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Tananyag Didaktikai és nevelési cél 

Ismerkedés a Szentírással Szentírás használatának megtanulása 

Jézus életének történeti kerete dióhéjban Új ismeretek kialakítása, fogalmak tisztázása 

Zakariás és Erzsébet Új ismeretek kialakítása Keresztelő Szent János 

szüleiről 

Mária (Gábriel arkangyal) Az angyali üdvözlet bemutatása. Mária 

megismerése 

Keresztelő Szent János Keresztelő Szent János üdvtörténeti szerepének 

megismertetése 

Jézus születése, gyermekkora Új ismeretek kialakítása Jézus 

születéstörténetének megismerése 

Jézus kísértése és megkeresztelkedése Új ismeretek kialakítása Jézus megkísértéséről 

és keresztelkedéséről 

Jézus csodatettei 

Kánai menyegző 

Jézus első csodájának megismertetése 

Elérkezett az Isten országa Miatyánk Új ismeretek kialakítása. Az Istennek tetsző 

életre való törekvés fontossága- a szeretet 

gyengének látszó erejével 

Miatyánk imádság elemzése, megtanulása 

Szeretet parancsa Gazdag ifjú példáján keresztül a szeretet 

parancsának megtanulása 

Jézus betegeket gyógyít Jézus gyógyításainak megismertetése (vakok, 

leprások...) 

Hálaadás Jézusnak A 10 leprás történetén keresztül a hálaadás 

fontosságának megtanulása 

Karácsonyi ajándékkészítés Az ajándékozás örömének megtapasztalása 

Karácsony ünnepi óra  

Csodálatos halfogás Csoda, hit, bűnbánat  

Jézus személyének alaposabb megismerése.  

Annak megértése, hogy a hitből és szeretetből 

fakadó jócselekedetekben Isten ereje működik. 

Vihar lecsendesítése Jézusban való bizalom erősítése 

Kősziklára és homokra épített ház Ki az életünk alapja? Tudatosítani ennek 

fontosságát 

Jézus halála és feltámadás 

Mi lesz velünk halálunk után? 

Gazdag ember és a szegény Lázár történetének 

megismerése 

Nagyböjt 

Jézus bevonulása Jeruzsálembe 

Liturgikus évben való elhelyezkedése,  

cselekedetek ebben az időszakban 



Az utolsó vacsora Új ismeretek kialakítása 

A zsidó húsvéti vacsora jelképeinek 

megismerése, megértése. 

Fogalomtisztázás: Eucharisztia-Jézus valóságos 

teste, nem csupán jelkép. 

Jézus kínszenvedése, a passió Új ismeretek kialakítása. A tettekben 

megnyilvánuló szeretet fontosságára nevelés. 

Ismerjük meg Jézus szenvedéstörténetének 

legfontosabb eseményeit. 

Jézus temetése és feltámadása Új ismeretek kialakítása 

Fogalomtisztázás: földi élet, halál, örök élet. 

Megérteni az emberiség ősi reményének eredetét 

és beteljesedésének lehetőségét. Megismerkedni 

a feltámadást bizonyító szentírási 

elbeszélésekkel 

Nagycsütörtök liturgiája Mit ünneplünk Nagycsütörtökön és hogyan?  

Nagypéntek liturgiája Mit ünneplünk Nagypénteken és hogyan? 

Nagyszombat liturgiája Mit ünneplünk Nagyszombaton és hogyan? 

Húsvét  A feltámadás örömének megismertetése 

Urunk mennybemenetele Történet megismerése 

Az Egyház születése Új ismeretek kialakítása. 

Jézus céljának tudatosítása: minden kor minden 

emberéhez eljusson Jézus örömhíre 

Péter a szikla Új ismeretek kialakítása 

A hit állandóságának és szilárdságának 

fontossága. A Szentlélek személyének 

megismerése, imádása, szeretete 

Saulból Pál Új ismeretek kialakítása 

Fogalomtisztázás: bálványimádás 

Pál megtérésének megismerése 

Tanúságtevő életre nevelés 

Megmutatom neki, mennyit kell értem 

szenvednie 

Új ismeretek kialakítása 

Pál missziós útjainak megismerése 

A szeretet himnusz Új ismeretek kialakítása 

Fogalomtisztázás: karizma 

A szeretet fogalmának pontos megértése 

(Szeretet nem érzelem, szeretet érzelem 

+értelem+ akarati cselekvés) 

Szeretetre nevelés 

Szent Pál tanítása Új ismeretek kialakítása 

Fogalomtisztázás: Az Egyház Krisztus Teste 

A testvéri együttérzés fontossága  

„Isten a szeretet” (1Jn4,7 Új ismeretek kialakítása 

Fogalomtisztázás: a világ beteljesedése, örök 

élet 

Hívő életre nevelés 



Hálaadás Istennek 

 


