
ÖSSZEFOGLALÁS III. 

JÉZUSNAK HATALMA VAN   
Kedves Szülők! 

Kérjük, hogy segítsenek a gyermeküknek a hittanóra 

tananyagának az elsajátításában! 

A digitális hittanórán szükség 

lesz az alábbiakra: 

• üres lap vagy füzet,  

• íróeszköz, 

• zenehallgatáshoz hangszóró vagy fejhallgató, 
• további szükséges eszközök felsorolását a diavetítésen belül 

találják, miután a gyermek kiválasztott egy történetet. 

 

Kérem, hogy indítsák el a diavetítést!  

Az animációkat csak így tudják látni! 

 

DIGITÁLIS 

HITTANÓR

A 

 

Javaslat: A PPT fájlok 

megjelenítéséhez használják 

a WPS Office ingyenes 

verzióját (Letölthető 

innen: WPS Office 

letöltések ). Az alkalmazás 

elérhető Windows-os és 

Android-os platformokra is! 

https://www.wps.com/download
https://www.wps.com/download


Áldás, békesség!  
 

Kezdd a digitális hittanórát 

az óra eleji imádsággal! 



ÖSSZEFOGLALÁS 

HATALMA VAN   JÉZUSNAK   



Az elmúlt 

időszakban  

3 BIBLIAI 

TÖRTÉNETRŐL 
tanultunk.  

Emlékszel, hogy 

melyik volt ez a 

három történet? 

A helyszínek 

segítenek kitalálni! 

Az 1. történet a Galileai-tengeren 

játszódott. 

A 2. történetben rengeteg ember 

egy füves hegyen tartózkodott. 

A 3. történetben a puszta legelőjén 

tartózkodtak a szereplők. 



történet Jézus lecsendesíti a tengert 

történet 
Jézus megvendégel 

5000 embert 
2. 

történet 
Az elveszett bárány 

története 
3. 

1

. 



Jézus lecsendesíti a 

tengert 

Az elveszett bárány 

története 

Jézus megvendégel 

5000 embert 

Nézd meg a képet! 

Melyik történet jut eszedbe  

erről a képről? Kattints a címre,  

és kiderül, hogy eltaláltad-e! 

Ha eltaláltad, lépj tovább! 



Nézd meg a képet! 

Melyik történet jut eszedbe  

erről a képről? Kattints a címre,  

és kiderül, hogy eltaláltad-e! 

Jézus lecsendesíti a 

tengert 

Az elveszett bárány 

története 

Sajnos nem találtad el! 
v 

i 

s 

s 

z 

a 

Ha eltaláltad, lépj tovább! 



Eltaláltad! 

Az elveszett bárány 

története 

Jézus megvendégel 

5000 embert 

Nézd meg a képet! 

Melyik történet jut eszedbe  

erről a képről? Kattints a címre,  

és kiderül, hogy eltaláltad-e! 

v 

i 

s 

s 

z 

a 

Eltaláltad! Lépj tovább! 



Jézus lecsendesíti a 

tengert 

Sajnos nem találtad el! 

Jézus megvendégel 

5000 embert 

Nézd meg a képet! 

Melyik történet jut eszedbe  

erről a képről? Kattints a címre,  

és kiderül, hogy eltaláltad-e! 

v 

i 

s 

s 

z 

a 

Ha eltaláltad, lépj tovább! 



Eltaláltad! 

Sajnos nem találtad el! 
Jézus lecsendesíti  

a tengert 

Az elveszett 

bárány története 

Sajnos nem találtad el! 
Jézus megvendégel 

5000 embert 

Nézd meg a képet! 

Melyik történet jut eszedbe? 

Kattints a címre, és kiderül, 

hogy eltaláltad-e! 

Ha eltaláltad, lépj tovább! 



Eltaláltad! 

Sajnos nem találtad el! 

Az elveszett 

bárány története 

Sajnos nem találtad el! 
Jézus megvendégel 

5000 embert 

Nézd meg a képet! 

Melyik történet jut eszedbe? 

Kattints a címre, és kiderül, 

hogy eltaláltad-e! 

Ha eltaláltad, lépj tovább! 



Eltaláltad! 

Sajnos nem találtad el! 
Jézus lecsendesíti  

a tengert 

Az elveszett 

bárány története 

Sajnos nem találtad el! 

Nézd meg a képet! 

Melyik történet jut eszedbe? 

Kattints a címre, és kiderül, 

hogy eltaláltad-e! 

Ha eltaláltad, lépj tovább! 



Eltaláltad! 

Sajnos nem találtad el! 
Jézus lecsendesíti  

a tengert 

Sajnos nem találtad el! 
Jézus megvendégel 

5000 embert 

Nézd meg a képet! 

Melyik történet jut eszedbe? 

Kattints a címre, és kiderül, 

hogy eltaláltad-e! 

Eltaláltad! Lépj tovább! 



Nézd meg ezt a 3. képet 

is! Már biztosan rájöttél, 

hogy melyik történethez 

kapcsolódik! 

Jézus megvendégel 

5000 embert 



Nézd meg ezt a 3. képet 

is! Már biztosan rájöttél, 

hogy melyik történethez 

kapcsolódik! 

Jézus megvendégel 

5000 embert 

2 hal 

5 kenyér 



Nézd meg ezt a 3. képet 

is! Már biztosan rájöttél, 

hogy melyik történethez 

kapcsolódik! 

