
 

DIGITÁLIS 

HITTANÓRA 

 

KÉSZÜLŐDÉS A HÚSVÉT ÜNNEPÉRE 

Kedves Szülők! 

Kérjük, hogy segítsenek a gyermeküknek a 

hittanóra tananyagának az elsajátításában! 

A digitális hittanórán  

szükség lesz az alábbiakra: 

• egy üres cipős doboz (vagy más doboz) 

• egy lap, 

• zöld színes ceruza, 

• olló, 

• telefon a fotózáshoz. 



Mindent előkészítettél a mai órára? 

Találtál dobozt? 

Ha nincs, akkor majd az óra után is kereshetsz. 

Ez lesz a hittanos dobozod, amibe a digitális órákon elkészített 

dolgokat gyűjtögetheted. 



Kezdd a digitális hittanórát  

az óra eleji imádsággal! 



Találd ki, hogy hova készülnek a 

gyerekek! 

Szerintetek 

csokitorta 

lesz? 

Milyen 

ajándékot 

visztek? 
Te milyen 

ruhát 

veszel fel? 



A gyerekek egy születésnapi 

ünnepre készültek.  

Szerinted mi a 

különbség  

az ünnep és  

a hétköznap között? 



Egészítsd ki szóban a 

mondatot! Segít a kép. 
 

 

Lehet ünnepelni:  

otthon,  

az iskolában, 

vendégségben  

és a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ban is. 



Egy hálaadó ünnepre Jeruzsálembe. 

Régen is voltak ünnepek. 

Jézus és barátai egy ünnepre készülődtek.  



Jézus bevonul Jeruzsálembe  

https://www.youtube.com/watch?v=fGSnb-
LY3OQ&feature=share&fbclid=IwAR1NuMFe3PXd5zzFm

hAO3g8GBbbu2kTiVZGRr6XZl-XxFQTojUxis2PRFBs  

Nézd meg ezt a kis  

filmet! 

Ha esetleg nem indulna el a vetítés a fenti 

linkről, az alábbi linket kell kijelölni  

és bemásolni a böngészőbe: 

https://www.youtube.com/watch?v=fGSnb-LY3OQ&feature=share&fbclid=IwAR1NuMFe3PXd5zzFmhAO3g8GBbbu2kTiVZGRr6XZl-XxFQTojUxis2PRFBs
https://www.youtube.com/watch?v=fGSnb-LY3OQ&feature=share&fbclid=IwAR1NuMFe3PXd5zzFmhAO3g8GBbbu2kTiVZGRr6XZl-XxFQTojUxis2PRFBs
https://www.youtube.com/watch?v=fGSnb-LY3OQ&feature=share&fbclid=IwAR1NuMFe3PXd5zzFmhAO3g8GBbbu2kTiVZGRr6XZl-XxFQTojUxis2PRFBs
https://www.youtube.com/watch?v=fGSnb-LY3OQ&feature=share&fbclid=IwAR1NuMFe3PXd5zzFmhAO3g8GBbbu2kTiVZGRr6XZl-XxFQTojUxis2PRFBs
https://www.youtube.com/watch?v=fGSnb-LY3OQ&feature=share&fbclid=IwAR1NuMFe3PXd5zzFmhAO3g8GBbbu2kTiVZGRr6XZl-XxFQTojUxis2PRFBs
https://www.youtube.com/watch?v=fGSnb-LY3OQ&feature=share&fbclid=IwAR1NuMFe3PXd5zzFmhAO3g8GBbbu2kTiVZGRr6XZl-XxFQTojUxis2PRFBs
https://www.youtube.com/watch?v=fGSnb-LY3OQ&feature=share&fbclid=IwAR1NuMFe3PXd5zzFmhAO3g8GBbbu2kTiVZGRr6XZl-XxFQTojUxis2PRFBs
https://www.youtube.com/watch?v=fGSnb-LY3OQ&feature=share&fbclid=IwAR1NuMFe3PXd5zzFmhAO3g8GBbbu2kTiVZGRr6XZl-XxFQTojUxis2PRFBs


Ez virágvasárnap történt. 

Figyeld meg a képen, hogy mivel fejezik ki az emberek, hogy örülnek 

Jézusnak! (Válasz a következő oldalon van.) 



Észrevetted, hogy meghajoltak, hogy a ruhájukat  

és pálmaágakat is szórtak Jézus elé? 

 

Készíts egy pálmalevelet! 

 Ragaszthatod, színezheted tetszés szerint. 

Ha tudod, fényképezd le és Szüleid segítségével 

küldd el a képet a Hittanoktatódnak! 

Tedd a dobozodba! 



Hallgasd az éneket! 

Szerinted miért kapcsolódik a virágvasárnapi történethez? 

Add a kezed, hogy zengjünk az Úrnak 

1. Add a kezed, hogy zengjünk az Úrnak, zengjünk az Úrnak halleluját. 

Add a kezed, hogy zengjünk az Úrnak, zengjünk az Úrnak halleluját. 

Refr.: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja! 

 

2. Kitárt karokkal mindenki áldja, mindenki áldja az élet Urát! 

Ujjongó szívvel zengjünk az Úrnak, zengjünk az Úrnak halleluját. 

Refr.: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3xNkMq6dw30


Néhány nap múlva, csütörtökön 

este tartották az ünnepi vacsorát. 

Köszönetet mondtak Istennek. 

Énekeltek és imádkoztak is. 

Ez nagycsütörtökön történt. 



 

Jézust sokan szerették 

és követték. 

 

 

 

De néhányan ellene fordultak. 

Az ünnep után sajnos letartóztatták és 

ártatlanul elítélték őt. 

 

Nagypénteken meghalt. 

 

Jézus barátai nagyon szomorúak lettek. 

 



Nem voltak sokáig 

szomorúak, mert Isten 

feltámasztotta Jézust. 

Ez húsvét vasárnap 

történt. 

 

 

Minden évben 

húsvétkor ezt 

ünnepeljük! 



Emlékezz vissza, hogy amikor Jézus feltámadt,  

két angyal megjelent a sírjánál.  

Elmondták az asszonyoknak, hogy Jézust Isten 

feltámasztotta. 

Az asszonyok örültek. 

Jézus él! Te is örülj! 



A digitális hittanóra végén így imádkozz: 



Veled van Istened, az Úr,  
ő erős, és megsegít.  

Repesve örül neked, megújít szeretetével, 
ujjongva örül neked. 

(Zofóniás könyve 3,17) 

Kedves Hittanos!  

Várunk a 

következő digitális 

hittanórára! 

 Áldás, békesség! 



Mindenre van erőm a Krisztusban, aki 
megerősít engem. (Filippi 4,13) 

Kedves Szülők! 

Köszönjük a 

segítségüket! 

Isten áldását 

kívánjuk húsvét 

alkalmából ezzel 

az Igével! 

 Áldás, békesség! 


