
4. 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. Gyakorlás  

Gyakorlásként küldök nektek feladatott.  FONTOS, mielőtt nekiállsz, olvasd el a tankönyvi leckéket. 

Tankönyv 46-51. oldal.  A feladatok megoldását mindképpen egy füzetbe vagy lapra írd le, de 

nyugodtan itt is kitöltheted, ha tudod, és, ha készen vagy vele fotózd le, vagy a dokumentumot küld, el 

nekem a fentebb említet e-mail címre, hogy le tudjam ellenőrizni. Alaposan olvasd el a feladatokat, 

mert jegyet fogsz rá kapni. Jó munkát!    Határidő: 2020.03.25. 12:00 

 

Feladat 

 

1, Mi a példázat? 

     a, olyan feladat, amit matematika órán oldunk meg 

     b, olyan történet, ami Isten országáról szól 

     c, olyan feladat, amiben történet is van 

 

2,  Mivel utasítják el a meghívott vendégek a vacsorára való elmenetelt? 

 

 

3, Kik vettek részt a vacsorán? 

 

 

4, Ki mondta kinek?  

    Jöjjetek, mert már minden készen van!  

   ______________________              ___________________ 

 

5, Jézus két tanítványa kért Jézustól. 

     a, Ki az a két tanítvány?    __________________       __________________ 

     b, Mit kértek?   ______________________________________________  