Jézus megvendégel 

5000 embert 

Ötezer 

ember 

Ötezer 

ember 

Ötezer 

ember 



A tanítványok 

csodálkoztak 

azon, hogy 

Jézus tud 

parancsolni a 

viharnak. 

Emlékszel még a 

történetre? 
Idézzük fel! 

Hogyan tudják meg a 

tanítványok, hogy Jézusnak 

hatalma van? 

Ekkor Jézus 

ráparancsolt 

a szélre és a 

tengerre. A 

vihar elállt. 

 A tanítványok 

félelmükben 

felébresztették a 

Mesterüket. 

Óriási vihar támadt a 

Galileai-tengeren, és 

Jézus közben aludt. 

Egy fárasztó nap 

után Jézus a 

tanítványaival 

hajóra szállt. 



Emlékszel még a 

történetre? 

Idézzük 

fel! 

Hogyan  adott enni Jézus 

5000 embernek egy csoda 

által? 

Jézus tanítását több 

mint 5000 ember 

hallgatta.   

Felajánlotta 

Jézusnak.  

Csoda történt: az étel 

megsokasodott! 

12 kosárnyi étel maradt! 
Jézus hálaimádságot 

mondott. 

Volt egy fiúnak 5 

kenyere és 2 hala.   

 

Megéheztek. Nem 

volt mit enni.   

   



 

 

 

 

 

 

 

  

Egy 

pásztornak 

volt 100 

juha. 

Egy 

elveszett. 

1.  

Az elveszett 

bárány 

Emlékszel még a 

történetre? 

Idézzük 

fel! 

Mit tett a pásztor, 

miután egy báránya 

elveszett? 



 

 

 

 

 

 

 

  

Egy 

pásztornak 

volt 100 

juha. 

Egy 

elveszett. 

1.  

A pásztor 

elment a 

báránya után, 

és 

megkereste. 

2.  

Emlékszel még a 

történetre? 

Idézzük 

fel! 

Mit tett a pásztor, 

miután egy báránya 

elveszett? 



 

 

 

 

 

 

 

  

Egy 

pásztornak 

volt 100 

juha. 

Egy 

elveszett. 

1.  

A pásztor 

elment a 

báránya után, 

és 

megkereste. 

2.  

Amikor 

megtalálta, 

együtt örült a 

barátaival. 

3.  

Emlékszel még a 

történetre? 

Idézzük 

fel! 

Mit tett a pásztor, 

miután egy báránya 

elveszett? 



 

 

 

 

 

 

 

  

Egy 

pásztornak 

volt 100 

juha. 

Egy 

elveszett. 

1.  

A pásztor 

elment a 

báránya után, 

és 

megkereste. 

2.  

Isten úgy 

szeret 

bennünket, 

mint pásztor 

a bárányait. 

4.  
Amikor 

megtalálta, 

együtt örült a 

barátaival. 

3.  

Emlékszel még a 

történetre? 

Idézzük 

fel! 

Mit tett a pásztor, 

miután egy báránya 

elveszett? 



 

 

 

 

 

 

 

  

Énekeld el ezt 

az éneket!  

Kattints ide, 

hogy 

hallgathasd a 

dallamot 

hozzá! 
  

 Ha ő a pásztorom, semmi sem árt. 
 

 Törődik énvelem, vigyáz rám szüntelen,  
 

 Követem lábnyomát mindenen át. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=udFqhhhquPE
https://www.youtube.com/watch?v=udFqhhhquPE
https://www.youtube.com/watch?v=udFqhhhquPE
https://www.youtube.com/watch?v=udFqhhhquPE
https://www.youtube.com/watch?v=udFqhhhquPE


Jézus lecsendesíti a 

tengert 

Eszközök: 

tenger: kék színű kendő,  

sál, póló vagy egyéb 

textil, 

hajó: kosár, tál 

Jézus és tanítványai:  

1+12 kis tárgy. 
Más tárgyakat is 

használhatsz! 

 

Jézus megvendégel 

ötezer embert 

Eszközök: 

füves hegy: barna és zöld  

színű kendők vagy textilek, 

kenyerek: 5 apró tárgy, 

halak: 2 apró tárgy 

emberek: sok apró tárgy  

Jézus, fiú, tanítványok: 

bábok, kis tárgyak. 
Más tárgyakat is 

használhatsz! 

 

 

Az elveszett  

bárány története 

Eszközök: 

mező: zöld színű kendő,  

vagy sál vagy textil, 

pásztor: báb vagy  

más tárgy, 

bárány(ok): apró tárgyak 

vagy játékok. 
Más tárgyakat is  

használhatsz!  

Például a barit,  

amit készítettél. 

 

 

 

Fotózd le, küldd el a Hittanoktatódnak! 

 

 

A javasolt eszközökből építsd meg 

a történeted egyik jelenetét!   

 

 

Idézd fel a történetet! 

 

 

Válaszd ki az 

egyik történetet! 

 



A digitális hittanóra végén így imádkozz!  

Kedves Hittanos!  

Várunk a következő 

digitális hittanórára! 



Kedves Szülők! 

Köszönjük a 

segítségüket! 

Isten áldását 

kívánjuk ezzel az 

Igével! 

„Jóságod és 
szereteted kísér 
életem minden 

napján.” 
(Zsoltárok 23,4)  

Áldás, békesség!  


