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1. Ismerjük meg egymást! 2. ISMERKEDÉS A HITTANÓRÁVAL 

Zsófi és Tomi első osztályba járnak. Sok osztálytársuk van.
Te ismered az osztálytársaidat? 

Beszélgessünk és játsszunk!

• Mutatkozzatok be egymásnak!

• Dobáljatok egy labdát egymásnak! Aki kapja a labdát, mondja el a többieknek  
a kedvenc színét, kedvenc ételét vagy a kedvenc állatát!

• Beszélgessetek arról, hogy mit láttok a rajzokon!

Tudod-e?

A református hittanórán:

•  megismerjük egymást,

•  közösen játszunk és 
énekelünk,

•  a Bibliából megismerjük 
Istent,

•  imádkozunk Istenhez. 

8 9

Tomi és Zsófi hittanórára járnak.
Ők már tudják: 

Isten szeret bennünket. 
A hittanórán bibliai történetekről 

tanulunk. 



3. ismerkedés Istennel 4. ismerkedés az imádsággal
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„Az Isten szeretet” 
János 1. levele 4,8

Beszélgessünk és játszunk!

• Mit ábrázolnak a virág szirmaiban lévő rajzok?

• Mit gondolsz, mit mondhatnak Istennek a rajzok szereplői?

• Ismersz imádságokat? Mondd el őket a többieknek!

• Te mit mondanál Istennek? 

Kicsoda Isten?

Istennek elmondhatjuk  
az örömünket és a bánatunkat. 

Ezt nevezzük imádságnak. 

Ima


 m

 
1. Áld juk

  
az U rat- -


  

Most és

  
ö rök re,- -



   
Di csér jé tek

   
min den mű vét,- - - - -


  

Ál dás

  
ö vez ze.- - -

 : Dr. Kerekes Károly gyűjteményéből   : Népi gyűjtés   : Népdal-zsoltárok - 113. zsoltár

2. Isten erejét
Látja minden nép
Napkeltétől napnyugtáig
Áldott ez a név.

3. Trónja a nagy ég,
Mégis lehajolt
Ki olyan, mint a mi Urunk?
– Porból fölkarolt.

6. Áldjuk az Atyát,
Krisztust, egy Fiát,
Áldjuk együtt a Szentlelket,
Szívünk vigaszát.



11. ÓVJUK A TERMÉSZETET! 

28 29

Isten az emberre bízta a teremtett világot, hogy vigyázzon rá.  
De az ember sokszor a környezetét rombolja, ahelyett, hogy megőrizné. 

 Te hogyan tudsz a környezetre vigyázni? 

Őrizd meg a rád bízott kincset.
1Timóteus 6,20

Beszélgessünk és játszunk!

• Mi az, amit szépnek találsz a természetben?

• Mit gondolsz, Isten milyennek szeretné  
látni a környezetedet?

• Hogyan tudsz vigyázni a környezetedre? 

• Miért kell szétválasztani, amit a szemétbe dobunk? 



36 37

Rajzos 
összefoglalás Miről szólnak ezek  

a történetek?
Beszélgessetek róluk! 



17. JÉZUS MEGÁLDJA  
A KISGYERMEKEKET

Tudod-e? 

Amikor megáldunk valakit, azt kívánjuk, hogy Isten vigyázzon rá,  
és segítse meg mindenben. 

Jézushoz kisgyermekeket vittek, hogy áldja meg őket.  
A tanítványok el akarták küldeni őket. 
Jézus azonban nem engedte. Megáldotta őket!
Ő szereti a gyermekeket. Téged is szeret és magához hív! 

42 43

Jézus ezt mondta: 
„Engedjétek hozzám jönni  

a kisgyerekeket,  
és ne akadályozzátok őket,  

mert ilyeneké az Isten országa.”
 Lukács evangéliuma 18,16 



Jézus gyakran tanította az emberek.  
Egyik alkalommal közel 5000 ember hallgatta őt.  
Amikor megéheztek, Jézus nem küldte el őket.  

Egy kisfiúnak volt 5 kenyere és két hala.  
Ezt a kisfiú jószívűen felajánlotta. Jézus imájára ebből  

a kevésből is sok lett. Mindenkit megvendégeltek  
és még maradt is ennivaló. 

Tudod-e?

Jézus korában a kenyér lapos volt, lepény vagy lángos szerű.  
Nemcsak az otthoni étkezésnek volt fontos része, hanem 
útravalóul is szolgált. Sózott hallal, gyümölccsel ették. 
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22. JÉZUS MEGVENDÉGEL  
5000 EMBERT

Beszélgessünk, játsszunk!

• Miben segített Jézus az embereknek?  
És Jézusnak ki segített?

• Miben szoktál segíteni a szüleidnek? 

• Hogyan köszönték meg a segítséget?

• Kinek tudsz segíteni a környezetedben? (idős, beteg) 

„Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott,  
és kiosztotta az ott ülőknek…” 

János evangéliuma 6,11 



Miről szólnak ezek a történetek?
Beszélgessetek róluk! 
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Rajzos összefoglalás



Ünnepeljünk együtt!
ADVENT:

ANGYAL LÁTOGATÁSA MÁRIÁNÁL 

Tudod-e?

Hogy az advent szó jelentése eljövetel,  
ami Jézus eljövetelére utal. A karácsony előtti  
4 vasárnap emlékeztet minket erre. 

Máriához, a Názáretben lakó fiatal lányhoz Isten küldötte,  
Gábriel angyal érkezett egy napon, és így szólt hozzá: 

Mária nagyon csodálkozott ezen, de bízott Istenben,  
örömmel és alázattal fogadta ezt a feladatot. 
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Ne félj Mária, az Úr veled van! 
Kiválasztott téged, hogy az Isten Fiának  

édesanyja legyél.
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