
3. osztály  

Református hittan 

Kedves Hittanosok!  

Hétről hétre kapni fogtok tőlem feladatokat. Megpróbálok olyan feladatokat adni, amit ti is 

egyszerűen meg tudtok otthonról csinálni. Fogtok tőlem kapni video linkeket is, amit 

szeretném, hogy a tananyaghoz kapcsolódóan meg is tekintenétek.  

Amire szükséged lesz:  

- tankönyv  

- munkafüzet, füzet  

- Biblia (Ha véletlen nincs otthon Biblia, akkor ezen a linken online is elérhető: 

https://szentiras.hu/RUF )  

A feladatok kedden vagy szerdán fognak kikerülni az iskola honlapjára. A feladatokat nem 

fogjuk tudni közösen ellenőrizni, ezért én a következő heti anyaggal együtt küldöm a 

munkafüzethez a megoldásokat. Ha feladatlapot vagy olyan házit adok fel, amit ellenőriznem 

kell, akkor azt kérném, hogy az e-mail címemre küldjétek el. Persze a feladatokhoz lesz 

határidő is, de azt mindig jelzem a számotokra.  

E-mail címem: ref.hittan95@gmail.com 

Arra kérnélek benneteket, mielőtt elkezdenéd a hittan tananyagot tanulni és elkészíteni, 

kulcsold imára a kezedet. Fontos, hogy ne csak megcsináld a hittan feladatokat, hanem 

csendesedj is el közben, mert az Úr, csak akkor tudja benned elvégezni munkáját. Nem tudod, 

hogyan kell imádkozni? Semmi baj. Küldök neked egy imádságot, amit mindig elmondhatsz, 

mielőtt tanulni kezdenél.   

Jó Atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, 

Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket, 

Szentlelked ereje növelje hitünket. Ámen. 

 

Jó tanulást és kellemes időtöltést kívánok neked!  

 

 

 

 

 

https://szentiras.hu/RUF


2020.03.18. Értékesek vagyunk!  

Tankönyv:  44-45. oldal olvasni  

A tankönyvben találsz a 45. oldalon egy aranymondást. Szeretném, ha azt egy füzetbe lemásolnád.  

Mondanivaló: Értékes vagy! Minden emberben és gyermekben vannak értékek. Isten úgy teremtett 

bennünket, hogy értékesek vagyunk. Ő bennünket úgy szeret, ahogy vagyunk. Ő nem mond rosszat 

rólunk, nem nevet ki bennünket, hanem elfogad minket olyannak, amilyennek teremtett. 

Mindenkinek adott tehetséget (talentumot).  Van, aki a zenéhez kapott több tehetséget, van, aki a 

sporthoz, van, aki a matematikához. Tehát nem vagyunk egyformák, ezért a másikat nem is kell 

kicsúfolni, kinevetni, ha nem olyan ügyes valamiben. Isten úgy fogad el téged, ahogy vagy. Teljes 

egészében fogad el, nem válogat közöttünk. Jegyezd meg, ÉRTÉKES VAGY ISTENNEK! 

Feladat:  A füzetbe, amiben az aranymondást írtad, írj magadról egy pár sort. Elég 1-1 gondolat. 

Viszont, ha készen vagy vele, akkor a füzetedet fotózd le és küld el nekem.   

 Határidő: 2020.03.25. 12:00  

 Adok hozzá segítséget. 

- Milyen színű a szemed, hajad 

- Milyen jó tulajdonságaid vannak 

- Milyen rossz tulajdonságaid vannak 

- Milyen iskolán kívüli tevékenységet csinálsz, és szereted-e csinálni vagy nem 

- ha szereted csinálni, akkor miért szereted csinálni 

- ha nem szereted csinálni, akkor miért nem szeretetd csinálni.  

 

Egy kis videót küldök neked és délután, ha van, egy kis szabadidőd megnézheted. Ez a videó egy 

manóról szól, aki nem érzi magát értékesnek.  

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

 

Jó munkát kívánok!   

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

