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A) Bevezető 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

 

A tantárgyhoz az Oktatási Hivatal által elkészített kiegészítő útmutató logikus sorrendben 

tartalmazza azokat a dokumentummintákat, amelyeket a kollégák a későbbi gyakorlatukban és a 

portfóliókészítésnél is alkalmazhatnak. Az elméleti magyarázatok és a gyakorlati anyagok (pl. 

csoportprofil, tematikus terv és óraterv, illetve reflexió) segítik a pedagógusokat, hogy az általuk 

elképzelt megoldások hogyan kivitelezhetők az e-portfólióban, milyen anyagokat kell még 

elkészíteniük, majd rendszerezniük. 

A sablonok és minták már kipróbált gyakorlati tapasztalatokat tartalmaznak, amelyek pontosan 

leírják a tantárgyi követelményeket. A szakspecifikus értelmezések, a szaknyelv használata olyan 

lehetőségeket mutatnak be, amelyek más óratémákban is alkalmazhatók. 

Az általános iskolában tanító pedagógusok számára fontos, hogy a 1014 éves korosztály 

neveléséhez, oktatásához is legyenek konkrét dokumentumok a kiegészítő útmutatóban.  

A mintaóratervek sok olyan feladatot tartalmaznak, amelyek végig tevékenykedtetik a tanulókat, a 

szemléltető képanyag pedig a valóság hiteles bemutatását szolgálja. 

A kiegészítő útmutatóban található tematikus terv és óraterv középiskolai tananyagot dolgoz fel, 

ezért a munkacsoport kidolgozta az általános iskolai tananyaghoz kapcsolódó kiegészítő 

dokumentumokat, a tematikus terveket, hozzákapcsolódó óratervekkel és reflexióval.  

A tematikus tervek az 5. és a 8. osztályos témakörökhöz készültek. Az óratervben sok képanyaggal 

tettük színessé a tanóra menetét. Az ötödik osztályosok játszva könnyebben tanulnak, így a kooperatív 

technikákkal – kerekasztal, kupaktanács, kíváncsi kocka – sikeresebben átadható a tananyag. Nagyon 

lényeges, hogy minden reflexió tartalmazza a tanóra leírását, az érvelést és az önértékelést.  

A két koncentrikus körben történő történelemtanítás közös jellemzője, hogy az egyes eseményeket a 

kronológia mellett tematikus egységekben dolgozza fel. 

A kompetenciák az általános pedagóguskompetenciákat írják le a táblázatban, a konkrét példákat az 

indikátorokban értelmeztük. 

Az egyes indikátorok bontják le elemeikre a kompetenciákat, de tantárgyspecifikus, azaz történelmi 

példákat nem tartalmaznak. 

A kiegészítő útmutatóban szereplő dokumentumok gondolatébresztő javaslatokat tartalmaznak. 

Az útmutató ajánlásait úgy egészítettük ki, hogy mindenki számára érthetőek és felhasználhatóak 

legyenek. 
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B) Csoportprofil – 5. osztály 

 

Az osztályba 13 lány és 15 fiú jár. Az iskola alsó tagozatáról, illetve más iskolákból kerültek ide a 

tanulók. Az összevonás miatt az osztálytársak szeptemberben ismerték meg egymást, a kapcsolatok 

kialakítása egészen jól sikerült. Úgy látom, hogy mindenki beszél mindenkivel, az ülésrend 

tetszőleges. Természetes, hogy a régi barátok jobban megértik egymást, viszonyuk közvetlenebb. Az 

osztályban közel azonos a fiúk és lányok aránya, valamennyien pontosan követik a napi eseményeket, 

sőt túlságosan is figyelik és ellenőrzik egymást, ki, mit tesz a tanórákon, illetve a szünetekben. 

A szülői háttér megfelelő, a gyerekekre odafigyelnek, jó körülmények között élnek. A szülői 

választmány tagjai mindig együttműködőek és segítőkészek. Tájékozódnak az iskolai eseményekről, 

kérdéseikkel megkeresik a kollégákat. Fontos, hogy tanév elején beszéljék meg a problémáikat az 

osztályban tanító kollégákkal, mert így a jövőben elkerülhetők a félreértések. A gyerekek általában 

csak a saját nézőpontjukból mondják el az iskolában történteket, de a tanári vélemények nem 

maradhatnak ki az információk közül.  

Az osztály közössége lassan alakulgat, hiszen a három alsós osztályban más-más volt a szokásrend. 

A tanulóknak idő kell, hogy elfogadják és megszokják az új tanárokat és az új követelményeket. A 

házi feladatok általában rendben vannak, ugyan néha előfordul, hogy néhány tanuló felszerelése 

hiányos. 

A felső tagozat valamennyi tantárgya sok feladatot hozott a tanulók számára, több lett az iskolai 

elfoglaltságuk és a követelmények is nőttek. Ha jól működik egy új közösség, akkor lehetővé teszi 

tagjai számára az eredményes munkát.  

Úgy gondolom, hogy tanár-diák közös munkája kölcsönös tiszteleten, egymás udvarias elfogadásán 

alapul. A csoport viselkedését, feladatvégzését nagymértékben meghatározza, hogy a tanár milyen 

kapcsolatot alakít ki tanítványaival. 

 

Csoportdinamika:  

A gyerekek a tanév elején önszántukból sok feladatot vállaltak az osztályközösségért. Nem volt 

gond a felelősök kiválasztásával (leckenézők tízen akartak lenni). Inkább a túlzott érdeklődést és a 

segítőkészséget kellett okosan koordinálni. 

A teendők teljesítése új szokások kialakításával lehetséges. A tanulás – az új tantárgyaknál – 

komoly erőfeszítést igényel - a tudás megszerzése csak így lehetséges. 

A tanulócsoportban eddig nem tapasztaltam a házirendtől eltérő magatartást vagy fegyelmi 

problémát. Fontos, hogy a szülők partnerek legyenek, és gyerekeikben tudatosítsák az iskolai 

elvárásokat. Így a tanulók is jobban alkalmazkodnak a közösségi élet szabályaihoz. 

