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Tanmenet angol nyelvből
5. osztály
Tankönyv: Tom Hutchinson: Project 1 Third Edition
Haladási ütem
Kommunikációs
hónap - hét
szándékok
Szeptember 1 Bevezetés – Hello
Bemutatkozás, bemutatás,
ismerkedés, névtanulás
2

Unit 1 – Getting started
Dolgok megnevezése, a
tanterem tárgyai,

Mennyiségi viszonyok – számnevek, főnevek
egyes és többes száma

3

felszólítás, tiltás: iskolai
utasítás

Igék felszólító alakja

Szókincs: számok, főnevek

A szabályos és rendhagyó főnevek egyes és
többes száma Létezés kifejezése: there is, there
are
Szövegösszetartó eszközök – személyes
névmások

4

Október

Fogalomkörök
és azok nyelvi kifejezései

5

6

7

Köszönés, elköszönés
Betűzés

A magyar és angol helyesírás, az angol írás és
beszéd közötti különbség

Hogyan üdvözlik, szólítják
meg egymást a különböző
emberek?
KIP*: számolás, távolság,
matematikai alapműveletek
Ismétlés, gyakorlás,
dolgozatírás

Térbeli viszonyok – elöljárószók

November

8

Unit 2 – Friends and family

9

Bemutatkozás, a származási
ország megnevezése,
információkérés.
Országnevek.

10 A család bemutatása
Szókincs: családtagok,
személyes adatok, tárgyak

Cselekvés, történés, létezés kifejezése – a ’be’
ige jelen idejű alakjai

Birtoklás kifejezése – birtokos jelzők,
névmások

11 Információkérés, tájékozódás Szövegösszekötő elemek: szórend – kérdés,
állítás, rövid válaszok.
A hét napjai, cselekvések
Kérdőszavak

December

12 Képeslapírás, postai címek
földrajzi ismeretek,

Térbeli viszonyok: elöljáró szavak

13 Ismétlés, gyakorlás,
dolgozatírás
14 Unit 3 – My world
Személyes tulajdon,
Szókincs: technikai
eszközök, állatok

Birtoklás kifejezése - ’have got’, tagadás
Minőségi viszonyok: melléknevek
Birtoklásra való rákérdezés (Have you got?)

15 Iskolai tantárgyak
Január
16 A brit és magyar iskola
17 Az ember és az állat,
testrészek
18 Ismétlés, gyakorlás,
dolgozatírás
19 Évfolyamvizsga más
tárgyból
Február

Március

20 Unit 4 – Time
Információkérés

Időbeli viszonyok

21 Az idő kifejezése
A napirend leírása

Cselekvés, történés, létezés kifejezése –
egyszerű jelen idő

22 Szókincs: napirend,
szabadidős tevékenységek

Egyszerű jelen idő állító, tagadó, kérdő
formája

23 Brit iskolai sportok
24 zenetanulás, hangszerek

25 Ismétlés, gyakorlás,
dolgozatírás
26 Unit 5 – Places
Dolgok helyének megjelölése
Szókincs: a ház helyiségei,
bútorok
Április

Létezés kifejezése – ’there is/there are’ állító,
tagadó és kérdő formái
Térbeli viszonyok: elöljárószavak

27 A városi élet színterei
Információkérés, -adás
28 Ki mit tud?
időtöltései

Képesség kifejezése – ’can’
Modalitás – ’must’, can, can’t

29 A jellegzetes brit ház

Május

30 város bemutatása
31 Ismétlés, gyakorlás,
dolgozatírás
32 Unit 6 – People
Személyek leírása
Betegség leírása
33 Szókincs: melléknevek,
ruhadarabok, vásárlás

Június

35 Kulturális oldal: a
multikulturális Nagy-Britannia
36 Projekthét más tárgyak
tanáraival

Cselekvés, történés, létezés kifejezése –
folyamatos jelen idő
A kétfajta jelen idő összehasonlítása
Minőségi viszonyok: melléknevek

Angol nyelv 5. évfolyam
1. óraterv: A szoba
Az óra témája: A szoba, helyhatározói elöljárók.
Az óra cél- és feladatrendszere:
 Szókincsbővítés: a szoba használati tárgyai.
 Nyelvtan: helyhatározói elöljárók (a prepozíció fogalma, helye a mondatban, nyolc helyhatározói prepozíció), helymeghatározás.
 A csoport vegyes tudása miatt egyes tanulók számára új a tananyag, mások számára ismétlést és gyakorlást jelent.
Az óra didaktikai feladatai: Ráhangolás, új ismeret bemutatása/ismétlése és gyakorlása. Felismerés, megértés, alkalmazás.
Tantárgyi kapcsolatok: Környezetismeret és Technika, Életvitel és Gyakorlat: a ház és helyiségei, Rajz és vizuális kultúra: használati tárgyak,
épületek, Magyar nyelvtan: szófajok.
Felhasznált források:
 Tom Hutchinson: Project 1 Third Edition Student’s Book, Oxford University Press 2008, 52.o.
 Tom Hutchinson, Cheryl Pelteret: Project 1 Third Edition Munkafüzet, Oxford University Press 2008
Időkeret
(perc)

Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek

2

3

Jelentés,
adminisztráció

A hetes angol kérdésekre válaszol. (What day is it
today? Who is absent? How are you? …)
A tanár felírja magának a hiányzókat, a táblára
pedig a dátumot.
Ráhangolás:
A diákok egymásnak dobják a labdát. Aki a labdát
szókincsgyűjtés: a megkapja, megnevezi a tanterem egyik használati
tanterem használati tárgyát (ismételni nem szabad). Aki mondott szót,
tárgyai
leülhet. Mindenkire sor kerül.

Megjegyzések: elérendő cél
Tanulói
munkaformá
k

Eszkö
zök

Frontális,
egyéni
szóban

Adminisztráció.
Egy diák részt vesz egy rövid,
kiszámítható beszélgetésben.

Közös munka labda
szóban

A téma bevezetése ismert szókincsen
keresztül, hasonlóságok megtalálása.
Játékos órakezdés, csoportdinamika
figyelembevételével (lány fiúnak

Időkeret
(perc)

Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek

10

7

10

Szókincsbővítés:
A tanulók csukott könyv mellett meghallgatják a
hallgatás (52. o. szavakat CD-felvételről, és ismétlik őket.
/CD: 2.23),
kiejtésgyakorlat
Szótárazás
A tanulók kinyitják a könyvet, és a csoport közösen
átnézi a szószedetet. A tanár a szavakat a táblára
írja angol és magyar nyelven. A diákok a számukra
ismeretlen szavakat a szótárfüzetükbe írják.
Olvasás 52.o. / 2a
A diákok a szoba leírását elolvassák.

Megjegyzések: elérendő cél
Tanulói
munkaformá
k

Eszkö
zök

közös munka, CD,
hallás,
szóbeli

közös
és tanegyéni
könyv
munka,
írásban
egyéni
tanolvasás
könyv
52.old. / 2b
Párban megválaszolják a feladatot rámutatással pármunka
(Where’s Edward the teddy bear? stb.).
közös,
Elöljárók keresése
A tanár kérésére a tanulók a szövegben olyan szóban
szavakat (azaz elöljárókat) keresnek, mint az in,
(on, of), és megpróbálják megfogalmazni, hogy mi
a közös bennük (a mondatban betöltött helyük és
szerepük).
Helyhatározói
A tanulók meghallgatják a CD-felvételt, és ismétlik Közös munka CD
elöljárók 52.o./3, a hallott elöljárószót. A képek alapján megfejtik a szóban
CD: 2.25
jelentésüket.
A tanár a táblára, a tanulók a füzetükbe írják a
szavakat egy példával és jelentéssel együtt (pl: in Frontális
the bed – az ágyban).
szóban
Felírják a prepozíciók mondatban betöltött egyéni
szerepére és helyére vonatkozó szabályt.
írásban

dob, fiú lánynak, nagyon kell
figyelniük egymásra).
Új szavak megismerése, helyes
kiejtése.
Szókincsbővítés. Mindenki csak a
számára új szavakat írja ki, vagy
azokat, amelyeket ismételni szeretne.
Olvasott
szöveg
ellenőrzése.
A
elöljárók megértése

megértése,
helyhatározói

Új nyelvtani ismeret
rávezetéssel, ill. ismétlés.

tanítása

Kiejtésgyakorlat.
Nyelvtani ismeret és szókincs
bővítése ábrák segítségével.
Az új ismeret logikus, szakszerű
magyarázata.

Időkeret
(perc)

Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek

5

Irányított gyakorlás

3

Szabad gyakorlás

5

Emlékezetgyakorlat

Megjegyzések: elérendő cél
Tanulói
munkaformá
k

A tanár az óra előtt elrejtett, ill. a tanteremben Közös
található tárgyak helyére kérdez. A diákok szóban
válaszolnak (pl: ’Where’s the bin?’ ’It’s under the
bookshelf.’)
A tanulók párokban folytatják a gyakorlatot.
Pármunka
szóban
A tanár megkérdezi, hogy hol van az egyik tanuló. Közös munka
A diákok minél több módon válaszolják meg a szóban
kérdést. (Pl.: ’Where’s Bálint?’ ’He is in the
classroom.’ He’s under the light. He’s between
Andris and Csenge.’ stb.)
A tanulók a táblát figyelik, és az újonnan tanult közös szóban
szavakat (az elöljárókat is) ismétlik a tanár után,
majd a tanár nélkül kórusban olvassák föl a
szavakat. A tanár csak a hibásan ejtett szavakat
javítja.
Ha elhangzott az összes szó, kettőt letöröl, úgy,
hogy a magyar jelentés fent marad a táblán. A
diákok így ismétlik a szavakat. Minden körben
egyre több szót töröl le a tanár, amíg el nem fogy az
összes.
A tanulók felírják a táblára az angol szavakat. A közös írásban
csoport és a tanár a hibákat javítja.

Eszkö
zök

tárgyak

Az szókincs és nyelvtani anyag
gyakorlása
először
tanári
ellenőrzéssel, majd pármunkában.
Így a feladat helyes megoldására
több példát kapnak a gyerekek, de
mindenki meg is szólalhat.
A tanulók tovább gyakorolják az új
nyelvtani
szerkezetet
játékos
formában.
A tanult anyag személyessé tétele.

tábla

A tanult szavak és
gyakorlása, megjegyzése.

kiejtésük

Játékos gyakorlás. A cél az, hogy
minél
többször
kimondják
a
szavakat, és így az emlékezetükbe
véssék őket.
kis
kréták

A helyesírás gyakorlása.

Házi feladat:
1. A tanulók a szótárfüzetükben illusztrálják a tanult elöljárókat. A magyar szó helyett tetszés szerinti ábra áll.
2. Munkafüzet: 42. o. / 1., 2., 3. feladat
3. Szótanulás

4. Melléklet: A tankönyv 52. és 53. oldala

2. óraterv: Bútorok
Az óra témája: A szoba bútorainak szókincse, helymeghatározás.
Az óra cél- és feladatrendszere:
 Készség: szómeghatározás bevezetése.
 Szókincs gyakorlása: a szoba használati tárgyai.
 Nyelvtan: helyhatározói elöljárók, helymeghatározás gyakorlása.
Az óra didaktikai feladatai: Az új szókincs és nyelvtani szerkezet gyakorlása, a szómeghatározás. Alkalmazás.
Tantárgyi kapcsolatok: Környezetismeret és Technika, Életvitel és Gyakorlat: A ház és helyiségei, Rajz és vizuális kultúra: Alaprajz és annak
értelmezése, használati tárgyak, épületek, Magyar nyelvtan: szófajok, Földrajz: térképolvasás
Felhasznált források:
 Tom Hutchinson: Project 1 Third Edition Student’s Book, Oxford University Press 2008, 53. 54. o.
 Tom Hutchinson, Cheryl Pelteret: Project 1 Third Edition Munkafüzet, Oxford University Press 2008
Időkeret
(perc)

Az óra
menete

Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek

2

Belépő

2

Jelentés,
adminisztráció
Rejtvény

6

Tanulói
munkaformák
A tanár az ajtóban áll, és úgy engedi be a egyéni szóban
tanulókat, hogy belépőként mindenki mond egy
lakással kapcsolatos angol szót, és bemutatja a
szótárfüzetébe rajzolt ábrákat.
A hetes angol kérdésekre válaszol. (What day is frontális, egyéni
it today? Who is absent? How are you? …)
szóban
A tanár felírja magának a hiányzókat, a táblára
pedig a dátumot.
A tanár néhány frissen tanult szót angolul Egyéni írásban
elmagyaráz a diákoknak, és megmondják, hogy

Megjegyzések: elérendő cél
Eszközök
-

Az óra bevezetése, a nyelvre és a témára
való ráhangolás.
A házi feladat ellenőrzése.

-

Adminisztráció.
Egy diák részt vesz egy rövid, kiszámítható
beszélgetésben.

az előkészített

A szókincs gyakorlása, felelevenítése,
hallott mondat megértése, mondatalkotás.

Időkeret
(perc)

Az óra
menete

Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek

2 perc

5 perc

7 perc

az egyes szavak hányadik betűjét húzzák alá.
Az aláhúzott betűkből összeáll egy szintén új
szó, amit a tanulók határoznak meg. A tanulók
a füzetükben végzik a feladatot.
A megfejtést párban összehasonlítják.
Utána a teljes csoport ellenőrzi a feladatot, a
kitalált és meghatározott szavakat és
helyesírásukat. A tanár gyors egymásutánban
krétát ad a tanulóknak, akik a hat
meghatározott szót a táblára írják.
Egy tanuló elmondja a saját meghatározását, és
egy másik a megfejtést.
Hol van? A tanár feltesz néhány kérdést a tanulóknak a
tanteremmel kapcsolatban: Where’s the
teacher’s chair? Where are the wardrobes?
A tanulók válaszolnak.
Kérdezz! A tanulók a tankönyv rajzai alapján kérdeznek
felelek!
és válaszolnak arról, hogy hol van a szobában a
Tk.
plüssmackó.
53.o./3/b. Ellenőrzésként néhány pár előadja az egyik
kérdést és feleletet.
Írásban
A tanulók a tankönyv feladatát végzik. Leírják,
53.o./4/a hogy egyes tárgyak hol találhatók a rajzolt
szobában. A tanár körbejár és ellenőriz.
Ellenőrzésként felolvassák a nyolc mondatot.

Tanulói
munkaformák

Megjegyzések: elérendő cél
Eszközök
rejtvény

Pármunka
sok
Közös
munka kréta
írásban

szómeghatározás

és

kis Ellenőrzés

Közös munka

-

Pármunka
szóban

tankönyv

Szóban közös
ellenőrzés
Egyéni munka
tankönyv,
füzet
Közös
ellenőrzés

Távolabbi cél a
körülírás tanulása.

Az újnyelvtani szerkezet (helyhatározói
elöljárók) gyakorlása, ráhangolás a további
feladatokra. A létige és a főnevek egyes és
többes számú alakjának gyakorlása.
A helyhatározói elöljárók gyakorlása,
beszédgyakorlat.
Ellenőrzés
A
helyhatározói
elöljárók
további
gyakorlása írásban.
Az egyéni munka lehetőséget ad arra, hogy
a tanár körbejárjon, és figyeljen az egyéni
kérdésekre, javítsa az esetleges hibákat, és
tapintatosan segítsen azoknak a tanulóknak,
akik nem értik, vagy rendszeresen hibás

Időkeret
(perc)

Az óra
menete

Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek

5 perc

7 perc

8 perc

Keresd
meg!
Hallgatás
53/2.26

Rajzolj!

Képi
tollbamondás

A tankönyvben szerepel egy szoba rajza
megszámozott helyekkel (a széken és a szék
alatt is van egy-egy szám). Felvételről
meghallgatják, hogy hol vannak az itt lakó
kislány használati tárgyai (CD, könyv stb.), és
jelölik a válaszukat a könyvben.
Ellenőrzésképpen elmondják, hogy melyik
tárgy hol van, és milyen számmal kötötték
össze (The CD is next to the window. It’s
number two.)
A tanár kiosztja a saját szobájáról készült
alaprajz egy-egy másolatát a diákoknak, és
elmondja, hogy hol mi található benne. A
diákok berajzolják a tárgyakat a megfelelő
helyre.
A tanár az interaktív táblán kivetíti ugyanezt az
alaprajzot, és ellenőrzésképpen a tanulók
felváltva kimennek a táblához, és berajzolják a
bútorokat a szobába.
A tanulók lerajzolják a saját szobájuk alaprajzát
a padtársuk füzetébe. Visszacserélik a
füzetüket, és elmondják egymásnak, hogy mi
van a szobájukban, illetve lerajzolják, amit a
társuk mond.

Házi feladat: Mf. 42. o. 4. feladat és 43. oldal

Megjegyzések: elérendő cél

Tanulói
munkaformák

Eszközök
Tankönyv,
CD

mondatot alkotnak.
A helyhatározói elöljárók gyakorlása.
Hallott szöveg értése.

