
Hittan tanmenet 5. osztály
(Minta tanmenet)

Nevelési cél:
Tanítsuk meg a tanulót annak tudatosítására, hogy az életében is jelen van a Gondviselő Isten, aki               
mindnyájunkat meghív az örök boldogságra. Váljon a katolikus hit személyes meggyőződésévé, amit képes            
belátni, befogadni, megélni és másoknak továbbadni. Szeresse az Egyházat, szívesen olvassa a Szentírást,            
tanulja meg azt az Egyház tanítása szerint értelmezni és alkalmazni. Mindennapi életében hitből fakadó             
cselekedeteivel tegyen tanúságot az Istennel és embertársaival megélt közösség öröméről.

Oktatási cél:
Bevezetés a katolikus keresztény hit világába, ismerkedjen meg a történeti Jézus életének főbb eseményeivel,             
ismerje meg Jézust. A gyermek ismerje meg hitünk elemi igazságait.

hónap/órak Tananyag Ötletek

IX/1. Ismerkedés, szokások ismertetése, felszerelés, elvárások
Kiről, miről fogunk beszélgetni a hittanon?

játékos bemutatkozás,
gyermeki vélemények

2. Isten közösségbe hív önmagával: Isten Szentháromság 3 gyufaláng
3. Isten közösségbe hív egymással: az Egyház vendég tanúságtevő
4. Találkozás az imában egyéni imamódszerek

X/5. Találkozás a szentmisében iturgikus eszközök, törmelékostya
6. A közösség találkozásának helyszíne: a templom templomlátogatás
7. A közösség szabályai: tízparancsolat, a szeretetparancs kőtáblakészítés
8. Mindenszentek, halottak napja gyertya, temetőlátogatás

XI/9. Elszakadas es visszateres a közösségbe: bun - megbocsatas népmese
10. A közösség kincse: Biblia - A Könyvek Könyve c. A Szentírás "levél az Istentől"
11. Összefoglalás
12. Egyházi év, advent jelentősége, színe; Szent Miklós liturgikus évkör

XII/13. Jézus életének történeti kerete térkép
14. A Megváltó születése filmrészlet
15. Ünnepi óra: karácsony, Jézus születése betlehem készítése
I/16. II. félév "Készítsétek az Úr útját"
17. Elérkezett az Isten országa
18. Jézus példabeszédei 1.
19. Jézus példabeszédei 2.

II/20. Vámosok és a bűnösök barátja
21. "Körüljárt és jót tett" 1.
22. "Körüljárt és jót tett" 2.
23. Akik Jézus ellen döntöttek

III/24. Nagyböjt jelentősége, húsvéti ünnepkör
25. Összefoglalás
26. Jézus bevonul Jeruzsálembe, Az Utolsó vacsora
27. Passió

IV/28. A szent három nap
29. Nincs itt, feltámadt
30. Ünnepi óra: húsvét

V/31. Szűz Mária, Anyák napja
32. Pünkösd: Az Egyház születése
33. Péter és Pál
34. Isten szeretet (Szeretethimnusz)

VI/35. Összefoglalás
36 Év végi hálaadó óra
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