
 
 
Hó  órasz Iskolai  Plébániai  Megjegyzés 

 
 
IX. 

 
1. 

Cím:  Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel … 
Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt – lesz a 
közös munkánk eredményes 
Oktatási cél: Gyakorlati tennivalók, tudnivalók 

Cím: Szervezési feladatok – ismerkedés egymással … 
Nevelési cél: Isten szeretetének viszonzásában segítünk 
egymásnak – mi és az egyházközség is 
Oktatási cél: Gyakorlati tennivalók, tudnivalók 

 

 
 

 
2. 

Cím: Jézus mindenkivel találkozni akar 
Nevelési cél: Szeretetből megyek Jézushoz – 
keresem a szentmisén 
Oktatási cél: Jézus a bűnöst is várja – templomban 
különlegesen találkozhatunk 

Cím: Mennyei kincset gyűjtsetek /DVD/ 
Nevelési cél: Jézussal találkozni, szeretni, követni- 
öröm! 
Oktatási cél: A Jézussal való találkozások hatása 

 

  
3. 

Cím: Akik Jézus tanítását leírták 
Nevelési cél: Figyelmesen és nyitott szívvel 
hallgatom Isten üzenetét 
Oktatási cél: Szentírás – szent írók és mi, hallgatók 

Cím: A templom felfedezése /templomi óra!/ 
Nevelési cél: Jó itt lenni, jó tenni érte! 
Oktatási cél: A templom bútorai, eszközei, emberei 

Szentírás vasárnapja 

  
4. 

Cím: Jézus a Mennyei Atyáról tanít 
Nevelési cél: Észreveszem, megköszönöm Isten 
szeretetét! 
Oktatási cél: Isten szeretetének jele a teremtett világ 
és a gondviselés – és bűneink ellenére  haza vár! 

Cím: A szentmisén Isten szeretetét köszönjük meg 
Nevelési cél: Szívesen veszek részt a szentmisén! 
Oktatási cél: Idő, odafigyelés a szentmise és egyre 
többet tehetek én is!  

 

 
X. 

 
5. 
 

Cím: A kegyelmi élet 
Nevelési cél: Istennek jó gyermeke szeretnék lenni 
Oktatási cél: Isten szeretete bennem él a 
keresztelésemtől 

Cím: Jézusra figyelünk 
Nevelési cél: Jézust utánozva könnyű jónak lenni! 
Oktatási cél: Isten a lelkiismeretünkön keresztül és 
parancsaival irányít bennünket.  

 

  
6. 
 

Cím: Jézussal beszélgetünk 
Nevelési cél: Szívesen beszélgessünk Jézussal, 
szánjunk rá időt! 
Oktatási cél: Amikor imádkozunk, Istenre, Jézusra 
figyelünk, vele, róla beszélgetünk 

Cím: Sokféleképpen imádkozhatunk 
Nevelési cél: Jó elcsöndesülni, imádkozni 
Oktatási cél: Imamódok megismertetése, kipróbálása 

 

  
7.  

Cím: Összefoglalás 
Nevelési cél: Öröm tudni Istenről és kapcsolatban 
lenni vele 
Oktatási cél: Tudunk beszélni Istenről, Jézusról. 

Cím: Missziós vasárnap – jelenet  
Nevelési cél: Adjuk tovább hittanosságunk örömét!  
Oktatási cél: Mi, Jézus barátai, beszéljünk róla, 
mutassuk be környezetünknek! 

Nemzeti ünnep 
 
Missziós vasárnap 

  
8. 

Cím: Mindenszentek – Halottak Napja 
Nevelési cél: Imádkozzunk meghalt szeretteinkért, 
kérjük a szentek segítségét! 
Oktatási cél: A szentek közössége: a megdicsőült, 
szenvedő és zarándok egyház 

Cím: Imádkozunk egyházközségünk + papjaiért!  
Nevelési cél: Akarjunk a mennyországba jutni! 
Oktatási cél: Mit tehetünk egymásért és önmagunkért 
üdvösségünk érdekében? /hogy majd a mennyországba 
jussunk?/  

 



 
XI. 

 
9. 
 

Cím: Tiszteld szüleidet! 
Nevelési cél: Örömmel engedelmeskedjünk, sőt 
szerezzünk örömet! 
Oktatási cél: A tekintély védelme a közösség 
érdekében / család – munkahely – nemzet /  

Cím: Az egyházközség családja 
Nevelési cél: Az istengyermeki családomra is figyelek! 
Oktatási cél: Befogadtak, segítenek és majd 
számítanak rám – az egyházközség 

 

  
10. 