Ellenőrzés

Egyéni,
utáni

hallás Alaprajz

A tanult tananyag további gyakorlása
személyes formában. A képi intelligencia
bevonása a tanulásba.

Közös
ellenőrzés

Interaktív
tábla

Ellenőrzés

Pármunka
szóban, rajzban

Füzet,
rajzeszköz

A tananyag személyessé tétele, játék.
A képi, személyes és társas intelligencia
bevonása a tanulásba. Hallás utáni
szövegértés. Beszédkészség fejlesztése.

A kiosztandó feladatok:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A rejtvény meghatározásai és megoldása:
It’s a big box or a piece of furniture with drawers. Letter number 5 (chest)
You can sit on it. There is one opposite your desk. Letter number 3 (chair)
They are in your desk. You can pull and push them. Letter number 2 (drawers)
You can put it on your wall. It’s a big picture of a film star or a singer. Letter number 1 (poster)
It is in your bedroom. You can put your clothes and shoes there. Letter number 8 (wardrobe)
It’s in the kitchen. There are chairs next to it. You can eat here. Letter number 1 (table)
SOLUTION: CARPET (“It’s on the floor. It’s a big rug.”)

 A tanár szobájának alaprajza:

5. Melléklet: A tankönyv 52. és 53. oldala

3. óraterv: A jellegzetes brit családi ház
Az óra témája: A ház helyiségei, a jellegzetes brit családi ház.
Az óra cél- és feladatrendszere: A ház helyiségei, a there is / there are szerkezetek.
Az óra didaktikai feladatai: Új ismeret / gyakorlás: szókincs: a ház helyiségei, nyelvtan: a there is / there are szerkezetek. Megértés, felismerés,
alkalmazás.
Tantárgyi kapcsolatok: Környezetismeret és Technika, Életvitel és Gyakorlat: A ház és helyiségei, Rajz és vizuális kultúra: Fantáziarajz, alaprajz,
használati tárgyak, épületek, Magyar nyelvtan: mondatalkotás, a létige, Földrajz: Egyesült Királyság, térkép, alaprajz olvasása
Felhasznált források:
 Tom Hutchinson: Project 1 Third Edition Student’s Book, Oxford University Press 2008.
 Tom Hutchinson, Cheryl Pelteret: Project 1 Third Edition Munkafüzet, Oxford University Press 2008, 54. o.
 Michael Swan – Catherine Walter: The Good Grammar Book, Oxford University Press 2001. 6. o.
Időkeret
(perc)

Az
menete

óra Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek

2

Jelentés,
adminisztráció

3

Röpkérdések

Tanulói
munkaformák
A hetes angol kérdésekre válaszol. (What day is it frontális,
today? Who is absent? How are you? …)
egyéni
A tanár felírja magának a hiányzókat, a táblára szóban
pedig a dátumot.
A tanár a labdát körbedobva minden tanulónak Egyéni
feltesz egy kérdést. A tanulók válaszolnak, és így szóban
ülhetnek le. (Pl.: Do you live in a house or a flat?
Have you got a big room? Is there a poster on
your wall?)

Megjegyzések: elérendő cél
Eszközök
-

Adminisztráció.
Egy diák részt vesz egy rövid, kiszámítható
beszélgetésben.

labda

Ráhangolás az angol nyelvre és az óra témájára

Időkeret
(perc)

Az
menete

óra Nevelési-oktatási stratégia

Megjegyzések: elérendő cél

Módszerek

3

2

2

2

8

4

Tanulói
munkaformák
Képnézés
A tankönyvben egy jellegzetes brit ház rajza Közös
tk. 54. o.
szerepel. A tanár kérdéseket tesz fel a képről, a szóban
tanulók válaszolnak. (Pl.: Who is in the house?
How many rooms can you see? Where are the
bicycles?)
Hallgasd és A tanulók felvételről meghallgatják a ház leírását, Egyéni,
olvasd!
és a könyvben követik a leírt szöveget.
frontális,
hallás után
Válaszolj!
A tanulók a hallott ill. olvasott szöveg Közös
54.o./2/a,b, 3. segítségével megválaszolják a kérdéseket a házzal szóban
kapcsolatban.

Eszközök

Nyelvtani
A tankönyv szövege alapján a tanulók a létige
táblázat (54. megfelelő alakjával kitöltik a there is / there are
o./4)
szerkezetet szemléltető táblázatot, és az egész
csoport közösen ellenőrzi.
Szabály
A tanulók végiggondolják, hogy mit tudnak már,
leírása
ill. mit értettek meg most a there is / there are
szerkezetről.
A tanár a táblára írja az egyszerűsített szabályt, a
tanulók a füzetükbe másolják.
A tanulók további példamondatokat alkotnak.
Kettőt leírnak belőle.
Szókeresés
A tanulók a tankönyv szövege alapján kiegészítik
54.o./5
a hiányos mondatokat a there is / there are
szerkezettel, illetve az új szavakkal.

tankönyv

egyéni
Közös
ellenőrzés
közös
munka
szóban
magyarul
frontális
közös
egyéni
írásban

tankönyv

A beszédértés és beszédkészség fejlesztése kép
segítségével. A jellegzetes brit családi ház
bemutatása. Az új szókincs megértésének
elősegítése.

CD,
tankönyv

A hallás utáni szövegértés fejlesztése,
szókincsbővítés, az új nyelvtani szerkezet
bemutatása/ismétlés
A szövegértés ellenőrzése, annak bemutatása,
hogy az idegen szavak vagy nyelvtani
szerkezetek ellenére sokat megértenek egy
ismeretlen angol nyelvű szövegből
Annak felfedezése, megértése, hogy hogyan
alkotunk mondatot a there is / there are
szerkezettel.

tankönyv

füzet,
tábla
tankönyv

A szabály közös megfogalmazása, a
korosztálynak megfelelő szintű leírása. A
rendszeres nyelvtani tudás elősegítése, a
szórend kötöttségének érzékeltetése.

A tanulók a frissen tanult nyelvtani szerkezetet
alkalmazzák szorosan ellenőrzött kereteken
belül. Egyben kitalálják az ismeretlen szavak

Időkeret
(perc)

Az
menete

óra Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek
A csoport közösen ellenőrzi a feladatot.

5

Szótárazás

8

Nyelvtani
gyakorlás

5

Emlékezetgyakorlat

A tanár a táblára írja az összes új szót, a tanulók a
szótárfüzetükbe csak a számukra ismeretlen
szavakat írják le.
Kiejtésgyakorlás kórusban, ill. egyesével (ekkor a
tanár szólítja a diákokat.)
A tanulók megkapnak egy nyomtatott feladatot a
there is / there are szerkezet gyakorlására. Ennek
alapján három igaz és egy hamis mondatot írnak.
A tanár körbejár és ellenőrzi a mondatokat.
Párban fölolvassák egymásnak. A hamis mondatot
kiválasztja a párjuk.
A csoport néhány tagja felolvassa a mondatait, a
többiek kiválasztják a hamis állítást.
A tanulók a táblát figyelik, és az újonnan tanult
szavakat (az elöljárókat is) ismétlik a tanár után,
majd a tanár nélkül kórusban olvassák föl a
szavakat. A tanár csak a hibásan ejtett szavakat
javítja.
Ha elhangzott az összes szó, kettőt letöröl, úgy,
hogy a magyar jelentés fent marad a táblán. A
diákok így ismétlik a szavakat. Minden körben
egyre több szót töröl le a tanár, amíg el nem fogy
az összes.
A tanulók felírják a táblára az angol szavakat. A

Megjegyzések: elérendő cél
Tanulói
munkaformák
közös

Eszközök

frontális,
egyéni,
írásban
közös
szóban
egyéni,
írásbeli
írásban

szótárfüzet

pármunka
szóban,
közös
ellenőrzés
közös
szóban

füzet

tábla

jelentését az írott szöveg alapján a kép
segítségével.
Szókincsbővítés, egyéni tanulási igények
megismerése, felelősségvállalás a saját
tudásért, fejlődésért.
A helyes kiejtés gyakorlása.
A tanulók azt gyakorolják, hogy hogyan kell
helyesen alkotni mondatot a there is / there are
szerkezettel. A tanár körbejárva az egyéni
nehézségeken tud segíteni tapintatosan.
A tanulók érzik, hogy a mondataiknak értelme
van, mert a nyelvtani szabály alkalmazása segít
a sikeres kommunikációban, és azt is látják,
hogy egy nyelvtani gyakorlat is lehet élvezetes.
A tanult szavak és kiejtésük gyakorlása,
megjegyzése.

Játékos gyakorlás. A cél az, hogy minél
többször kimondják a szavakat, és így az
emlékezetükbe véssék őket.
kréta

A helyesírás gyakorlása.

Időkeret
(perc)

Az
menete

óra Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek

3

Esti mese

csoport és a tanár a hibákat javítja.
A tanulók az év kezdetétől fogva írnak egy közös
osztály-mesekönyvet
angolul.
Az
egyik
szeptemberi órán megállapodtunk a mese
keretében (időutazó gyerekek új és új kalandja
minden fejezet). A diákok egyedül vagy párosával
írnak folytatásos fejezeteket egy füzetbe, és
illusztrálják a mesét. Mostanra elfogyott a
lelkesedésük, ezért fejezetről fejezetre felolvasom
a mesét az órák végén.

Megjegyzések: elérendő cél
Tanulói
munkaformák

Eszközök

Az egyéni,
páros ill.
közös
szorgalmi
munka felolvasása
frontálisan

A közös
mesekönyv,
annak
rajzai

Házi feladat:
 szótanulás
 mf. 44. 45. oldal
Melléklet:
A szabály
 megfogalmazása There is / there are: (A magyarban nincs ilyen.)
 jelentése: hangsúlyos „van”, „vannak”, „létezik”, „léteznek”~ Volt egyszer egy király.
 használata:
 akkor használjuk, ha valaminek a létezéséről beszélünk, először említjük
 gyakran hozzátesszük, hogy hol van.
 mondatalkotás:

A mesekönyv közös munka gyümölcse, erősíti
a csoportkohéziót, a szabálykövetés készségét,
mert megtanulják a többiek történetét folytatni,
a másik meséjére figyelni, és a megadott
keretek között használni a képzeletüket.
A másik fontos cél a nyelv megszerettetése, és
az írásos feladatok bevezetése, a szorgalmi
munka lehetővé tétele.

There is / are
There is
There are

főnév / főnévi szerkezet
a bicycle
funny monsters

hol
in the garden.
in my bedroom

A szerkezet gyakorlására kapott feladat
(forrás: Michael Swan – Catherine Walter: The Good Grammar Book, Oxford University Press 2001, 6. o., egyszerűsített forma)
Make sentences with these words:

There is
There are

water
elephants
a boy
computers
people
cars

in the school
in my house
in England
on the moon
in London
here

6. Melléklet: A tankönyv 54. és 55. oldala

4. óraterv: A Lakás használati tárgyai, bútorai
Az óra témája: A lakás használati tárgyai, bútorai. Klasszikus népmesék és angol nyelvű gyermekirodalom.
Az óra cél- és feladatrendszere:
 Szókincsbővítés: a lakás helyiségei, bútorzata, használati tárgyak megnevezése.
 Nyelvtan: there is / there are.
Az óra didaktikai feladatai: Szókincs: új ismeret/ismétlés, nyelvtan: gyakorlás.
Tantárgyi kapcsolatok: Környezetismeret és Technika, Életvitel és Gyakorlat: A ház helyiségei, Rajz és vizuális kultúra: Fantáziarajz, használati
tárgyak, Magyar nyelvtan: mondatalkotás, Magyar irodalom: Népmesék és klasszikus angol gyerekregények Földrajz: Egyesült Királyság,
Felhasznált források:
 Tom Hutchinson: Project 1 Third Edition Student’s Book, Oxford University Press 2008, 55. o.
 Tom Hutchinson, Cheryl Pelteret: Project 1 Third Edition Munkafüzet, Oxford University Press 2008.
 különféle angol nyelvű könnyített olvasmányok Starter és Grade 1 szinten.
Időkeret
(perc)

Az óra
menete

Nevelési-oktatási stratégia
Tanulói
munkaforma
A hetes angol kérdésekre válaszol. (What day is it frontális,
today? Who is absent? How are you? …)
egyéni,
A tanár felírja magának a hiányzókat, a táblára szóbeli
pedig a dátumot.
A tanár elkezd betűzni egy szót. Az a tanulók, Közös,
amelyik a leghamarabb rájön, hogy melyik szót szóbeli
kezdte el a tanár, folytatja a betűzést, majd egy
Módszerek

2

Jelentés,
adminisztráci
ó

3

betűlánc

Megjegyzések: elérendő cél
Eszköz
Adminisztráció.
Egy diák részt vesz egy rövid, kiszámítható
beszélgetésben.
előre ki- Nyelvi, didaktikai cél: a téma bevezetése, az
gondolt
angol nyelvre való ráhangolás, szókincs
szavak
ismétlése.

Időkeret
(perc)

Az óra
menete

Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek

3

5

5

10

2
15

másik kimondja a teljes szót. 5-6 témával
kapcsolatos szót ismétel az osztály.
Az angol ház A tanár bemutat egy A/2-es képet (saját rajzot) a
jellegzetes angol családi házról. Kérdéseket tesz
fel a szobákról. A tanulók válaszolnak.
A berendezés A tanulók meghallgatják, ismétlik az új szavakat,
tk. 55. o. / 6.a és leírják a számukra ismeretlen szavakat a
szótárfüzetükbe. A tanár a táblára írja az összeset.
Amy-ék háza A tanulók párban mondják el egymásnak, hogy
tk. 55. o. / melyik helyiségben mi található a tankönyvben
6.a,b
szereplő rajzon.
Találd meg a A tanulók párban dolgoznak. Mindketten kapnak
különbséget! egy képet, amin egy ház látható, de a két képen tíz
különbség van. A tanulók úgy találják meg a
különbségeket, hogy eltakarják egymás elől a saját
képüket, és elmondják, hogy hol mit látnak. („In
my picture there is a mirror in the bathroom.”)
Esti mese
A közösen írott mesekönyv olvasása.
Osztálykönyvtár

A tanulók beszámolnak a szorgalmi feladatként,
az elmúlt héten/két hétben olvasott egyszerűsített
olvasmányaikról. Az írásbeli beszámolót én
olvasom el, a kedvcsináló 3-4 perces
kiselőadásokat a csoport hallgatja meg.
A beszámoló után a tanulók kérdéseket tehetnek
fel az előadóhoz.

Megjegyzések: elérendő cél
Tanulói
munkaforma

Eszköz

Közös,
szóbeli

Rajz

Közös,
egyéni,
írásbeli
pármunka
szóbeli

tankönyv

pármunka,
ellenőrzött
párbeszéd

kiadott
rajz

felolvasás
frontálisan
egyéni
frontális
közös,
Írásés
szóbeli

mesekönyv,
az
olvasott
könyv,
esetleg
a hozzá
készített
rajz

tankönyv

Csoportdinamikai cél: figyeljenek egymásra, a
közös munka eredményes - csoportkohézió
A ház helyiségeinek ismétlése, a there is / there
are szerkezetek gyakorlása, a következő feladat
bevezetése.
Új szókincs tanulása / ismétlés, helyesírás,
helyes ejtés. Az egyéni igények, ismeretek
felmérése.
Az újonnan tanult / most ismételt szókincs
gyakorlása, a there is / there are szerkezet
gyakorlása
Az újonnan tanult / most ismételt szókincs
gyakorlása, a there is / there are szerkezet
gyakorlása.
Játék
Beszédgyakorlat
csoportkohéziót, motiváció, íráskészség, hallott
szöveg értése.
Olvasás, szókincs, mondatszerkezet, szöveg
értése, gyakorlása, fejlesztése.
Az egyéni tanulás elősegítése. Kedvcsináló
Kiselőadás és írásbeli beszámoló készítése,
A beszámoló meghallgatása, hallott szöveg
értése.
Differenciálás

Házi feladat:
 Szótanulás
 Írás: írj egy 60-75 szavas fogalmazást a saját lakásotokról vagy házatokról (minta a tk. 54. oldalán található szöveg, és segítséget nyújt a
tk. 54. és 55. oldalának minden gyakorlata).
Mellékletek:
1. A Keresd meg a különbséget! feladat rajzai:

2. Az osztálykönyvtár könyvei és szabályai:
BOOKS
TITLE
A Connecticut Yankee in King Arthur’s
Court
Aladdin and the Enchanted Lamp
A Little Princess
Gulliver’s Travels in Lilliput
Marcel and the Mona Lisa
Marcel and the White Star
Oranges in the Snow
Orca
Pocahontas
Robin Hood
Sherlock Holmes and the Duke’s Son
Sherlock Holmes: Two Plays
The Adventures of Tom Sawyer
The Last Photo
The Mystery of Manor Hall
The Pearl Girl
The Ransom of Red Chief
Tinkers Farm
Tinkers Island

AUTHOR
Mark Twain

LEVEL
starter

Traditional
Frances Hodgson Burnett
Jonathan Swift
Stephen Rabley
Stephen Rabley
Phillip Burrows and Mark Foster
Phillip Burrows and Mark Foster
Traditional
John Escott
Sir Arthur Connan Doyle
Sir Arthur Connan Doyle
Mark Twain
Bernard Smith
Jane Cammack
Stephen Rabley
O. Henry
Stephen Rabley
Stephen Rabley

1
1
starter
starter
starter
starter
starter
1
starter
1
1
1
starter
starter
starter
starter
starter
starter

CD
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

TERMS OF USE
 If you have paid 1200 Forints, you are member of the class
library.
 You may read any of the books.
 Borrow one book, bring it back and you can borrow another
book.
 Bring back the book in two weeks.
 If you lose a book, you must buy it.
 When you have read the book, write about it, and recommend
it to your classmates.
 You get a five if you read a book and write and talk about it.