Egyelőre az alapvető szabályok betartatása sikeres volt. A fegyelem még nem az igazi, sokan 

kiabálnak be az órába, nem várják meg, amíg társaik válaszolnak. 

Tapasztalatom szerint, van néhány öntörvényű gyerek. Tudják, hogy képességeik jobbak a 

többiekénél és ennek hangot szeretnének adni. Többen vannak olyanok, akik mindig a másik társukat 

figyelik, minősítik. Véleményüket sokszor hangosan, csúnyán mondják el. 
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Nehezen megy az önálló tanulás, a szövegértés, a szóbeli kifejezőkészség fejlesztésre szorul. 

 

Az 5. évfolyam a felső tagozatos beilleszkedés szempontjából nagyon hangsúlyos. A tanulók egy 

része csendes, visszahúzódó, de sajnos a 2-3 hangadó bármi áron megpróbálja érvényesíteni akaratát. 

Az egyéni adottságok és a képességek megismerésén alapuló önismeret segíti a tanár-diák kapcsolatot 

is, hiszen a felelősségtudat a tanulmányi eredményeken jól látszik. 

  

Szaktárgyi fejlődés: 

A történelem új tantárgyként kerül a gyerekek órarendjébe 5. osztályban. Igaz, hogy alsóban is 

olvastak történelmi olvasmányokat, de néha ez nehezíti az egyéni tanulást. Sokan azt gondolják, hogy 

csak „mesélünk” az egyes témákról, és az otthoni felkészülés elmarad. 

Meg kell tanítani tanulni a jó képességű, szorgalmas gyerekeket is! A tanórákon önálló és páros 

munkában dolgoznak a frontális mellett. Sajnos a csoportmunkánál csak egy-két tanuló oldja meg a 

feladatokat, a többiek másolnak. Remélem, a későbbiekben fejlődik majd a kooperatív készségük, és 

eredményesebben tudnak majd együtt dolgozni! 

A szövegalkotás szóban és írásban sem könnyű, de a humán tantárgyaknál alapvető követelmény. 

Ezt alsó tagozaton keveset gyakorolták. 

Szívesen vállalnak gyűjtőmunkát, amit elmondanak a társaiknak. Érdekes témákat dolgoznak fel és 

a bemutatással a szóbeli kifejezőkészségük is választékosabb lesz.  

A tananyag sok új fogalmat, évszámot, nevet tartalmaz, az összefüggésekről nem is beszélve. 

Ezeket az órán nem lehet megjegyezni, otthon kell pontosan megtanulni. A gyerekek nagyon 

eredményorientáltak (ez nem baj), de nehéz megértetni velük, hogy mit kell tenni a jó jegyekért. 
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C) Tematikus terv 5. osztály: A magyarság történetének kezdetei és az Árpádok kora  

A pedagógus neve: X.Y. 

A pedagógus szakja: történelem 

Az iskola neve: gyakorlóiskola 

Műveltségi terület: ember és társadalom 

Tantárgy: történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

A tanulási-tanítási egység témája: A magyarság történetének kezdetei és az Árpádok kora 

A tanulási-tanítási egység cél-és feladatrendszere: ismeretszerzés – tanulás - kritikai gondolkodás - kommunikáció- tájékozódás térben-időben - 

helytörténet 

Előzetes tudás: magyar népmesék, mesefajták, mondák, legendák. Alsó tagozatos olvasmányok a hun-magyar mondakörből, a vérszerződés, a 

honfoglalás, Szent István. 

A tanulási- tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: Legyen képes a tanuló meglátni, hogy minden népnek van őstörténete. A 

tanuló ismerje fel a nomád népek élete és a letelepedett népek életmódja közötti különbségeket. Tanulja meg az Árpád-házi királyok uralkodásának 

legfontosabb részleteit. Az országalapítók, uralkodók munkájának megbecsülése, a közösségi összefogás és a helytállás erejének felismerése a haza 

védelmében. Hazánk európai keresztény államközösségbe való sikeres beilleszkedésének értékelése, a keresztény értékrend máig ható elemeinek és azok 

jelentőségének elfogadása.  

Mondák és valóság közötti kapcsolatok, a kritikai gondolkodás fejlesztése források feldolgozása alapján. 

Kritikai gondolkodás: forrásütköztetés a honfoglaló magyarok hitvilága és az új vallás összehasonlításával. Történelmi személyiségek jellemzése: I. 

István, I. László, II. András, IV. Béla. 

Kommunikáció: Beszámolók, kiselőadások a vérszerződésről, Csaba királyfiról, a fehér ló mondájáról. Az ősmagyarok életmódja: lakhelye, öltözködése, 

harcmodora, fegyverei.  

Tantárgyi kapcsolatok: természetismeret: a Kárpát-medence tájegységei; vizuális kultúra: festmények, filmek a honfoglalásról;  

magyar irodalom: Rege a csodaszarvasról, a magyar szentek történetei; ének-zene: a magyar népdalok, népi tánc és népzene. 
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Osztály: 5. osztály 

Felhasznált források: tankönyv: Apáczai Kiadó 2013. Bánhegyi Ferenc- Történelem 5. osztály, Apáczai Kiadó 2013. Bánhegyi Ferenc- Történelem 

munkafüzet 5. Képes Történelmi Atlasz. Lengyel Dénes: Régi magyar mondák. Móra Kiadó. Budapest,1994. 

