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Óraterv 

Osztály: 1. osztály 

– a tanév 2. felében, a betűtanulási időszak után 

Az óra címe: A legnagyobb ajándék: Önmagam 

Az óra témája: Hogyan ajándékozzák magukat a szerzetesek Istennek és 

embertársaiknak? 

Az óra célja: A gyerekek szerezzenek ismereteket arról, hogy kik a szerzetesek, mi a 

módja önátadásuknak, valamint megértsék, hogy minden ember önátadásra született, akár a 

házas, akár papi, szerzetesi éltre kap meghívást. 

Szükséges eszközök:  

 4 db papírkép ajándékcsomagokról, kétoldalas nyomtatásban, lehetőleg színezve ld. 

melléklet/1.  

      Az 1. oldalt négy példányban kell nyomtatni, ennek hátoldalára a 2–5. oldalt. 

 Nyomtatott feladatlapok ld. melléklet/2. 

 Kiegészítendő kis kártyák ld. melléklet/3. 

 Képek a fogadalomtételről kivetítve vagy lehetőleg színes nyomtatásban ld. 

melléklet/4. 
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Bevezető rész:  5 perc 

I. Imádság: Köszönöm, Istenem… kezdetű fohászokkal hálaadás az elmúlt 

napokban történt jókért és egy hálaadó ének.  

Pl. Szívemben hála dalol…, Köszönöm, Jézus… 

 

Fő rész: 

I. Motiváció, figyelemfelkeltés: Minden jó, amit kaptunk, Isten ajándéka.       5 perc 

A táblán látható ajándékcsomagok kapcsán beszélgetés arról, mi mindennel 

szoktuk megajándékozni egymást.  

Vajon mi lehet ezekben a csomagban, amiket azoknak szánunk, akiket nagyon-

nagyon  szeretünk? 

Mit adnának egy osztálytársnak? 

A legjobb barátnak/barátnőnek? 

Szüleiknek? 

 

A hitoktató próbálja a gyerekeket rávezetni, hogy minél jobban szeretünk valakit, 

annál nagyobb, értékesebb, szebb ajándékkal igyekszünk kifejezni ezt a szeretetet! 

Vajon mi lehet a legnagyobb ajándék, amit egy ember adhat?  

 

                                          
 

Feldolgozás:  10 perc 

II.a  Házasság: Az első és második kibontott csomagban egy vőlegény, ill. egy 

menyasszony képe látható. Ennek kapcsán megbeszéljük, hogy azok a férfiak és 

nők, akik nagyon szeretik egymást, önmagukat ajándékozzák oda egymásnak, 

amikor összeházasodnak.  

(A csomagokat egy-egy gyerek hajthatja ki a táblán.) 

  

     b,     Papság, szerzetesség: A harmadik csomagban egy pap képe látható. 

             Kit ábrázol a 3. kép? Ki ismeri a mi egyházközségünk papját? Hogyan hívják? 

             Hol lakik? Ő vajon kinek ajándékozta magát? 

             Aki a képpel kapcsolatban feltett kérdésre jó választ ad, lenyithat egy oldalt a 4. 

             csomagról, amiben egy szerzetesről készült rajz rejtőzik.                                    

              

             Ki lehet ezen a képen? Látott-e már közülük valaki szerzeteset vagy szerzetes- 

              nővért? Vajon kinek ajándékozza magát a szerzetes?                                          

              

     c,     Játsszák el a gyerekek egy születésnapi ajándék átnyújtását, elfogadását! 

             Hogyan adnak oda valakinek valamit? 
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Problémafelvetés: Hogyan adhatja át magát egy ember Istennek, akit nem látunk? 

Ennek megfejtésében segít a következő feladatlap.  

 

III.       Feladatlap önállóan vagy csoportmunkában:  Ld.: melléklet                        10 perc 

 

IV.       Ellenőrzés:                  10 perc 

 

1.  Mi volt az első feladat megfejtése? Mit jelent a fogadalom? Hogyan 

mondhatnák másképp? Ők hogyan ígérnek meg valamit? Mutassák be a 

mozdulatot! 

Mit ígér meg a menyasszony és a vőlegény, amikor házasságot köt? 

Vajon mit ígérnek meg a szerzetesek?  

Két gyerek be is mutathatja a mozdulatot, ill. a hitoktató itt kivetítheti a 

fogadalomról készült mellékelt képeket, esetleg kinyomtatva bemutathatja. 

A cél, hogy a gyermekek megértsék, hogy a szerzetes a fogadalomtételkor 

megígéri, hogy Istené lesz, hűséges lesz Hozzá, és egy szerzetesközösség tagjaként 

szolgálja Őt. 

Javaslat még a következő megbeszélése: 

Hogyan szólítják egymást a szerzetesek, milyen szó volt a nevük mellé írva? 

Miért? 

Lehetnek férfiak és nők is szerzetesek, ahogy a rajzokból és a megszólításból 

kiderült. 

Egymást igyekeznek úgy szeretni, segíteni, mint a testvérek. 

 

2.   Mi volt a 2. feladat megfejtése?  

Mi az imádság? Kivel szoktak ők beszélgetni? Kivel beszélik meg örömüket, 

bánatukat 

a házastársak? Vajon kinek mond el mindent a szerzetes?  

A szerzetes az Istennel való beszélgetésben is Neki adja át magát, megajándékozza 

idejével Istent, és Isten is a szerzetest. 

 

3.   Mit olvashattak össze a 3. feladatnál? Milyen szolgálatokat végeznek vajon?   

 

 

Befejező rész: 

Érdemes visszautalni az óra eleji 4 csomagra. Mindenki ajándék a Jó Isten és az 

emberek számára is. Akár házas, akár pap, akár szerzetes. Még nem tudni, hogy 

melyiküket melyik útra hívja az Úr. De már most el lehet kezdeni gyakorolni, hogy 

megajándékozzák egymást önmagukkal. 

 

Hogyan? Erre lehet közösen ötleteket gyűjteni, és kitérni arra, hogy válhatunk 

törött, koszos, használhatatlan ajándékká, és olyanná, amelyik ép, gyönyörű, 

örömet okoz. 

1. Rajzkiegészítés:  
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Rajzoljanak arcot, kezet, lábat a csomagra, azaz önmagukat rajzolják oda! 

Írják a nevüket a vonalra! Az ajándékcsomagot ki is színezhetik, ha van rá idő.                                       

                   

 
                  Imádság:  5 perc 

                  Egy gyertya körül elhelyezik a saját ajándékos kártyájukat, azután közös imádság: 

Miatyánk és ide illő ének, pl. Jézus enyém…  

                  A hittanóra végén a kis kártyákat hazavihetik. Hűtőmágnessel vagy egyéb módon 

otthon  látható helyen helyezzék el, hogy ez emlékeztesse őket arra, hogy 

ajándékként éljenek! 

 


