
Római katolikus egyháztörténeti áttekintés

A világ vallásai 
Magyarország vallásai falitérkép

Magyar szentek és boldogok 
A katolikus év, A református év

Ezek a hiánypótló, nagyméretű falitérképek nagy segítséget jelentenek az iskolai oktatásban. 
Nemcsak a vallásoktatásban használhatóak, hanem a történelem, az irodalom és az etika 
képzésben és az osztályfőnöki órán is. Jól láthatóan, a gyerekek számára is érthetően különülnek 
el rajta a világ nagy vallási csoportjai és jelentős vallási kisebbségei. Az egyes vallások követőinek 
számát barátságos rajzok segítségével szemléltetjük. Külön érdekesség, hogy az ateisták száma 
is szerepel mind a világ, mind Magyarország vallási térképén. A térkép a népszámlálási adatok 
alapján készült, egyedülálló adattartalommal rendelkezik.

Mit ismerhet meg és szemléltethet ennek a két térképnek a segítségével?
•	 A	világ,	Európa	és	Magyarország	vallásainak	földrajzi	elhelyezkedését,	ami	igen	fontos	lehet	a	

napi események magyarázatához osztályfőnöki órán vagy történelemből. 
•	 A	vallások	követőinek	és	az	ateisták	számát	világszerte,	a	vallások	kialakulásának,	egymáshoz	

kapcsolódásának történetét ami nagy segítség a történelem oktatásban 
•	 Európa	és	Magyarország	szent	és	kegyhelyeit,	 az	európai	és	magyarországi	 zarándokutakat	 
(pl.	El	Camino,	Mária-út)	amit	akár	az	osztálykirándulások	tervezéséhez	is	használhat	

•	Magyarország	 vallási	 térképén	 szerepelnek	 az	 egyházi	 központok	 is.	 A	 keresztény	
egyházmegyéket külön melléktérkép ábrázolja. Ez az egyházi szervezet megismeréséhez 
nyújthat hátterinformációt. 

Kétoldali	 fóliabevonattal	 és	 minőségi	 falécezéssel	 szállítjuk	 -	 szinte	 örök	 életű	 darab.	 Csak	 a	
Stiefelnél és viszonteladóinál kapható!

Az iskolai vallás- etika és történelem oktatáshoz készített, de 
az egyházi életben is jól használható falitabló eddig még soha 
nem látott módon gyűjti össze és szemlélteti a magyarországi 
kapcsolódással rendelkező szentek és boldogok életútját. Az 
58	 életrajz	 részletesen	 bemutatja	 az	 adott	 szent	 vagy	 boldog	
tevékenységét, születésétől haláláig, az általa véghez vitt 
csodákat és kapcsolódó egyházi ünnepet. Minden életúthoz 
tartozik egy a témához illő arckép, illetve a szent vagy boldog 
jelképének ábrázolása és a térképen megjelölve a szent 
életének eseményei. Nemcsak az általánosan ismert magyar 
szenteket	mutatja	be,	hanem	igyekszik	teljes	körű	képet	adni	a	
Kárpát-medencében tevékenykedő,  illetve innen elszármazott, 
kiemelkedő keresztény személyiségekről is. Egy időszalag is 
segíti a szentek életének kronológiai áttekintését. 
A	katolikus	és	a	református	egyház	ünnepkörét	bemutató	tablónk	
jól áttekinthető, kicsik és nagyok számára egyaránt könnyen 
érthető	formában,	magyarázatokkal	szemlélteti	a	mindannyiunk	
életében igen fontos szerepet játszó egyházi ünnepeket. 
Az	 ünnepek	 rövid	 leírása	 és	 illusztrációk	 által	 nyerhetünk	
betekintést a vallásgyakorlásba. Nemcsak hittan órán, de minden 
humán	ismeretek	oktató	tantárgyban	jól	használható.

