
3. A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR: HÚSVÉT ÉS TOVÁBBI ÜNNEPEK 
Gyülekezeti óraszám: 2. Egyházi iskolai óraszám 2-3. 

 

 

VALLÁSPEDAGÓGIAI SZEMPONTOK 

 

A TÉMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖVETELMÉNYEK: 

 

Minimum Optimum 

 Vegyen részt aktívan a közös 

feladatokban, játékokban, 

beszélgetésekben. 

 Ismerje a húsvéti ünnepkör nevét és 

fő ünnepeit. 

 Tudja a tanuló azt, hogy mit 

ünneplünk húsvétkor. 

 

 Vegyen részt aktívan a közös 

feladatokban, játékokban, 

beszélgetésekben. 

 Ismerje a húsvéti ünnepkör nevét és 

fő ünnepeit, valamint a nagyhét 

fogalmát. 

 Tudja a tanuló azt, hogy mit 

ünneplünk húsvétkor. 

 Tudjon felsorolni legalább két 

ünnepet a húsvéti ünnepkörből és 

megfogalmazni, hogy mit ünneplünk 

akkor. 

 

 

ÓRAVÁZLAT JAVASLAT AZ EGYHÁZI ISKOLÁK ÉS ÁLLAMI ISKOLÁK 1. 

ÓRÁJÁRA 

 

Fő hangsúly: A húsvéti ünnepkör további ünnepeinek áttekintése 

 

Kognitív cél: A húsvéti ünnepkör tartalmának felelevenítése 

Affektív cél: A húsvét valódi tartalma iránti elköteleződés segítése 

Pragmatikus cél: A húsvéti ünnepkörhöz tartozó ünnepek üzeneteinek megfogalmazása 

 

Óra fő része Javaslatok Taneszköz, célhoz 

kapcsolódás 

Motiváció, 

ráhangolódá

s, 

előzetes 

ismeretek 

aktiválása, 

 

Ráhangolódás 

A hittanoktató vigyen be az órára keresztyén 

szimbólumokat ábrázoló képeket vagy bibliai 

történetek jeleneteit ábrázoló képeket vagy olyan 

bibliai igerészleteket melyek különböző ünnepekhez 

kapcsolódnak. Ezek közül a diákok válasszák ki 

azokat, amelyek a húsvéti ünnepkörhöz tartoznak. 

Beszéljék meg azt is, hogy az adott kép/igerész 

milyen ünnephez kapcsolható. 

Képek vagy bibliai 

szövegrészletek 

  

Feldolgozási 

javaslat, 

munkáltatás 

Tanári magyarázat vázlat: 

 A virágvasárnap ünnepe és tartalma 

 A nagyhét fogalma, ünnepei és tartalmuk 

 

Feldolgozás 

TK és MFEI Ünnepeljünk 

együtt! A húsvéti ünnepkör: 

húsvét és további ünnepek 



TK 87, 92. oldalon található kép és táblázat 

segítségével a húsvéti ünnepkör ünnepeinek 

áttekintése. 

 

MFEI Ünnepeljünk együtt! A húsvéti ünnepkör: 

húsvét és további ünnepek, 1-2. feladat 

 

Ének RE 347-357. dicséret Énekeskönyv 

Aranymondá

s javaslat 

Nincs itt, hanem feltámadt. (Lukács 24,6)  

Házi feladat --  

 

 

 

ÓRAVÁZLAT JAVASLAT AZ ÁLLAMI ÉS EGYHÁZI ISKOLÁK 2. ÓRÁJÁRA 

 

Fő hangsúly: A húsvét lényegének áttekintése 

 

Kognitív cél: A húsvéti tartalmának felelevenítése 

Affektív cél: A húsvét valódi tartalma iránti elköteleződés segítése 

Pragmatikus cél: A húsvéti üzenet megfogalmazására bátorítás. 

 

Óra fő része Javaslatok Taneszköz, célhoz 

kapcsolódás 

Motiváció, 

ráhangolódás, 

előzetes 

ismeretek 

aktiválása, 

 

Ráhangolódás  

Tankönyv 92. o. 

 

 Nézzük meg a tankönyv képeit, és keressük 

meg, olvassuk el együtt a mellettük található 

bibliai igéket!  

 Idézzük fel azokat a bibliai történeteket, 

amelyek ehhez tartoznak! Melyiknek mi a fő 

üzenete?  

