
5. osztályos munkatankönyv  

Tankönyv: Lépés(t)rend (Ecclesia)  

“Minden utadon próbáld fölismerni Istent” (Péld 3,6) 

 

Célok:  
 Imádságra nevelés 

 Közösségre nevelés 

 Szolgálatra nevelés 

 Megismertetni és megszerettetni a Bibliát 

 Hitre nevelés 

 Liturgikus életre nevelés 

 Küldetésre nevelés 

 Plébániához kapcsolni a diákokat 

 
Hitoktatási szempontok: 

 Diákok mindennapi életéből kiinduló témafelvetés 

 Preevangelizációs és evangelizációs szinten alkalmazható 

 Tagolt, olvasmányos szövegek 

 Katekéta önállóságára épít, az óra  felépítésében 

 Diákokat a véleményük megfogalmazására és döntésre neveli 

 
Tankönyv felépítése: 

 33 lecke + 3 ünnepi óra (Karácsony, Húsvét, Pünkösd) 

 Imamelléklet/Függelék 

 Melléklet  - Kártyajáték– a tankönyv szerves részét képezi, a tananyag elmélyítéséhez 

Leckék felépítése: 
 Érdeklődés felkeltése (nyitókép, és megérkeztető feladat) 

 Bibliai mondat + Ima (saját szavakkal, kötött szövegű ima, bibliai mondat, imamelléklet) 

 Kapcsolat az élettel 

 Téma kifejtése 

 Feladatok (különböző szintek figyelembevételével, más tantárgyak bevonása, beszélgetések, 

kutatómunka, bibliai helyek megkeresése) 

 Heti erénygyakorlat “Lépj a jóért!” 

 Összefoglalás és fogalmak (“kilépőkártya”- a lecke legfőbb gondolatai, felismerései, tanulsága, 
felmerülő kérdések) 

  

Óra  Tananyag  Didaktikai cél, nevelési cél  

I/0. 

ÓSZÖ-

VETSÉG  

Mi a Biblia?  Bevezetés, ráhangolódás az év témájára  

Új ismeretek kialakítása  

Az érdeklődés felkeltése a Biblia iránt  

I/1. 

ÓSZÖ-

VETSÉG  

Isten szól hozzánk 
 

Tk/6-9 old. 

Új ismeretek kialakítása, fogalmak tisztázása: Isten 

szava, kinyilatkoztatás, próféták. 
Megismertetni, hogyan közli magát Isten az emberrel. 

I/2. 

ÓSZÖ-

VETSÉG  

Isten szavát leírják az 

emberek 
 

Tk/10-13 old. 

Új ismeretek kialakítása, fogalmak tisztázása: 
Sugalmazás, redakció, bibliai kánon. 
Megtanítani, hogyan ismerjük meg Isten üzenetét hiteles 

forrásból 

 



I/3. 

ÓSZÖ-

VETSÉG  

Ószövetség 
 

Tk/14-17 old 

Új ismeretek kialakítása: Biblia keletkezése, nyelvei, 

műfajai, exegézis 
A Szentírás eredetének és felépítésének bemutatása. 

I/4.  

ÓSZÖ-

VETSÉG  

A teremtés 
 

Tk/18-21 old. 

Új ismeretek kialakítása  

Ismétlés a világ kezdeteiről. Világkép, világ eredete és 

célja, tudomány és hit. Isten tervének szándékának jobb 

megértése, helyes istenkép kialakítása. A világ 

szépségének tudatos felfedezése - rajz  

I/5.  

ÓSZÖ-

VETSÉG  

Törés Isten és az 

ember között 
 
Tk/22-25 old. 

Új ismeretek kialakítása : Őstörténet, bűn, irgalmasság. 

Az emberi élet kezdeteinek jobb megértése  

Fogalmak tisztázása: a világ teremtése, az ember bűne, 

jó és rossz, kísértés, büntetés, a Messiás utáni 

vágyakozás  

I/6. 