Dátum: 2014. április−május 

 
 

Óra 
A téma órákra 

bontása 

Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési területek 

(attitűdök, készségek, 

képességek) 

Ismeretanyag (nevek, 

fogalmak, évszámok stb.) 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 
Házi feladat 

1. A magyar nép 

mondavilága. A 

magyar nép eredete 

Ismétlés, 

kiegészítésekkel 

 

Előzetes ismeretek 

felidézése. Rege a 

csodaszarvasról (monda)  

Segédtudományok az 

őstörténet tanításához 

Hunor és Magor, 

Anonymus, Kézai Simon, 

szittya népek, Árpád-ház, 

turul, László Gyula 

Csoportmunka, tanári 

magyarázat, egyéni 

beszámolók 

Térkép, tankönyv, 

internet 

Lengyel Dénes: Régi 

magyar mondák 

(Móra Kiadó) c. 

könyvből egy 

történetet elolvasni 

2. Az ősmagyarok 

életmódja, hitvilága 

Új ismeret tanítása Meseszerű és valóságos 

elemek megértése 

Sztyepp, nagy család, 

nemzetség, törzs, kazárok 

Frontális osztálymunka, 

önálló munka, tanári 

közlés 

Tankönyv, füzet, 

szakirodalom 

képei, a Feszty-

körkép 

Rovásírás 

tanulmányozása: saját 

név leírása azokkal a 

jelekkel 

3. Vándorlás az 

őshazától a Kárpát-

medencéig 

Az eddig tanultak 

alkalmazása, új 

ismeretek 

hozzáadásával 

A magyarok gazdasági élete. 

Díszítőművészet, kultúra 

Törzsek és törzsfők nevei, 

Kende, jurta, nemez, ötvös, 

tarsolylemez, vérszerződés 

Páros munka, önálló 

szövegfeldolgozás 

megfigyelési 

szempontokkal 

Füzet, tankönyv, 

térkép, időszalag 

Igaz-hamis állítások a 

füzetben, törzsek 

neveinek leírása 

4. A honfoglalás és 

letelepedés a Kárpát-

medencében. A 

magyar hadjáratok 

Új ismeret tanítása A magyar nép 

történelmének legfontosabb 

témakörei. 

A haza végleges 

megszerzése, népünk 

történelme a letelepedés 

után  

Kende, táltos, besenyők, 

morvák. 

Bölcs Leó, Szvatopluk, 

Levente, Taksony, 

Augsburg, Lehel és Bulcsú 

mondája 

 

Tanulói kiselőadások, 

tanári közlés, frontális 

osztálymunka 

Térkép, internet, 

munkafüzet, 

tankönyv 

Rajz készítése a 

füzetbe: magyar 

harcosról vagy Lehel 

kürtjéről 

5. A kereszténység 

elterjedése 

Magyarországon. Az 

államalapítás 

Új ismeret 

közlése 

Az állam szervezetét 

törvények határozzák meg. 

Térképhasználat. 

Történelmi, személyek 

jellemzése. Géza, Koppány, 

Imre. 

997-1038 

 Korona, tized, ispán, mise, 

főbíró, nádor, egyházmegye 

 

Tanári magyarázat, 

frontális osztálymunka 

Tankönyv. 

munkafüzet, 

atlasz, képek, 

időszalag 

 

 

A lecke tanulása 
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6. László király, a 

keresztény magyar 

állam megszilárdítója. 

Könyves Kálmán 

Alkalmazás 

Ellenőrzés, 

értékelés 

A trónviszályoknak Szent 

László vetett véget, 

visszaállt a magántulajdon 

és az egyház becsülete. 

Könyves Kálmán sikeres 

hadjáratai  

Kronológiai számítások, 

helytörténet. Szent László 

ereklyetartója a győri 

Székesegyházban. 

1077-1095 

Önálló 

szövegfeldolgozás, 

kérdés-felelet.  

Boszorkányok, 

kóborlók, vallási 

ünnepek.      

Tankönyv, füzet, 

szakirodalom 

képei 

Füzetben, írásban 

összehasonlítani I. 

István és I. László 

törvényeit. 

7. II. András és az 

Aranybulla 

Gyakorlás, új 

ismeret 

közlése 

Aranybulla: a magyar 

történelem legismertebb 

törvénye. A királyi birtokok 

adományozása a kincstár 

kiürülését eredményezte. 

A cselekvés és annak 

következményei közötti 

kapcsolat felismerése.  

Szentföldi hadjáratok 

Oklevél, szabályok, 

kancellária. 

Gertrúd, 1222 

Tanári magyarázat, 

páros munka, tanulói 

kiselőadás 

Szakirodalom, az 

Aranybulla rövid 

szövegének 

bemutatása. 

Ki volt Bánk bán? 

Miről szól Katona 

István drámája? 

8. A tatárjárás- IV. Béla 

uralkodása 

Motiválás, 

érdekességek 

Az ország helyzete, a belső 

elégedetlenség közben jön a 

tatár veszély. A Muhi csata: 

térkép! A második 

honalapító személye és 

jelentősége. 

Kommunikáció-szóbeli 

beszámoló a tanultakról, 

mások meghallgatása, saját 

gondolatok 

megfogalmazása. Kunok, 

tatárok, kővárak, hadsereg. 

1241-42, Julianus 

Irányított beszélgetés, 

frontális osztálymunka 

Tankönyv, füzet, 

térkép 

Mit jelent a:  

„Jön a tatár!”  

felkiáltás? Rövid 

esszé írása a füzetbe. 

 

9. Összefoglalás Gyakorlás, 

ellenőrzés.  

Felkészülés a 

témazáró 

dolgozatra 

Az Árpád-ház uralkodói 

teremtették meg a magyar 

államot, védték meg a belső 

és külső viszályoktól. 

Az önálló tanulás tanítása, 

összefüggő beszéd- szóbeli 

szövegalkotás. Állam, 

templomok, trónviszályok. 

Tanulói gyűjtőmunkák, 

önálló munka, tanulói 

ellenőrzés 

Feladatlap, tanári 

kérdések, tanulói 

feladatok 

A kidolgozott és 

ellenőrzött feladatok 

tanulása otthon. 

 
 
 

Reflexió az 5. osztályos tematikus tervhez: 
 

A tematikus terv részletesen leírja azokat a témákat, amelyeket az Árpádok kora c. fejezetben meg kell tanítani. A tanórák száma megfelelő, a leckék 

tananyaga logikusan kapcsolódik egymáshoz. Történelemórán az előzmények ismerete nélkül nem lehet új ismeretet tanítani, mert egyik tananyag sem 

érthető önmagában.  