 Helyezzük el az eseményeket a húsvéti 

ünnepkörben! 

 Milyen üzenet fogalmazható meg összegezve 

ezekből a történetekből?  

 Hogyan fogalmaznád meg, számodra mit 

jelent a húsvét? 

TK 92. o. 

 

 

Feldolgozási 

javaslat, 

munkáltatás 

Feldolgozás: 

MFGY 3. feladat, MFEI 1. feladat 

 

 Képzeld el, hogy még egy heted van egy olyan 

helyen, ahol nagyon szerettél lenni, de el kell 

onnan menned!  

 Készíts egy listát, és írd ide azokat a 

tevékenységeket, amelyeket ez alatt az időszak 

alatt szívesen megtennél!  

 Indokold a választásodat! 

MFEI, MFGY 

Ünnepeljünk együtt! A 

húsvéti ünnepkör: húsvét 

és további ünnepek 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tanári magyarázat vázlata 

 A húsvét lényege Jézus váltságmunkája 

 Jézus helyettünk, miattunk, értünk vállalta a 

szenvedést 

 A megváltás hármas haszna az életünkben 

o Bűnbocsánat 

o Új élet 

o Örök élet  

 Isten győzelme a halál fölött 

 Mit jelent Jézus feltámadása a számunkra? 

 Húsvéti bibliai jelképek 

TK 85. o. lila keretes 

része felhasználható 

 

Ha a csoport nyitott rá, 

kezdeményezzünk 

beszélgetést arról, hogy 

mi az, ami könnyen és mi 

az, ami nehezebben 

érthető/elfogadható 

számukra a húsvéttal 

kapcsolatban. 

 

Ének Krisztus feltámadott, Tankönyvi énekgyűjtemény: 

14. ének 

 

Aranymondás 

javaslat 

„Mindenki a maga rendje szerint: első zsengeként 

támadt fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor 

következnek azok, akik a Krisztuséi.” (1Kor 15,23) 

 

Házi feladat Rajzolj húsvéti jelképeket! Segítséget nyújt ehhez a 

tankönyved 92. oldala! 

TK 92. o. 

 

TOVÁBBI ÖTLETEK 

 

Húsvéti PPT 

 

A csoporttal megnézhetőek a húsvéti (és más bibliai) események, történetekről szóló letölthető 

PPT anyagok. Ezek megnézése után beszélgessünk a csoporttal a húsvét, és a kapcsolódó 

történet üzenetéről! 

 

http://www.freebibleimages.org/photos/ 

http://www.freebibleimages.org/illustrations/ 

 

A letöltött PPT-k szerkeszthetők, angol nyelvű óravázlatok is elérhetők mindegyikhez!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.freebibleimages.org/photos/
http://www.freebibleimages.org/illustrations/


ÓRAVÁZLAT JAVASLAT AZ EGYHÁZI ISKOLÁK 3. ÓRÁJÁRA 

 

(ÁLLAMI ISKOLÁBA IS BEVIHETŐ) 

 

Fő hangsúly: A húsvéti ünnepkör lényegének áttekintése 

 

Kognitív cél: A húsvéti ünnepkör tartalmának felelevenítése 

Affektív cél: A húsvét valódi tartalma iránti elköteleződés segítése 

Pragmatikus cél: Kézműves feladatok segítségével az ünnepre való készülődés élményének 

megélése. 

 

Óra fő része Javaslatok Taneszköz, célhoz 

kapcsolódás 

Motiváció, 

ráhangolódás, 

előzetes 

ismeretek 

aktiválása, 

 

Ráhangolódás 

 

Húsvéti kvízjáték 

 

http://gyerekoldal.reformatus.hu/honlapok/otletta

r/otlet1/rejtveny/toto1.htm 

 

 

Fénymásolt feladatlapok 

 

Interaktív tábla (ha van) 

 

  

Feldolgozási 

javaslat, 

munkáltatás 

Kézműves ötletek:  

 

http://www.dosmallthingswithlove.com/2014/03/

christian-easter-crafts.html 

 

 

 

http://www.dosmallthingswithlove.com/2014/03/

christian-easter-crafts.html 

 

http://www.dltk-

holidays.com/easter/religious.html 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ének Énekeskönyv 347-357. dicséret Énekeskönyv 

Aranymondás 

javaslat 

Nincs itt, hanem feltámadt. (Lukács 24,6)  

Házi feladat Kézműves munkák befejezése  
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