
Óraterv (10. óra) 
 

A pedagógus neve: Kóczán Gabriella Mária 

Műveltségi terület: egyéb tantárgyak 

Tantárgy: katolikus hittan 

Osztály:9nyd 

Az óra témája: Összefoglalás, rendszerezés 

Az óra cél- és feladatrendszere: A beavató szentségekről tanultak áttekintése 

Az óra didaktikai feladatai: Adott forrásanyag önálló feldolgozása és ismertetése; gondolkodás fejlesztése; vitakultúra 

fejlesztése Tantárgyi kapcsolatok: magyar nyelv és irodalom (könyvtárhasználat) 

Felhasznált források: 

Szentírás 

YouCat 

http://www.szerzetes.hu/cikk/ferenc-p%C3%A1pa/2014-01-08-%C3%A1ltal%C3%A1nos-kihallgat%C3%A1s-

katek%C3%A9zis-kereszts%C3%A9gr%C5%91l http://www.szerzetes.hu/cikk/ferenc-p%C3%A1pa/2014-01-15-

%C3%A1ltal%C3%A1nos-kihallgat%C3%A1s-katek%C3%A9zis-kereszt%C3%A9gr%C5%91 

http://www.szerzetes.hu/cikk/ferenc-p%C3%A1pa/2014-01-29-%C3%A1ltal%C3%A1nos-kihallgat%C3%A1s-

katek%C3%A9zis-b%C3%A9rm%C3%A1l%C3%A1sr%C3%B3l) http://www.szerzetes.hu/cikk/ferenc-

p%C3%A1pa/2014-02-05-%C3%A1ltal%C3%A1nos-kihallgat%C3%A1s-katek%C3%A9zis-az-

euchariszti%C3%A1r%C3%B3l) http://www.szerzetes.hu/cikk/ferenc-p%C3%A1pa/2014-02-12-

%C3%A1ltal%C3%A1nos-kihallgat%C3%A1s-katek%C3%A9zis-az-euchariszti%C3%A1r%C3%B3l 

 



Dátum:2014. április 1. 4. óra 

 

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

5 perc jelentés, ima       

2 perc 
megválaszolják a 

kérdéseket: 

 a szentség fogalma, 
csoportosítása – 

áttekintő ismétlés 

frontális 
megbeszélés 

   
    
      

3 perc 

Van-e logika a 
szentségek 
egymáshoz 

kapcsolódásában? 

értékel, szükség 
esetén javít, 

kiegészít 

a tanultak kreatív 
alkalmazása, a hit 
érettebbé válásának 

segítése 

tanulói 
kiselőadás 

kiselőadás, 
jegyzetelés 

projektor, 
számítógép 

dia 1 
YouCat 

mára kapott 
házi feladat 
YouCat 193 

3 perc 

Hit, szokások és értékel, szükség  

tanulói 
kiselőadás 

kiselőadás, 
jegyzetelés 

projektor, 
számítógép 

dia2 

(Mt 5,21-27; 
1Kor 13, 1 – 3; 
Jak 2, 14 – 26) 

szentségek – esetén javít,  
egymáshoz közel kiegészít  

álló fogalmak.   
Mit tanít róluk az   

Újszövetség?   

2 perc 

Kinek szolgáltató 
ki a keresztség? 
Mi szükséges a 

keresztség érvényes 
felvételéhez? Mi 

a katekumenátus? 

 

a keresztség 
felvevőjéről és a 
katekumenátusról 

tanultak felidézése 

frontális 
megbeszélés 

   
    
    
    
    
    
    

2 perc 

 
Miért ragaszkodik 

az Egyház a 
gyermekkereszte- 
lés gyakorlatához 

 

értékel, szükség 
esetén javít, 

kiegészít 

 

tanulói 
kiselőadás 

kiselőadás, 
jegyzetelés 

projektor, 
számítógép 

dia3 
YouCat 

mára kapott 
házi feladat 
YouCat 194 

 
 

 



2 perc 
Valóban csak a 
keresztség útján 
lehet üdvözülni? 