A tanulók 5. osztályban még nem látják összefüggéseiben az eseményeket. Ezért minden tanóra elején sokat ismételünk. A feladatok konkrétan kérdeznek 

rá nevekre, fogalmakra és a topográfia is a tanórák szerves része. Sajnos több gyerek van, aki Magyarország térképén nem tud tájékozódni, azokat a 

városokat sem találja meg, amelyeket alsó tagozaton már tanultak: pl. Buda, Esztergom, Pannonhalma, Veszprém, Pécs. 
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Ezen a helyzeten úgy lehet javítani, hogy sok vaktérképet oldunk meg az órán, azaz égtájak, földrajzi területek, folyók megnevezésével találjuk meg a 

keresett települést. Sokat dolgozunk frontálisan térképpel és időszalaggal egyaránt.  

A tanulók egymás válaszait meghallgatják, aztán atlaszuk segítségével ráírják a megoldásokat a vaktérképre. A közös munka után tanári ellenőrzés van, 

így minden tanuló hibáját egyénenként tudom korrigálni. Az önálló munka ebben az esetben nem eredményes. Az időszalagot felrajzoljuk a táblára és 

mindenki a saját füzetébe, a tanult évszámokat folyamatosan ezen jelöljük. (kiegészítjük az újonnan tanultakkal) 

A magyar nép történetét az egyetemes történelmi események sorába is beillesztjük: pl. a vándorlás kora c. témánál, a honfoglalás előzményeinél, a 

hadjáratoknál, a hódításoknál, ill. a keresztes hadjáratoknál. 

A fokozatosság elve alapján indul a témakör a magyar nép eredetének megismerésével és jut el a tatárjárásig. A gyerekeknek ez nagyon sok ismeret, amire 

tanulás után emlékezni kell. 

A Tematikus terv időterve- a tananyag ütemezése megfelelő. Tanév vége felé nem lehet több órát adni az egyes tananyag-részek tárgyalására. Óvatosan 

építek a tanulók előzetes ismereteire, mert inkább a mesék világát jegyzik meg, nem a tényanyagot. Keverednek a valóságos és a mesei elemek.(Csaba 

királyfi, A fehér ló és a csodaszarvas mondája röviden került bele a tematikus egységbe) 

Fejlesztési területek: a szóbeli kifejezőkészség, a néma értő olvasás és a lendületes munkatempó gyakorlása. A gyerekek hajlamosak sokat időzni egy-egy 

feladaton, határozott tanári irányítással és ellenőrzéssel gyorsabban dolgoznak. 

Az előre mutató, segítő szándékú értékelés motiválja a tanulókat. Több önálló gyűjtőmunkát vállaltak az Árpád házi királyok uralkodásáról, törvényeikről, 

a csatákról. Pl. tatárjárás, Julianus útja, István király és az államalapítás, Bánk bán története. 

Az irányított beszélgetések, a tanári közlések a szakkifejezések használatára hívják fel a tanulók figyelmét. Gyakran előfordul 10-11 éves korosztálynál, 

hogy körbeírják a mondanivalójukat, nem a megfelelő fogalmakat alkalmazzák.  

Az összefoglaló óra rövid volt, nagyon siettünk, hogy valamennyi leckét átismételjük és megoldjuk a feladatokat. A gyakorlás, rendszerezés, didaktikai 

feladatként jelenik meg a tematikus egységben. Ekkor derültek ki olyan hiányosságok, amiket még alaposabban át kellett venni a számonkérés előtt.  

A jövőben, próbálom majd úgy ütemezni az ismeretanyagot, hogy két óra legyen az összefoglalás, így több idő marad a tanulói gyűjtőmunkák 

meghallgatására is. 
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D) Óraterv 5. osztály: László király, a keresztény magyar állam 

megszilárdítója 

 
A pedagógus neve: X.Y. 

Műveltségi terület: Ember és társadalom 

Tantárgy: történelem 

Osztály: 5. osztály 

Az óra témája: László király, a keresztény magyar állam megszilárdítója 

Az óra cél- és feladatrendszere: tanítandó ismeretek, fogalmak: 

Szent László vetett véget a trónviszályoknak, új törvények. Könyves Kálmán uralkodása. 

Kronológiai számítások, helytörténet (Szent László hermája Győrben) 

Az óra didaktikai feladatai: alkalmazás, ellenőrzés, értékelés 

Tantárgyi kapcsolatok: irodalom, földrajz, matematika, vizuális kultúra 

Felhasznált források: 

 Bánhegyi Ferenc 2013. Történelem tankönyv. Apáczai Kiadó. Bánhegyi Ferenc 2013. 

Történelem munkafüzet. Apáczai Kiadó.   

 Képes történelmi atlasz 2010. Cartographia Kiadó.  

 Dr. Spencer Kagan 2004. Kooperatív tanulás. Ökonet.  

 Szabolcs Ottó (szerk.) 1999. Ki kicsoda a történelemben?  Anno Kiadó.  

 Magyarország története 1242-ig. 1981. Akadémiai Kiadó.  

 

Az óra menete 

1. Óra eleji ismétlés 

Néhány tanári kérdés: 

 Hányadik században járunk? 

 Miről tanultunk az elmúlt órákon? 

 Mutasd be röviden Szent István államszervező tevékenységét! 

2. II. Előzetes kutatási feladatot kap mindegyik csoport (egy csoportba 4 tanuló tartozik) 

Fogalommagyarázat:  

 Trónviszályok 

 Ereklye 

 Törvények 
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A tanulók, a tanórán, a KEREKASZTAL c. feladattal mondják el egymásnak a megoldásokat. 

Ez a következő módon történik: A diákok körbeadnak egy papírt, emlyre mindenki ráírja a 

fogalomhoz kapcsolódó gondolatait: 

 

Trónviszályok: a trónért folyó harc, az uralkodók híveiknek földadományokat adnak, így próbálják 

támogatásukat megszerezni. A belviszályokban szembenálló felek néha külső segítséget is igénybe 

vesznek. 

