
Áldás, békesség!

Szeretettel köszöntjük az 
érdeklődő szülőket és 

gyermekeket!

Örülünk, hogy 
kíváncsiak ránk!



Mit ad a Református Hit- és Erkölcstan?

Változó világunkban szükség van maradandó értékekre…
Isten Igéje örök és állandó minden változás ellenére…

Mindenkinek szüksége van értékrendre… 
A református hit– és erkölcstan a keresztyén értékrendet erősíti…

Az alapműveltség fontos része a Biblia ismerete…
Gyermeke a hittanórán bibliai történeteket ismerhet meg…

Egy jó tanóra tele van élményekkel…
A református hittanóra érdekes és élménygazdag…



- A Bibliából megismerjük Istent
- és az Ő Fiát, Jézus Krisztust
- Imádkozunk
- Bibliai történeteket és
- Aranymondásokat tanulunk
- Érdekes feladatokat oldunk meg
- Közösen játszunk
- Együtt éneklünk
- Barkácsolunk
- Beszélgetünk
- Együtt készülünk az ünnepekre

Mi történik a hittanórán?



A tananyag

Első osztályban arról tanulunk, 
hogy hogyan hordoz bennünket Isten a tenyerén 

Második osztályban csupa úton lévő emberrel ismerkedünk meg a Bibliából 

Harmadik osztályban Isten szabadító tetteiről gondolkodunk

Negyedik osztályban Istent, mint a Királyok Királyát ismerjük meg 



Ötödik osztályban arról tanulunk, hogy Isten hogyan segít
bennünket a döntéseinkben

Hatodik osztályban arról, hogy Isten Igéje lámpássá lehet 
a számunkra

Hetedik osztályban a konfirmációra készülünk és arról gondolkodunk, hogy 
Isten hogyan hívogat

Nyolcadik osztályban pedig arról, hogy Isten hogyan vezet bennünket   

A hittanórai tananyag szorosan kapcsolódik más iskolai tantárgyak tananyagaihoz  



- Vasárnapi gyermekistentisztelet
- Nyári táborok
- Ünnepi alkalmak a gyermekek szereplésével
- Örömhírklub az egyházi ünnepek előtt
- Kirándulások

„Örvendezek az Úrban, vigadozok az én Szabadító Istenemben…!”  Hab 3, 18

Találkozások, gyülekezeti alkalmak, 
ahová az iskolán kívül várjuk a gyerekeket



Köszönjük az érdeklődést!

Szeretettel várjuk a gyerekeket a 
református hittanórákon:

Éva néni 
és a Tiszteletes bácsi 

Kérdés esetén a következő elérhetőségeken 
talál meg bennünket:

Gottfriedné Madai Éva és Gottfried Richárd 
református lelkészek

Cím: 2643 Diósjenő, Dózsa György utca 69.
Telefon: 06 30 525 2948 vagy 06 30 525 2949

E-mail: diosjeno.reformatus@gmail.com
Honlap: www.refdiosjeno.hu

Amennyiben szeretné, hogy gyermeke
református hit- és erkölcstanra járjon,
jelezze ezt az iskola felé

- leendő 1. osztályos gyermek esetén a 
beiratkozáskor
- idősebb gyermek esetén 2021. 05. 20-ig 


