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  A FELADATOT LEÍRÓ ADATOK   

 
 
 

 

 

  

 

 
 
 

 

   

 

   

Általános iskola 6. osztálya – Történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek: A világ és 

Európa a kora újkorban  

A reformáció és a katolikus megújulás 

 

Szakiskola 10. osztálya – Társadalomismeret: 

Múlt és jelen képekben és szövegekben III. 

Az újkor hajnala 

Vallási megújhodás Európában 

Évfolyam 

Kerettantervi  

kapcsolódás 

Ajánlott időráfordítás 

Szövegművelet - 

problématerület 

Cím 

6. és 9. évfolyam 
 

10 perc 

Szöveg információinak elemzése és 

csoportosítása 

Kódváltás 

Templomok világa és a reformáció 
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A katolikus és protestáns templomok jellegzetességeinek megismerése képek 

és leírások párosításával. Gyakorlásra, szemléltetésre alkalmas feladat. 

Biztosan lesznek a képaláírásokban olyan kifejezések, amit nem értenek a 

diákok – két szín alatti áldozás, maga az áldozás, mise, gyülekezet, hívek, 

lelkész, ikon, oltár, úr asztala, szószék. Talán a párosító feladat után erre rá 

kellene kérdezni. A képek segítenek a megértésben, de nem biztos, hogy 

mindenkinek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Módszertani javaslat a tanároknak 
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KÉP KÉPALÁÍRÁS 

 

A katolikus templomokban a mise 

részeként a pap szentelt ostyát és bort 
vesz magához, amely Krisztus testét és 

vérét jelképezi. Ezt áldozásnak hívják, 
utalva arra, hogy Krisztus feláldozta 

magát az emberekért. A katolikus 
vallásban egy szín alatti áldozás van: a 

hívek csak ostyát vesznek magukhoz, 
míg papjuk ostyát és bort.   

 

A katolikus templomokat könnyen 
megismerhetjük külsejükről is. Tornyuk 

tetejére, legyen magas vagy csak 
jelképes, keresztet helyeznek el. 

 

Az evangélikus és református templom 

tetején soha sincs kereszt. Kakas vagy 
buzogány jelzi. 

Megoldások 
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A görög keleti vagy ortodox templomnak 

a belső elrendezése eltérő a többi 
templométól. Feltűnnek az ikonok, sőt 

egy egész ikonfal választja el az oltárt a 
többi résztől. Az ikonfalon lévő ajtókon 

csak a miséző pap léphet az oltárhoz.  

 

Volt katolikus templomokat úgy 
alakították át a reformátusok, sőt az 

evangélikusok is, hogy a szobrokat 
kidobták, a falakat lemeszelték. A 

szószéket meghagyták, de nem igen 
használták. A valamikori oltár elé egy 

asztalt állítottak („úr asztala”), és itt állt 
a lelkész, ide szólította a gyülekezet 

tagjait a két szín alatti áldozáshoz. 

 