Ereklye: a szentek testrészei, ruhadarabjai vagy velük kapcsolatos tárgyi emlék, amelyeknek csodás 

erőt tulajdonítottak. 

Törvények: a társadalmi magatartás jogszabályainak rendszere, melyet mindenkinek be kell tartania. 

Az igazságszolgáltatás feladata ennek ellenőrzése. 

 

Módszerek, munkaformák: önálló, csoport és frontális osztálymunka 

Eszközök: tankönyv, füzet 

Idő: 15 perc 

 

3. III. Szemléltetés:  

Topográfiai feladat: 

Magyarország Szent László korában 

 

Feladat: Jelöld be a következő településeket a vaktérképen! 

a/ Várad 

b/ Győr 

c/ Visegrád 

 
 

 
 
 
Kronológiai feladat: 
Feladat: Mi a közös a három 
„szentben” (István királyban, 
Imre hercegben és Gellért 
püspökben)? 
Válasz: 1083-ban I. László avatta 
őket szentté. 
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Keresztrejtvény: 

  

  

 

 

 

  

 

1. Egy ország irányításának és 

igazságszolgáltatásának joga és gyakorlása 

2. Vallási szempontból tökéletesnek tekintett 

személy, akit halála után az egyház ilyennek nyilvánított 

3. I. István király fia 

4. Az ország nagyobb területű közigazgatási egysége, amelyet az ispán vezetett 

5. I. László édesapja 

 

Idő: 10 perc 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Tanári magyarázat: 

Szent László uralkodásának rövid bemutatása.  

Hatalomra jutása után az országot szigorú törvényekkel irányította. Kiemelten védte a 

magántulajdont, mert a király elől menekülők (a kóborlók) sok esetben lopni kényszerültek. A 

törvények erősítették az egyházat, kötelező volt a templomba járás.  

Vasárnap és ünnepnap senki sem dolgozhatott (évente 37-38 ünnepnap volt). A pogány szokások 

szerint élőket büntette.  

A kereszténység és a királyi család tekintélyét I. László szentté avatásokkal növelte. 

Koponyacsontja a győri Bazilikában található hermában őrzi emlékét. 

A szent ereklyét Náprági Demeter erdélyi püspök hozta Nagyváradról Győrbe, amikor főpásztorrá 

nevezték ki 1607-ben. Minden év június 27-én, ünnepi körmeneten hordozzák körbe a szent király 

hermáját. 

A herma szó jelentése: mellszobor alakú ereklyetartó. 

www.gyor.hu 

1

.    H A T A L O M 

2

.  S Z E N T     

3

.  I M R E      

4

. V Á R M E G Y E   

5

. B É L A       

http://www.gyor.hu/
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Puzzle: 

Feladat: a három csoportnak időre kell kirakni a herma képrészleteit! 

Módszerek, munkaformák: önálló és frontális munka, tanári magyarázat, egyéni beszámoló 

Eszközök: képrészletek, tankönyv, atlasz 

Idő: 10 perc 

 

4. Részösszefoglalás: 

GONDOLKOZZ-BESZÉLD MEG! 

Kupaktanács: 

A négyfős csoportok azonos feladatot kapnak. Először mindenki önállóan elolvassa a szöveget, 

majd konzultál a társaival. Aztán a csoportok egymásnak is elmondják a megoldásokat. 

A feladat menete:  

 probléma felvetése 

 gondolkodási idő 

 megbeszélés 

 a gondolatok megosztása a többiekkel 

 

Részlet a győri Bazilika történetéből: 

A győri római katolikus egyházmegye székesegyháza a 

Káptalandombon található a Püspökvárral szemben. Itt őrzik 

Magyarország egyik kiemelkedően fontos nemzeti ereklyéjét, a Szent 

László-hermát. A székesegyházat Szent István király alapította, első 

formájában román stílusban épült, majd a tatárjárás után gótikus stílusban 

épült újjá. A XV. század elején 

Héderváry János kápolnát építtetett mellé, ebben őrzik ma is a Szent 

László-hermát. Hazánk legértékesebb ötvösművészeti remeke aranyozott 

ezüstből készült. Feltehetőleg az uralkodó vonásait őrzik. A fejrészt III. 

Béla idején Dénes mester készítette. A XIV. században restaurálták, 

ekkor a régi mellrészt megnagyobbították. 1600-ban Prágában készült a 

nyakrész és az eredeti négyágú gótikus koronát is ekkor alakították a mai 

tízágúra. A koronát színtelen kvarc- és üvegdíszek emelik ki. 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.org/
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Ellenőrzés, ismétlés: KÍVÁNCSI KOCKA c. feladatnál egy 10x10 cm-es kockára csak 

kérdőszavakat írunk. A gyerekek dobnak a kockával, és amelyik kérdés sikerül, arra rövid válaszokat 

adnak. 

 

KÁPOLNA 

 

KI?                    - Héderváry János 

MIT?                 - kápolnát 

HOL?                - Káptalandombon 

MIKOR?           - XV. században 

HOGYAN?       - gótikus stílusban 

MIÉRT?            - ott őrizzék a hermát 

 

Módszerek, munkaformák: páros munka frontális kiegészítésekkel, tanári közlés 

 

5. Könyves Kálmán uralkodása: 

Rövid tanulói felolvasás a tankönyvi forrásból 

 

Tanári kérdések: 

 Hogyan lett király Könyves Kálmán? 

 Miben követte I. László és István király politikáját? 

 Merre hódított Könyves Kálmán? 

 

Idő: 5 perc 

 

6. Összefoglalás, rendszerezés: 

Válaszd szét, melyik királyhoz köthetők az állítások! 