 ÓSZÖ-

VETSÉG  

Megkezdődik egy 

közös út 
 

Tk/26-29 old 

Új ismeretek kialakítása  

Az üdvtörténet, a szövetség, az ígéret és az áldozat 

fogalmának kialakítása, jelentőségének megértése. A 

hit és a hitetlenség következményei. Az egyéni 

felelősség tudatosítása  

Az erkölcsi ítélőképesség fejlesztése  

I/7.  

ÓSZÖ-

VETSÉG  

Mózes – a nagy 

szövetség 
 

Tk/30-33 old. 

Fogalomtisztázás: Isten megszólíthatósága; örök jelen; 

törvény, hűség, szövetség. 

Jelképek értelmének tisztázása: választott nép, bárány, 

áldozat, vándorlás, 40, frigyláda, rézkígyó. 

Az emberi élet tiszteletére nevelés, az egyéni felelősség 

tudatosítása  

I/8. 

ÓSZÖ-

VETSÉG  

Isten megszabadít! 
 
 

Tk/34-37old. 

Új ismeretek kialakítása  

Fogalmak tisztázása: rabszolgaság, szabadság, bűn 

rabsága, csodák, teokrácia, honfoglalás, ígéret földje. 

Jelképtisztázás: manna, fürjek, vízforrás. 

Kitartásra, lelkiismeretre, Istenben való bizalomra 

nevelés. 

 I/9. 

ÓSZÖ-

VETSÉG  

Isten vezetése alatt 

élni 
 
Tk/38-41 old. 

Új ismeretek kialakítása  

Fogalmak tisztázása: bírák, teokrácia, Baál kultusz, 

oltár, filiszteus-veszély , törszszövetség, bálványok. 

Az Istentől kapott erőt és képességeket milyen célokra 

kell használnia az embernek 

I/10. 

ÓSZÖ-

VETSÉG  

 A királyság 

születése 
 

Tk/42-45 old. 

Új ismeretek kialakítása  

Fogalmak tisztázása: király, királyság, vezető, hatalom, 

felkenés, dinasztia, Dávid háza, próféta. 

Döntéseink formálnak minket, felelősségre nevelés. 

I/11. 

ÓSZÖ-

VETSÉG  

Dávid - A bűnbánat 
ereje 
 

Tk/46-49 old. 

Új ismeretek kialakítása  

A megbocsátás fontossága  

Bocsánatkérés, bűnbánat, hibáink bűneik elismerése, 

jóvátétele, megtérés. 

Bibliai műfajok, zsoltár. 

I/12. 

 

ÓSZÖ-

VETSÉG  

Salamon – A 

bölcsesség útján 
 
Tk/ 50-53 old. 

Új ismeretek kialakítása  

Az ország kettészakadásának megértése.  

Ismétlés: Baál kultusz, oltár, áldozat, templom, 

Jeruzsálem 



Fogalomtisztázás: bölcsesség, bölcsességi irodalom, 

hasonlat, példabeszéd 

I/13.  

ÓSZÖ-

VETSÉG  

Illés – Isten élő tüze 
 

 
Tk/54-57 old. 

Új ismeretek kialakítása  

Isten gondviselése, a próféták feladatának megértése, 

prófétai jelek és hamis próféták. 

Megtanulni felismerni a jó szándékú tanácsot, 

elfogadni a kritikát és a figyelmeztetést. 

I/14.  

ÓSZÖ-

VETSÉG  

A jövő Kapujában 

 
Tk/58-61 old. 

Új ismeretek kialakítása  

A babiloni fogság története, kis és nagy próféták. 

Az Immánuel név jelentésének helyes megértése. 

Fogalomtisztázás: jel, jövendölés, jóslás, messiásvárás 

I/15. 

ÓSZÖ-

VETSÉG  

Életet adó tanítás 
 

Tk/62-65 old. 

Új ismeretek kialakítása  

Jónás próféta története. 