7. Melléklet: A tankönyv 54. és 55. oldala

5. óravázlat: Helyiségek, bútorok, használati tárgyak
Az óra témája: A ház helyiségei, bútorai, használati tárgyai.
Az óra cél- és feladatrendszere: A szómeghatározás, körülírás gyakorlása, definíciók megértése.
Az óra didaktikai feladatai: Első lépés az önálló szótárhasználathoz, a szómeghatározás, körülírás készségének kialakításához.
Tantárgyi kapcsolatok: Környezetismeret és Technika, Életvitel és Gyakorlat: A ház és helyiségei, Magyar nyelvtan: szótárhasználat,
szómeghatározás, Földrajz: Egyesült Királyság, térkép, alaprajz olvasása
Felhasznált források:
 Tom Hutchinson: Project 1 Third Edition Student’s Book, Oxford University Press 2008.
 Tom Hutchinson, Cheryl Pelteret: Project 1 Third Edition Munkafüzet, Oxford University Press 2008.
Időkeret
(perc)

Az
menete

óra Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek

2

2

4

Jelentés,
adminisztráci
ó

A hetes angol kérdésekre válaszol. (What day is it
today? Who is absent? How are you? …)
A tanár felírja magának a hiányzókat, a táblára
pedig a dátumot.
Kakukktojás A tanár kioszt egy kakukktojás feladatot. A diákok
párban dolgozva kiválasztják a négy-négy szóból
a szerintük oda nem illőt.
Miért az a A teljes csoport közösen ellenőrzi a feladatot. A
kakukktojás? tanulók
eltérő
válaszokat
adnak,
ezért
magyarázatot kell adniuk a válaszukra. (Pl.: light –
lamp – sun – candle: The sun is not in the house.)

Megjegyzések: elérendő cél
Tanulói
munkaformák

Eszközök

Frontális,
egyéni
szóbeli

Adminisztráció.
Egy diák részt vesz egy rövid, kiszámítható
beszélgetésben.

pármunka
olvasás

kiosztott
feladat

közös
szóbeli

-

Ismétlés: szókincs
Ráhangolás az angol nyelvre, a szavak
meghatározására
Bevezetés
a
témába:
körülírás,
szómeghatározás

Időkeret
(perc)

Az
menete

óra Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek

10

5

3

20

Találd ki a A tanulók választanak egy-egy kártyát, melyekre a
szavamat!
tanár 18 nemrégiben tanult szót írt föl.
A tanulók nevét egymás alá fölírja a tanár a
táblára, a tanulók a füzetükbe.
A tanulók egyesével elmagyarázzák a szavakat
angolul. A többiek leírják a füzetükbe, hogy
milyen szót magyarázhattak el a tanulók.
Ellenőrzés,
A tanulók a táblára írják a nevek mellé a
megbeszélés meghatározott szavakat (a tanár gyorsan dobja a
krétát a jelentkező tanulóknak, hogy egyszerre
hárman írhassanak a táblára, s ha egy szót fölírtak,
új diák jöhessen ki, és gyorsan peregjen a feladat).
A teljes csoport együtt ellenőrzi a megoldást.
A csoport együtt megbeszéli magyarul, hogy mi
segített a magyarázat megértésében, mi okozott
nehézséget (rövidség, egyszerű mondatok, hiányos
mondat - pl.: BEHIND: Where is Klári? … Réka.)
mondatA tanár mond két magyar mondatot, a tanulók
fordítás
írásban angolra fordítják. (pl.: A tigris
nagymacska. Fekete és sárga csíkjai vannak. The
tiger is a big cat. It has got black and yellow
stripes.)
Közös ellenőrzés: a tanár a táblára írja a helyes
mondatokat.
Osztott
A
tanulók
párban
dolgoznak:
olyan
keresztkeresztrejtvényt kapnak, amelyben a megoldás
rejtvény
egyik ill. másik fele szerepel. Angolul

Megjegyzések: elérendő cél
Tanulói
munkaformák

Eszközök

közös,
Szóegyéni
kártyák
szóés
írásbeli

közös
munka

Szómeghatározás, a magyarázat megértése,
szókincs ismétlése.

5-6 kis A feladat és a helyesírás ellenőrzése.
darab
kréta

A szómeghatározás, magyarázás készségének
fejlesztése.
Egyéni
munka
Közös
ellenőrzés

Pármunka
szóban

A szómeghatározás, magyarázás készségének
fejlesztése nyelvtanilag is ellenőrzött formában.
A következő feladat bevezetése. Minta a helyes
és jól megfogalmazott magyarázatra.

9-9
keresztrejtvény

A szómeghatározás, magyarázás készségének
fejlesztése szabadabb formában.
Beszédkészség és beszédértés fejlesztése.

Időkeret
(perc)

Az
menete

óra Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek

4

Ellenőrzés

Megjegyzések: elérendő cél
Tanulói
munkaformák

elmagyarázzák egymásnak a hiányzó szavakat.
A tanulók ellenőrzik a megoldást egymás Egyéni és
keresztrejtvénye
alapján.
Egy-egy
szót közös
elmagyaráznak, a többiek megfejtik őket.
ellenőrzés

Eszközök

Játék
A
megoldások,
a
helyesírás
megfogalmazás ellenőrzése.

és

a

Házi feladat:
A fejezet nyelvtanának és szavainak ellenőrzése, felkészülés röpdolgozatra (52-55. oldal szókincse, helyhatározói elöljárók és elöljárós mondatok
alkotása, választható: szómagyarázat).
Mellékletek:
1. Kakukktojás:






light – lamp – sun – candle
armchair – table – sofa – chair
cupboard – chest of drawers – wardrobe – sink
shower – cooker – sink - bath
garage – bathroom – bedroom – dining room

2. Szókártyák:
WING

BEHIND

CITIZENSHIP

ALPHABET

MOTHER

BICYCLE

FAMILY

BUS

TEST

HOUSE

SCHOOL

GARDEN

WINTER

SHOES

DESK

STAIRS

RUG

MILK

3. A kiosztott keresztrejtvény
4.
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6. óravázlat: Ház, helyiségek, bútorok
Az óra témája: A ház és annak helyiségei, bútorai
Az óra cél- és feladatrendszere:: Íráskészség, szókincsbeli és nyelvtani tudás ellenőrzése, gyakorlás
Az óra didaktikai feladatai: számonkérés, gyakorlás
Tantárgyi kapcsolatok: Környezetismeret és Technika, Életvitel és Gyakorlat: A ház és helyiségei, Rajz és vizuális kultúra: Fantáziarajz, alaprajz,
használati tárgyak, épületek, Magyar nyelvtan: szófajok,
Felhasznált források:
 Tom Hutchinson: Project 1 Third Edition Student’s Book, Oxford University Press 2008.
 Tom Hutchinson, Cheryl Pelteret: Project 1 Third Edition Munkafüzet, Oxford University Press 2008.
Időkeret
(perc)

Az
óra
menete

Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek

3

jelentés,
adminisztráció,

10

memóriajáték

Megjegyzések: elérendő cél
Tanulói
munkaformák

A hetes egy angol kérdésre válaszol. (Who is frontáli
absent?)
s,
A tanár felírja magának a hiányzókat, a táblára
egyéni
szóban
A tanár az interaktív táblán megmutatja a képeket, a Frontáli
tanulók megnevezik őket
s, közös
A csoport három- négyfős csapatokat alkot. csoport
Mindegyik csoport kap egy pakli memóriakártyát az -munka
elmúlt órák szóanyagával és azok illusztrációjával. játékos
A memori szabályai szerint párokat keresnek, mikor formáb
felfordítják a kártyákat, felolvassák a szót, vagy an
megnevezik az ábrát.

Eszközök

Adminisztráció.
Egy diák részt vesz egy rövid, kiszámítható
beszélgetésben
interaktív
tábla
memorykártyák
öt-öt
példányban

A játék előkészítése
A dolgozatírás miatti feszültség enyhítése.
Játék, csoportdinamika fejlesztése.
Szókincsgyakorlat.

Dolgozat
5. osztály
A tanulási-tanítás egység témája: A lakás és a ház, térbeli viszonyok nyelvtani kifejezése (prepozíciók)
A dolgozat
Where is the teddy
bear?

Hungarian → English
6. az emeleten (a lakásban)
7. mosogató
8. éjjeli szekrény
9. pince
10. konyhaszekrény

English → Hungarian or Explain in English
11. wardrobe
12. shower
13. bedroom
14. rug
15. curtain

16. Write 60-70 words about your room

Tematikus terv
5. osztály
A tanulási-tanítás egység témája: A lakás és a ház, térbeli viszonyok nyelvtani kifejezése (prepozíciók)
Kiegészítés: olvasási készség fejlesztése
A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere: A tanuló megtanulja a házban található helyiségek, illetve a lakásban leggyakrabban
előforduló berendezési tárgyak nevét, megismeri a nyolc legalapvetőbb helyhatározói elöljárót, a there is / there are szerkezeteket, megérti a
hasonló tartalmú A1-es szintre előkészítő írott ill. hallott szöveget, helyes mondatokat alkot a fenti szerkezetek és szókincs segítségével, és
szöveget ír illetve mond el a saját és társai házáról, lakásáról. Felismerés, megértés, alkalmazás.
A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: A könyv felépítését követve a tanulók megtanulták már a létige
jelen idejű alakjait, az első fejezetben már találkoztak a there is, there are szerkezettel, és az év során tanulták már az in, on prepozíciókat.
Osztály: 5. évfolyam
Tankönyv: Tom Hutchinson: Project 1 Third Edition: 5. fejezet: a ház és helyiségei, helymeghatározás: elöljáró szavak
Felhasznált források:
 Tom Hutchinson: Project 1 Third Edition Student’s Book, Oxford University Press 2008.
 Tom Hutchinson, Cheryl Pelteret: Project 1 Third Edition Munkafüzet, Oxford University Press 2008.
 Michael Swan – Catherine Walter: The Good Grammar Book, Oxford University Press 2001.
 különböző könnyített olvasmányok (Starter és Grade 1 szinten)
Óra

A téma órákra
bontása

Didaktikai feladatok

1

A szoba,
helyhatározói
elöljárók

ráhangolás, új ismeret
bemutatása/ismétlése,

Fejlesztési területek
(attitűdök,
készségek,
képességek)
helymeghatározás,
szókincsbővítés

Ismeretanyag
(fogalmak,
szabályok stb.)

Módszerek,
munkaformák

Szemléltetés,
eszközök

szókincsbővítés: a
szoba használati
tárgyai,
nyelvtan: elöljárók
(a prepozíció

szemléltetés, hallás
utáni ismétlés,
szótárazás,
egyéni, közös,
frontális, páros

CD, a tanterem
bútorai, használati
tárgyai

Óra

A téma órákra
bontása

Didaktikai feladatok

2

A szoba
bútorainak,
használati
tárgyainak,
helymeghatározás
gyakorlása

ismétlés, gyakorlás

3

A ház helyiségei,
there is / there
are

új ismeret
bemutatása/ismétlés,
a there is / there are
szerkezet
rendszerezése

4

A szobák
belülről: bútorok,
használati tárgyak

új ismeret
bemutatása/ismétlés,
a there is / there are
szerkezet gyakorlása

Fejlesztési területek
(attitűdök,
készségek,
képességek)

helymeghatározás,
olvasási- és
beszédkészség
fejlesztése,
a szavak
körülírásának,
magyarázásának
bemutatása
szókincsbővítés: a
ház helyiségei
kulturális: a
jellegzetes angol
családi ház

szókincsbővítés:
bútor, használati
tárgyak
kulturális: a
jellegzetes angol
családi ház belülről

Ismeretanyag
(fogalmak,
szabályok stb.)
fogalma, helye a
mondatban, nyolc
helyhatározói
prepozíció)
gyakorlás: a
prepozíciók
(nyelvtan) és a
szoba használati
tárgyai (szókincs)

szókincsbővítés,
olvasott és hallott
szöveg értése,
ismeretlen szavak
megértése a szövegés képi környezet
segítségével,
analógiás
gondolkodás
fejlesztése
szókincsbővítés,
mondatalkotás

Módszerek,
munkaformák

Szemléltetés,
eszközök

rávezetés,
szemléltetés,
rajzoltatás,
szóbeli és írásbeli
gyakorlás,
egyéni, páros,
közös, frontális

keresztrejtvény,
alaprajz
interaktív tábla

szemléltetés, hallott
és olvasott szöveg
értése,
kérdésre adott
válasz,
párbeszéd alkotása,
frontális, közös,
egyéni, páros
Saját kép
A Találd meg a
különbséget! feladat
ábrái

Óra

A téma órákra
bontása

Didaktikai feladatok

Osztálykönyvtár

az egyéni tanulás
elősegítése –
kedvcsináló
olvasáshoz,
beszámoló készítése,
meghallgatása

5

A szoba és a ház
szómeghatározás
bemutatása,
gyakorlása

6

Röpdolgozat,
gyakorlás

gyakorlás, ismétlés,
későbbi dolgozatok
előkészítése, egy
alapvető idegen
nyelvi stratégia
tanítása
számonkérés, ellenőrzés, visszajelzés a
készülés biztosítása,
készségfejlesztés,
gyakorlás,

Fejlesztési területek
(attitűdök,
készségek,
képességek)
beszédkészség
fejlesztése,
Bevezetés az angol
nyelvű könyvek
olvasásába

készség:
szómeghatározás,
körülírás

íráskészség,
szómeghatározás,
szociális

Ismeretanyag
(fogalmak,
szabályok stb.)

Módszerek,
munkaformák

Szemléltetés,
eszközök

Készség: olvasás,
szövegértés, beszéd
(megtervezett
előadás),
kérdésfeltevés,
válaszadás
Kulturális:
hagyományos
mesék és angol,
amerikai irodalmi
művek
megismerése
A szómeghatározás
és körülírás alapjai

Tanulói
fogalmazás,
kiselőadás, kérdésfelelet, írásbeli
beszámoló

Az olvasott
könyvek, hozzá
készített rajzok

szemléltetés, osztott
keresztrejtvény

az eddig tanultak
dolgozatírás: egyéni fénymásolt
gyakorlása, új
csoportmunka:
dolgozat,
ismeretanyag nélkül memóriajáték
játékkártyák,
interaktív tábla

A tölgyesek és a trópusi esőerdők összehasonlítása
Diákkvartett
A feladat ismertetése:
A csoport minden tagja más tartalmú feladatot kap. Osszátok szét egymás között az A, B, C és D jelű
munkalapokat.
A munkalapon befejezetlen mondatokat olvashattok a hazai tölgyesekkel és a trópusi esőerdőkkel
kapcsolatban. A mondatot a második oszlopban lévő megfelelő szó kiválasztásával fejezzétek be. A
harmadik oszlopban indokoljátok a választást.
Erre a részre 2 percet kaptok.
A feladatnak második részében egy táblázatot kell kitölteni. A táblázatot akkor kapjátok meg, ha az
első résszel végeztetek. A táblázat kitöltéséhez mindnyájatok előző munkájára szükség van.
A második részre 5 percet kaptok.
A feladat megoldását egy ellenőrző diákkvartett követi.
5 perc
1. rész. Egyéni feladatok
„A” tanuló
indoklás
A cserjeszint gazdagsága a trópusi
esőerdőben
A lombkorona szintek száma a hazai
tölgyerdőben
A liánok mennyisége a hazai
tölgyerdőben
A talajra kerülő szerves anyag
mennyisége a trópusi esőerdőben

nagy

kicsi

1…..2…..3
sok

kevés

sok

kevés

sok

kevés

gyors

lassú

sok

kevés

sok

kevés

sok

kevés

sok

kevés

sok

kevés

„B” tanuló
indoklás
A talajra jutó fény mennyisége a trópusi
esőerdőben
A lebontási folyamatok sebessége a
hazai tölgyerdőben
A fán lakó növények mennyisége a
trópusi esőerdőben
A talaj tápanyagtartalma a trópusi
esőerdőben
„C” tanuló
indoklás
A talajra kerülő szerves anyag
mennyisége a hazai tölgyerdőben
A talajra jutó fény mennyisége nyáron a
hazai tölgyerdőben
A talaj tápanyagtartalma a hazai
tölgyerdőben
A lombkorona szintek száma a trópusi
esőerdőben

1…..2…..3

„D” tanuló
indoklás
A kúszünövények mennyisége a trópusi
esőerdőben
Az fán lakó növények száma a hazai
tölgyerdő lombkoronaszintjében
A lebontási folyamatok sebessége a
trópusi esőerdőben
A cserjeszint gazdagsága a hazai
tölgyesben

sok

kevés

sok

kevés

gyors

lassú

nagy

kicsi

2. rész. Csoportfeladat
Hasonlítsátok össze a trópusi esőerdőket a hazai tölgyesekkel! A középső oszlopba tegyétek ki a
megfelelő műveleti jeleket!
A lombkorona szintek száma a hazai
tölgyerdőben
A kúszónövények mennyisége a hazai
tölgyerdőben
A fán lakó növények száma a hazai
tölgyerdő lombkoronaszintjében
A talajra jutó fény mennyisége nyáron a
hazai tölgyerdőben
A cserjeszint gazdagsága a hazai tölgyesben
A talajra kerülő szerves anyag mennyisége a
hazai tölgyerdőben
A talajra kerülő szerves anyag mennyisége a
hazai tölgyerdőben
A lebontási folyamatok sebessége a hazai
tölgyerdőben
A talaj tápanyagtartalma a hazai
tölgyerdőben

A lombkorona szintek száma a trópusi
esőerdőben
A kúszónövények mennyisége a trópusi
esőerdőben
A fán lakó növények száma a trópusi
esőerdő lombkoronaszintjében
A talajra jutó fény mennyisége a trópusi
esőerdőben
A cserjeszint gazdagsága a trópusi
esőerdőben
A talajra kerülő szerves anyag mennyisége a
trópusi esőerdőben
A talajra kerülő szerves anyag mennyisége a
trópusi esőerdőben
A lebontási folyamatok sebessége a trópusi
esőerdőben
A talaj tápanyagtartalma a trópusi
esőerdőben

2./
A hazai vizek ízeltlábú állatai
Megoldás párban
„A” és „B” tanuló valamint „C” és „D” tanuló alkossanak párokat. A párok tegyenek fel kérdéseket a
saját papírjukról, amelyekre a válaszokat a partner tudja megadni, mert az ő munkalapján
szerepelnek véletlenszerű sorrendben. A megkapott válaszokat mindenki jegyezze fel a munkalap
üresen hagyott középső oszlopába. A jellemzők alapján azonosítsátok az állatokat.
A feladatra 5 perc áll rendelkezésetekre.
A feladat második felében négyen közösen kell kitöltenetek egy táblázatot. A táblázat kitöltése kb. 3
percet vesz majd igénybe. A munkalapot a feladat első részének megoldása után kapjátok meg.

