
Óraterv  

A pedagógus neve: Ádámné Laczkó Melinda 

Műveltségi terület: Ember és társadalom 

Tantárgy: Történelem 

Osztály: 8. a 

Az óra témája: A világháború után 

Az óra cél- és feladatrendszere:  
A tanulók ismerjék meg a második világháború utáni területi változásokat, hatalmi átrendeződést és a háborút lezáró béke tartalmát. Tudják, Európa világhatalmi 

súlyának változását és annak okait. Értsék a kitelepítések jelentőségét és helyét az európai folyamatokban, valamint azt, hogy ennek részeként több millió embert 

(magyarokat is) áttelepítettek. Ismerjék meg az ENSZ alapításának céljait, szervezetét, működését, annak magyar vonatkozásait. Tudja a Népszövetség és ENSZ 

funkcionális hasonlóságait és különbségeit és annak jelentőségét. 
 

Az óra didaktikai feladatai:  

A háború menete és a lezárás tényei közötti kapcsolatok felfedeztetése. Ok-okozati összefüggések feltárása és megállapítása. Ismert és új információk 

összevetése, valamint azokból következtetések megállapítása. Következtetések megfogalmaztatása táblázat adatainak felhasználásával. Szöveges forrás 

információtartalmából ábra kiegészítése. Térképes források biztos elemzése, összehasonlítása, valamint saját térképi ábrázolás létrehozása. Teljes óravázlat 

elkészítése. 

 

Felhasznált források:  

Horváth Péter-Ispánovity Márta:Történelem az általános iskolások számára, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest 8-11. old. 

Csorba Csaba: Időutazás, Dinasztia 2003. 97., 104.old. ,  

Képes történelmi atlasz, Cartographia 56. és 57. old. kapcsolódó térképei, 

https://www.youtube.com/watch?v=j5RQBvUCLn8, 

https://www.youtube.com/watch?v=KqPvUf3cOFc, 

https://www.youtube.com/watch?v=CGsCYHTV2wk, 

http://ensz.kormany.hu/az-ensz-szerepe-a-nemzetkozi-bekefenntartasban,  

http://hu.humanrights.com/what-are-human-rights/brief-history/the-united-nations.html 

 

Dátum: Budapest, 2017. október 30. 
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Időkere

t 

Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések 

Módszerek Tanulói 

munkaformák 

Eszközök 

10 perc  Előkészítés, ráhangolás.  Tanári 

bemutatás és 

irányított 

forráselemzés, 

kérdezés. 

Egyéni 

megfigyelés, 

elemzés, 

válaszadás, 

következtetés. 

Film 

részlet és 

ppt. 

Az újjáépítés 

központi 

szerepe az 

időszakban. 

Magyar 

vonatkozás! 

15 perc Résztéma: 

Az ENSZ 

megalakulása, 

működése 

Feldolgozás: 

Írott forrás 

információtartalmá- 

nak elemzése, 

lényegkiemelés, 

ábra kiegészítés. 

 

 

Résztéma: 

A párizsi béke és 

következményei 

Feldolgozás: 

Tankönyvi 

szöveg használata 

összehasonlítás, 

fogalomkeresés 

és azonosítás, 

lényegkiemelés, 

térképkészítés. 

Résztéma:  

Hatalmi 

átrendeződés 

Feldolgozás: 

Táblázat készítés és 

elemzés, 

adatkeresés, 

következtetések 

megállapítása, 

térképes kiegészítő 

ábra készítése.  

 

Csoportmunka 

menetének 

koordinálása, 

egyéni 

segítségnyújtás, 

magyarázat.  

Csoportos 

megbeszélés, 

egyeztetés, vita. 

Egyéni 

feladatrögzítés, 

szövegelemzés, 

táblázat és 

térképkészítés. 

Tankönyv, 

tanári 

segédlet. 

Megfigyelhető 

a különböző 

források 

tanulói 

felhasználása 

az egyéni 

munka során. 

15 perc A résztémák feldolgozásának ismertetése, közös megbeszélése, 

vázlatkészítés. 

 

 

 

Ellenőrzés, 

javítás, 

értékelés, 

összefoglalás, 

kérdezés.  

Vázlatkészítés, 

javítás, 

kiegészítés. 

Füzet, 

tankönyv, 

tanári 

segédlet. 

Mindenki kész 

óravázlattal 

rendelkezzen! 

5 perc Házi feladat meghatározása, 

hangulati lezárás. 

Frontális közlés Egyéni 

lejegyzés,  

Füzet, ppt Átvezetés 

napjainkba. 

 