Fogalomtisztázás: tanító elbeszélés, erkölcsi tanítás, 

pogány népek; böjt; bűnbánat, igazságosság.  

Isten szeretete nem zár ki senkit, hanem minden népre 

egyformán irányul. Bízni Istenben és útmutatása szerint 

élni. 

II/1.  

ÚJSZÖ-

VETSÉG 

Az Újszövetség 

 
Tk/66-69 old. 

Új ismeretek kialakítása  

Ismétlés: szövetség, jelkép  

Fogalomtisztázás: apostolok, evangélium, zsidóság 

társadalmi csoportjai 

Az Újszövetség könyveinek megismerése, 

keletkezésük megértése.  

II/2.  

ÚJSZÖ-

VETSÉG 

A köztünk lakó Isten 
 

Tk/70-73 old. 

Ismétlés: Isten a népével volt –frigyláda, törvények, 

szent sátor, templom. A zsidó nép messiásvárása. 

Új ismeretek: Jézus családfája, angyali üdvözlet, 

Mária, a megtestesülés. 

Befogadni életünkbe Isten szavát, rábízni az életünket 

az Úrra. 

II/3. 

ÚJSZÖ-

VETSÉG 

Az utolsó próféta 
 

Tk/ 74-77 old. 

Ismétlés: farizeusok, szadduceusok, zelóták, 

messiásvárás. 

Új ismeretek kialakítása  

Keresztelő János üdvtörténeti szerepének megismerése, 

elbizonytalanodása kapcsán az Üdvözítőt 

bűnbocsánatot hirdető Jézusként ismerjük meg, aki az 

irgalmas Istent mutatja be nekünk, nem az ítélkezőt. 

Fogalomtisztázás: prófécia, előfutár, keresztség. 

II/4. 

ÚJSZÖ-

VETSÉG 

Isten testté lett igéje 

 
Tk/ 78-81 old. 

Új ismeretek kialakítása  

Jézus születéstörténetének részletes megismerése  

A hatalmasok nem ismerték fel Őt – hatalomféltés. 

Jézus gyermek- és ifjúkora.  

Fogalmak: Megváltó, Üdvözítő. 

Jézust egyszerű, mély hittel lehet felismerni.  

II/5. 

ÚJSZÖ-

VETSÉG 

Elindulni Jézus 

követésére 

 
Tk/ 82-85 old. 

Új ismeretek kialakítása: 

Jézus nyilvános működése, az örömhír, megtérés, 

apostolok elhívása, küldetés, hit. 

Meghallani és személyes választ adni Isten hívó 

szavára. 



II/6. 

ÚJSZÖ-

VETSÉG 

Vámosból apostol 
 
Tk/86-89 old. 

Új ismeretek kialakítása 

Ismétlés: bűn; ítélkezés, Isten irgalmas szeretete. 

Fogalomtisztázás: vámszedés, apostol, evangélista. 

A megtérés fontosságának felismerése. Istennek terve 

van velünk. 

II/7. 

ÚJSZÖ-

VETSÉG 

Jézus nagy örömhíre 
 

Tk/ 90-93 old. 

Új ismeretek kialakítása. Hívő életmódra nevelés. 

Fogalomtisztázás: hasonlat, példabeszéd, parabola, 

értelmezés. 

A szeretetben való élet örömének tudatosítása 

II/8. 

ÚJSZÖ-

VETSÉG 

Segíts 
hitetlenségemen 

 
Tk/ 94-97 old. 

Új ismeretek kialakítása 

Ismétlés, fogalmak: csoda, hit, jel, bűnbánat, bizalom, 

kétely. 

Jézus személyének alaposabb megismerése, a 

közvetlenül hozzá intézett ima. Annak megértése, hogy 

a hitből és szeretetből fakadó jócselekedetekben Isten 

ereje működik. 

Együttérzésre és bizalomra nevelés. 

II/9. 

ÚJSZÖ-

VETSÉG 

A legnagyobb 
szeretet 

 
Tk/ 98-101 old. 