„A” tanuló munkalapja:
„A” tanuló kérdései
Mi jellemző az állat
kültakarójára?
Hogyan tagolódik az állat teste?
Hány láb ered az állat fejtoráról?
Melyik lába különleges
kialakulású?
Milyen szájszerve van?

Az állat neve:

Válaszok „B” tanuló kérdéseire
3 pár
Fej, tor és potroh
élősködő
Pete, lárva, báb, kifejlett állat
A hímek növények nedveit
szívják, a nőstények állatok és
ember vérét
Egy pár
Teljes átalakulás
Szúró-szívó szájszerv
Vízben

Milyen táplálkozású az állat?
Mi a légzőszerve?
Mi jellemző az egyedfejlődésére?
Hol él az állat?

„B” tanuló munkalapja:
„B” tanuló kérdései
Hogyan tagolódik az állat teste?

Az állat neve:

Hány szárny ered a torról?
Hány láb ered a torról?
Milyen szájszerve van?
Milyen táplálkozású?
Mi jellemző az egyedfejlődésére?
Melyek az egyedfejlődés
szakaszai?
Mi a különbség a hímek és a
nőstények életmódja között?
Hol fejlődik a lárva?

Válaszok „A” tanuló kérdéseire
kitinpárcél, amelybe mész
rakódott
kopoltyú
5 pár járóláb
kifejlés
Rágó szájszerv
mindenevő
fejtorra és potroh
Az első lábpár ollóvá módosult
Tiszta, oxigénben gazdag
vizekben

„C” tanuló munkalapja:
„C” tanuló kérdései
Mi jellemző az állat

Az állat neve:

Válaszok „D” tanuló kérdéseire
Fej, tor és potroh

kültakarójára?
Hogyan tagolódik az állat teste?
Hány láb ered az állat fejtoráról?
Melyik lába különleges
kialakulású?
Milyen szájszerve van?
Milyen táplálkozású az állat?
Mi a légzőszerve?
Mi jellemző az egyedfejlődésére?
Hol él az állat?

3 pár
ragadozó
Kitűnő repülő
átváltozás
2 pár
Rágó szájszerv
Pete, lárva, kifejlett állat
Vízben

„D” tanuló munkalapja:
„D” tanuló kérdései
Mi jellemző az állat mozgására?

Az állat neve:

Válaszok „C” tanuló kérdéseire
kitinpárcél, amelybe mész
rakódott
kopoltyú
5 pár járóláb
kifejlés
Rágó szájszerv
mindenevő
fejtorra és potroh
Az első lábpár ollóvá módosult

Hogyan tagolódik az állat teste?
Hány szárny ered a torról?
Hány láb ered a torról?
Milyen szájszerve van?
Milyen táplálkozású?
Mi jellemző az egyedfejlődésére?
Melyek az egyedfejlődés
szakaszai?
Hol él a lárva?

Tiszta, oxigénben gazdag
vizekben

Az egész csoport feladata:
A táblázatban a folyami rák és két jól ismert vízparti ízeltlábú tulajdonságait hasonlítjuk össze.
Töltsétek ki a táblázat üresen hagyott celláit!
Folyami rák
Testtájak
Rágó
3 pár
Légköri oxigénhez alkalmazkodott
Közvetlen
Élősködő

3./
A kopár sziklák beerdősülése
Sorbarendezés / Vak kéz

A kapott cédulákon a kopár sziklák beerdősülésének lépéseit olvashatjátok. Írással lefelé fordítva
osszátok el egymás között a cédulákat! A folyamat első és utolsó lépését a cédula hátán is jelöltem.
A tartsátok úgy a cédulákat, hogy a többiek ne lássák. Szóforgóval olvassátok el, mi van a kezetekben
lévő papíron. Ha már mindenki elmondta, akkor állapodjatok meg a sorrendben. A papírokat csak a
kész sorrend ismeretében rakhatjátok le az asztalra. Sorba rendezés után helyezzétek el a cédulákat
az életközösségek fotói alá.
5-7 perc áll rendelkezésetekre.

1.

A szikla a hőingás, a víz, a jég és a szél hatására felaprózódik

A puszta kőzet felületén zuzmók, mohák telepednek meg.
A kőzettörmelék anyagai a víz és a levegő jelenlétében kémiai átalakuláson
mennek át, és a felszabaduló ásványi anyagokat egyre többféle növény
hasznosíthatja.
A növények és a belőlük táplálkozó állatok pusztulása után a lebomló szerves
anyagok az átalakuló kőzetszemcsékkel keveredve felhalmozódnak, vagyis
kialakul a talaj.
A talaj eleinte csak a kőzet réseiben, foltokban jelenik meg a sziklán.
A foltokban megjelenő, vékony talajréteg már lehetővé teszi a sziklagyep
kialakulását, amelyben szárazságtűrő fűfélék és más lágyszárú növények
telepednek meg.
A talajréteg idővel beborítja a az egész kőzetfelszínt.
Ekkor a fűfélék már összefüggő bevonatot képeznek a talaj felszínén, ez a
lejtősztyepprét.
A talaj helyenként elég vastaggá válik ahhoz, hogy cserjék és egy-egy fa is
megtelepedjen rajta.
10.

Összefüggő erdőtakaró alakul ki

4./
A trópusi esőerdő hüllői
Fordított szakértői mozaik
idő
3 perc

Az óra menete
1. Csoportalakítás: heterogén csoportok létrehozása
kollázsképekkel.
Az asztalon a szétvágott képek darabjai vannak kirakva,
amelyek mindegyikére rá van írva egy tanuló neve. A
tanulók kiválasztják a saját nevüket viselő képdarabot és
megkeresi a csoportját. A csoport annak alapján áll össze,
hogy egységes képet raknak össze a darabokból. Az egyes
csoportok azzal az állatfajjal foglalkoznak, amelynek a képét
kirakták

2. Az ismeretek feldolgozása csoportonként
Minden tanuló megkapja az állat képét és leírását
3 perc Mindenki önállóan foglalkozik a feladattal, vázlatot készít a
leírás alapján
20 perc A csoport megbeszéli a felmerült kérdéseket, posztert készít
az állatról
12 perc 3. Az ismeretek megosztása (fordított szakértői mozaik)
egy poszterre 3 perc jut. Mindenki egyszer magyaráz,
háromszor meghallgat és táblázatot tölt ki.
A csoporttúra alatt az összehasonlító táblázat kitöltése.
7 perc

4. Összefoglalás, értékelés

Eszközök
felvágott
kollázsképek

leírások a fajokról
csomagolópapír,
filctollak,
olló
ragasztó
összehasonlító
táblázat

Zöld leguán

A ZÖLD LEGUÁN a gyíkokkal rokon hüllő, testét pikkelyek fedik. Természetes
környezetében fákon él, ritkán merészkedik le a földre. Kedveli a vizek közelében lévő fákat.
A fiatal állatok alacsony fákon, bokrokon, az idősebbek a fák lombkoronájában élnek. Mivel
kitűnően úszik, a víz gyakran menedékül szolgál számára. Nappal aktív, növényekkel
táplálkozik: leveleket, bogyókat és gyümölcsöket fogyaszt. Testhossza elérheti a két métert,
tömege pedig az öt kilót. Az ivarérettséget 3 éves korban éri el. A nőstény évente egyszer
rakja le 25–60 lágy héjú tojását A tojásokat 30 cm mély alagútba rakja. A kis leguánok 90 nap
múlva kelnek ki a tojásból.
A zöld leguán trópusi, változó testhőmérsékletű állat. Természetes élőhelyén (Közép- és DélAmerika) a relatív páratartalom és a nappali hőmérséklet magas. A nappali 30-35 oC fokot
követően a hőmérséklet r éjszaka sem süllyed 22-25 oC alá. Ha a környezet hőmérséklete 5-10
o
C fokra csökken, a leguán megdermed, színe szürkére változik, és mivel lábának izomzata is
elernyed, nem tud kapaszkodni a fákon, így könnyen lepottyan.

A királykobra

A KIRÁLYKOBRA testhossza általában 4 m, a világ leghosszabb mérges kígyója. Ázsia sűrű
erdőségeiben él. A talajon és a fákon is kiválóan mozog, jó mászik. Éjjel és nappal egyaránt
aktív, de rejtőzködő életmódja miatt ritkán látható. Ha felingerlik, fejét és testének első
harmadát felemeli a földről és a nyaka körüli bőrt kifeszíti. Ekkor olyan magas, hogy egy
felnőtt férfi szemébe tud nézni. Nemcsak mérete miatt félelmetes látvány, hanem azért is,
mert ebben a helyzetben képes előrekúszni, közeledni.
Hatalmas méregmirigyei módosult nyálmirigyek. Amikor az állat zsákmányába harap,
méregfogain keresztül idegmérget présel a sebbe. A méreg olyan erős, hogy még egy
elefánttal is elbánik. A méreg segítségével vadászik, más kígyókat, gyíkokat, rágcsálókat és
madarakat fogyaszt. Mivel állkapcsa lazán illeszkedik a koponyájához, zsákmányát egészben,
aprítás nélkül nyeli le. Szívesen választ vízközeli élőhelyet, mert úszva könnyen el tud
menekülni. Az ivarérettséget 5–6 éves korban éri el. A nőstény szaporodási időszakban
levelekből és ágacskákból egyszerű fészket készít, amelybe 20-40 tojást rak. A tojásokat és a
kikelő kis kígyókat is éberen őrzi, amíg a kicsik el nem hagyják a fészket.

Az anakonda

Az ANAKONDA a Föld egyik leghatalmasabb hüllője, Dél-Amerika trópusi területein él. A
kifejlett egyedek elérhetik a kilenc métert is, majdnem olyan hosszúak, mint egy csuklós busz.
Súlyuk pedig felér három felnőtt férfiéval. Testük átmérője meghaladhatja a harminc
centimétert.
Az anakonda a vízi élőhelyek lakója. Bár hatalmas állat, gyakorlatilag láthatatlan a
növényzettel benőtt iszapos vízben. Minél zavarosabb és lassúbb a víz, annál jobban el tud
benne rejtőzni. Lesből vadászik, csak feje emelkedik a víz színe fölé, és villás nyelvével a
zsákmányállatok által hátrahagyott szagokat keresi a levegőben. Szorítása a mellkason olyan,
mintha az áldozatra egy 360 kilogrammos motorkerékpár nehezedne. A kígyónak nincs
mérge, zsákmányára tekeredik és kiszorítja belőle a szuszt. Még egy 150 kilogrammos fekete
kajmán is áldozatul eshet az anakonda halálos, csonttörő szorításának. Az anakonda ránőtt
fogaival megtartja a zsákmányt, miközben lenyeli. Különleges felépítésű állkapcsainak
köszönhetően, a fejénél jóval szélesebb zsákmányt is le tud nyelni. Kisebb szarvasokat és
nagyobb rágcsálókat fogyaszt, de vízi életmódja miatt étlapján halak is szerepelnek.
Az anakonda eleventojó, a nőstény egy-egy alkalommal 4-40 utódot hoz a világra.

A fekete kajmán

A KAJMÁNOK szinte mindenütt megtalálják életfeltételeiket az Amazonas-medence vizes
élőhelyein. Hosszuk elérheti az öt métert. A krokodilok csoportjába tartoznak. Testüket
szarupikkelyek mellett vastag szarupáncél borítja. Meszes héjú tojásaikat földbe ásott gödörbe
rakják. A fészekalj 50-65 tojásból áll. A tojásokat a nőstény őrzi és a kikelt kis krokoldilokat a
vízhez szállítja. Nagy méretük ellenére fürge és kecses ragadozók. A víz alatt is képesek
lesben állni, mert egy, a víztől védő átlátszó hártyával be tudják takarni a szemüket, anélkül,
hogy látásuk jelentősen romlana. Mindenféle gerince állatot elfogyaszt a halaktól az
emlősökig.
A kajmán többnyire éjjel vadászik. Halakat, hüllőket, emlősöket és madarakat is fogyaszt.
Állkapcsai 1300 kilopondos erővel záródnak össze, miközben hetven, egymás közé illeszkedő
fog csapódik a zsákmányra. Az 1950-es években a kajmánokat a bőrkereskedelem miatt szinte
kiirtották. Mára a legtöbb dél-amerikai országban betiltották a vadászatukat, így lassan
emelkedik az egyedszámuk. Nem egyszerű egy kajmános folyó mellett élni. A kajmánok
ugyan ritkán támadnak emberre, de az őrizetlenül hagyott fogás csábító falat, és olykor a
háziállatok is kísértésbe ejtik őket.

Szétvágandó képek csoportalakításhoz
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5./
Hogy gondozd a növényedet?
Csoporttúra és képtárlátogatás
1. Készítsetek posztert, amelyen összehasonlítjátok a két növény gondozási módját!
A poszter elkészítéséhez csomagolópapírt, filctollakat és ragasztót használhattok. Ha fel
akarjátok használni a munkalapon lévő képeket, vágjátok ki és ragasszátok fel a poszterre. A
munka alatt a csoportból elküldhettek valakit más csoportokhoz, hogy információkat
cserélhessetek.
A poszter elkészítésére 20 percetek van.
2. A posztereket helyezzétek ki a falra, körben az osztályban. Minden csoportban
számozzátok meg magatokat. Az 1-es jelű tanulók alkossanak egy csoportot, a 2-es jelűek egy
másik, és így tovább. Látogassátok végig a posztereket és tanulmányozzátok! A felmerülő
kérdésekre a mindig a poszter gazdája válaszoljon. Egy poszternél 2 percet tölthettek.
A képtárlátogatás ideje 8 perc
3. Gyűljetek össze az eredeti csoportotokba! Fogalmazzátok meg és írjátok le közös
véleményeteket a többi csoport posztereiről. A véleményeteket tartalmazó cédulákat
ragasszátok a poszterekre!
A kritika megfogalmazására és felragasztására 8 perc jut
4. Gyűjtsétek össze a cédulákat, és foglaljátok össze a munkátokról szóló kritikákat. A
csoportból válasszatok valakit, aki az osztály előtt 1 percben beszámol róla.
A feladatnak erre a részére összesen 9 perc jut.

Hogy gondozd a növényedet?

