
1./1. Isten szól hozzánk 

Óra célja: megérteni, hogy Isten ma is szól hozzánk (ezért a Biblia nem történelemkönyv). 

Óravázlat: 

LÉPÉS(T)REND – Óravázlatok heti egy és heti két órában. 

Heti egy órában történő katekézishez Heti két órában történő katekézishez
1. Az óra címe,  Bevezető feladat megbeszélése 

(6. old.).  
2. Szentírási rész, ima felolvasása (6. old.). 
3. A  főszöveg megbeszélése (6.- 8. old.). 
4. Írd le a füzetedbe! (7. old.). 
5. Mit jelent a próféta szó?- feladat megoldása 

(8. old.). 
6. Egy ifjú, aki érti Isten nyelvét főszöveg 

megbeszélése (8-9. old.). 
7. FOGALMAK ismétlése (9. old.). 
8. Foglald össze a történetet! Ezt a szót viszem 

magammal és Az olvasottak hatására ezt 
lépem meg megbeszélése/leírás (9. old.). 

9. LÉPJ A JÓÉRT! (9. old.). 

1.óra: 
1. Az óra címe és Egy új tanév kezdetén rész 

kitöltése  (6. old.). 
2. Szentírási rész, ima felolvasása (6. old.). 
3. A főszöveg megbeszélése (6.-7. old.). 
4. Egy új tanév kezdetén feladat leírása (7. 

old.). 
5. FORRÓ NYOMON! Hol van a Közel - 

Kelet? Melyik földrészhez tartozik? Ma 
mely országok találhatók azon a területen?- 
megbeszélése (7. old.). 

6. FOGALMAK ismétlése  (9. old.). 
7. LÉPJ A JÓÉRT! (9. old.). 

2. óra: 
1. Az óra címe, és a Bevezető feladat 

megbeszélése (6. old.). 
2. Ima (142 - 143. old.). 
3. Az előző óra ismétlése 
4. Mit jelent a próféta szó?- feladat 

megoldása (8. old.). 
5.  A főszöveg megbeszélése (8. - 9. old.). 
6. Foglald össze a történetet! (9. old.). 
7. FOGALMAK ismétlése (9. old.). 
8. Foglald össze a történetet! Ezt a szót 

viszem magammal és Az olvasottak 
hatására ezt lépem meg megbeszélése/
leírás (9. old.). 

8. LÉPJ A JÓÉRT! (9. old.).



1./2. Isten szavát leírják az emberek 

Óra célja: megérteni, hogy a Biblia mindig emberek szava is. 

Óravázlat: 

LÉPÉS(T)REND – Óravázlatok heti egy és heti két órában. 

Heti egy órában történő katekézishez Heti két órában történő katekézishez
1. Az óra címe,  Bevezető feladat megbeszélése 

(10. old.).  
2. Szentírási rész, ima felolvasása (10. old.). 
3. A  főszöveg megbeszélése (10. - 11. old.). 
4. Gyűjtsd össze, mi mindent tudsz már a 

Szentlélekről?- feladat megoldása (11. old.). 
5. A főszöveg megbeszélése (12. -13.  old.).  
6. Vedd elő a Bibliádat! - feladat megoldása (11. 

old.). 
7. FOGALMAK ismétlése (13. old.). 
8. ÖSSZEFOGLALÁS: Számomra a lecke 

legfőbb gondolata! Ezt a szót viszem 
magammal és Az olvasottak hatására ezt lépem 
meg, illetve ezek a kérdések merültek fel 
bennem - megbeszélése/leírás (13. old.). 

9. LÉPJ A JÓÉRT! (13. old.). 

1.óra: 
1. Az óra címe és a Bevezető feladat 

megbeszélése (10. old.). 
2. Szentírási rész, ima felolvasása (10. old.). 
3. A főszöveg megbeszélése (10. - 11. old.). 
4.  Vedd elő a Bibliádat! - feladat megoldása 

(11. old.). 
5. A főszöveg megbeszélése (12. old). 
6. FOGALMAK megbeszélése  (13. old.). 
7. LÉPJ A JÓÉRT! (13. old.). 

2. óra: 
1. Az óra címe (10. old.) és a Gyűjtsd össze, 

mi mindent tudsz már a Szentlélekről? - 
feladat megoldása (11. old.). 

