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Óraterv 

1. óra 

Tantárgy: Hittan 

Osztály: 5–8. osztályok 

Az óra témája: A hivatásról általánosságban. Házasság, papság, szerzetesség 

 

Az óra célja: Felhívni a gyermekek figyelmét arra, ami az elsődleges hivatásunk, hogy szentté 

váljunk, vagyis, hogy egészen Istenéi legyünk. Ennek több útja is van, mindenki számára a 

legmegfelelőbbet választja ki az Isten: házasság, papság, szerzetesség. 

Tudatosítsuk a gyermekekben, hogy nagyon fontos minden nap örömmel és nyitott szívvel 

imádkozni a hivatásunkért. 

Szükséges eszközök: kivetítő a ppt-hez; tábla; csomagoló papír, vagy más nagyobb méretű 

papír; ragasztó; olló; képek; kisméretű, különleges papír; író eszköz. 

Melléklet: „A hivatásról általában” ppt, ének: szöveg és video klip – Meghív minket az Úr – 

Jézus Szíve nővérek Társasága 

Az óra menete 

 

I. Érdeklődés felkeltése 10’ 

A) változat: Három kérdést fogok feltenni, gyorsan és röviden kell rá válaszolnotok. Azt 

írjátok le, ami legelőször eszetekbe jut! 

1. Ki vagy? (Egy kicsit várunk, hogy le tudják írni, amit gondolnak.) 

2. Ki vagy? (Megint várunk, míg leírják a válaszaikat.) 

3. Ki vagy? (Várunk, míg erre a kérdésre is válaszolnak.) 

Miután válaszoltak a három kérdésre, meghallgatjuk a válaszaikat. Hagyjunk időt, hogy 

mindenki elmondhassa, hogy mit írt és miért! 

 

B) változat: Járjatok körbe a teremben, és három embernek tegyétek fel ezt a kérdést: Ki 

vagy? Mindenki, akitől ezt megkérdezik, próbáljon mind a háromszor valami más választ adni 

a kérdésre. Aki kérdez, írja le a válaszokat. Miután mindenkinek van három válasza, beszéljük 

meg, hogy ki milyen válaszokat kapott. 
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II. Illusztrált magyarázat  15’ 

1. Nagyon sok mindent írtatok erre a három kérdésre: neveiteket, azt, hogy ki miben jó és 

hasonlókat. De kik is vagyunk mi valójában? Mindazok előtt, amiket válaszoltatok, 

elsődlegesen ISTEN GYERMEKEI vagyunk. Mindenki, aki most itt van ebben a teremben 

személyesen, egyedülálló módon 

(Írjuk fel, vagy előre elkészített kártyán tegyük fel a táblára a feliratot.) 

Ez adja a méltóságunkat, emberségünk lényegét. A többi csak ez után következik! Isten 

először is arra hív meg bennünket, hogy az Ő gyermekei legyünk, vagyis hogy szentek 

legyünk! Szentnek lenni annyit jelent, mint Istené lenni. (1–4 diakép) De vajon mit jelent 

ez a mindennapi életben? (Hallgassuk meg a gyerekek válaszait!) Valóban azt jelenti, hogy 

barátságban élünk vele: igyekszünk Őt megismerni a hittanon, találkozni vele a 

szentmisében, a Biblia olvasásán keresztül; bevonjuk Őt a mindennapjainkba, beszélgetünk 

Vele (imádság) napjában többször is, (5. diakép) megosztjuk Vele örömünket, bánatunkat; 

úgy próbálunk élni, ahogyan azt Tőle tanultuk, hiszen akkor lehetünk a leginkább 

boldogok! Isten nem vágyik másra jobban, mint arra, hogy egészen boldoggá tegyen 

bennünket. 

2. Mivel Isten ismer bennünket a legjobban, Ő tudja, hogy miként lehetünk a leginkább 

boldogok. Minden embert meghív erre a boldogságra, csak különböző módon, hiszen nem 

vagyunk egyformák. 

Vannak olyan fiúk és lányok, akiket Isten arra hív, hogy összekötve az életüket, családot 

alapítsanak, és együtt haladjanak az élet útján a Mennyország felé. (6. diakép) Ők ebben az 

életformában, egymást segítve, Istennel hármasban összekötve az életüket lehetnek igazán 

boldogok. (Vö. Préd 4, 12: „a háromágú kötél nem szakad el egyhamar.”) 

Némelyeket azonban arra hív, hogy életüket egészen Neki szentelve, vagyis Istennel 

összekötve papként, szerzetesként éljenek. (7. diakép) Nekik nincs férjük vagy feleségük, 

mert az ő Jegyesük maga Krisztus! Számukra ez az út a boldogsághoz, a Mennyország 

felé. (Vö. 1Kor 7,32–34) 

 

III. Kapcsolat az élettel 10’ 

Szerintetek mit kell tennünk ahhoz, hogy megtudjuk, mi is a mi hivatásunk, amelyben a 

legboldogabbak lehetünk? (Meghallgatjuk a gyerekek válaszait, majd megmutatjuk az 

utolsó diát: Nyitott szív.) Mit jelenthet az, hogy nyitott szív? (A gyerekeket osszuk kisebb 

csoportokra, majd kérjük meg őket, hogy egy plakáton jelenítsék meg, hogy mit jelent az, 

hogy nyitott szív. Adhatunk nekik különböző képeket, amikből válogathatnak a plakáthoz. 

ISTEN SZERETETT GYERMEKE 
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Ezt követően a plakátok segítségével beszéljük meg a válaszaikat.) A nyitott szív azt 

jelenti, hogy hittel, örömmel kérjük minden nap Istentől, hogy mutassa meg azt az 

életállapotot, melyben a legboldogabbak lehetünk. Isten válaszolni fog! Nem biztos, hogy 

hallható módon, lehet, hogy mások által, lehet, hogy apró jeleken keresztül, és nem utolsó 

sorban a szívünkbe ültetett legmélyebb vágyakon keresztül! 

 

IV. Összefoglalás  5’ 

Adjunk a gyerekeknek különlegesen szép papírt, melyre írjanak egy rövid imát a saját 

hivatásukért. Ha szükséges, adjunk nekik ötleteket, de fontos, hogy a saját imáját mindenki 

maga fogalmazza meg! Ez alatt szólhat valamilyen halk, ideillő zene. 

Biztassuk a gyerekeket, hogy ezt az imát imádkozzák el ezen a héten minden nap. 

 

V. Befejezés 5’ 

Imádság: Imádkozzunk a hivatásunkért. Lehet a megírt imákat hangosan felolvasva 

elimádkozni, lehet csak magukban. 

Ének: Meghív minket az Úr, vagy hasonló ének, pl. Áldalak jó Uram, Jézus életem, erőm 

békém (Taizé). 