A növény kellemes hőmérsékletű,
A növény kellemes hőmérsékletű, napfényes helyen
napfényes helyen él.
él.
Gondos gazdája minden nap
Gondos gazdája hetenként egyszer locsolta.
bőségesen meglocsolta
Figyeljétek meg alaposan, hogy a két cserép növény külalakjában, életképességében milyen
különbséget lehet észrevenni. Olvassátok el azt is, hogyan gondozták ezeket a növényeket!
Válaszoljatok a kérdésekre!
1. Mely környezeti feltétel vagy feltételek egyeztek meg a két növény esetében?
…………………………………………………………………………………………………
2. Mely környezeti feltétel vagy feltételek különböztek a két növény esetében?
…………………………………………………………………………………………………
3. Milyen anyagokat kell a gyökérnek felvenni a környezetéből? Karikázzátok be a helyes
válaszokat!
szén-dioxid
oxigén
víz
ásványi anyagok
szerves tápanyagok
Honnan veszi fel a gyökér ezeket az anyagokat?
…………………………………………………………………………………………………
4. Milyen anyagokat kell kapni a gyökérnek a növény többi részéből? Karikázzátok be a
helyes válaszokat!
szén-dioxid
oxigén
víz
ásványi anyagok
szerves tápanyagok
Honnan kapja a gyökér ezeket az anyagokat?
…………………………………………………………………………………………………
5. Hogyan jutnak a gyökér sejtjei energiához, amelyet működésükhöz fel tudnak használni?
…………………………………………………………………………………………………
6. Melyik növényre igaz az alábbi megállapítás?
A talaj laza szerkezetű, morzsalékos, jól átjárja a levegő.
…………………………………………………………………………………………………
6. Melyik növényre igaz az alábbi megállapítás?
A sok víz miatt a talaj összetömörödött, nem jut bele elegendő levegő.
…………………………………………………………………………………………………

Biológia óravázlatok
1. óraterv: A nyitvatermők törzse
Az óra témája: A nyitvatermők törzse 1.
Az óra cél- és feladatrendszere: A virág és a mag evolúciós jelentőségének megértése, korábbi ismeretek beépítése az új óra anyagába
Az óra didaktikai feladatai: ismeretbővítés, alkalmazás, ellenőrzés, értékelés
Tantárgyi kapcsolatok: 7. osztály: A tajga és a magashegységek élővilága
Felhasznált források:
 Biológia 10. tankönyv
 Botanika II. Rendszertan
Időkeret

5 perc
5 perc

10 perc

5 perc

Az óra menete

Adminisztráció, az állandó csoportok megalakítása
Amit már tudunk a nyitvatermőkről Bevezetés és
ráhangolódás Jellemzők gyűjtése a korábban tanult
ismeretek alapján
A nyitvatermő virág és virágzat szerkezete, a mag
jelentősége
Összehasonlítás a harasztok szaporodási
stratégiájával
Erdei fenyő tobozának vizsgálata

Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek

Tanulói
munkaformák

Eszközök

Lista készítése

Pár

Füzet, ceruza

Tanári
magyarázat

Frontális

ppt, dia 1-4

Megfigyelés,
rögzítés rajzban

Pár

Tobozok
Füzet, ceruza

5 perc
5 perc

A fenyők testfelépítésének megbeszélése az erdei
fenyő példáján
Korábban megismert fajok felidézése

Megbeszélés
Megfigyelés,
képek leírása és
értelmezése

Frontális

ppt, dia 5

Frontális

ppt 5-8 dia

Megjegyzések

Pármunka 2 perc
Ismeretek összegyűjtése a
táblán 3 perc
Egyivarú virág, egylaki
növény fogalmának
felelevenítése

Rendszerező összefoglalás
10 perc

Feladatlap
kitöltése
megbeszélés

Mellékletek:
- a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban
- tobozok
- a kivetítendő diák képe
- a feladatok megoldása

Egyéni
Frontális

feladatlap
Senteo szavazó
és feleltető
rendszer

A nyitvatermők (Feladatok szavazó- és feleltetőrendszerhez)
Párosítsd a betűket az elnevezésekkel!

1. magkezdemény
2. tobozvirágzat
3. termőlevél
4. érett mag
5. virág

Igaz-hamis állítások (T/F)
6. A fenyők termőlevelei nem alkotnak magházat
7. A nyitvatermők közé tartozó növények fák vagy cserjék.
8. A vörösfenyők örökzöldek
9. A nyitvatermők hajtásos növények.
10. A fenyők magja toboztermésben fejlődik.
11. A nyitvatermők virágtakarója lepel.
12. A tiszafák a fenyők közé tartoznak.

2. óraterv: A nyitvatermők 2.
Az óra témája: A nyitvatermők törzse 2.
Az óra cél- és feladatrendszere:
 Néhány gyakori nyitvatermő faj megismerése, leírása, határozókönyv használata;
 A csoportmunka során szociális kompetenciák fejlesztése
Az óra didaktikai feladatai: ismétlés, gyakorlás, ismeretek alkalmazása
Tantárgyi kapcsolatok: 7. osztály: idegen tájak élővilága, a tajga és a magashegységek élővilága
Felhasznált források:
 Simon-Seregélyes: Növényismeret, NTK, 1998.
 Toman-Felix-Hísek: A természet képekben, Natura, 1981.
 internetes források
Időkeret

Az óra menete

8 perc

Bevezetés, ráhangolódás, ismétlés:
a nyitvatermők testfelépítésének jellemzői

2 perc

Az órai feladat ismertetése, az utasítások, a
határozókönyvek és a feladatlapok kiosztása
Munka feladatlappal, határozókönyvvel;
A feladatok elvégzése

20 perc

Nevelési-oktatási stratégia
Tanulói
Módszerek
Eszközök
munkaformák
Dobj egy kérdést csoport
papírlap, ceruza

frontális
írásos és képi
információk
feldolgozása,
problémafeladat
csoportos
megoldása

csoport

határozókönyvek
feladatlapok
tobozok

Megjegyzések
A növénytani téma
elején megalakult
állandó csoportok, a
csoport tagjai
témazárásig együtt
maradnak.

Időkeret

Az óra menete

10 perc

A megismert növények bemutatása
csoportonként

5 perc

Értékelés
A kiosztott könyvek és tobozok visszagyűjtése

Nevelési-oktatási stratégia
Tanulói
Módszerek
Eszközök
munkaformák
tanulói
beszámoló a
diaképek
beszámoló
csoportmunka
alapján
szóbeli értékelés

Mellékletek:
- a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban;
- a feladatok megoldása;
- a kivetítendő diák képe.

Megjegyzések

A feladatban nyitvatermőket kell csoportosítani, és elhelyezni az ábrában az alábbi hat növényt:
boróka

erdeifenyő

lucfenyő

tiszafa

tuja,

vörösfenyő

A szempontokat a „pergamentekercsekben” lévő kiegészítendő szövegek tartalmazzák. A növények neveit a
„csillagok”-ba kell beírni.
A feladat megoldásához használjátok a Növényismeret 82-83. és A természet képekben könyv 50-54. oldalait.
Készítsetek ismertetést a bekarikázott növényről!

A feladatban nyitvatermőket kell csoportosítani, és elhelyezni az ábrában az alábbi hat növényt:
boróka

erdeifenyő

lucfenyő

tiszafa

tuja,

vörösfenyő

A szempontokat a „pergamentekercsekben” lévő kiegészítendő szövegek tartalmazzák. A növények neveit a
„csillagok”-ba kell beírni.
A feladat megoldásához használjátok a Növényismeret 82-83. és A természet képekben könyv 50-54. oldalait.
Készítsetek ismertetést a bekarikázott növényről!

A feladatban nyitvatermőket kell csoportosítani, és elhelyezni az ábrában az alábbi hat növényt:
boróka

erdeifenyő

lucfenyő

tiszafa

tuja,

vörösfenyő

A szempontokat a „pergamentekercsekben” lévő kiegészítendő szövegek tartalmazzák. A növények neveit a
„csillagok”-ba kell beírni.

A feladat megoldásához használjátok a Növényismeret 82-83. és A természet képekben könyv 50-54. oldalait.
Készítsetek ismertetést a bekarikázott növényről!

A feladatban nyitvatermőket kell csoportosítani, és elhelyezni az ábrában az alábbi hat növényt:
boróka

erdeifenyő

lucfenyő

tiszafa

tuja,

vörösfenyő

A szempontokat a „pergamentekercsekben” lévő kiegészítendő szövegek tartalmazzák. A növények neveit a
„csillagok”-ba kell beírni.
A feladat megoldásához használjátok a Növényismeret 82-83. és A természet képekben könyv 50-54. oldalait.
Készítsetek ismertetést a bekarikázott növényről!

A feladatban nyitvatermőket kell csoportosítani, és elhelyezni az ábrában az alábbi hat növényt:
boróka

erdeifenyő

lucfenyő

tiszafa

tuja,

vörösfenyő

A szempontokat a „pergamentekercsekben” lévő kiegészítendő szövegek tartalmazzák. A növények neveit a
„csillagok”-ba kell beírni.
A feladat megoldásához használjátok a Növényismeret 82-83. és A természet képekben könyv 50-54. oldalait.
Készítsetek ismertetést a bekarikázott növényről!

A feladatban nyitvatermőket kell csoportosítani, és elhelyezni az ábrában az alábbi hat növényt:
boróka

erdeifenyő

lucfenyő

tiszafa

tuja,

vörösfenyő

A szempontokat a „pergamentekercsekben” lévő kiegészítendő szövegek tartalmazzák. A növények neveit a
„csillagok”-ba kell beírni.
A feladat megoldásához használjátok a Növényismeret 82-83. és A természet képekben könyv 50-54. oldalait.
Készítsetek ismertetést a bekarikázott növényről!

3. óraterv: A zárvatermők
Az óra témája: A zárvatermők törzse 1.
Az óra cél- és feladatrendszere:
 A zárt magház és a termés kialakulásának és evolúciós jelentőségének megértése;
 Összehasonlítás a nyitvatermőkkel;
 Korábbi ismeretek új rendszerbe helyezése;
 Koevolúciós folyamatok felismerése, megértése
Az óra didaktikai feladatai: ismétlés, korábbi ismeretek rendszerezése, ismeretbővítés, gyakorlás
Tantárgyi kapcsolatok: Természetismeret 6. A hajtásos növények testfelépítése; a hazai tájak élővilága; 7. osztály: idegen tájak élővilága
Felhasznált források:
 Biológia 10. tankönyv, Botanika II. Rendszertan, NTK 2007.
 David Attenborough: A növények magánélete – filmrészletek
 David Attenborough: Élet a Földön, filmrészletek
 internetes források
Időkeret
5 perc
5 perc

25 perc

Az óra menete
Bevezetés, ráhangolódás, korábbi ismeretek
felidézése
A zárvatermő virág szerkezete, ismétlés

Alkalmazkodás a megporzáshoz –
szélmegporzás
filmrészlet elemzése munkalap
segítségével

Nevelési-oktatási stratégia
Tanulói
Módszerek
Eszközök
munkaformák
frontális
Tanári
magyarázat,
táblai rajz
készítése
munka
feladatlappal
filmrészletek

frontális

almafa virágának
modellje

egyéni

1. filmrészlet

frontális

aktív tábla
2. filmrészlet

Megjegyzések

munkalap elolvasása,
film megtekintése,
ellenőrzés 5-6 perc

Időkeret

10 perc
5 perc

Az óra menete
ellenőrzés aktív tábla segítségével
Alkalmazkodás a megporzáshoz –
állatmegporzás
filmrészletek elemzése előzetesen feltett
kérdések alapján
A megporzási módok és a virágszerkezet
összefüggése
táblázat összerakása
ellenőrzés aktív tábla segítségével
A koevolúció jelensége
filmrészlet elemzése
Összefoglalás

FILMEK:
David Attenborough: Élet a Földön
 1. fimrészlet
a mogyoró megporzása
 2. filmrészlet
a zsálya megporzása
David Attenborough: A növények magánélete
 3. filmrészlet
kolibri, nektármadár megporzása
 4. filmrészlet
a nőszirom megporzása
Mellékletek:
- munkalap: a mogyoró megporzása
- munkalap megoldása: a mogyoró megporzása
- interaktív táblás feladatok
- a kivetítendő diák képe;

Nevelési-oktatási stratégia
Tanulói
Módszerek
Eszközök
munkaformák
elemzése tanári
kérdések alapján
pár
felvágott táblázat
táblázat
elemeinek
összerakása
frontális
összeállítás
aktív tábla

frontális
tanári kérdések
alapján

frontális

3. filmrészlet
4. filmrészlet

Megjegyzések
rovarmegporzás 5-6
perc
gyakorlófeladat 5-6
perc

A mogyoró megporzása

Figyeld meg alaposan a filmrészletet, majd egészítsd ki a mondatokat a megfelelő szavakkal, kifejezésekkel!

A mogyoró sok más fával egyetemben szintén a ……………………………………… bízza virágporát. A barkákba tömörült porzós virágokban .
………………………………………… pollen termelődik. Ha eljön az ideje, és kiszabadul, felhőkben száll. A ……………………… virágok különálló csokrait ezek a kis piros
pamacsok, a bibék jelzik. Minden bibe tövén, …………………… várakoznak a ……………………………. A mogyorónál csak egy-egy.

A felvágandó táblázat:

rovar megporzásra jellemző

szélmegporzásra jellemző

színes, feltűnő virágtakaró

zöld vagy hiányzó virágtakaró

nektár termelés

nincs nektár termelés

kevés virágpor

sok virágpor
nagy felületű bibe

4. óraterv: A zárvatermők 2.
Az óra témája: A zárvatermők törzse 2.
Az óra cél- és feladatrendszere:
 A zárvatermők kettős megtermékenyítésének, a mag- és termésképzés folyamatainak megértése;
 A magok felépítésének és tartalék tápanyagainak megfigyelése, kimutatása;
 A termések terjedésének módja és a termés felépítésének összefüggése.
Az óra didaktikai feladatai: Ismeretbővítés, ismeretek új rendszerbe helyezése és alkalmazása, ellenőrzés.
Tantárgyi kapcsolatok: Természetismeret: babmag csíráztatása, kémia 8. osztály: keményítő kimutatása
Felhasznált források:
 Biológia 10. tankönyv
 online források
 SDT animáció

Időkeret
5 perc
10 perc

5 perc

Az óra menete
A megporzás módjainak ismétlése, a koevolúcióval
kapcsolatos házi feladatok áttekintése
A zárvatermők kettős megtermékenyítése
a virág ivarlevelei
A kettős megtermékenyítés
animáció megtekintése
A mag és a termés kialakulása

10 perc

A magok felépítése, a raktározott anyagok
kimutatása

10 perc

A termésfal szerepe a magok terjesztésében

Módszerek
beszélgetés

Nevelési-oktatási stratégia
Tanulói
munkaformák
frontális

tanári magyarázat
vakkéz
tanári magyarázat
megbeszélés
tanulókísérlet

ötletroham

frontális
csoport
frontális
frontális
pár

csoport

Eszközök

táblai rajz, ppt
vakkéz kártyák
SDT animáció
a táblai rajz
továbbfejlesztése
babmag, kukorica
szemtermés, olló,
kés, kézi nagyító,
Lugol-oldat

Megjegyzések

Időkeret

Az óra menete

Módszerek

Nevelési-oktatási stratégia
Tanulói
munkaformák

A termések csoportosítása
összegzés
frontálisan
5 perc

Összefoglalás

tanári kérdések
alapján

Mellékletek
- a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban
- a kivetítendő diák képei

ppt

Eszközök

Megjegyzések

A megporzás során a virágpor a termőre jut.

A bibén megtapadó virágpor 2 sejtet tartalmaz.

Az egyik sejt tömlőt hoz létre.

A másik sejt kettéosztódik és 2 hímivarsejt jön létre.

A hímivarsejtek a virágportömlőn át jutnak a magkezdeményhez.

Az egyik hímivarsejt megtermékenyíti a petesejtet, a másik a
központi sejttel olvad össze.

A megtermékenyített központi sejtből a mag raktározó alapszövete
alakul ki, a megtermékenyített petesejtből létrejön a zigóta.

A magház falából termésfal, a magkezdemény burkából maghéj
lesz.

2./ Babmag és kukorica szemtermés vizsgálata
A babmag vizsgálata







Itasd le a magról a vizet papírtörlővel!
Ollóval vágd körbe a maghéjat, majd óvatosan hámozd le!
Kézzel válaszd szét a magot két részre! Légy óvatos, ne sértsd meg a csírát!
A két nagy rész a sziklevél. Válaszd le az egyik sziklevelet!
Figyeld meg alaposan a csíra részeit kézinagyító segítségével!
Rajzold le a csírát a megmaradt sziklevéllel együtt!

 A rajzon jelöld be a csíra részeit!
A levélkéhez hasonló képződmény a rügyecske, a gyökérhez hasonló képződmény a gyököcske.