értékel, szükség 
esetén javít, 

kiegészít 

 
tanulói 

kiselőadás 

kiselőadás, projektor, 
számítógép 

dia4; 
YouCat 

mára kapott 
házi feladat 
YouCat 199 

 jegyzetelés 
  
  

2 perc 

Hogyan jelenik 
meg a 

keresztelésben a 
kegyelem 
láncolata 

értékel, szükség 
esetén javít, 

kiegészít 

 

tanulói 
kiselőadás 

kiselőadás, 
jegyzetelés 

projektor, 
számítógép 

dia5; 

Ferenc pápa 
 katekézise 
 2014. 01.08. – 
 án 3. pont 
 http://www.sze 
 rzetes.hu/cikk/ 
 ferenc-  

3 perc Ki keresztelhet? 
értékel, szükség 
esetén javít, 

kiegészít 

 

tanulói 
kiselőadás 

kiselőadás, 
jegyzetelés 

projektor, 
számítógép 

dia6; 
YouCat 

YouCat198 + 
Ferenc pápa 
katekézise 

2014.01.15-én 
3.pont) 

http://www.szer
zetes.hu/cikk/fer
encp%C3%A1p
a/2014-01-15-

%C3%A1ltalC3
%A1noskihallga
t%C3%A1skate
k%C3%A9zis-
kereszt%C3%A
9gr%C5%91l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 perc 
bérmálás 

szentsége 
 bérmálásról tanultak 

felidézése 
frontális 

megbeszélés 
   

     



3 perc 

Ferenc pápa 
keresztség és a 

bérmálás 
szentségének 

kapcsolatáról 

értékel, szükség 
esetén javít, 

kiegészít 

 

tanulói 
kiselőadás 

kiselőadás, 
jegyzetelés 

projektor, 
számítógép 
dia7 

http://www.sze 
rzetes.hu/cikk/ 

 ferenc- 
 p%C3%A1pa/ 
 2014-01-29- 
 %C3%A1ltal% 
 C3%A1nos- 
 kihallgat%C3 
 %A1s- 
 katek%C3%A 
 9zis- 
 b%C3%A9rm 
 %C3%A1l%C 
 3%A1sr%C3% 

 
B3l) 
 

2 perc 
Milyen 

„emlékezet” az 
Eucharisztia? 

értékel, szükség 
esetén javít, 

kiegészít 

 

tanulói 
kiselőadás 

kiselőadás, 
jegyzetelés 

projektor, 
számítógép 

dia8 

 
http://www.sze 

 rzetes.hu/cikk/ 
 ferenc- 
 p%C3%A1pa/ 
 2014-02-05- 
 %C3%A1ltal% 
 C3%A1nos- 
 kihallgat%C3 
 %A1s- 
 katek%C3%A 
 9zis-az- 
 euchariszti%C 
 3%A1r%C3% 

 
B3l) 
  



3 perc 

Hogyan vezeti be 
a keresztényt az 

Eucharisztia 
Jézussal és az Ő 
misztériumával 

való közösségbe? 
Mit fejez ki a 
communió szó? 

értékel, szükség 
esetén javít, 

kiegészít 

 

tanulói 
kiselőadás 

kiselőadás, 
jegyzetelés 

projektor, 
számítógép 

dia9 

http://www.sze 
 rzetes.hu/cikk/ 
 ferenc- 
 p%C3%A1pa/ 
 %A1s- 
 katek%C3%A 
 9zis-az- 
 euchariszti%C 
 3%A1r%C3% 
 B3l) 

3 perc 

Milyen jelek 
mutatják, hogy jól 
vagy nem annyira 
jól éljük meg az 

Eucharisztiát? 

értékel, szükség 
esetén javít, 

kiegészít 

 

tanulói 
kiselőadás 

kiselőadás, 
jegyzetelés 

projektor, 
számítógép 

dia10 

http://www.szer
zetes.hu/cikk/fer
encp%C3%A1p
a/2014-02-12-
%C3%A1ltal%

C3%A1nos-
kihallgat%C3%
A1skatek%C3%
A9zisazeucharis
zti%C3%A1r%

C3%B3l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 perc 

Milyen gyakran kell 
részt venniük a 

katolikus kereszté-
nyeknek az Eucha-
risztia ünneplésé-

ben? Szabad-e nem 
katolikus 

keresztényeknek is  

értékel, szükség 
esetén javít, 

kiegészít 

 

tanulói 
kiselőadás 

kiselőadás, 
jegyzetelés 

projektor, 
számítógép 
dia11; 

YouCat 

YouCat 219 és 
222 

 
 
 
 
 
 
  



 részesülnie az       
 Eucharisztiában       

2 perc 

Megváltoztathatja 
-e és megújíthatja-e 

az Egyház a 
liturgiát? Melyek a 

szentmise 
szükséges részei? 

