Óraterv (1. óra)
A pedagógus neve: Kóczán Gabriella Mária
Műveltségi terület:
Tantárgy: katolikus hittan
Osztály: 9nyd
Az óra témája: A szentségek, mint Isten szeretetének jelei
Az óra cél- és feladatrendszere: Az új témakör bevezetése
Az óra didaktikai feladatai: A szeretet különböző formáinak tudatosítása
Tantárgyi kapcsolatok: ének (éneklés); magyar nyelv (szimbólum, jel)
Felhasznált források: Gary Chapman: Istenre hangolva (Harmat kiadó 2008);
http://hu.berkijudit.hu/wp-content/uploads/2011/09/szeretetnyelv.pdf
Dátum: 2014. február 25. 4. óra
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Táblakép
Isten szeretetének jelei
Lk 5, 12 – 14 (béna meggyógyítása)
• Jézus: kinyújtja kezét; megérinti a beteget; kimondja a gyógyítás szavait stb.
• Béna: áldozatbemutatás; a gyógyulás igazolása stb.
A szeretet megnyilvánulásai (szeretetnyelvek):
• elismerő szavak
• ajándékozás
• minőségi idő
• szívességek
• testi érintés
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