Hová, merre hajlik a gyököcske hegye? …………………...…………………………………

 Cseppents Lugol-oldatot a sziklevél felszínére!
Milyen színváltozást látsz? …………………………………………………………………
Milyen anyagot mutattunk ki? …………………………………….………………………..
Mi ennek az anyagnak a szerepe a magban? ………………………………………………..
Mire használja ezt az anyagot a csíra? ………………………………………………………
A kukorica szemtermés vizsgálata

 Itasd le a kukoricaszemről a vizet papírtörlővel és helyezd magad elé világosabb oldalával felfelé.
 Késsel óvatosan vágd ketté a magot a csíra közepénél (világosabb rész). Vigyázz a kezedre!
 Fordítsd felfelé a vágási felszínt, és cseppents rá Lugol-oldatot!
 Figyeld meg nagyítóval a metszési felszínt!
A raktározó szövet fekete, a sziklevél szürke, a csíra fehér.
Nagyítóval vizsgáld meg, és azonosítsd a rügyecskét, a gyököcskét és a sziklevelet. A sziklevél kis pajzsocska formájában tűnik elő. Főtt
kukorica evésénél rendszeresen találkozunk vele.
Rajzold le a mag metszetét, feliratozd a rajzot és színezd ki!

5. óraterv: A kétszikű és egyszikű növények
Az óra témája: A kétszikű és az egyszikű növények.
Az óra cél- és feladatrendszere:
 A kétszikűek és az egyszikűek jellemzése;
 Korábban megismert fajok csoportosítása;
 Általánosítás;
 Morfológiai jellemzők összehasonlítása
Az óra didaktikai feladatai: alkalmazás, rendszerezés, gyakorlás, összefoglalás, értékelés
Tantárgyi kapcsolatok: Természetismeret 6. és a Biológia 7. osztályban megismert fajok
Felhasznált források:
 Biológia 10. tankönyv
 Botanika II. Rendszertan
 online források

Időkeret

Az óra menete

10 perc
5 perc
10 perc

A nyitvatermők
A kétszikű és az egyszikű növények jellemzői
Az egyszikűek és a kétszikűek összehasonlítása

10 perc

A virágos növények nagy csoportjainak
összehasonlítása
Összefoglalás és értékelés

10 perc

Nevelési-oktatási stratégia
Tanulói
Módszerek
Eszközök
munkaformák
kupactanács
csoport
megbeszélés
frontális
ppt
táblázat készítése
pár
aktív tábla
ellenőrzés
frontális
Venn-diagram
pár
munkalap
egyszikű és
kétszikű jellemzők
felismerése

Mellékletek:
- a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban;
- a kivetítendő diák képe;
- szavazó és feleltető rendszer feladatlapja

egyéni

szavazó és
feleltető rendszer

Megjegyzések

Írd a jellemzők sorszámát a megfelelő halmazba! A közös tulajdonságok sorszámát írd a halmazok átfedő részeibe!

1. a sziklevélnek nincs tápanyag-raktározó feladata
2. lehetnek fásszárúak
3. lehetnek lágyszárúak
4. általában van virágtakarójuk
5. van termésük
6. virágos növények
7. gyökérzetük főgyökérre és oldalgyökerekre
tagolódik
8. leveleik párhuzamos erezetűek
9. a szárukban az edénynyalábok körben állnak
10. leveleik kis felületű tűlevelek
11. van magjuk
12. leveleiknek nincs levélnyele
13. a virágtakaró csészére és pártára különül
14. száruk lehet pálmatörzs
15. termőleveleik szabadon állnak

6. óraterv: A virágos növények életciklusa
Az óra témája: A virágos növények életciklusa
Az óra cél- és feladatrendszere:
 A virágos növények életszakaszainak bemutatása és leírása;
 Pármunka, a szociális kompetenciák és a kommunikáció fejlesztése
Az óra didaktikai feladatai: ismétlés, új ismeretek rendszerbe illesztése, alkalmazás
Tantárgyi kapcsolatok: Természetismeret 6. és Biológia 7: a megismert növények életciklusai
Felhasznált források:
 Biológia 10.
 online források
Időkeret
20 perc
5 perc

Az óra menete
A virágos növények szervei, csoportosításuk
Korábbi ismeretek felidézése
A növények egyedfejődésének szakaszai,
az egyedfejlődés jellemzése

10 perc

A virágos növény életciklusa
Ellenőrzés: aktív tábla segítségével

10 perc

Az életciklus hossza:
egynyári, kétnyári, évelő növények
sokéves és efemer növények

korábbi tanulmányok során megismert

Nevelési-oktatási stratégia
Tanulói
Módszerek
Eszközök
munkaformák
poszterkészítés
csoport
csomagolópapír,
csoporttúra
filctoll
timelapse video
frontális
filmrészlet 1.
megtekintése,
egyéni munka: az
elemzése
események
rögzítése
munkalap
csoport
munkalap,
megoldása
frontális
felvágott feliratok
interaktív tábla
tanári közlés
frontális
ppt
filmrészlet
megtekintése
gyűjtőmunka

filmrészlet 2.

csoport

Megjegyzések

Időkeret

Az óra menete
növényfajok besorolása

Filmrészletek
1. a retek fejlődése (youtube video)
2. Davis Attenborough: Az élő bolygó (kivirágzik a sivatag)
Mellékletek:
- a kiosztandó feladatok, feladatlapok
- a kivetítendő diák képe

Módszerek

Nevelési-oktatási stratégia
Tanulói
munkaformák

Eszközök

Megjegyzések

A csoportok feladatai
1. csoport:
Mutassátok be a virágos növény létfenntartó szerveit!
Melyek a növény létfenntartó szervei, melyik szervnek mi a feladata?

2. csoport:
Mutassátok be a virág részeit!
Melyik résznek mi a feladata?

3. csoport
Hogyan történhet a megporzás?
Milyen összefüggés van a megporzás módja és a virág felépítése között?

4. csoport:
Hogyan szaporodnak a virágos növények?
Hogyan történik a mag és a termés kialakulása?

5. csoport:
Melyek a mag részei? Melyik résznek mi a feladata?

6. csoport:
Hogyan csoportosítjuk a terméseket?
Hogyan függ össze a termés felépítése és a mag terjesztése?

7. óraterv: A virágos növények ingerlékenysége, mozgása
Az óra témája: A virágos növények ingerlékenysége, mozgásai
Az óra cél- és feladatrendszere:
 Helyzetváltoztató növényi mozgások;
 A növényi hormonok szerepe a növekedésben;
 Filmrészlet elemzése megadott szempontok alapján, megfigyelés fejlesztése, információgyűjtés és feldolgozás;
 Kísérletelemzés, ok-okozati összefüggések feltárása; gyakorlati következtetések megfogalmazása
Az óra didaktikai feladatai: ismeretbővítés, alkalmazás
Tantárgyi kapcsolatok: Biológia 7. idegen tájak élővilága, a rovaremésztő növények
Felhasznált források:
 Biológia 10. Növényélettan, ELTE Eötvös kiadó 2007.
 online források, filmrészlet: Mikrokozmosz
 filmletöltések youtube-ról.

Időkeret
3 perc

2 perc
20 perc

Az óra menete
Ráhangolódás
Problémafelvetések az óra elején:
Miért fordulnak a szobanövények az ablak
felé?
Miért érik gyorsabban a banán, ha
almákkal együtt helyezzük egy gyümölcsöstálba?
A tropizmus
fototropozmus
Az auxin hatása
Kísérlet elméleti bemutatása-közös
elemzés
kísérletelemzések

Módszerek

Nevelési-oktatási stratégia
Tanulói
munkaformák

Eszközök

kérdések kivetítése

ötlet feljegyzése
egyéni munka

tábla, kréta

filmrészlet
megtekintése
tanári kérdések
alapján
szakértői mozaik

frontális

filmrészlet 1.

frontális

ppt

csoport

munkalap

Megjegyzések

Időkeret

5 perc

5 perc
5 perc
5 perc

Az óra menete

A növényi hormonok általános jellemzése
termelődés
hatás jellege
átfedő hatás
Az etilén és a citokininek
A növényi helyzetváltoztató mozgások
tropizmus és nasztia összehasonlítása
A kezdeti problémafelvetések megválaszolása

Módszerek

Nevelési-oktatási stratégia
Tanulói
munkaformák

tanári magyarázat

frontális

tanári magyarázat
filmrészletek
elemzése
megbeszélés

frontális
frontális

Filmrészletek:
1. timelaps video, letöltés youtube-ról
2. virágnyílás; Microcosmos
3. vénusz légycsapó; Microcosmos
Mellékletek:
- a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban
- a kivetítendő diák képe

frontális

Eszközök

ppt
filmrészlet

Megjegyzések

Az auxin hatása a növény növekedésére és fejlődésére 1.

Olvasd le a grafikonról, hogyan változik az auxin koncentrációja a növényben!
Melyik szervben a legmagasabb az auxin koncentrációja? ……………………………………..
Melyik szervben a legalacsonyabb? …………………....……………………………………….
Az auxin koncentrációja a csúcsrügyben 10-5 mol/l. Hogyan hat ez a magas auxin koncentráció az oldalrügyek fejlődésére?
……………………………………………………….…………………………………………..
Mi történik, ha a csúcsrügyet levágják? ……………………………………………………………………………………………….
Hogyan lehet ezt a jelenséget felhasználni a kertészeti gyakorlatban?
………………………………………………………………………………………………

Az auxin hatása a növény növekedésére és fejlődésére 2.

Elemezd a kísérletet!

Mi történik, ha a hajtást levágják és vízbe teszik?
Mi fejlődik először? …………………………………………………………………………………………………………………………….
Mit láthatunk néhány hét múlva? ……………………………………………………………………………………………………….
Mi történik, ha a leveleket eltávolítják a levágott hajtásról?
Mi történik, ha a levágott és leveleitől megfosztott hajtást vízbe teszik? …………………………………………..
Mit láthatunk néhány hét múlva, ha a leveleitől megfosztott hajtás vizébe kevés auxint tesznek?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vond le a következtetést!
Hogyan hat az auxin a gyökér növekedésére? …………………………………………………………………………………….
Hol termelődik az auxin? ……………………………………………………………………………………………………………………..
Milyen bizonyítékot találsz erre a kísérlet alapján? ……………………………………………………………………………..

Az auxin hatása a növény növekedésére és fejlődésére 3.

A képsorozat a paradicsomérését ábrázolja.
Rendeld hozzá a fejlődés történéseit a felső sor képeihez!
1. A G jelű szövettani kép tartozik ehhez a szakaszhoz.
2. A klorofill lebomlik és likopin (piros színanyag halmozódik fel ebben a szakaszban.
3. A megtermékenyítést követő állapot.
4. A növekedés ebben a szakaszban a legerőteljesebb.
5. A sejtek gyorsan osztódnak.

6. A sejtek megnövekednek ebben a szakaszban.
7. Az érés szakasza.
8. Ebben a szakaszba kezdődik a magképzés.
9. Ebben a szakaszban történik a megtermékenyítés.
10. Ehhez a képhez rendelhető az F jelű kép.
11. Ehhez a szakaszhoz tartozik az E jelű kép.

Melyik szakaszban a legerőteljesebb az auxin hatása? …………………………………………………………………………
Melyik szakaszban halmozódik fel a cukor a termésben? …………………………………………………………………….

8. óraterv: A növények anyagforgalma
Az óra témája: A növények anyagforgalma 1.
Az óra cél- és feladatrendszere:
 A vízszállítás és a szerves anyagok szállítása;
 A vízszállítás mechanizmusának megértése;
 Évszakos ritmusok megértése;
 Filmrészlet elemzése munkalap segítségével;
 Farész szerepének vizsgálata; kísérlet és megfigyelés.
Az óra didaktikai feladatai: ismeretbővítés, korábbi ismeretek rendszerezése, alkalmazása
Tantárgyi kapcsolatok: Természetismeret 5-6, a növények párologtatása, Fizika: a nyomásváltozások szerepe az anyagszállításban
Felhasznált források:
 Biológia 10., Növényélettan, ELTE Eötvös kiadó 2007.
 online források
 film: David Attenborough: A növények magánélete (részlet)

Időkeret

Az óra menete

3 perc

A tanulókísérlet beállítása

7 perc

Ismétlés: a hajtásos növények létfenntartó szervei,
a gyökér és a szár szerkezete
A gyökér vízfelvétele
A szár vízszállítása

5 perc
15 perc

Nevelési-oktatási stratégia
Tanulói
Módszerek
Eszközök
munkaformák
pár
zellerszár,
főzőpohár,
ételfestékkel
megfestett víz,
kés, nagyító,
munkalap
dobj egy kérdést
csoport
papír, ceruza
magyarázat
filmrészlet
elemzése

frontális
egyéni

ppt
munkalap
filmrészlet

Megjegyzések

Időkeret

Az óra menete

Módszerek
munkalap
segítségével
megbeszélés

Nevelési-oktatási stratégia
Tanulói
Eszközök
munkaformák
ppt

3 perc

A kísérlet értékelése

7 perc

A fásszár szerkezete

tanári magyarázat
fatörzs metszet
vizsgálata

frontális
pár

3 perc
2 perc

A szerves anyag szállítása
összefoglalás

tanári magyarázat
tanári kérdések
alapján

frontális
frontális

Filmrészlet:
Vízszállítás a növényekben; Attenborough: A növények magánélete
Mellékletek:
- a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban;
- a kísérlet fotója
- a táblakép;
- a kivetítendő diák képe

frontális

munkalap
ppt
fatörzs
keresztmetszetek

ppt

Megjegyzések

Tanulókísérlet, megfigyelés
Vízszálítás a szárzeller levélnyelében
 A szárzeller levélnyelének aljából vágj le 1 cm-nyi darabot!
 Helyezd a szárzeller levélnyelét az ételfestékkel megfestett vízbe!
 Várj 20 percet!
 Emeld ki a szárzellert, mosd le csap alatt!
 Figyeld meg a metszéslapon a pirosra festődött edénynyalábokat!
 Készítsd a metszéslapról egyszerű rajzot!

Az edénynyalábok melyik része festődött pirosra? ……………………………………………
Hogyan állnak az edénynyalábok a levélnyélben? …………………………………………....
Melyik zárvatermő csoport tagjaira jellemző ez az elrendeződés? ……………………………
 Vágd fel 2 cm-es darabokra a levélnyelet!
Milyen távolságot tett meg a festék a levélnyélben? …………………………………………..
Számold ki a vízszállítás sebességét! …………………………………………………………..
Mi mozgatja a vizet a levélnyélben? ……………………………………………………………

Fatörzs keresztmetszetének vizsgálata
Milyen fafajt vizsgálsz? ……………………………………………...…………………………
Hány éves korában vágták ki a fát? ……………………………………………………………..
Mi alkotja az évgyűrűket? ……………………………………………………………………
Melyik oldaláról érte a napot a fa? ……………………………………………………………
Milyen tényezőktől függ az évgyűrű vastagsága? ……………………………………………
Miért nem látható az évgyűrűs szerkezet a kéreg felé haladva? ………………………………
Milyen élőhelyen nem alakulnak ki évgyűrűk? ………………………………………………

Tanulókísérlet, megfigyelés
Vízszállítás a szárzeller levélnyelében
 A szárzeller levélnyelének aljából vágj le 1 cm-nyi darabot!
 Helyezd a szárzeller levélnyelét az ételfestékkel megfestett vízbe!
 Várj 20 percet!
 Emeld ki a szárzellert, mosd le csap alatt!
 Figyeld meg a metszéslapon a pirosra festődött edénynyalábokat!
 Készítsd a metszéslapról egyszerű rajzot!