értékel, szükség 
esetén javít, 

kiegészít 

 

tanulói 
kiselőadás 

kiselőadás, 
jegyzetelés 

projektor, 
számítógép 
dia12; 

YouCat 

YouCat 192 és 
213 

 
 
 
 
 
 

4 perc 

a témazáró 
anyagának pontos 

rögzítése 
 

záróimádság: Mi 
Atyánk 

 
felhívja a figyelmet, 
hogy a szentmisével 
kapcsolatban Tk 87- 
90. oldalt és a kiadott 

fénymásolatot is 
nézzék át 

    
     
     
     
     
     
     

 
Táblakép 

power-point diákon jelennek meg egyesével a kérdések, és a hivatkozások úgy, ahogy azt a házi feladatban előző órán megkapták a 

diákok: 

 

 

1.) Van-e logika a szentségek egymáshoz kapcsolódásában? (YouCat 193) 

2.) Hit, szokások és szentségek – egymáshoz közel állófogalmak. Mit tanít róluk az Újszövetség?  

(Mt 5,21-27; 1Kor 13, 1 – 3; Jak 2, 14 – 26) 

3.)  Miért ragaszkodik az Egyház a gyermekkeresztelés akorlatához?gy (You Cat 194) 

4.) Valóban csak a keresztség útján lehet üdvözülni? (YouCat 199) 



5.) Hogyan jelenik meg a keresztelésben a kegyelem láncolata, (Ferenc pápa katekézise 2014. 01.08. –án 3pont. 

 http://www.szerzetes.hu/cikk/ferenc-p%C3%A1pa/2014-01-08-%C3%A1ltal%C3%A1nos-kihallgat%C3%A1s-katek%C3%A9zis- 

 

kereszts%C3%A9gr%C5%91l 

 

6.) Ki keresztelhet? (YouCat 198 + Ferenc pápa katekézise 2014.01.15-én 3.pont)http://www.szerzetes.hu/cikk/ferenc-

p%C3%A1pa/2014-01-15-%C3%A1ltal%C3%A1nos-kihallgat%C3%A1s-katek%C3%A9zis-kereszt%C3%A9gr%C5%91l 

 

7.) Mit mondd Ferenc pápa a keresztség és a bérmálás kapcsolatáról? (cresima és konfirmáció; mi történik,amikor a Szentlelket 

fogadjuk szívünkbe); http://www.szerzetes.hu/cikk/ferenc-p%C3%A1pa/2014-01-29-%C3%A1ltal%C3%A1nos-

kihallgat%C3%A1s-katek%C3%A9zis-b%C3%A9rm%C3%A1l%C3%A1sr%C3%B3l) 

 

8.) Milyen emlékezet az Eucharisztia? (Ferenc pápa katekézise 2014.02.05-én az Eucharisztiáról 

http://www.szerzetes.hu/cikk/ferenc-p%C3%A1pa/2014-02-05-%C3%A1ltal%C3%A1nos-kihallgat%C3%A1s-

katek%C3%A9zis-az-euchariszti%C3%A1r%C3%B3l) 

 

9.) Hogyan vezeti be a keresztényt az Eucharisztia Jézussal és aző misztériumával való közösségbe? Mit fejez ki a communió szó? 

(Ferenc pápa katekézise az Eucharisztiáról 2014. 02.05-én http://www.szerzetes.hu/cikk/ferenc-p%C3%A1pa/2014-02-05-

%C3%A1ltal%C3%A1nos-kihallgat%C3%A1s-katek%C3%A9zis-az-euchariszti%C3%A1r%C3%B3l) 

 

10.) Milyen jelek mutatják, hogy jól vagy nem annyira jól éljük meg az Eucharisztiát? (Ferenc pápa katekézise az Eucharisztiáról 

2014. 02.12-én http://www.szerzetes.hu/cikk/ferenc-p%C3%A1pa/2014-02-12-%C3%A1ltal%C3%A1nos-kihallgat%C3%A1s-

katek%C3%A9zis-az-euchariszti%C3%A1r%C3%B3l 



 

11.) Milyen gyakran kell részt venniük a katolikus keresztényeknek az Eucharisztia ünneplésében? Szabad-e nem katolikus 

kereszténynek is részesülnie az Eucharisztiában(YouCat 219 és 222 ) 

 

12.) A szentmise liturgiájának sajátosságaival kapcsolatban: Megváltoztathatja-e és megújíthatja-e az Egyház a liturgiát? Melyek a 

szentmise szükséges részei?(YouCat 192 és 213) 