2. Ima (142 - 143. old.). 
3. Az előző óra ismétlése 
4. A főszöveg megbeszélése (13. old.). 
5. FORRÓ  NYOMON! Mi köze Jeremiásnak 

a fazekasokhoz?- megbeszélése (12. old.). 
6. Hogyan szólítaná meg ma Jeremiás az 

embereke? - megbeszélése (12. old.). 
7. FOGALMAK ismétlése (13. old.). 
8.  ÖSSZEFOGLALÁS: Számomra a lecke 

legfőbb gondolata! Ezt a szót viszem 
magammal és Az olvasottak hatására ezt 
lépem meg, illetve ezek a kérdések 
merültek fel bennem - megbeszélése/leírás 
(13. old.). 

9. LÉPJ A JÓÉRT! (13. old.).



1./3. Az Ószövetség 

Óra célja: segíteni abban, hogy a diák el tudjon igazodni az Ószövetségben. 

Óravázlat: 

LÉPÉS(T)REND – Óravázlatok heti egy és heti két órában. 

Heti egy órában történő katekézishez Heti két órában történő katekézishez
1. Az óra címe,  Bevezető feladat megbeszélése 

(14. old.).  
2. Szentírási rész, ima felolvasása (14. old.). 
3. A  főszöveg megbeszélése (14. - 15. old.). 
4. Az idővonal megbeszélése (15. old.). 
5. Ki a gyerekük? - feladat megoldása (16. old.). 
6. A főszöveg megbeszélése (16. -17.  old.).  
7. Melyek a Tóra könyvei? - feladat megoldása 

(16. old.). 
8. FOGALMAK ismétlése (17. old.). 
9. ÖSSZEFOGLALÁS: Számomra a lecke 

legfőbb gondolata! Ezt a szót viszem 
magammal és Az olvasottak hatására ezt lépem 
meg, illetve ezek a kérdések merültek fel 
bennem - megbeszélése/leírás (17. old.). 

10. LÉPJ A JÓÉRT! (17. old.). 

1.óra: 
1. Az óra címe és a Bevezető feladat 

megbeszélése (14. old.)  
2. Szentírási rész, ima felolvasása (14. old.). 
3. A főszöveg megbeszélése (14. - 15. old.). 
4.  A zsidó emberek legfontosabb hitvallása a 

Bibliában - idézet megbeszélése (16. old). 
5. Ki a gyerekük? - feladat megbeszélése (16. 

old.). 
6. FOGALMAK megbeszélése  (17. old.). 
7. LÉPJ A JÓÉRT! (17. old.). 

2. óra: 
1. Az óra címe (14. old.) és az idővonal 

megbeszélése (15. old.). 
2. Ima (142 - 143. old.). 
3. Az előző óra ismétlése 
4. A főszöveg megbeszélése (16.-17. old.). 
5. Melyek a Tóra könyvei? - feladat 

megoldása(16. old.). 
6. TIPPELJ! - feladat megbeszélése(17. old.). 
7. FOGALMAK ismétlése (17. old.) 
8.  ÖSSZEFOGLALÁS: Számomra a lecke 

legfőbb gondolata! Ezt a szót viszem 
magammal és Az olvasottak hatására ezt 
lépem meg, illetve ezek a kérdések 
merültek fel bennem - megbeszélése/leírás 
(17. old.). 

9. LÉPJ A JÓÉRT! (17. old.).



1./4. A teremtés 

Óra célja: felismerni, hogy Isten boldogságra teremteC, és kezének művein keresztül kommunikál 
velünk. 

Óravázlat: 

LÉPÉS(T)REND – Óravázlatok heti egy és heti két órában. 

Heti egy órában történő katekézishez Heti két órában történő katekézishez
1. Az óra címe,  Bevezető feladat megbeszélése 

(18. old.).  
2. Szentírási rész, ima felolvasása (18. old.). 
3. A  főszöveg megbeszélése (18. -19. old.). 
4. Hogyan írja le a Biblia, melyik napon, mit 

teremtett Isten?  - feladat megoldása (19. old.). 
5. Hová dobnád? - feladat megoldása (20. old.). 
6. A főszöveg megbeszélése (20. - 21.  old.).  
7. Igaz (I), vagy hamis (H)? - feladat megoldása 

(20. old.). 
8. FOGALMAK ismétlése (21. old.). 
9. ÖSSZEFOGLALÁS: Számomra a lecke 

legfőbb gondolata! Ezt a szót viszem 
magammal és Az olvasottak hatására ezt lépem 
meg, illetve ezek a kérdések merültek fel 
bennem - megbeszélése/leírás (21. old.). 