 Új ismeretek kialakítása 

A tettekben megnyilvánuló szeretet fontosságára 

nevelés. Ismerjük meg Jézus szenvedéstörténetének 

legfontosabb eseményeit.  

II/10  

ÚJSZÖ-

VETSÉG 

Valóban feltámadt 
 

Tk/102-105 old.. 

Új ismeretek kialakítása Fogalomtisztázás: földi élet, 

halál, 

örök élet. Megérteni az emberiség ősi reményének 

eredetét és beteljesedésének lehetőségét. 

Megismerkedni a feltámadást bizonyító szentírási 

elbeszélésekkel 

II/11. 

ÚJSZÖ-

VETSÉG 

Küldetésünk van 

 
Tk/ 106-109 old 

Új ismeretek kialakítása. Jézus céljának a tudatosítása: 

minden kor minden emberéhez eljusson Jézus 

örömhíre. 

Az ember társadalomban él, az értékeit társadalmi 

módon adja tovább.  Pünkösd ünnepének előtörténete 

és a születő Egyház értelmezése. Ismerjük meg a 

születő Egyház kiemelkedő alakjait: István, Pál, 

Lukács.  

Fogalomtisztázás: tanítványság, küldetés, diakónusi 

szolgálat, megtérés, közösség. 

II/12. 

ÚJSZÖ-

VETSÉG 

Az út vége? 

 
Tk/ 110-113 old. 

Új ismeretek kialakítása: keresztényüldözés fogalma, 

apokaliptika, parúszia, örök élet, üdvösség. 

III/ 1. 

LITURGIA 

Megszólítani Istent 

 
Tk/ 114-117 old. 

Imádságra nevelés. Szentírás olvasás fontossága. 

Imaformák: szóbeli ima, elmélkedés, szemlélődés. Az 

imádság öt útja. Hivatás. 

 III/2. 

LITURGIA 

A liturgia 

 
Tk/ 118-121 old. 

Új ismeretek kialakítása. Megismerni az egyház 

liturgikus életét. Egyéni és közösségi ima. A közösség 

ereje. Szentmise, zsolozsma. 



III/3. 

LITURGIA 

Találkozás Istennel 
 

Tk/ 122-125 old. 

 Új ismeretek kialakítása. A liturgikus tér, a szentmise 

liturgiája, papság. 

III/4. 

LITURGIA 

Hallgatni Isten szavát 

 
Tk/ 126-129. 

Új ismeretek kialakítása. A szentmise liturgiája. 

Fogalmak: az ige liturgiája, olvasmány, válaszos zsoltár, 

szentlecke, alleluja, evangélium, homília, hitvallás, 

hívek könyörgése. 

III/5. 

LITURGIA 

A kenyér és a bor 
titka 

 
Tk/ 130-133 old 

Új ismeretek kialakítása. A templom berendezési 

tárgyai. Az Eucharisztia liturgiája. Fogalmak: felajánlás, 

adományok, prefáció, sanctus, eucharisztikus imádság, 

átváltoztatás. 

III/6. 

LITURGIA 

A legszorosabb 

kötelék 

 
Tk/ 134- 137 old. 

Új ismeretek kialakítása. Oltáriszentség, az áldozás. A 

szentmise részei. Fogalmak: Úr imája, kiengesztelődés, 

békecsók, Agnus Dei, záró könyörgés, áldás. 

 Összefoglaló óra  Ismétlés, összefoglalás. 

ÜNNEPI 

ÓRÁK 

Úton a jászolig 

 
Tk/138 old. 

Karácsony ünnepe 

ÜNNEPI 

ÓRÁK 

A feltámadáshoz 

vezető út 

Tk. 139.o. 

Húsvéti ünnepi óra 

ÜNNEPI 

ÓRÁK 

Úton a 

Szentlélekkel 

Tk. 140.o. 

Pünkösdi ünnepi óra 

 

 

 

 