 Törvényei erősítették az egyházat 

 Elfoglalta Dalmáciát 

 Enyhítette a lopás büntetését 

 Kezdeményezte I. István szentté avatását 

 Nagy műveltségű király volt 
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 Meghódította Horvátországot 

 

Munkaforma: önálló munka, frontális ellenőrzés 

Eszközök: munkafüzet, táblai írás 

Idő: 5 perc 

 

 

Házi feladat megbeszélése: 

Illusztráció készítése (bármilyen technikával) a Szent László hermáról. 
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E) Reflexió - 5. osztály történelem 

A tanórát az angol tagozatos osztályban tartottam. Szorgalmas, jó képességű gyerekek járnak ide, 

akiket alsó tagozaton nyelvi szintfelmérő után válogattak össze. 

Az óra - mint mindig - ismétléssel kezdődött, a gyerekek aktívak és kezdeményezőek voltak, sokat 

jelentkeztek. A tanórákra rendszeresen készülnek, tehát ismerik az előző leckékben leírt tananyagot. A 

motivációs feladat – keresztrejtvény megfejtése - adta az óra fő témáját, vagyis a hermaszót, amire 

ráépültek a további feladatok. 

A tanári utasításokat megértették a tanulók, inkább a túlzott aktivitásukkal volt probléma. Itt 

fegyelmezni is kellett, mert nem várták meg egymás válaszait, többen bekiabálták a megoldást. A 

fogalomhasználat ismétlő jellegű volt, hiszen az előző fejezetben tanultuk az ereklye – törvény - 

hadjárat kifejezéseket. Újra meg kellett magyarázni a „vármegye” kifejezést, mert nem használták 

pontosan a tanulók. A történelmi szakkifejezések használata 5. osztályban is kötelező elvárás!  

Tanári kérdések segítségével beszéltünk a szentekről. A tanári közlés mellett a kérdés-felelet 

módszerét választottam. Az óra időbeosztását tudtuk tartani, nem kellett sürgetni a gyerekeket, mert a 

magatartásukkal is addig nincs baj, amíg sok feladatuk van. Igyekeztem mindegyiküket meghallgatni. 

Olyan feladattípusokat kerestem, amelyeket ismert az osztály, mert gyakran használjuk, sikere volt. 

A gyerekek figyelmét a képkirakó játékkal tartottam ébren, ill. a Kupaktanácsban megvitatott 

kérdések, válaszok is jobban rögzülnek, ha a tanulók önállóan fogalmazzák meg a feleleteket. 

A legközelebbi tanórán az 1-2 nem jelentkező tanulóra kell jobban figyelni, mert a Kíváncsi kocka 

rövid kérdéseire nem mindegyikük tudta a választ. Nem követték végig az órán elhangzott 

megoldásokat. 

A témakör többi leckéje kapcsolódik ehhez a tananyaghoz, ezért lényeges, hogy a tanulók 

érdeklődését fenntartsuk. A csoportmunkánál nem derül ki egyértelműen, hogy ki, mennyit dolgozott a 

feladat megoldásában, csak az egyéni kérdéseknél. 

Óravezetésem határozott volt, pozitív hozzáállásom a visszahúzódó tanulókat is aktív órai munkára 

sarkallta. Az órára helytörténeti anyaggal is készültem, így a győri Bazilikáról többet beszéltünk, a 

tanulók előzetes tudása érdekesebbé tette a tananyag feldolgozását. 

A szemléltetés esztétikus volt, az óra megfelelő részeinek megértését segítette. 

Az ellenőrzések frontálisan, tanári irányítással történtek, a tanulók a csoportmunkánál ellenőrizték 

egymást. A hibátlanul megoldott feladatokra szóbeli dicséretet és egy pluszt adtam (három plusz egy 

kisötös és két kisötös egy nagy). 

A didaktikai faladatok megvalósultak, az óra végi rendszerezés sem maradt el. Az összefoglaló 

feladatot szinte hibátlanul oldották meg a tanulók. 

Az óra elérte célját, a tanulók megismerték Szent László uralkodását. 
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F) Tematikus tervhez tartozó 4. óraterv 

A pedagógus neve:  

Műveltségi terület: Ember és társadalom 

Tantárgy: történelem  

Osztály: 8.a 

Az óra témája: Az európai háborúból világháború lesz (A Szovjetunió megtámadása, Pearl Harbor) 

Az óra cél- és feladatrendszere: A háború kiszélesedésének okai, a miértek keresése az agresszióra, a háborúba belépésre 

Új ismeretek: 

Évszámok: 1941. június 22. , 1941. december 7. 

Fogalmak: villámháború, koalíció, világháború, tengelyhatalmak, a Szövetségesek, washingtoni nyilatkozat 

Személyek: Churchill, Roosevelt, Barbarossa Frigyes  

Topográfia: Leningrád, Moszkva, Sztálingrád, Kaukázus, Pearl Harbor 

Az óra didaktikai feladatai: motiválás, szövegértés, kommunikáció, kritikai gondolkodás fejlesztése, térben-időben tájékozódás 

 

Felhasznált források: Helméczy Mátyás: Történelem 8.Nemzeti Tankönyvkiadó, történelmi atlasz és ennek digitális változata, internet, Nagyné Horváth 

Magdolna: Történelem 8.Pedellus Tankönyvkiadó.- Képességfejlesztő feladatgyűjtemény DVD-tár: Pearl Harbor 
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Idő A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok Módszerek Munkaformák Eszközök Megjegyzések 

1’  szervezési feladatok: 

jelentés, naplóbeírás, 

felszerelés ellenőrzése 

     

2-5’ Rendelje az információkat 

a megfelelő országhoz. (3. 

melléklet) 

Ráhangoló feladat, ismétlés ismétlés, motiváció, 

hiányosságok 

korrekciója 

rendszerező 

feladat 

megoldása 

frontális, 

egyéni munka 

interaktív 

tábla 

 

 

6-8’ A házi feladat javítása A házi feladat ellenőrzése a 

KTA és az interaktív térkép 

használatával 

ismétlés, motiváció, 

hiányosságok 

korrekciója 

önellenőrzés egyéni munka KTA, füzet, 

interaktív 

tábla 

Tk.: 90. oldal 1., 

2. kérdésére 

írásban válasz 

9.’  Célkitűzés megfogalmazása  tanári közlés frontális munka   

10-16. Tanulói prezentáció: A 

Barbarossa-terv és 

megvalósítása (2.1. 

melléklet) 

lényegkiemelés, vázlatírás 

kulcsszavak segítségével. 