Cím: Légy szemérmes! 
Nevelési cél: Vágyainkon, érzelmeinken keresztül 
akar irányítani Isten   
Oktatási cél: A szerelem, szexualitás Isten ajándéka, 
a megtartott szabályokkal lehetünk boldogok 

Cím: Fiúk-lányok barátsága 
Nevelési cél: A másik ember örömének segítése legyen 
az én örömforrásom 
Oktatási cél: A hasonlóságokról és különbségekről 
beszélgetni is tudunk 

Karitász-ünnep 

  
11. 

Cím: Élj békességben! 
Nevelési cél: A rosszat jóval győzzük le! 
Oktatási cél: Az élet védelme /magunk és mások, 
testi és lelki/ 

Cím: Készülődés karitász-vasárnapra 
Nevelési cél: Vegyük észre a segítés alkalmait! 
Oktatási cél: Amit másért tettél, nekem tetted te 
mindazt, nékem segítettél 

 

  
 
12. 

Cím: Dolgozz becsületesen! Isten országáért 
dolgozunk! 
Nevelési cél: A munka öröme a boldogságunk része 
Oktatási cél: A tulajdon védelme, hivatásunk 
megtalálása 

Cím:  Az életnek tanulunk!   DVD A talentumokról 
Nevelési cél: „Ha muszáj, szívesen”! 
Oktatási cél: Megtalálni, elfogadni feladataimat, 
kötelességeimet! 

 

 
XII. 

 
13. 

Cím: Légy megbízható! Adventi gyertyagyújtás 
Nevelési cél: Szavaimat és tetteimet az igazság és a 
szeretet vezesse 
Oktatási cél: Mindig igazat mondunk és másokról 
szeretettel beszélünk 

Cím: Szeretettel vagyunk egymás iránt! /Játék a 
parancsolatokkal!/ 
Nevelési cél: Szeretettel figyelünk egymásra a játék 
közben is! 
Oktatási cél: A parancsolatok és megtartásuk, 
megszegésük megnevezése 

Advent 
 
Mikulás 

  
14. 

Cím: A Szentcsalád 
Nevelési cél: Példaképeink az IGENekre 
Oktatási cél: A Szentcsalád tagjai 

Cím: Adventi-karácsonyi készület 
Nevelési cél: A szép készület eredménye a szép ünnep 
Oktatási cél: Advent – tevékeny várakozás 

 

  
15. 

Cím: Jézus születése 
Nevelési cél: Hiszem és köszönöm, hogy értem 
emberré lett az Isten 
Oktatási cél: Jézus rejtett életének fontosabb 
eseményei /Örvendetes Rózsafüzér titkai/ 

Cím: DVD Király születik - Betlehemezés 
Nevelési cél: Öröm az  ünnep, és továbbadjuk az 
örömet, szeretetet! 
Oktatási cél: A várakozás beteljesedése az ünnep /kik 
várták – felismerték?/ 

 

   
 
 
 
 
 

Karácsonyi szünet 

 



 
I. 

 
16. 

Cím: Jézus, a Fiúisten 
Nevelési cél: Elfogadom és szeretem Jézust! 
Oktatási cél: A nyilvános működés mozzanati 
/Világosság Rózsafüzér titkai/ 

Cím: Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia 
Nevelési cél: Mintha én is ott lettem volna – egymásra 
figyelés, megértés, egymás bátorítása 
Oktatási cél: Élete fontosabb mozzanatainak felidézése 

 

  
17. 

Cím: Jézus életét adta értünk 
Nevelési cél: Együttérzés és hála megfogalmazása 
Oktatási cél: Jézus önként vállalta a szenvedést és 
halált - értünk 

Cím: Jelek, amikkel emlékezünk és kifejezzük 
köszönetünket  
Nevelési cél: Szívesen vállalok böjtöt, önmegtagadást! 
Oktatási cél: Böjt, bünbánati nap, keresztút, nagyheti 
szertartások   

 

  
18. 

Cím: Jézus legyőzte a halált /feltámadás, 
mennybemenetel, pünkösd/ 
Nevelési cél: Bármilyen hihetetlen: igaz: 
újrakezdhetek Jézussal! 
Oktatási cél: Jézus feltámadásával a bűnt és a halált 
győzte le! 

Cím: Jelek, amikkel emlékezünk és kifejezzük 
köszönetünket 
Nevelési cél: Bármilyen hihetetlen: igaz: újrakezdhetek 
Jézussal! 
Oktatási cél: A szentmisében jelen van e győzelem 

 

  
19. 

