
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 
 
Időkeret A tanulók 

tevékenysége 
A pedagógus 
tevékenysége 

Célok és feladatok Módszerek Tanulói 
munkaformák 

Eszközök Megjegyzések 

5 perc köszöntés, 
jelentés, ima: 
Szeretet áradjon 
köztünk… 

 ráhangolódás, 
lecsendesedés 

 bekapcsolódnak 
az énekbe 

számítógépen 
is szól az ének 

Szeretet 
áradjon 
köztünk 

5 perc önálló munka összegez,  fedezzék fel az 
evangéliumi 
részletben a 
gesztusokat, tetteket  

önálló munka, 
közös 
megbeszélés 

jegyzetelés 
füzetbe 

Szentírás Lk 5,12-14 
Jézus: 
kinyújtja 
kezét; 
megérinti 
kimondja a 
gyógyítás 
szavait; 
beteg: 
Áldozatbemuta
tás 
A gyógyulás 



igazolása  
5 perc megfigyelik a 

kivetített képeket 
power-point 
diákat mutat be 

fogalmazódjon meg: 
a természetes jelek 
és az egyezmégyes 
jelek közötti 
különbség 

frontális 
munka 

 projektor, 
számítógép 

óra(1)diák 

6 perc megfejtik a 
keresztrejtvényt 

ellenőriz szaktárgyi tudás 
ébren-tartása, 
korábbi ismeretek 
felelevenítése 

önálló munka dolgoznak a 
kiosztott papíron 

fénymásolt 
papír 

az első helyes 
megoldó kis 5-
öst kap 
http://www.ves
zpremhittan.hu
/rejtvenyek/r31
.htm 

10 perc Hogyan mutatjuk 
ki a szeretetünket 

összegez az 5 szeretetnyelv 
megjelenítése 

frontális 
megbeszélés 

 Gary 
Chpaman: 
Egymásra 
hangolva; 
Istenre 
hangolva 

könyvajánló 

10 perc kitöltik a tesztet  felismerni saját 
(elsődleges) 
szeretetnyelvünket 

önálló munka  fénymásolt 
papír 

http://hu.berkij
udit.hu/wp-
content/upload
s/2011/09/szer
etetnyelv.pdf 

5 perc A teszt értékelése  felismerni saját 
(elsődleges) 
szeretetnyelvünket  

frontális 
megbeszélés 

  A = Elismerő 
szavak B = 
Minőségi idő 
C = Ajándékok 
D = 
Szívességek  
E = Testi 
érintés 



2 perc  magyarázat, hf: 
szülővel beszéljék 
meg a 
szeretetnyelv-
teszt eredményét 

Váljon tudatossá: 
Isten szeretetének 
jelei a szentségek, 
melyekkel a témakör 
foglalkozik; 
motiváció 

tanári 
magyarázat 

  A saját 
szeretetnyelv 
ismerete fontos 
önmagunknak 
és a velünk 
szoros 
kapcsolatban 
élőknek 

5 perc hf: beszéljék meg 
szüleikkel a teszt 
eredményét 
záróima, 
elköszönés 

   bekapcsolódnak 
az imádságba 

Taize-i : Ubi 
caritas 

 

 
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 