A tábla hátoldalára 

lejegyezni a 

kulcsinformációkat. 

Kiemelt megfigyelési 

szempont: Milyen 

irányokban támadott a német 

hadsereg, és mi volt ezzel a 

célja? 

Egy esemény több 

rétegének 

bemutatása. 

tanulói 

bemutató 

frontális 

munka, 

prezentáció 

interaktív 

tábla, füzet 

Előzetesen a 

szünetben 

feltenni az aktív 

táblára a 

bemutatót! (Az 

asztalra tegye, 

majd a végén a 

történelmi 

prezentációk 

mappába.) 

16-20.  A KTA térképén és az 

interaktív táblán nyomon 

követni az eseményeket. 

A „C” csoportnak direkt 

segítség a térképen és a 

kulcsinformációk 

keresésében. 

Önállóan tudjanak 

lényeges információt 

kiemelni a 

bemutatóból! 

tanulói 

bemutató 

lényegkieme-

lés: 

kulcsinfor-

mációk 

keresése 

prezentáció-

ból 

egyéni munka interaktív 

tábla, füzet 

 

21.  Tanári magyarázat:       
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A háború világháborúvá 

szélesedik 

22-27. Tanulói prezentáció: Pearl 

Harbor (2.2. melléklet) 

lényegkiemelés, vázlatírás 

kulcsszavak segítségével. 

A tábla hátoldalára 

lejegyezni a 

kulcsinformációkat. 

Kiemelt megfigyelési 

szempont: Mi volt a célja 

Japánnak? Miért tudott 

könnyű győzelmet aratni? 

 A földrajzi, 

gazdasági tényezők 

felismerése a 

történelmi 

eseményben. 

tanulói 

bemutató 

frontális 

munka, 

prezentáció 

interaktív 

tábla, füzet 

 

28-32. A KTA térképén és az 

interaktív táblán nyomon 

követni az eseményeket. 

A „C” csoportnak direkt 

segítség a térképen és a 

kulcsinformációk 

keresésében. 

Önállóan tudjanak 

lényeges információt 

kiemelni a 

bemutatóból! 

tanulói 

bemutató 

lényegkieme-

lés: 

kulcsinfor-

mációk 

keresése 

prezentáció-

ból 

egyéni munka interaktív 

tábla, füzet 

 

33-

39.’ 

1. Értelmezzék párban 

a következő 

fogalmakat 

(4. melléklet) 

2. 1 pár: Készítsetek 

objektív tudósítást 

a szemtanú 

szemszögéből a 

Pearl Harbor-i 

eseményekről! Egy 

tévedést tegyetek 

be a tudósításba! 

3. A fogalmak 

2 pár segítséget vehet 

igénybe: tk. fogalomtára 

alapján értelmezze a kihúzott 

fogalmat! („C” csoport) 

Pontos 

szaknyelvhasználat, 

rövid, lényeglátó 

megfogalmazás. 

Rendszerezés 

definícióalko

-tás 

pármunka füzet, KTA A feladat 

könnyű, csak a 

verbális, pontos 

megfogalmazás 

okozhat gondot. 
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meghallgatása 

40-42. A tudósítás meghallgatása, 

a tévedés kiszűrése: 

hibakeresés 

 Figyelem, 

koncentráció 

fenntartása, 

fejlesztése 

hibakeresés  frontális munka   

43. A házi feladat lejegyzése A házi feladat kijelölése: 

Tk.88−89. oldalának értelmező 

megtanulása, fgy.: 51. oldal 3., 

4., 5. feladat 

 

Az ismeretek 

rögzítése 

tanári közlés egyéni munka tk., fgy., 

leckefüzet, 

füzet 

 

44-

45.’ 

Az órai munka 

önértékelése: mindenki 

írjon fel a füzetbe 3 szót, 

ami a mai órai munkáját 

jellemzi.  

Tanári értékelés, 

visszacsatolás 

Az önértékelés 

fejlesztése 

önértékelés egyéni munka   

 

. 

 

Melléklet: 

1. felhasznált taneszköz: Helméczy Mátyás: Történelem 8. Nmezeti Tankönyvkiadó. 88−91. o. KTA 28. a,b térképe 

interaktív térkép: II. világháború, 1939−1942. 

 

2. A prezentáció diái 1.-10. 

A szöveges dokumentumot általában nem szoktam elkérni. 

Mellékletbe csak azokat a diákat tettem, ahol valóban tartalmi elemek vannak: a forrásmegjelölést, az elköszönést és a készítő nevét nem. 
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Készítette: P

Harmadik Birodalom
Románia

Finnország
Olaszország

Magyarország
Szlovákia

Független Horvát Állam

Szovjetunió

 A Szovjetunió elleni hadműveletnek ideológiai, 

politikai és gazdasági okai voltak.

 Valós okai azonban feltehetően gazdasági

jellegűek.

 A haditervet egy német-római császár neve után 

Barbarossa- tervnek nevezték. A Führer úgy gondolta, 

hogy néhány hét alatt végez a hatalmas, ám iparilag és 

katonailag gyenge szovjet birodalommal. 

 Az orosz (és az összes szláv) lakosságra a pusztulás , 

a kitelepítés vagy a rabszolgamunka várt. A 

megszerzett területekre telepített németek vezetése 

alatt a helyi parasztság élelmiszerekkel látta volna el a 

Harmadik Birodalmat.

 

 

 

 A haditerv szerint 

egyszerre három 

irányban támadtak 

volna a 

Szovjetunióra: 

északon Leningrádot, 

középen Moszkvát, 

délen pedig a Fekete-

tenger partvidékét 

foglalták volna el.

