Értékes, de mitől?
Áldás, Békesség!
A digitális hittanórán
szükség lesz:
• Stabil és folyamatos Internet
kapcsolatra,
• Üres lapra vagy hittanfüzetre,
• Ceruzára és/vagy tollra,
• Kamerás mobiltelefonra az
írásos feladatok fotózásához!

Kedves Szülők!
Kérjük, hogy segítsenek a
gyermeküknek a hittanóra
tananyagának az
elsajátításában!
Fontos technikai
információ:

DIGITÁLIS
HITTANÓRA

A PPT-t diavetítésben
érdemes nézni, mert akkor
a linkek egyszerű
kattintásra is működnek!

Kezd a digitális hittanórát az óra eleji imádsággal!

A mai digitális
hittanórán
arról lesz szó,
hogy mi az
igazán
értékes!

Nézd meg az itt látható képeket!

Szerinted
melyik
értékes?

Isten szemében Te értékes vagy!

Erről szól ez az ének.
Hallgasd meg itt!
Ő alkotott Téged.

A RÓKA ÉS A NYÚL TÖRTÉNETE
A kis róka a réten felfigyel a nyuszira.
Látja, hogy a földön keresgél, és
közben pityereg.
– Hát neked mi bajod? – kérdezi tőle.
– Volt két kövem, de elhagytam az
egyiket – szepegi a nyuszi –
Az egyik ez a csillogó gyémánt,
a másik meg egy kavics.
A róka nem érti a dolgot.
– Mire ez a nagy sírás? Hiszen
megmaradt a gyémánt. A másik csak
egy értéktelen kavics volt.
– Igen – válaszolta a nyuszi –, de azt a
kavicsot édesanyámtól kaptam.

Olvasd el figyelmesen
ezt a kis történetet!

Szerinted, miért volt
ennyire fontos a nyuszi
számára az a kavics?
Jegyezd meg jól ezt a rövid
történetet, mert később még
fontos lesz!

Nézd meg ezt az elgondolkodtató kisfilmet!

Kattints a címre!
Nekem az érték…

A következő dia alapján
készítsd el a feladatokat!

Lapozz

Gondolkozz el ezeken a neked szóló kérdéseken!
 Számodra mi az értékes?
Fogalmazd meg néhány mondatban
és írd le a füzetedbe, amit gondolsz erről!
(A válaszodhoz nyugodtan felhasználhatod
a kisfilmben hallottakat is!)
– Ha szükséges nézd meg újra.

 Mit jelenthet ez a kifejezés?
„felbecsülhetetlen értékű”
Írj rá néhány példát! – Majd fotózd le a munkád és
küldd el hittanoktatódnak a felvételt! Nagyon fog
neki örülni. 

Fontos üzenet:
A maradandó értékekre figyelj!
• Isten Igéje azt sugallja nekünk, hogy
léteznek olyan értékek is, amelyek ugyan nem
láthatóak, de tartósak és megmaradnak.
Ezeket mennyei kincseknek nevezi a Biblia.
Isten Igéje arra bátorít minket, hogy keressük és
őrizzük is meg!
Ne aggódj,
mert Isten segít nekünk megtalálni és megőrizni
ezeket a különleges „kincseket!”
A későbbi órákon ilyen kincsekről lesz szó!
Ugye várod már?  Jó gyűjtögetést!

Jézus tanít minket az értékekkel kapcsolatban is!
Tanuld meg a mai aranymondást!
Tudod-e?
„Mert ahol a te kincsed van,

ott lesz a te szíved is.”
(Máté 6,21)
Az aranymondás jelentése:
Jézus ebben a mondatban arra
hívja a figyelmet, hogy a
kincseinkhez, értékeinkhez való
kötődés gondolkodásmódunkat
és egész életünket meghatározza.
Oda húz a szíved,
amit értékesnek találsz!

A Bibliai időkben a szív
kifejezés nemcsak egy
létfontosságú szervet jelentett
csupán, hanem az egész
emberi élet központját is.
Így a lélek, az érzelmek,
az akarat, a gondolkodásmód
közös megfelelője volt.
Ezért fontos, hogy a szívünk
jó értékekhez kötődjön.

Énekeljünk együtt!
Hallgasd meg ezt a dalt!

Klikk a
címre!

A szeretet nem fogy el sosem A refrént te is énekelheted!
A szövegét itt találod:

„A szeretet nem fogy el sosem,
A szeretet átvisz az életen.
Mindent elhisz és remél,
A szeretet mindennél többet ér.”

Végezd el a következő feladatokat!
Ide klikkelj!
Ha klikkre csak a regisztráció jönne be,
az alábbi hivatkozást másold be a böngészőbe!
http://rpifeladatbank.reformatus.hu/#/fspublic/3f4ba6ce44b526de38163dd
2ac8d7593a4255efcd97f1b56760674ae054c74d7072a7331f017ce7
10cf397c6762a56d9f4a7

Kérlek segíts
Zénónak,
mert teljesen
összekeverte
a szavakat!

Old meg ezt az online feladatot is!
Kiderül, hogy mire emlékszel a mai órán tanultakból.
Fontos információ:
Kérlek, hogy a felugró internetes felületekre majd
írd be a neved a megfelelő mezőbe, hogy
indulhasson a játék!

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is;
Mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
És ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól;
Mert tied az ország, a hatalom
és a dicsőség mindörökké.
Ámen.
(Mt 6,9-13)

A digitális
hittanóra
végén így
imádkozz!

Kedves Hittanos!
Várunk a következő
digitális hittanórára!

Áldás, Békesség!
Jegyezd meg jó ezt az aranymondást!
Mond el most hangosan is!

Kedves Szülők!
Köszönjük
a segítségüket!
Isten áldását
kívánjuk ezzel Igével!

„Mert ahol a te kincsed van,
ott lesz a te szíved is.”
Máté 6,21.

