
Óraterv (2. óra) 
 
A pedagógus neve: Kóczán Gabriella Mária 
Műveltségi terület:  
Tantárgy: katolikus hittan 
Osztály:9nyd 
Az óra témája: A szentségekről általában 
Az óra cél- és feladatrendszere: A szentség fogalma; a szentségek csoportosítása 
Az óra didaktikai feladatai: Ismerje fel a diák, hogy az Egyház minden élethelyzetben a szentségekkel a hívő mellett áll; váljon számára 
tudatossá, hogy a szentség hatása nem a kiszolgáltató életszentségétől, hanem a felvevő hitétől függ 
Tantárgyi kapcsolatok: ének-zene rajz és vizuális kultúra 
Felhasznált források: tankönyv ,  

Szentírás 
CD: Szent, szent a neve Áldjad én lelkem/8 

képek forrásai:  
http://babybooz.com/hirek/ajanlott-3-percet-varni-a-koldokzsinor-atvagasaval (születés) 
http://www.mpull.com/blog/growing-your-sales-pipeline-using-lead-management/ (növekedés) 
http://www.nlcafe.hu/eletmod/20081013/egeszseges_taplalkozas_-_konnyen_betarthato_tippek_a_valtoztatashoz/ (táplálkozás) 
http://www.fenyen.hu/20120402/fajdalom (bűnbánat) 
http://www.femina.hu/gyerek/3_rejtett_lelki_ok_ami_miatt_allandoan_beteg_a_gyerek (betegek kenete) 
http://kaposszerdahely.plebania.hu/ave_hetvegek (házasság) 
http://feol.hu/cimlapon/nehez-idokben-valasztottak-nehez-hivatast-papszenteles-1154710 (egyházi rend) 
 
Dátum:2014.február 27. 3. óra 

 
Időkeret A tanulók A pedagógus Célok és feladatok Módszerek Tanulói Eszközök Megjegyzések 

 tevékenysége tevékenysége   munkaformák    
5 perc jelentés, imádság    lecsendesedés,  bekapcsolódnak CD: Szent, 

szent szent a 
neve  Lev 19,2; 
Mt 5,48 

a két 
   ráhangolódás    az énekbe evangéliumi 
      mondatot két 
      diák olvassa fel 



5 perc a szent fogalma összefoglal, 
pontosít 

a szent fogalmának 
tisztázása; 

tudatosítani: a 
szentségek Isten 

ajándékai, kegyelmet 
közvetítenek 

asszociációk táblára írnak tábla 

  
5 perc a kegyelem pontosít, a korábban tanultak frontális   kerüljön elő a 

  magyaráz felidézése megbeszélés   megszentelő és 
       a segítő 
       kegyelem 
       fogalma 
3 perc a szentség  a szentség tanári jegyzetelés füzet  

   fogalmának magyarázat    
   meghatározása     

8 perc példákat hoz az frontális a szentségek és az frontális jegyzetelés power-point 
szentségek 
diasor 

 élet nagy óravezetés élet nagy eseményei megbeszélés  diák  
 eseményeire  közötti kapcsolat     
   felismertetése     

9 perc 
a szentségek 

csoportosítása 

frontális óravezetés; 
az elhangzott 

szentség 
kartonjának 

kirakása; a figyelem 
felhívása arra, hogy 

többfajta 
csoportosítás is 

lehetséges 

 
korábbi ismeretek 
rendszerezése 

 
frontális 
megbeszélés 

 
jegyzetelés 

 
kartonok a 
szentségek 
neveivel, blue 
teck 

 
az egyszer 

felvehetőket 
aláhúzni 

5 perc szentség és a hit frontális ismerje fel a diák: a frontális jegyzetelés   
 kapcsolata óravezetés szentség hatása a megbeszélés    
  összegez a táblára felvevő hitétől, és     



nem a kiszolgál-
tatójának élet-
szentségétől függ  

 
5 perc  záróimádság 
 
 
Táblakép 

 

SZENTSÉG: A KEGYELEM HATÉKONY JELE 

 

 

 

Isten üdvözítő tettei; jelzi a kegyelmet meg is valósítja azt 

Szentségek csoportosítása: 

· beavató szentségek: keresztség, bérmálás, Oltáriszentség 

· gyógyító szentségek: bűnbánat szentsége; betegek kenete 

· közösség szolgálatának szentségei: egyházi rend, házasság 

 

Bár a szentség önmagában hatásos jel, mégis hittel kell felvennünk, hogy gyümölcsöző legyen. A szentségek nemcsak föltételezik a hitet, de meg 

is erősítik és kifejezésre is juttatják. A szentségek ex opere operato (a végbevitt szentségi cselekvésből) hatnak, függetlenül a kiszolgáltató 

erkölcsi magatartásától vagy lelki (spirituális) hozzáállásától. Elegendő, hogy azt akarja tenni, amit az Egyház tesz. 



 