10. LÉPJ A JÓÉRT! (21. old.). 

1.óra: 
1. Az óra címe és a Bevezető feladat 

megbeszélése (18. old.).   
2. Szentírási rész, ima felolvasása (18. old.). 
3. A főszöveg megbeszélése (18. - 19. old.). 
4.  Hogyan írja le a Biblia, melyik napon, mit 

teremtett Isten? - feladat  megbeszélése 
(19. old). 

5. Igaz (I), vagy hamis (H)? - feladat 
megbeszélése (20. old.). 

6. FOGALMAK megbeszélése  (21. old.). 
7. LÉPJ A JÓÉRT! (21. old.). 

2. óra: 
1. Az óra címe  (18. old.) és a Tudod-e mit 

jelent a "Zero Waste"? -  megbeszélése 
(19. old.). 

1. Ima (142 - 143. old.). 
2. Az előző óra ismétlése 
3. A főszöveg megbeszélése (20. - 21. old.). 
4. Hová dobnád? - feladat megoldása (20. 

old.). 
5. FOGALMAK ismétlése (21. old.). 
6.  ÖSSZEFOGLALÁS: Számomra a lecke 

legfőbb gondolata! Ezt a szót viszem 
magammal és Az olvasottak hatására ezt 
lépem meg, illetve ezek a kérdések 
merültek fel bennem - megbeszélése/leírás 
(21. old.). 

7. LÉPJ A JÓÉRT! (21. old.).



1./5. Törés Isten és ember közöD 

Óra célja: megmutatni, hogy az embernek mindig van lehetősége visszatérni Istenhez. 

Óravázlat: 

LÉPÉS(T)REND – Óravázlatok heti egy és heti két órában. 

Heti egy órában történő katekézishez Heti két órában történő katekézishez
1. Az óra címe,  Bevezető feladat megbeszélése 

(22. old.).  
2. Szentírási rész, ima felolvasása (22. old.). 
3. A  főszöveg megbeszélése (22. - 23. old.). 
4. Fejtsd meg ezt a szabadságról szóló bibliai 

mondatot! - feladat megoldása (23. old.). 
5. A főszöveg megbeszélése (24. - 25.  old.).  
6. Keresd meg a válaszokat a Bibliában! - feladat 

megoldása (14. old.). 
7. FOGALMAK ismétlése (25. old.). 
8. ÖSSZEFOGLALÁS: Számomra a lecke 

legfőbb gondolata! Ezt a szót viszem 
magammal és Az olvasottak hatására ezt lépem 
meg, illetve ezek a kérdések merültek fel 
bennem - megbeszélése/leírás (25. old.). 

9. LÉPJ A JÓÉRT! (25. old.). 

1.óra: 
1. Az óra címe és a Bevezető feladat 

megbeszélése (22. old.).  Szentírási rész, 
ima felolvasása (22. old.). 

2. A főszöveg megbeszélése (22. - 23. old.). 
3.  A FORRÓ NYOMON - rész megbeszélése 

(23. old). 
4. A bűnbeesés - feladat megoldása (23. old.). 
5. FOGALMAK megbeszélése  (25. old.). 
6. LÉPJ A JÓÉRT! (25. old.). 

2. óra: 
1. Az óra címe (22. old.) és a  Fejtsd meg ezt 

a szabadságról szóló bibliai mondatot! - 
feladat megoldása (23. old.). 

2. Ima (142 - 143. old.). 
3. Az előző óra ismétlése 
4. A főszöveg megbeszélése (24.- 25. old.). 
5. Keresd meg a válaszokat a Bibliában! - 

feladat megoldása (24. old.). 
6. FOGALMAK ismétlése (25. old.). 
7.  ÖSSZEFOGLALÁS: Számomra a lecke 

legfőbb gondolata! Ezt a szót viszem 
magammal és Az olvasottak hatására ezt 
lépem meg, illetve ezek a kérdések 
merültek fel bennem - megbeszélése/leírás 
(25. old.). 

8. LÉPJ A JÓÉRT! (25. old.).



1./6. Megkezdődik egy közös út 

Óra célja: rávilágítani arra, hogy az istenkapcsolatnak nehéz, de fontos része az áldozat. 

Óravázlat: 

LÉPÉS(T)REND – Óravázlatok heti egy és heti két órában. 

