): 2450 Ft 
Megrendelhető a Kálvin Kiadótól.

Szerző: Szabó-Nyulász Melinda
Grafika, képanyag: Szabó-Nyulász Melinda
Kálvin Kiadó, 2022
188 oldal, 200×270 mm, kartonált

GONDOLD ÚJRA, 
ALKOSS MÁSKÉPP!
Tananyagba építhető kreatív ötlettár 
a vizuális neveléshez pedagógusok, 
oktatók, szakemberek számára 



PEDAGÓGUSOKNAK

Digitális kiegészítők 
a Református Tananyagtárban

MIT TALÁLUNK BENNE?
•	 A vizuális neveléshez használható foglalkozáster-

veket öt kategóriában: az egyszerűen kivitelezhe-
tőektől a rajzolásra és festésre épülő kétdimenziós 
majd háromdimenziós és a filmes feladatokon át 
az igazán összetett, komplex előkészítést és meg-
valósítást igénylő tanulási alkalmakig.

•	 Otthoni, szabadidős tevékenységhez használható 
kreatív ötleteket.

•	 Részletes leírásokat lépésről-lépésre, fázisfotókat, 
mintákat, képjegyzéket, szöveg-, kép- és videó-
ajánlásokat.

MIÉRT AJÁNLJUK?
•	 A gyűjteményben a foglalkozásokat 45 perces blok-

kokra bontottuk, így könnyebben beépíthetőek is-
kolai tanórák keretébe is, de részben vagy egészben 
is megvalósíthatók, akár össze is vonhatók. 

•	 A foglalkozások célja az alkotás örömének átélése, 
alapelv, hogy nincs jó vagy kevésbé sikerült ered-
mény. 

•	 A feladatok megvalósítása közben olyan többlet-
tudásra is szert tesznek a gyerekek, és olyan gon-
dolkodásmódot sajátítanak el, ami segíti őket más 
tantárgyak tanulásában is.
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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. 

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-továbbképzést 

is kínál.

Ha sikerül 
a tanulók szívét megérinteni,  

valami fontos  
történik  



A KERESZTYÉN PEDAGÓGIA 
ESSZENCIÁJA  – Rövid áttekintés

KERESZTYÉN SZEMLÉLET, 
21. SZÁZADI PEDAGÓGIAI MÓDSZERTAN, 

DIGITÁLIS TANANYAGTARTALMAK

Kérdéseit, javaslatait 
a reftan@reformatus.hu 

e-mailcímre várjuk!
Reftantár

Református 
Tananyagtár 
 reftantar.hu

REFORMÁTUS TANANYAGTÁR 
– REFTANTAR.HU

Nyilvános, mindenki által 
elérhető felület:
•	 Kiadványok digitális kiegészítő anyagai
•	 Filmek, 3D tárgyak, gömbpanorámás felvételek
•	 Témacsomagok, lektorált foglalkozások
•	 Szakmai háttéranyagok

Református fenntartású oktatási 
intézmények számára, regisztrációt 
követően elérhető felület:
•	 ingyenes, határozatlan ideig, hosszú távon  

biztosított lehetőség
•	 innovatív e-learning rendszer
•	 tananyagszerkesztő eszközök
•	 tanulásmenedzsment szolgáltatások
•	 tanulócsoportok létrehozása
•	 online órák megtartásának lehetősége
•	 interaktív feladatok, játékok
•	 feladatok automatikus értékelése
•	 interaktív, játékosított keretrendszer
•	 használatot segítő videók
•	 ingyenes képzés, akár teljes nevelőtestületeknek 

külön egyeztetett időpontokban



Kiadja a Református Tananyagfejlesztő Csoport

Budapest, 2022

reftantar.hu

reftan@reformatus.hu

Minden jog fenntartva.

 

A fejlesztés Magyarország Kormánya támogatásával, az EGYH-KCP-16-P-0127 számú projekt keretében valósul meg.

Reftantár
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