3. osztály 2020.04.21. Hittan: Titokzatos útitárs
Mondd el a bánatimát: Teljes szívemből….
Mai órán az Emmauszi tanítványok történetével fogunk megismerkedni.
Nyisd ki a hittankönyvet a 90. oldalon.
1. Ahogy olvasod a történetet, nézd a mellette lévő képeket és egészítsd ki!
1 kép: a táblába Jeruzsálem szó kerül, hiszen innen indultak el a tanítványok.
2.kép: 3 embert kell rajzolni. Útközben csatlakozik hozzájuk Jézus akit még akkor nem ismernek fel.
(pálcika emberek is lehetnek.)3. kép: Egy papír tekercset kell rajzolni. Jézus az írásokat, a Bibliát
magyarázta. Bele lehet írni, hogy Biblia
4. kép: Megérkeznek Emmauszba. A táblára ezért az Emmausz nevet kell írni.
5. kép: Az asztal köré a két tanítványt és középre Jézust kell lerajzolni. A kenyértörésben felismerik Őt.
6. kép: Visszamentek Jeruzsálembe, hogy elmeséljék az apostoloknak, hogy találkoztak Jézussal
Vagy a tanítványokat és az apostolokat lehet lerajzolni, vagy a „Valóban feltámadt az Úr!” szöveget lehet
leírni.
2. Az Úr Jézus csatlakozik hozzánk is életünk útján. (Tk 91. o.)
Készítsétek el a következő feladatokat!
- Téged is tanít a Szentíráson keresztül. Díszítsd ki a Szentírás borítóját!
- Téged is táplálni akar az Eucharisztiával a szentmisén. Egészítsd ki az oltárt és rajzold rá a kelyhet és
a tálkát az ostyának!
Milyen érzéssel indult el Jeruzsálemből a két tanítvány? Hogyan tértek vissza? Írd rá a
vándorbotokra!
(TK. 92. o.)
- A felső botra írjátok, hogy: szomorú, hiszen szomorúak voltak Jézus halála miatt.
- Az alsó botra írjátok, hogy: vidám, hiszen vidáman mentek vissza Jeruzsálembe, hogy elmeséljék az
apostoloknak, hogy találkoztak a feltámadt Jézussal.
3.

4. Néha utólag ismerjük fel, mint az emmauszi tanítványok, hogy Jézus velünk volt, vigyázott ránk
valamilyen eseményben. Máskor pedig biztosan tudjuk, hogy itt van velünk. Volt már ilyen
élményed? Ezek mind Isten ajándékai számunkra.
Hogyan nevezzük Istennek ezt a titokzatosan ajándékát más szóval? Állítsd növekvő sorrendbe a
betűket!
Megfejtés: KEGYELEM
Haladj tovább a kérdések tanulásában: 56.,57.,58. kérdéseket tanuld meg!
HETI FELADAT:
Sosem vagy egyedül! Maradj kicsit csendben, hogy megköszönd Jézusnak, hogy veled van.
Mond el ezt az imát: Köszönöm, Jézusom, hogy néha teljesen bizonyosan megérzem, hogy velem vagy!
Nem kérek visszaküldést a tankönyv feladatairól. Remélem, hogy örömet okoz, hogy dolgozhatnak a tankönyvben!

Kísérje Isten áldása életeteket! Vigyázzatok magatokra!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ági néni