Cím: Hiszünk Jézusban - összefoglalás 
Nevelési cél: Öröm tudni, beszélni Jézusról 
Oktatási cél: Tudom, amit a Hiszekegyben 
megvallunk 

Cím: Jézus élete titkokban és a Szentírásban 
Nevelési cél: Öröm tudni, beszélni Jézusról 
Oktatási cél: Tudom, amit a Hiszekegyben megvallunk 
 

 

 
II. 

 
20. 

Cím:  Jézus az élet ura 
Nevelési cél: Aki Jézusnak engedelmeskedik – jól jár 
Oktatási cél: Jézus tud és akar segíteni – Úr 
mindenek felett 

Cím: Lázár él DVD 
Nevelési cél: Aki Jézusnak engedelmeskedik – jól jár 
Oktatási cél: Lázár, leprás Simon, Mária és Márta 
Jézusnak engedelmeskedő barátok 

Gyertyaszentelő 
Boldogasszony 

  
21. 

Cím: A kenyérszaporítás 
Nevelési cél: Örök életet adó kenyér után 
fáradozzunk 
Oktatási cél: Jézus testi-lelki életünknek kenyeret ad 

Cím: A mennyei kenyér DVD -  
Nevelési cél: Engedd Jézusnak, hogy átváltoztasson, és 
jóvá tegyen 
Oktatási cél: Amit mi adunk, az kell Jézusnak, és 
átváltoztatja értékké 

 

  
22. 

Cím: Az utolsó vacsora 
Nevelési cél: Ránk bízta magát, hálával köszönjük 
Oktatási cél: Jézus szeretetének jelét adta nekünk  

Cím: Hogyan történhetett? / lejátszás/  DVD 
Nevelési cél: Vágyva vágytam együtt lenni veletek 
Oktatási cél: Ez az én testem … ezt cselekedjétek  
 

 

  
23. 

Cím: A szentmise 
Nevelési cél: Örömmel veszek részt a szentmisén 
Oktatási cél: A szentmisében Jézussal találkozunk 

Cím: Mit készítünk elő? Mit teszünk-hogy válaszolunk 
Nevelési cél: Örömmel veszek részt a szentmisén 
Oktatási cél: Tudom, mit kell tenni, mondani, 
előkészíteni 

Nagyböjt 

 
 
III.  

 
 
24. 

Cím: A szentáldozás 
Nevelési cél: Szeretném jól fogadni Jézust 
Oktatási cél: Az áldozáskor Jézus jön hozzám 

Cím:  Hiszek DVD,  A mi templomunkban így 
áldoznak 
Nevelési cél: Uram, nem vagyok méltó … 
Oktatási cél: Áldozási előkészület 

 



  
25. 

Cím: Szentáldozás után 
Nevelési cél: Észreveszem, hogy Jézus örömet és 
jóságot ad 
Oktatási cél: Megköszönöm Jézusnak, hogy hozzám 
jött és elbeszélgetek vele 

Cím: Hogyan változtat meg a szentáldozás?  
Nevelési cél: Jézus szemével látom a világot és 
magamat is, és engedem, hogy jót tegyen általam 
Oktatási cél: Az áldozási tudnivalók felelevenítése  

 

  
26. 

Cím: Összefoglalás - eukarisztia 
Nevelési cél: Milyen jó, hogy már mi is fogadhatjuk 
Jézust 
Oktatási cél: Tudnivalóink, tennivalóink 

Cím:      KERESZTÚT 
Nevelési cél: Imádunk téged Krisztus, áldunk téed – 
mert szent kereszted által megváltottad a világot 
Oktatási cél: Az imádkozási forma megismerése 

 

  
27. 

Cím: A bűn a lélek betegsége 
Nevelési cél: Jézusom, segíts, hogy bűn nélkül éljek 
Oktatási cél: A bűn fogalma, fajtái, következménye 

Cím:    Parancsolatokról – bűnökről - kijavításról    
Nevelési cél: Tudjunk szeretettel és őszintén beszélni a 
bűnről  
Oktatási cél: A kegyelem élete bennünk 

 

 
IV. 

 
28. 

Cím: Tartsatok bűnbánatot 
Nevelési cél: Jézust akarom követni! 
Oktatási cél: A megtérés és lelkiismeret fogalma 

Cím: Lelkiismeretvizsgálat – kibékülés alkalmai a 
szentmisén 
Nevelési cél: Segíts Jézusom, hogy felismerjem és 
őszintén megbánjam bűneimet 
Oktatási cél: Lelkiismeretvizsgálat gyónás előtt, 
szentmise kezdetén – kibékülés a szentmisén 

 

   
 

Húsvéti szünet  

 

  
29. 

