
 

Áldás, békesség!  

 
Szeretettel köszöntjük az 

érdeklődő szülőket és 

gyermekeket! 

 

Egyházközség neve:  

Gyöngyösi Református Egyházközség 

3200 Gyöngyös Arany János utca 2. 

06-37/311-563; karolykenyeressy67@gmail.com 

 

 

 
 

 



Hit- és erkölcstan vagy 
etika? 

„Mindenkinek van értékrendje, csak 

az a kérdés, hogy milyen életet 

formálnak.”  

(John C. Maxwell, keresztyén író) A református hit- és erkölcstan Isten 

Igéje alapján maradandó értéket, 

keresztyén értékrendet közvetít a 

gyermekek és fiatalok számára. 

 



A változó világban maradandó 

értékekre van szükség. 
 

• Isten Igéje örök és állandó, a változások között is. 

 

 

• A református hit- és erkölcstan órák Isten Igéjét veszik alapul.  A változó világ 

kihívásaira akarnak reagálni – de ezt maradandó értékek alapján teszik: 

o Szeretetet Isten és az embertársak iránt, 

o Békesség, megértés, elfogadás és befogadás mások iránt, 

o Felelősségteljes élet a családban, iskolában és barátok között. 

 

 

Miért a 

hittan? 



Az alapműveltség fontos  

része, a Biblia ismerete. 
• A református hit- és erkölcstan órákon, a Szentírásból 

tanulunk történeteket. Hogyan? 

 

• Isten szeretetét közvetítve. 

• A gyermekek és fiatalok egyéni és csoportos 

sajátosságait figyelembe véve. 

• Játékosan, élvezetesen és élményt adóan. 

• Hitelesen. 

• Megismertetve a bibliai kor világát is.  

 

Miért a 

hittan? 



A református hit- és erkölcstan 

összhangban van más tantárgyakkal 
 

• A feladatgyűjtemények és tankönyvek, az adott évfolyam magyar nyelv- és 
irodalom tananyagához is kapcsolódnak.  

• Az egyháztörténeti ismeretek, a történelem órák anyagának elmélyítését 
segítik elő, az 5-8. évfolyamon. 

• Előkerülnek olyan témák, melyek az önismerethez, a családi életre neveléshez 
és az etika területéhez tartoznak. Például: család, barátok, kortárs csoport 
hatása, lelki egészség, testi-lelki tulajdonságok, elfogadás, empátia, stb.  

• A kötelezően választható hittan ugyanolyan értékeléssel fog történi, mint az etika 
óráké.  

• Hetente egy alkalommal 45 perces órákat tartunk, ami évente összesen 36 órát 
jelent. 

• A kötelező hit-és erkölcstan választásának és látogatásának nem előfeltétele a 
keresztség vagy a felekezeti hovatartozás. 
 

 
 

Kapcsolódások 



Mi történik a hittanórán? 

A hittanórán különböző tanítási módszereket alkalmazva,  

sokféle tevékenység történik: 

• A csoport általában közös imádsággal kezdi és zárja az órát.  

• A tanórák része az éneklés, melynek során keresztyén gyermek- és 

ifjúsági énekeket, valamint Református Énekeskönyvi énekeket tanulnak 

meg a gyerekek.  

• Bibliai történeteket hallgatnak meg és dolgozunk fel közösen.  

• Ezekhez kapcsolódóan erkölcsi élethelyzetekkel és szituációkkal 

ismerkedünk meg. 

• Egyszerre kapnak ismeretet a Bibliáról és bibliai történetekről,  

   valamint a keresztyén értékrend alapjaival is megismerkedhetnek. 



1. évfolyam: beiratkozáskor kell kitölteni 

az adatlapot, és bejelölni a református  

hit- és erkölcstant. 

2-7. évfolyam: május 20-ig, írásban kell 

jelezni az iskola vezetősége felé a 

szándékot.  

Információk 

szülőknek 

A következő diákon, 

gyermekeknek szóló 

anyagok találhatók. 

Kérjük a szülők segítségét  

az olvasásban!  

Mit tegyünk református hit- és 

erkölcstan tantárgy választása esetén? 

További információk 

a hittan.info oldalon! 

A https://reformatus.hu/hittan/ oldalon belelapozhatnak  

a tankönyvekbe és munkafüzetekbe. 

https://reformatus.hu/hittan/
hittan.infohttps://reformatus.hu/hittan/


ÜNNEPELJÜNK 

EGYÜTT! 

KEZDETBEN 
JÉZUSNAK 

HATALMA 

VAN 

Első osztályban erről a négy nagy témáról 

tanulunk…  

JÉZUS  

ÉS ÉN 



Második osztályban csupa 

úton lévő emberrel 

ismerkedünk meg, 

 a Bibliából. 

Ennek kapcsán beszélünk 

saját útjainkról is. 

Bibliai történeteket tanulunk, például:  

Ábrahám, Jákob, József illetve Jézus útjairól is. 



Tanított, gyógyított, 

csodákat tett. 

Jeruzsálembe  

bevonult. 

Ünnepi vacsorát 

tartott. 

Meghalt és 

eltemették. 

Letartóztatták. 

FELTÁMADT. 

Elítélték. 

Megmosta a 

tanítványok lábát. 

Szenvedett a 

kereszten. 

JÉZUS  

ÚTJA  



Harmadik osztályban Isten szabadító tetteivel 

ismerkedhetünk meg. Például Mózessel és Isten népével, 

az Ígéret Földje felé.  

Isten szavára a keserű vízbe 

Mózes egy botot dobott. Iható lett. 

A pusztásban mannát  

és fürjeket adott. 

Mózes a sziklából  

vizet fakasztott. 

Isten Tízparancsolatot 

adott. 

A nép elérkezett az Ígéret 

Földjének a határához, a 

tejjel és mézzel folyó 

földhöz. 



Negyedik osztályban Istennel, 

mint életünk királyával 

ismerkedhetünk meg. 

 

 

 

Ő az, Aki őriz és vezet 

bennünket.  



Hatodik osztályban pedig arról, 

hogy Isten Igéje olyan lehet 

számunkra, mint a legragyogóbb 

lámpa fénye vagy a tűző napsütés. 

Világosságot ad nekünk.  

Ötödik osztályban arról tanulunk, 

hogyan segít nekünk Isten a 

döntéseinkben. 



Gyere velünk! Járjuk be 

Istennel együtt ezt az utat! 

Hetedik osztályban olyan történetekről lesz 

szó, melyekből láthatjuk, hogyan hív minket 

Isten. 

Nyolcadik osztályban pedig arról 

beszélgetünk, hogyan vezet és tanít Igéje 

által bennünket.  

 



 
Kedves Szülők és gyermekek!  

 

Köszönjük az érdeklődést! 

Szeretettel várjuk gyermekét, a 

református hittanórákon!  

Kérdéseivel a következő 

elérhetőségeken talál meg 

bennünket: 

 
Kenyeressy Károly lelkipásztor 

Tel: 06-30/569-3099 

karolykenyeressy67@gmail.com 

Nagyné Erki Szilvia hittanoktató 

Tel: 06-30/319-5983 


