8. osztályos hittan tanmenet
Éves óraszám: 37 óra (heti 1 óra)
Tankönyv: Élet Trend (Ecclesia)
Oktatási cél: A gyermek ismerje meg a keresztény életszemlélet alapjait, az Egyház erkölcsi
tanítását a tízparancsolat, a liturgikus ünnepek és a hitvallás nyomán. A keresztény élet:
meghívás Jézus követésére.
Nevelési cél: Megismertetni a gyermekeket a keresztény értékekkel. Segíteni a tudatos
keresztény életszemlélet kialakításában, fejlesztésében. Fogódzókat adni a gondolkodásmód
formálásához, önálló vélemény kialakításához, vállalásához.
Felszerelés: Tankönyv, füzet

Dátum

Óraszám

Téma

Didaktikai, nevelési cél

1

Évkezdő óra

könyvosztás, ismétlés

2

Isten az életemben?

Isten családjába tartozunk

Te milyennek ismered Istent?

Fogalmak tisztázása,Istennel
való bensőséges kapcsolat
kialakítása A helyes Istenkép
kialakítása

3

4
Mit beszélsz?

5

Van időd Istenre?

6
Az vagyok, akinek mások mondanak?

1

Új ismeretek kialakítása, bibliai
gondolatok gyűjtése a
beszédről a beszédünk elárulja
a jellemünket

A minőségi idő lényege az
együttlét
Fogalmak
tisztázása,helyem a
világban milyen a
kapcsolatunk
Önmagunkkal, Istennel és
társainkkal?

Dátum

Óraszám
7

Téma

Didaktikai, nevelési cél

Régimódi tisztelet?

Szüleinkkel való viszonyunk,
tiszteld szüleidet!

Életed Istene?

Új ismeretek kialakítása Közös
alkotás, ismétlés Isten
tervének szándékának jobb
megértése, helyes istenkép
kialakítása

Véded az életedet?

Új ismeretek kialakítása Közös
alkotás, megbeszélés Az
egyéni Felelősség
tudatosítása, jobb önismeret
kialakítása

Igent mondasz a nemedre?

A szexualitás helyes
szemléletmódja

Szeret, nem szeret?

Szexualitásról és házasságról
való keresztény gondolkodás
kialakítása

8

9

10
11

12

Új ismeretek kialakítása
fogalmak tisztázása
Mi kell egy gazdag élethez?

13

Új ismeretek kialakítása
Az igazság oldalán állsz?

14

A parancs helyes megértése,
az azt megszegő bűnök
megismerése

Csak a szeretet?

A parancs helyes megértése,
az azt megszegő bűnök
megismerése

Új ismeretek kialakítása
A parancs helyes megértése,

15

Fény a sötétségben

Ünnepi óra: Karácsony

16

Összefoglalás

Rendszerezés, ismétlés,

2

Dátum

Óraszám

Téma

Didaktikai, nevelési cél
gyakorlás

17

Időről-időre

Az idő körforgása, hogy telik
egy év?

Mire vársz?

Liturgikus alapismeretek,
fogalmak Adventi időszak,
szokások ünnepek

Találkozzunk!

Karácsony: Jézus
megtestesülésének ünnepe.
Eredete, liturgiája és szokásai.

Ki az ellenfél?

Liturgikus alapismeretek,
fogalmak Nagyböjti időszak
eseményei

Mélység és magasság

Liturgikus alapismeretek,
fogalmak a Nagyheti
szertartások A Szent
Háromnap a megváltás titkát
tárja elénk

22

Él!

A Húsvéti időszak sajátosságai

23

Nem mindennapi nap

Az évközi időszak

24

Fény-forrás

Mit jelent számodra az ünnep?

Liturgikus hol-mik

Új ismeretek kialakítása Hívő
életmódra nevelés,liturgikus
eszközök és ruhák bemutatása

Összefoglalás

Rendszerezés, ismétlés,
gyakorlás

Hit - vallás

Istennel való kapcsolatunk,
világnézet

Apám

Fogalmak tisztázása, mit jelent
apának lenni?

29

A kezek keresztútja

Ünnepi óra: Húsvét

30

Teremt-Ő

Rácsodálkozás a teremtett

18

19

20

21

25

26
27
28

3

Dátum

Óraszám

Téma

Didaktikai, nevelési cél
világ csodáira

31
32
33
34

Emberré lett

Új ismeretek kialakítása,
fogalmak tisztázása

Megváltó szeretet

Jézus értünk is meghalt a
kereszten

Csak lelkesen!

A legfontosabb ajándék
számunkra a Szentlélek

Örömünnep

Ünnepi óra: Pünkösd

35

Az Egyház szerepe
Új ismeretek kialakítása
Közösségben

Hívő életmódra nevelés
A hívek aktivitásának
fontossága

36
Egyszer élsz, de örökké!

37

Év végi összefoglalás, hálaadás.

4

Földi létünk
megismételhetetlen, úgy
éljünk, hogy mindent
magunkkal viszünk Istenhez!