Heti egy órában történő katekézishez Heti két órában történő katekézishez
1. Az óra címe,  Bevezető feladat megbeszélése 

(26. old.).  
2. Szentírási rész, ima felolvasása (26. old.). 
3. A  főszöveg megbeszélése (26. - 27. old.). 
4. FORRÓ NYOMON! - megbeszélése (27. old.). 
5. A főszöveg megbeszélése (28. - 29.  old.).  
6. Az Izsák - feladat megoldása (28. old.). 
7. FOGALMAK ismétlése (29. old.). 
8. ÖSSZEFOGLALÁS: Számomra a lecke 

legfőbb gondolata! Ezt a szót viszem 
magammal és Az olvasottak hatására ezt lépem 
meg, illetve ezek a kérdések merültek fel 
bennem - megbeszélése/leírás (29. old.). 

9. LÉPJ A JÓÉRT! (29. old.). 

1.óra: 
1. Az óra címe és a Bevezető feladat 

megbeszélése (26. old.).  
2. Szentírási rész, ima felolvasása (26. old.). 
3. A főszöveg megbeszélése (26. - 27. old.). 
4.  A FORRÓ NYOMON - rész megbeszélése 

(27. old). 
5. Az Izsák - feladat megoldása (28. old.). 
6. FOGALMAK megbeszélése  (29. old.). 
7. LÉPJ A JÓÉRT! (29. old.). 

2. óra: 
1. Az óra címe (26. old.) és a Kösd  össze - 

feladat megoldása (28. old.). 
2. Ima (142 - 143. old.). 
3. Az előző óra ismétlése 
4. A főszöveg megbeszélése (28.- 29. old.). 
5. Gyűjtsd össze a szófelhőből! - feladat 

megoldása (27. old.). 
6. FOGALMAK ismétlése (29. old.). 
7.  ÖSSZEFOGLALÁS: Számomra a lecke 

legfőbb gondolata! Ezt a szót viszem 
magammal és Az olvasottak hatására ezt 
lépem meg, illetve ezek a kérdések 
merültek fel bennem - megbeszélése/leírás 
(29. old.). 

8. LÉPJ A JÓÉRT! (29. old.).



1./7. Mózes - A nagy szövetség 

Óra célja: Isten törvénye nem pusztán parancsolat, de kölcsönös szövetség és hűség. 

Óravázlat: 

LÉPÉS(T)REND – Óravázlatok heti egy és heti két órában. 

Heti egy órában történő katekézishez Heti két órában történő katekézishez
1. Az óra címe,  Bevezető feladat megbeszélése 

(30. old.).  
2. Szentírási rész, ima felolvasása (30. old.). 
3. A  főszöveg megbeszélése (30. - 31. old.). 
4. Tedd helyes sorrendbe! - megbeszélése (31. 

old.). 
5. A főszöveg megbeszélése (32. - 33.  old.).  
6. Hol őrizték a frigyládát  - feladat megoldása 

(32. old.). 
7. FOGALMAK ismétlése (33. old.). 
8. ÖSSZEFOGLALÁS: Számomra a lecke 

legfőbb gondolata! Ezt a szót viszem 
magammal és Az olvasottak hatására ezt lépem 
meg, illetve ezek a kérdések merültek fel 
bennem - megbeszélése/leírás (33. old.). 

9. LÉPJ A JÓÉRT! (33. old.). 

1.óra: 
1. Az óra címe és a Bevezető feladat 

megbeszélése (30. old.). 
2. Szentírási rész, ima felolvasása (30. old.). 
3. A főszöveg megbeszélése (30. - 31. old.). 
4.  A FORRÓ NYOMON - rész megbeszélése 

(32. old). 
5. A hit mindig cselekedetekkel lesz teljes...- 

feladat megoldása (32. old.). 
6. FOGALMAK megbeszélése  (33. old.). 
7. LÉPJ A JÓÉRT! (33. old.). 

2. óra: 
1. Az óra címe, és a Tedd a helyes sorrendbe 

- feladat megoldása (31. old.). 
2. Ima (142 - 143. old.). 
3. Az előző óra ismétlése 
4. A főszöveg megbeszélése (32.- 33. old.). 
5. Hol őrizték a frigyládát?! - feladat 

megoldása (32. old.). 
6. FOGALMAK ismétlése (33. old.). 
7.  ÖSSZEFOGLALÁS: Számomra a lecke 

legfőbb gondolata! Ezt a szót viszem 
magammal és Az olvasottak hatására ezt 
lépem meg, illetve ezek a kérdések 
merültek fel bennem - megbeszélése/leírás 
(33. old.). 

8. LÉPJ A JÓÉRT! (33. old.).