 Az orosz hadsereg nyugati vonalainak 

megsemmisítése.

 Ezután gyors ütemben előre kell nyomulni az ázsiai 

Oroszország vonaláig, és elpusztítani az Urál- vidék 

ipari  létesítményeit.   

 E hadműveletek során az orosz balti-tengeri flotta

gyorsan elveszti támaszpontjait és ezzel 

harcképességét is.

 Az orosz légierő támaszpontjait harcképtelenné tenni.

 Haditechnikai csőd

 Felkészületlen hadsereg
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A Barbarossa-hadművelet célkitűzéseit 

nem sikerült megvalósítani: a Wehrmacht 

nem tudta elfoglalni sem Moszkvát, sem 

Leningrádot. Utóbbi egészen 1944-ig 

ostrom alatt volt, lakosainak és védőinek 

elképzelhetetlen nehézségekkel kellett 

szembenézni az ostromlott városban. 

 

 

2.2. 10. -  dia 

Készítette: N

 1941. december 7.

 Nagumo Csúicsi

 amerikai támaszpont 

 Hawaii-szigetek

 Japán hódító politikája

 USA reagálása

 Japán elkerülhetetlennek tartotta a háborút

 elegendő nyersanyag

 Jamamato Iszoroku

 1941. november 26.

 Kuril-szigetek

 zseb-tengeralattjárók 

 Minday-szigetek

megkerülése

 nagy meglepetés

 

 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Történelem 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 24 

 
 

 két figyelmeztetés

 tengeralattjáró

 repülőgépek          kaliforniai erősítés

 valójában támadó japán gépek

 Fucsida Micou vezetésével

 a kikötő és a szigeteken lévő repülőterek 
támadása

 202 amerikai repülő         1/4-e

 170 repülőgép

 a kevésbé sérült hajók támadása

 alig 3 óra alatt

 megtervezték

 az épségben maradt hajók és repülőgépek 
támadása lett volna a cél

 Nagumo lefújta a hadműveletet

 nem volt jó ötlet

 amerikai csatahajó

 japán bombatalálat

 2 napig égett

 amerikai flotta megbénulása

 Roosevelt: „a gyalázat napja”

 európai háború         világháború

 két nagy ellenséges koalíció végleges 
kialakulása 
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3. melléklet 

 

Tanári utasítás: (Kivetítve az interaktív táblán.) 

Rendeld az információkat a megfelelő országhoz! 

1. Lengyelország 

2. Dánia 

3. Norvégia 

4. Benelux államok  

5. Franciaország 

6. Nagy-Britannia 

7. Jugoszlávia 

8. Görögország 

 

 

Információk: a háború kezdete; terrorbombázás; Balkán; az első, 1940-ben elfoglalt ország; 1941 tavasza; a kétfrontos háború elkerülése a cél; 

nehézvíz; a német hadsereg nem éri el a célját; 1940. nyár−ősz; 1940 tavasza; az országot a németek két részre osztják. 

 

Ellenőrzés: az aktív táblán 1 tanuló a megfelelő ország mellé húzza az információt. (A „C” csoport 4 tagjának csak a sárgával kiemeltet kell 

megoldania.) 

 

Visszacsatolás: Mi okozhatott nehézséget? 
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4. melléklet:  

 

Értelmezzétek, jellemezzétek a következő fogalmakat! 3-3 azonos fogalom van, tehát a párok majd összehasonlíthatják, kiegészíthetik munkájukat. 

Fogalmak, amelyeket jellemezni, értelmezni kell: 

 világháború 

 anyahajó 

 villámháború 

 hadüzenet nélküli háború 

 tengelyhatalmak 

 a Szövetségesek 

 a washingtoni egyezmény 
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G) A tematikus tervben szereplő 4. óra reflexiója 

A tanóra alapvetően elérte a megfogalmazott célt: az egyéni képességek fejlesztése mellett (2 

prezentáció) alkalom nyílt a gyakorlásra, rendszerezésre, elmélyítésre. 

Az ismétlő feladatot és a házi feladatot is jól oldották meg, de 7 tanulónál volt hiba mindkettőben. 

Az új ismeretek elsajátítása megvalósult. Ezt leginkább a következő óra eleji ráhangoló, majd 

ismétlő feladat igazolta. A topográfiai tudásuk egyre magabiztosabb, jól dolgoznak a KTA és az 

interaktív tábla térképén is. 

Mindkét prezentáció jó volt, de „D”-nek (Barbarossa –terv) jobban kell ügyelnie a képi és szöveges 

információ arányára, és hogy el tudja választani az érdekességet a valóban fontos, kiemelendő 

információktól. 

Az osztálytársak jól tudták követni a bemutatót, helyesen emelték ki a kulcsinformációkat, 

jegyzeteltek. (Három tanulónak - „C” csoport - apróbb értelmező jellegű segítséget adtam.) A 

bemutató alapján a történések reprodukálása jól sikerült. 

A legsikeresebb megvalósítás a kreatív feladathoz („Tudósítás a japán támadásról”) kapcsolódott.  

Ráadásul csavarral oldották meg a feladatot (a munkamegosztás nagyon hatékony és igazságos volt): 

egy japán pilóta és egy amerikai civil szemszögéből is tudósítottak. 

A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése az osztály nagyobb részénél a mai órán is megvalósult. 

Minden tanuló kapott értelmező-gondolkodtató feladatot is. 

Változtatások: 

A fogalomértelmező feladatnál pontosabban kell nekem meghatározni a feladatot, mert három pár is 

a fogalom kibontását, jellemzését értelmezte a definícióalkotás helyett. 

Tudatosan nem terveztem az egész tanóra összefoglalását, gondolván, hogy a két részösszefoglalás 

elégséges lesz a rögzítéshez.  Ezen módosítani fogok: ha villanásszerűen is, de az egész órára kiterjedő 

összefoglalást kell legközelebb terveznem. 

 