Cím: Jézus a lélek orvosa  
Nevelési cél: Bizalommal forduljak Jézushoz, mert ő 
a bűnös emberért jött 
Oktatási cél: A bűnbocsátó hatalom Jézusé 

Cím: Az elsőáldozási szentmise énekei, imái 
Nevelési cél: Saját gondolataimat a közöshöz csatolom 
Oktatási cél: A szentmise imáiban, énekeiben 
megfogalmazódó gondolatok 

 

  
30. 

Cím:  Jézus megbízást ad a bűnbocsánatra 
Nevelési cél: Bízz meg a gyóntató papban, mert 
általa Jézus neked is megbocsát  
Oktatási cél: A gyóntató pap Jézustól kapta 
bűnbocsátó hatalmát és erőt a gyakorláshoz 

Cím: A keresztségi fogadás megújítása /nagyszombat!/ 
Nevelési cél: A lelki tisztaságot vissza lehet szerezni 
Oktatási cél: Az őszinte bánattal ellene mondunk a 
bűnnek – jelképek a kereszteléskor és elsőáldozáskor 

 

  
31. 

Cím: Így készülünk a gyónásra -. Így gyónunk – 
Gyónás után 
Nevelési cél: Az őszinte bánattal, bűnbevallással-
bocsánatkéréssel gyógyulunk 
Oktatási cél: A gyónással kapcsolatos tudnivalók 

Cím: A gyónatószék kipróbálása, a gyónás menetének 
gyakorlása 
Nevelési cél: Az őszinte, jó, rendszeres gyónással 
növekszik a szeretetünk, erőt kapunk a jóra  
Oktatási cél: A gyakorlati tenni-tudnivalók tanulása 

 

 
V. 

 
32. 

Cím: Jézus hív, kövessük! 
Nevelési cél: Örömmel vállaljuk, amit Jézus szeretete 
kíván tőlünk 
Oktatási cél: Ismerjük fel Isten tervét életünkben 

Cím: Hivatások: papi-szerzetesi és családi  
Nevelési cél: Jézus segítségével ott leszünk boldogok, 
ahová hív bennünket 
Oktatási cél: A különböző élethivatások bemutatása  

Elsőáldozás 
Anyák napja 
Jópásztor vasárnapja 



  
33. 

Cím:  Jézus Egyházához tartozunk 
Nevelési cél: Az Egyház élő hasznos tagja akarok 
lenni 
Oktatási cél: Az Egyház Isten népének közössége 

Cím: Tisztelendő bácsi, miért lett pap? A papok 
szerepe gyónáskor, áldozáskor 
Nevelési cél: Ismerjük fel, mire hív Isten, mert annak 
teljesítése boldoggá tesz 
Oktatási cél: A papi élet értékének, fontosságának 
bemutatása 

 

  
34. 

Cím: A mennyország az örök otthonunk – Kik jutnak 
a mennyországba? 
Nevelési cél: Szeretnék örökké Istennél lenni! 
Oktatási cél: A mennyország: együtt lenni Istennel 

Cím: Istennel együtt lenni jó – most: áldozás, halálunk 
után mennyország 
Nevelési cél: Jézust követve a mennyországba jutunk! 
Oktatási cél: Hasonlatok a mennyországról  

Hittanos találkozóra 
készülés 

  
35. 

Cím: Jézus újra eljön 
Nevelési cél:  A világvégétől nem félni kell, hanem 
szép élettel készülni rá 
Oktatási cél: Jézus ígérete szerint újra eljön: evilág 
elmúlik és egy új kezdődik 

Cím: Várjuk Jézust, szolgáljuk embertársainkban 
Nevelési cél: Embertársainkban ismerjük fel, és 
szolgáljuk Jézust! 
Oktatási cél: Az utolsó ítélet alapja a lelkiismeret 
szerinti tetteink lesznek  

 

 
VI.  

 
36. 

Cím: Így élünk mi, keresztények 
Nevelési cél: Mindig jobban akarom szeretni Jézust 
Oktatási cél: A keresztények Jézus-követők 

Cím: Énekek, játékok, történetek, amiket szerettünk 
Nevelési cél: Jó nekünk együtt lenni 
Oktatási cél: A keresztények, mi – szeretjük egymást 

 

  
37. 
 

Cím: A nyárra készülünk                                                Cím: Imával, misével – együtt Jézussal  
Nevelési cél: Imádsággal, szentmisével, szentáldozással maradunk kapcsolatban Istennel, köszönhetjük meg 
szeretetét 
Oktatási cél: A nyáron is Isten szeretete vesz körül 
 

Tanévzáró ünnepély - 
szentmise 

     
     
 