Az edénynyalábok melyik része festődött pirosra? …farész……………………………………
Hogyan állnak az edénynyalábok a levélnyélben? …félkörben…………………..…………....
Melyik nagy zárvatermő csoport tagjaira jellemző ez az elrendeződés? ……kétszikűek………
 Vágd fel 2 cm-es darabokra a levélnyelet!
Milyen távolságot tett meg a festék a levélnyélben? …………………………………………..
Számold ki a vízszállítás sebességét! …………………………………………………………..
Mi mozgatja a vizet a levélnyélben? …levelek párologtatása, kapilláris hatás ………….……

Fatörzs keresztmetszetének vizsgálata
Milyen fafajt vizsgálsz? ……………………………………………...…………………………
Hány éves korában vágták ki a fát? ……………………………………………………………..
Mi alkotja az évgyűrűket? ………azonos évben keletkezett elhalt farész……………………
Melyik oldaláról érte a napot a fa? ……ahol kiszélesednek az évgyűrűk ……………………
Milyen tényezőktől től függ az évgyűrű vastagsága? …életkor, csapadékmennyiség, fény……
Miért nem látható az évgyűrűs szerkezet a kéreg felé haladva? …lehámlik a kéreggel együtt…
Milyen élőhelyen nem alakulnak ki évgyűrűk? …trópusi esőerdőben…………………………

A víz szállítása a növényekben
(szempontok a filmrészlet megfigyeléséhez)

1. Milyen növényi mozgás irányítja a növények gyökerének növekedését? …………………………………………
2. Milyen szövet részei a gyökérszőrök? …………………………………………………………………………………………….
3. Adatok a filmből: A hegyi juhar kb…………………….méter magasra nő. A növény vízvesztesége …………………….. %, óránként …………………………… liter vizet
párologtat el.
4. A fák magas termetének
Előnye

Hátránya

5. Milyen úton jut a víz a fán keresztül a talajból a levegőbe?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kísérlet: vízszállítás a zellerszárban

9. óraterv: A növények anyagforgalma 2.
Az óra témája: A növények anyagforgalma 2.
Az óra cél- és feladatrendszere:
 A fotoszintézis és a légzés alapfolyamatainak megértése, összefüggése a gázcserével;
 Okság és korreláció elemzése az életfolyamatok kapcsolataiban;
 Grafikonelemzés;
 Modellkísérlet elemzése
Az óra didaktikai feladatai: ismeretbővítés. modellalkotás, rendszerezés, alkalmazás
Tantárgyi kapcsolatok: Természetismeret 5-6.
Felhasznált források:
 Biológia 10. Növényélettan, ELTE Eötvös kiadó 2007,
 digitális tananyag,
 online források

Időkeret
5 perc
5 perc
5 perc
10 perc

10 perc
5 perc
5 perc

Az óra menete

Módszerek

Ismétlés: a virágos növények szervei
Az anyagcsere fogalma, a felépítő és a lebontó
anyagcsere jellemzése
A fotoszintézis lényege, gázcseréje
A sejtlégzés lényege, gázcseréje
A növények gázcseréje éjjel és nappal
összefoglalás

párosító
megbeszélés

A gázcserenyílások felépítése és működése
A gázcserenyílások működésének függése a
környezeti feltételektől
A gázcserenyílások működésének napi ritmusa

Nevelési-oktatási stratégia
Tanulói
Eszközök
munkaformák
csoport
feladatlap felvágva
frontális

beállított kísérlet

pár

beállított kísérlet
megbeszélés
szövegértés
megbeszélés

értékeléspármunka
frontális
pár
frontális és egyéni

megbeszélés

frontális

munkalap,
beállított kísérlet
beállított kísérlet

munkalap
animáció interaktív
táblán kivetítve
ppt

Megjegyzések

főzőpohár, tölcsér,
akváriumi hínárnövény
kémcső, levelek,
meszes víz, alufólia

Időkeret

Az óra menete

Módszerek

Árnyékkedvelő és fényigényes anyagcseréjének
intenzitása
Mellékletek:
- a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban
- animáció
- a kivetítendő diák képe

Nevelési-oktatási stratégia
Tanulói
munkaformák

Eszközök

Megjegyzések

A fotoszintézis feltételei

A kísérlet kezdetekor, órákkal ezelőtt a kémcső vízzel
volt megtöltve. Mostanra a kémcső zárt végéből a víz
eltűnt, azaz gáz halmozódott fel.

Milyen gáz ez?

Jól oldódik vízben? Miből gondolod?

Miért kellett vízzel teli kémcsővel kezdeni a kísérletet?

Mit tartalmaznak az apró buborékok?

Mi történne, ha a megvilágító lámpát messzebbre helyeznénk? Miért?

Több gáz keletkezne a kémcsőben, ha a kísérlethez csapvíz helyett szén-dioxiddal dúsított szódavizet használnánk? Miért?

A virágos növények szervei
Párosító

GYÖKÉR

felveszi a talajból a vizet és az
ásványi anyagokat

GYÖKÉR

rögzíti a növényt

SZÁR

tartja a leveleket, a virágot és a
termést

SZÁR

szállítja a növény különböző
részei között az anyagokat

LEVÉL

felveszi a levegőből a széndioxidot

LEVÉL

előállítja a növény testét felépítő
anyagokat

LEVÉL

oxigént termel

LEVÉL

a talajból felvett víz egy részét
leadják a környezetükbe

VIRÁG

megporzás és megtermékenyítés
után belőle képződik a termés

TERMÉS

a benne lévő magokból kifejlődik
az új növény

10. óraterv: A növények anyagforgalma
Az óra témája: A növények anyagforgalma 3.
Az óra cél- és feladatrendszere:
 A raktározás és a kiválasztás;
 Raktározó és kiválasztó alapszövet, kristályzárványok vizsgálata;
 Mikroszkópos preparátumok készítése és vizsgálata;
 A növényi szövetek felépítése és működése közötti kapcsolat felismerése;
 A megfigyelések rögzítése vázlatrajz és fotók formájában.
Az óra didaktikai feladatai: ismeretbővítés, korábbi ismeretek rendszerezése, alkalmazása
Tantárgyi kapcsolatok: Természetismeret 5-6; Kémia 7. zsírok, olajok oldódása
Felhasznált források:
 Biológia 10. Növényélettan, ELTE Eötövös 2007.
 online források

Időkeret
5 perc
30 perc

Az óra menete
Ismétlés: a növényi gázcsere
A raktározás és a kiválasztás a növényekben

Módszerek
feladatlap
tanulókísérlet

Nevelési-oktatási stratégia
Tanulói
Eszközök
munkaformák
egyéni
feladatlap
pár
babmag, burgonya,
napraforgómag,
vöröshagyma
buroklevél,
narancs-héj,
fedőlemez,
tárgylemez,
borotvapenge,
cseppentő, víz,
mikroszkóp, Lugololdat, Szudán III.

Megjegyzések

Fel kell hívni a
figyelmet a salétromsav
maró, roncsoló
hatására.

Időkeret

10 perc

Az óra menete

Összefoglalás: raktározás és kiválasztás

Módszerek
megbeszélés

Melléklet tartalma:
- a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban

Nevelési-oktatási stratégia
Tanulói
Eszközök
munkaformák
cc. HNO3
frontális
tábla, kréta

Megjegyzések

Raktározás és kiválasztás a növényekben
Tanulókísérlet
Raktározó alapszövet vizsgálata babmagból
Keményítő kimutatása
Készíts a bab szikleveléből vékony metszetet!
Tedd a metszetet tárgylemezre és cseppents rá Lugol-oldatot!
Figyeld meg a változást mikroszkóppal!
Készíts rajzot a raktározó alapszövetről!

Fehérje kimutatása
Cseppents a babmagra tömény salétromsavat!
Figyeld meg a változást!

Raktározott olaj kimutatása napraforgómagból
Készíts vékony metszetet napraforgómagból!
Tedd a metszetet tárgylemezre és cseppents rá Szudán III. festékoldatot!
Figyeld meg a változást mikroszkóppal!
Készíts rajzot a raktározó alapszövetről!

Kristályzárványok vizsgálata vöröshagyma leveléből
Helyezz a tárgylemezre egy kis darabot a hagymalevélből!
Cseppents rá vizet és fedd le fedőlemezzel!
Keresd meg a téglatest alakú kristályokat, és készíts rajzot róluk!

Illóolajtartók vizsgálata narancs héjából
Készíts narancshéjból vékony metszetet!
Cseppents rá vizet és fedd le fedőlemezzel!
Keresd meg a nagy, kerek illóolajtartókat!
Készíts rajzot a kiválasztó alapszövetről!

Egy kísérlet tanulságai

Ez a növény kellemes hőmérsékletű,
napfényes helyen él.

Ez a növény kellemes hőmérsékletű, napfényes helyen él.

Ezt a növényt gondos gazdája minden
nap bőségesen meglocsolta.

Ez a növény hetenként egyszer kapott vizet.

A sok víz miatt a talaj összetömörödött,
nem jut bele elegendő levegő.

A talaj laza szerkezetű, morzsalékos, jól átjárja a levegő.

Válaszoljatok a kérdésekre!
1. Milyen környezeti feltétel vagy feltételek egyeztek meg a két növény esetében?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Milyen környezeti feltétel vagy feltételek különböztek a két növény esetében?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Képes-e a gyökér szerves tápanyagokat felépíteni? A választ indokoljátok!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Milyen anyagokat kell a gyökérnek felvenni a környezetéből? Karikázzátok be a helyes válaszokat!
szén-dioxid

oxigén

víz

ásványi anyagok

szerves tápanyagok

Honnan veszi fel a gyökér ezeket az anyagokat?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Milyen anyagokat kell kapni a gyökérnek a növény többi részéből? Karikázzátok be a helyes válaszokat!
szén-dioxid

oxigén

víz

Honnan kapja a gyökér ezeket az anyagokat?

ásványi anyagok

szerves tápanyagok

11. óraterv: Összefoglalás
Az óra témája: Összefoglalás
Az óra cél- és feladatrendszere:
 A virágos növények rendszerezése, alaktana és élettana téma rendszerező összefoglalása.
 Az ismeretek felelevenítése, aktív alkalmazása
Az óra didaktikai feladatai: rendszerezés, alkalmazás

Időkeret

Az óra menete

10 perc

Bemelegítés és ismétlés

15 perc

A tananyag egyes részeihez tartozó fogalmak
felelevenítése, rendszerezése
témák:
1. virágos növények szaporodása, mag, termés
2. víz- és szerves anyag szállítás
3. a növények felépítő és lebontó folyamatai, a
gázcsere
4. szabályozás a növényekben, a növények
helyzetváltoztató mozgásai

12 perc

tudásmegosztás

8 perc

Levezetés:

Melléklet:
- dominó kártyák

Nevelési-oktatási stratégia
Tanulói
Módszerek
Eszközök
munkaformák
kérdés-felelet
egyéni
dominó
frontális
fogalomgyűjtés és
csoport
csomagolópapír
fogalomtérkép
szakértői mozaik
filctollak
készítése

füllentős

csoport:
fordított szakértői
mozaik
csoport

Megjegyzések

az időkorlátokat
szigorúan be kell tartani

Név: ……………………………………………………………………..
…………….. pont, ……….. % osztályzat: …………………….

I. A virágos növények

19 pont

1. Az ábrán a betűk egy zárvatermő virág részeit jelölik. Nevezd meg a számokkal jelölt részleteket! A lehető legpontosabb megnevezés használd! (5 pont)
1. …………………………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………………………..

4. ……………………………………………………………………………..

6. ……………………………………………………………………………..

9. ……………………………………………………………………………….

Melyik, nagy zárvatermő csoportba tartozik a képen látható növény? Nevezz meg két, a képen is látható jellemzőt, ami alapján állításodat igazolni tudod! (2
pont)
A. …………………………………………………………………………………

B. ……………………………………………………………………………..

Melyik számmal jelölt részletben történik megtermékenyítés? (1 pont) ………………………………………………………………………
Miért nevezik a folyamatot kettős megtermékenyítésnek? (1 pont) ………………………………………………..………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Írd a jellemzők sorszámát a megfelelő halmazba! A közös tulajdonságok sorszámát írd a halmazok átfedő részeibe!
(10 pont)

1. virágos növények
2. lehetnek fásszárúak
3. lehetnek lágyszárúak
4. van magjuk
5. általában van virágtakarójuk
6. van termésük
7. leveleik párhuzamos erezetűek
8. a szárukban az edénynyalábok szórtan
állnak
9. leveleik kis felületű tűlevelek
10. leveleiknek nincs levélnyele

II. Egy mikroszkópos metszet

10 pont

A képen egy zárvatermő növény egyik szervéből készült mikroszkópos metszetet látsz. A
válaszok betűjelét írd a négyszögekbe! Minden helyes válasz 1 pont. (6 pont)

1. Mely növényi szerv keresztmetszetét ábrázolja a fotó?
A. gyökér

B. szár

C. virág

D. levél

2. Milyen lehet a metszethez tartozó növény gyökere?
A. főgyökérzete van

B. mellékgyökérzete van

C. bármelyik lehet

D. egyik sem

3. Milyen szára lehet a növénynek?
A. lágy szára

B. fás szára

C. pálmatörzse

D. el nem ágazó szára

4. Melyik növényből készülhetett a metszet?
A. kukoricából

B. babból

C. tulipánból

D. mogyoróból

Igaz-hamis állítások (4 pont)
Az igaz állítások mellé tégy  jelet, a hamis állítás esetében írd le, mi a hiba benne! A pont csak a hibás állítás javításával együtt jár.
5. A kukorica egylaki növény, virágai egyivarúak.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. A cseresznyefa virágának 5 sziromlevele van.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Amelyik növénynek mellékgyökérzete van, annak a magjában két sziklevél van.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. A kukorica sziklevelének feladata a tápanyag raktározása.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. A növény növekedése 6 pont
1. Mi történik akkor, ha a hajtást állandóan egy oldalról világítjuk meg? ………………………………………………………………….
2. Változik-e a növény növekedése, ha a hajtáscsúcsát levágjuk? …………………………………………………………………….……..
3. Mi a jelenség magyarázata? …………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Változik-e a növény növekedésének iránya, ha a hajtáscsúcsot levágjuk és ismét csak egy irányból világítjuk
meg?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Mi a jelenség magyarázata? …………………………………………………………………………………………………………………………(2 pont)

IV. A zárósejtek működése

15 pont
Egyszerű választás
Az ábra felső részén zárósejtek (Z) láthatók éjszakai zárt, az alsón nappali nyitott állapotban. Az „sm” betűjel a
sejtmagokat, az „s” a zöld színtesteket jelöli.
1. Melyik szövet része a zárósejt? (1 pont)
A. Alapszövet
C. Bőrszövet

B. Hámszövet
D. Szállítószövet

2.Melyik kép ábrázolja a zárósejtek nappali állapotát? (1 pont)
………………………………………………………………………………………………………………

Magyarázd meg a választásodat! (2 pont
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….
3. A levél mely szövetébe jut be elsőként a gázcserenyíláson át fölvett oxigén legnagyobb része? (1 pont)
A. Az alapszövetbe.

B. A háncsrészébe.

C. A farészébe.

D. Az osztódó szövethez.

Egészítsd ki az alábbi szöveget a felsorolt kifejezések közül a megfelelőkkel! Nem minden kifejezést kell felhasználnod. (10 pont)
víz

szén-dioxid

oxigén

fotoszintézis

sejtlégzés

zöld színtest

A gázcserenyíláson át távozó oxigén a (4)…………..……………………………… során keletkezett a (5)……………………………………. belsejében. Szén-dioxidot nemcsak
fölvesz a növény, hanem termel is, a benne zajló (6) ..…………………………………………. következtében. A zárósejtek fő feladata a
(7)………………………………………………………… leadásának szabályozása.

A NYITVATERMŐK TÖRZSE

A virágos növények
• Virág
– a megtermékenyítés
független a víztől

• Mag
– Csíra=embrió
– Raktározott tápanyagok
– Maghéj-védelem

Nyitvatermők
•
•
•
•
•

Egyivarú virágok
Csak ivarlevelek, takarólevél nincs
Szélmegporzás
Magház nincstermés nincs
A magkezdemények szabadon ülnek a
termőleveleken
• Virágzat

Fenyők osztálya
• Tobozvirágzat
• Tűlevelek

Erdeifenyő

Lucfenyő

Vörösfenyő

Tiszafa

Nyitvatermő fajok

A ZÁRVATERMŐK TÖRZSE
A mag és a termés

Termő és porzó

A kettős megtermékenyítés
VIDEO

Termés

A ZÁRVATERMŐK TÖRZSE
kétszikűek és egyszikűek

Kétszikűek osztálya

Egyszikűek osztálya

A VIRÁGOS NÖVÉNYEK
ÉLETCIKLUSA

A virágos növény szervezete

Az egyedfelődés szakaszai
•
•
•
•

Megtermékenyítés
Magképzés
Csírázás
Gyökér és hajtás
fejlődése
• Virágzás és
termésképzés

Egynyári, kétnyári, évelő

Sokéves növények efemer növények

A virágos növények
életműködéseiek szabályozása
A növényi hormonok

A hajtás és a gyökér növekedése

Fotoropizmus

Az auxin hatása - kísérlet

A virág nyílása – nasztia

Rovarfogó növény levele

Az etilén
kezeletlen

kezelt

Szövettenyésztés
• A sejtfaluktól megfosztott sejtek
osztódnak
• Differenciálatlan sejtcsoport
• Szöveti differenciálódás

A hajtásos növények
anyagszállítása

A gyökérszőrök

A gyökér vízfelvétele
Szállítószövet

alapszövet
bőrszövet

farész

H2O

H2O

A víz szállítása a növényekben
PÁROLOGTATÁS:

gázcserenyílás

VÍZSZÁLLÍTÁS:

farész

VÍZFELVÉTEL:

gyökérszőr

Párologtatás

A szerves anyagok szállítása

Táplálékkészítő

alapszövet

Szállítószövet
háncsrész

A VIRÁGOS NÖVÉNYEK
gázcseréje

Párologtatás

A zárósejtek napi ritmusa
Nyitott
gázcserenyílások
aránya

Páfrány fotoszintézis

A növényi gázcsere

Légzés

Kukorica fotoszintézis

START

Megnyúlt
A növénynek az a
Oldott szerves
Szórtan vagy
Borítja a növény bőrszöveti sejtek,
Víz és ásványi
része, ahol a
anyagok szállítása körkörösen, a
testét, szorosan
melyek vizet és
anyagok szállítása
szállítószövet
a levélből a
háncsrész kifelé,
illeszkedő sejtek
ásványi
a gyökérből a
elemei kötegekbe
növény többi
a farész befelé
alkotják.
anyagokat
levélbe.
rendeződnek.
részébe.
néz.
vesznek fel.

Mi jellemző a
bőrszövetre?

Mit nevezünk
Mit nevezünk
györkérszőrnek? edénynyalábnak?