VAllási fAlitéRképek

Ez a tabló nemcsak a vallás- és etika, de a történelem és az irodalom oktatásban is jól használható.
A	zsidó-keresztény	kultúrkör	alapja	és	meghatározója	kultúránknak,	 így	nagyon	fontos	a	hozzá	
kapcsolódó	intézményrendszer,	a	római	katolikus	egyház	történetének	megismerése.	

Tablónk egy részletes időszalag segítségével teljes áttekintést nyújt a témáról:
•		valamennyi	pápa	felsorolásával,	és	uralkodásának	idejével,
•		a	zsinatok,	egyházi	események	feltüntetésével,
•	a	karácsonyi	és	húsvéti	ünnepkört,	valamint	a	szerzetesrendeket	feltüntetésével.

864011 Római katolikus egyháztörténet / fóliázott-lécezett 100x70cm
86401 Római katolikus egyháztörténet / fóliázott-lécezett 160x120cm
867011 Római katolikus egyháztörténet / fémléces 100x70cm

53387 A világ vallásai / fóliázott-lécezett 160x120cm
53407 Magyarország vallásai / fóliázott-lécezett 160x120cm

53377 Magyar szentek és boldogok / fóliázott-lécezett 100x70, 160x120cm
53397 A katolikus év / fóliázott-lécezett 100x70, 160x120cm
53477 A református év / fóliázott-lécezett 100x70, 160x120cm
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Ajándék: 5 db 

A3 tanulói térkép

CD-n is!

Már tanulói munkalap 

formájában is!
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Jézus krisztus élete (három részes sorozat)

OktAtótAblók VAllás és etikA OktAtáshOz

képes térkép az ószövetséghez és az Újszövetséghez

A kereszténység születése / pál apostol utazásai

A Jézus Krisztus életét bemutató három 
részes tablósorozat igényes ábrázolásmódja 
közel áll a gyermekek világához, megmozgatja 
fantáziájukat.	Az	életképek	könnyen	kapcsolhatók	
a hitoktatás anyagához, olvasmányokhoz és 
szentírási szakaszokhoz. A legkisebbeknek is 
segít	 könnyen	 elsajátítani	 kultúránk	 alapjait,	
megismerni az Újszövetség eseményeit.

A Szentföld képes térképe az Újszövetség idején 
olyan igényesen megfestett térkép, melynek 
ábrázolásmódja közel áll a gyermekek világához. 
Szemléletes	 és	 korhű	 rajzokkal	 mutatja	 be	 Jézus	
életének fontosabb állomásait. Az időrendben 
megadott eseményekhez a vonatkozó szentírási 
szakaszokat	 is	 megadtuk,	 így	 az	 újszövetségi	
részekhez azonnal társíthatók a legfontosabb 
személyek. Nemcsak hitoktatáshoz, de történelem 
és irodalom órán is használható.

Az Ószövetség képes térképe igényesen meg-
festett térkép, melynek ábrázolásmódja közel 
áll a gyermekek világához. Szemléletes és korhű 
rajzokkal	mutatja	be	az	Ószövetség	világát.	Nemcsak	
hitoktatáshoz, de történelem és irodalom órán is 
használható.

cikkszám (egyben a három): 4697-4698-4699FL, méret:70x100  
cikkszám (külön-külön): 697, 698, 699, méret:100x130

cikkszám: 5002, 5001
méret: 160×120 cm

cikkszám: D8, 5003
méret: 160×120 cm
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A kereszténység születése térkép a 
kereszténység szülőföldjét, Palesztínát két 
különböző	 korszakban	 mutatja	 be.	 A	 képet	
a kereszténységnek a Római Birodalomban 
történő elterjedését ábrázoló térkép teszi 
teljessé.

A Pál apostol utazásait bemutató festett 
térkép a vallástörténeti sorozat harmadik 
darabja. Szemléletes és korhű rajzokkal 
mutatja	be	Pál	apostol	életének	állomásait.	

Fóliázott, faléces vál-
tozatban vagy állandó 
kifüggesztésre szánt, 
kedvező árú fémléces 
kivitelben is kapható.
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