Levélerezetet. A
farész a levél
színi, a háncsrész
a fonáki oldal felé
néz.

A bőrszövet és a
Osztódószövet. A
szállítószövet
fa- és háncsrész
között található.
között található. A
Raktározó és
fa- és háncsrészt
táplálékkészítő
vastagítja.
aszlapszövet.

Mi a kambium, hol
található és mi a
feladata?

Hol található az
alapszövet és
milyen fajtái
vannak?

Milyen szövetek
alkotják a növény
levelét?

Mi a farész
feladata?

Mi a háncsrész
feladata?

Színi bőrszövet,
Fénytől elzárt
táplálékkészítő
növényi
alapszövet,
részekben:
szállítószövet,
gyökér, föld alatti
fonáki bőrszövet.
szár, magvak.

Hol található a
növényben
raktározó
alapszövet ?

Milyen tartalék
tápanyagokat
raktározhat a
növény?

Hogyan
Mit alkotnak az
helyezkedhetnek
el az
edénynyalábok a
edénynyalábok a levélben és merre
szárban és melyik
néz a fa- és
részük néz kifelé
háncsrész?
illetve befelé?

keményítő, olaj

gumó: burgonya,
hagyma:
vöröshagyma,
gyöktörzs:
nőszirom

Milyen szár
módosulásokat Sorold fel a virág
tanultunk? Mondj
részeti!
példát is!

kocsány, vacok,
csészelevél,
sziromlevél,
porzó, termő

Melyek a virág
ivarlevelei és mi a
feladatuk?

Porzó, termő.
Magképzésben
vesznek részt.

Csészelevél,
sziromlevél,
lepellevél.
Ivarleveleket
védik.

Termő: bibe,
bibeszál, magház,
magkezdemény.
Porzó: porzószál,
portok.

Melyek a virág
takarólevelei és
mi a feladatuk?

Hogyan nevezzük
a női- és hím
ivarlevelet?
Melyek a részei?

STOP

Tematikus terv: A virágos növények rendszerezése, alaktana és élettana
A tanulási-tanítási egység témája: A virágos növények rendszerezése, alaktana és élettana – 12 óra
A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere:
 A virág, a mag és a termés szerepe és evolúciós jelentősége
 A megporzás módja és a virágszerkezet összefüggésének megértése
 A nyitvatermő és a zárvatermő virág szerkezetének leírása
 A virágos növények életműködései és szabályozása
 A növényi hormonok szerepe a növekedés és a fejlődés folyamatában
 A virágos növények törzsei
 Az ismert és gyakorlati jelentőséggel bíró fajok megismerése
 Környezet- és természetvédelmi szempontok megvilágtása
 Az egészséges táplálkozás és más egészségügyi vonatkozások (pl. allergia és a megporzás módja)
A tanulási-tanítási egység előzményei:
 Természetismeret 6. osztály: A hazai tájak élővilága; erdei, mezei és vízi életközösségek jellemző fajai; a megismert virágos, hajtásos
növények szervei és életműködései.
 Biológia 7. osztálya: Az idegen tájak élővilága: a környezeti feltételeknek megfelelő, jellemző fajok ismerete; a környezeti feltételek és a
testfelépítés összefüggése.
A tanulási-tanítási egység előkészíti:
 Biológia 11. osztály: Sejtbiológia, biokémia, a növényi sejtek felépítő anyagcseréje
 Biológia 12. osztály: ökológia
Tantárgyi kapcsolatok: természetismeret, kémia, fizika, informatika
Felhasznált források: tankönyv, növényismereti segédkönyvek, szakkönyvek, online források
Az óra
sorszáma

Az óra címe

Didaktikai
feladatok

1.

A nyitvatermő
növények törzse

Ismeretbővít

Fejlesztési
területek
(attitűdök,
készségek,
képességek)
Okság és
korreláció

Ismeretek,
(fogalmak,
szabályok,
összefüggések)
virág és a mag
evolúciós

Tanulásszervezés
(munkaformák)
egyéni,

Szemléltetés
(módszerek és
eszközök)

PowerPoint

Házi feladat

Vázlat
készítése: a

Megjegyzé
sek

Az óra
sorszáma

Az óra címe

1.

Didaktikai
feladatok

és,

Fejlesztési
területek
(attitűdök,
készségek,
képességek)
elemzése

(Ismétlés,
Alkalmazás
Ellenőrzés,
értékelés)

Ismeretek,
(fogalmak,
szabályok,
összefüggések)

Tanulásszervezés
(munkaformák)

Szemléltetés
(módszerek és
eszközök)

jelentősége.

pár,

prezentáció

A növény
szerveinek
csoportosítása,
a vegetatív és a
reproduktív
szervek.

frontális

tobozok

A fenyők
osztálya

Házi feladat

Megjegyzé
sek

nyitvatermők
jellemzői

feladatlap
interaktív tábla
Senteo szavazó
és feleltető
rendszer

A fenyők
testfelépítésének jellemzői
2.

A nyitvatermők
törzse 2.

Ismétlés
Gyakorlás
(Ismeretbővít
és
Ellenőrzés,
értékelés)

A határozókönyvek
felépítésének
logikája
A
határozókönyvek
használatának
gyakorlása.

Típusfajok
csoport
megismerése, a
testfelépítésbeli
jellemzők
hasonlóságainak
és
különbségeinek
felismerése,
összehasonlítás

PowerPoint
prezentáció
tobozok
munkalap
interinteraktív
tábla
könyvek:

Rövid
összefoglaló
készítése: A
fenyők
jellemzői

Babmagok
és
kukoricasze
mek
előkészítés
e a 4. órai
tanulókísér
let-hez

Az óra
sorszáma

Az óra címe

Didaktikai
feladatok

Fejlesztési
területek
(attitűdök,
készségek,
képességek)

Ismeretek,
(fogalmak,
szabályok,
összefüggések)

Tanulásszervezés
(munkaformák)

a

Szemléltetés
(módszerek és
eszközök)

Házi feladat

Megjegyzé
sek

Növényismeret
Természet
képekben
könyv

3.

A zárvatermők
törzse 1.

Ismétlés
Ismeretbővít
és
(Gyakorlás

A korábban
felhalmozott
ismeretek új
rendszerbe
helyezése

A zárt magház
és a termés
kialakulásának
és evolúciós
jelentősége.

egyéni,

virágmodellek

pár

munkalap

frontális

interaktív tábla
ismeretterjesztő filmrészletek

A zárvatermők
általános
jellemzése.

Ellenőrzés,
értékelés)

Példák
gyűjtése a
koevolúció
köréből.

Koevolúciós
folyamatok
megértése.
4.

A zárvatermők
törzse 2

Ismeretbővít
és, ismeretek
új rendszerbe
helyezése
(Ellenőrzés,

Kísérletező
készség
fejlesztése,
megfigyelés,
rögzítés

A mag- és a
termésképzés
A termések
terjesztésének
módjai

pár
csoport
frontális

Kísérleti
eszközök (olló,
kés, lupe, Lugololdat)
babmag,

a maradék
babok
elültetése
cserépbe

Az óra
sorszáma

Az óra címe

Didaktikai
feladatok

értékelés)

5.

A kétszikű és az
egyszikű
növények
jellemzői

Ismeretbővít
és
Ismétlés
Gyakorlás
(Tudásellenő
r-zés,
értékelés)

6.

A virágos
növények
életciklusa

Tudásbővítés
(Gyakorlás
Ellenőrzés,
értékelés)

Fejlesztési
területek
(attitűdök,
készségek,
képességek)
fejlesztése

A megismerési
algoritmusok
alkalmazása,
általánosítás és
csoportosítás

Ismeretek,
(fogalmak,
szabályok,
összefüggések)

Tanulásszervezés
(munkaformák)

Szemléltetés
(módszerek és
eszközök)

A mag
felépítése

kukorica
szemtermés

A mag tartalék
tápanyagainak
kimutatása

munkalap

A testfelépítés
jellegzetességei
Morfológiai
jellemzők
összehasonlítása

Folyamat-elemzés Az életciklus
szakaszai,
sorba rendezés
jellemzői

Házi feladat

PowerPoint
prezentáció
egyéni

munkalapok,

pár

PowerPoint
prezentáció

csoport
frontális

interaktív tábla
szavazó és
feleltető
rendszer

egyéni

munkalapok

csoport

PowerPoint
prezentáció

frontális

interaktív tábla
csomagolópapír

A virágos
növények
jellemző
csoportjainak
összehasonlítása
szabadon
választott
formában

Megjegyzé
sek

Az óra
sorszáma

Az óra címe

Didaktikai
feladatok

Fejlesztési
területek
(attitűdök,
készségek,
képességek)

Ismeretek,
(fogalmak,
szabályok,
összefüggések)

Tanulásszervezés
(munkaformák)

Szemléltetés
(módszerek és
eszközök)

Házi feladat

Megjegyzé
sek

vázlatrajz
készítése a
növényi
ingermozgás
ok
összefoglalására

beszerezni
a
zellerszárat
és az
ételfestéke
t a 8. óra
kísérletéhe
z

filctoll
7.

A virágos
növények
életműködésein
ek szabályozása

Ismeretbővít
és

a növényi
hormonok

Gyakorlás

A növények
helyzetváltoztat
ó mozgásai
8.

A növények
anyagforgalma1
.

Képi információ
feldolgozása,

Helyzetváltoztató
növényi
mozgások

Kísérletelemzés,
analitikus
gondolkodás
fejlesztése

A növényi
hormonok
szerepe a
növekedésben;
az auxin hatásai

Képi információk
feldolgozása,
kísérletező és
megfigyelési
készség
fejlesztése,

Víz és szerves
anyagok
szállítása a
hajtásos
növényekben

(Ismétlés

Ellenőrzés,
értékelés)

Ismertbővíté
s, Korábbi
ismeretek
rendszerbe
foglalása
Ismeretek
alkalmazása

analitikus
gondolkodás
fejlesztése

A vízszállítás
mechanizmusa
Évszakos
ritmusok

csoport

munkalap,

frontális

PowerPoint
prezentáció
filmrészletek

egyéni,

munkalap

pár,

filmrészlet

csoport,

PowerPoint
prezentáció

frontális

kísérleti anyag
és eszközök
fatörzs keresztmetszetek

Az óra
sorszáma

Az óra címe

Didaktikai
feladatok

9.

A növények
anyagforgalma2
.

Ismeretbővít
és,
Modellezés
(Gyakorlás

Fejlesztési
területek
(attitűdök,
készségek,
képességek)
Okság és
korreláció
elemzése az
életfolyamatok
kapcsolataiban

Ellenőrzés,
értékelés)

10.

A növények
anyagforgalma3
.

Ismeretbővít
és. Korábbi
ismeretek
rendszerbe
szervezése
(Gyakorlás
Ellenőrzés,
értékelés)

Okság és
korreláció
elemzése az
életfolyamatok
kapcsolataiban

Ismeretek,
(fogalmak,
szabályok,
összefüggések)

Tanulásszervezés
(munkaformák)

Szemléltetés
(módszerek és
eszközök)

A növények
felépítő és
lebontó
anyagcseréje

egyéni

munkalap

pár

A gázcsere
jellemzői éjjel és
nappal

frontális

PowerPoint
prezentáció
előre beállított
kísérletek

Raktározó és
kiválasztó
alapszövet,

pár

feladatlap

csoport

munkalap

kristályzárványok vizsgálata

frontális

kísérleti
eszközök
mikroszkópos
metszetkészítés
hez (penge,
fedőlemez,
tárgylemez,
cseppentő),
növényi részek,

csoport

Házi feladat

Megjegyzé
sek

babot
beáztatni,
burgonyát
és
napraforgó
ma-got
beszerezni
a 10. óra
tanulókísér
letéhez

Az óra
sorszáma

Az óra címe

Didaktikai
feladatok

Fejlesztési
területek
(attitűdök,
készségek,
képességek)

Ismeretek,
(fogalmak,
szabályok,
összefüggések)

Tanulásszervezés
(munkaformák)

Szemléltetés
(módszerek és
eszközök)

vegyszerek
11.

Összefoglalás

Ismétlés
Gyakorlás

12.

Tudásfelmérés

Ellenőrzés,
Értékelés

A korábban
felhalmozott
ismeretek új
rendszerbe
helyezése

csoport

dominó kártyák
csomagolópapír
filctollak

egyéni

feladatlap

Házi feladat

Megjegyzé
sek

Magyar nyelv
Feladatok csoportmunkához
Az alábbi öt feladat mindegyike magyar nyelvből kínál lehetőséget a csoportmunkához.
Törekedtünk arra, hogy mindegyik kicsit másfajta legyen, hogy mindegyikkel a csoportmunka
más tartalmai és előnyei kerüljenek előtérbe. Minden feladatleírás előtt röviden összefoglaljuk
a legfontosabb tartalmi és szervezési tudnivalókat.
I. feladat: A szófajok összefoglalása
Csoportmunka nagy létszámú csoportban, összefoglaláskor
Életkor: 6-7. évfolyam
Időtartam: egész tanórás feladat
Javasolt létszám: 6 fős csoportok
Eszközök, kellékek: nagy csomagolópapír vagy minél nagyobb fehér lap, filcek, tankönyv,
órai füzet
A feladatot a szófajok megtanítása után adjuk, összefoglalásképpen.
Az így elkészült összefoglaló rajzokat az óra végén tegyük ki a tanteremben, és legalább egy
hétig legyenek kint az elkészült ábrák – például egy összefoglaló dolgozatra lehet így
felkészülni.
Összefoglalásul minden csoport készítsen nagy ábrát a szófajok rendszeréről! Az ábrát sokféle
formában készíthetitek el: lehet elsősorban rajzos vagy elsősorban szöveges, vegyíthetitek is a
szöveget és a rajzokat. Az ábrák jellemezhetik például az egyes szófajokat. Kitalálhattok
ikonokat az egyes szófajokhoz és szófaji alcsoportokhoz. Készíthettek táblázatot vagy
fürtábrát. Minden nyelvtani kategóriát illusztráljon nyelvi példa! Az ábra elkészítéséhez
bármit használhattok: a tankönyvet, a füzetet, a munkafüzetet, de elektronikus eszközöket is.

II. feladat: Kommunikációs helyzetek
Páros munka, azonos feladattal, más szituációval
Életkor: 9. évfolyam
Időtartam: körülbelül 45 perc (felkészülési idő: 10 perc, bemutatás: 25 perc, értékelés,
megbeszélés: 10 perc)
Javasolt létszám: 2 fős csoportok (párok)
Ügyeljünk arra, hogy a diákok különbséget tudjanak tenni a komolyan és a parodisztikusan
felépített párbeszéd között - élesen elváljon – legalább az értékelés, a megbeszélés alkalmával
ez lehet az egyik szempont.
Minden pár húz egy szituációt az alábbiak közül. Az a feladatotok, hogy képzeljetek el egy a
szituációhoz illő párbeszédet. A páros munka során gyakoroljátok ki a beszélgetést, majd
adjátok elő az osztály előtt! Ügyeljetek nem csak a téma megtartására, de a nyelvi regiszterre,
a stílus megtartására is
1./ Parasztbácsi a feleségének reggel
2./ Kormánypárti képviselő egy parlamenti bizottsági ülésen
3./ Tanár otthon a vacsoránál
4./ Egy 9. osztályos gimnazista a barátjának az ebédnél
5./ Újságíró a főszerkesztőnek egy szerkesztőbizottsági ülésen
6./ Rockzenész egy rajongójának közvetlenül a koncert után
7./ Bolti eladónő egy állandó vevőjének
8./ Nyugdíjas néni a parkban egy másik néninek
9./ Egy gombaszakértő egy ellenőrzést végző egészségügyi dolgozónak
10./ Egy bolttulajdonos a fiának
11./ Gyári munkás éjjel 10-kor, műszakváltáskor az őt leváltó munkásnak
12./ Gimnazista az igazgatójának
13./ Öreg parasztnéni a népdalgyűjtőnek
14./ Polgármester egy falugyűlésen egy felszólalónak
15./ Szakmunkástanuló egy gimnazistának hazafelé a vonaton
16./ Egy gyár vezérigazgatója a titkárnőjének
17./ Nagyon gazdag asszony a bejárónőnek (takarítónőnek)
18./ Egy hajléktalan az átmeneti otthonba költözése utáni napon a portásnak
19./ Egy rosszkedvű diák egy hétfő délután telefonon a barátjának
20./ Egy szerelmes 16 éves fiú a barátnőjének a kibékülés után
21./ Egy tettenért autótolvaj a rendőrnek
22./ Rádióriporter a riportalanynak a felvétel szünetében
23./ Egy szülő a 8. osztályos gyerekének a felvételi vizsga után
24./ Egy körzeti állatorvos egy kutyatulajdonosnak
25./ Egy 15 éves diák apja a feleségének, amikor a lányuk még nem rét haza este 9-re
26./ Boltvezető egy nyári munkán lévő diáknak
27./ Edző az úszónak egy versenyen, két futam között
28./ Egy lány egy tánciskolai esten a fiú-partnerének
29./ Egy biztosítási ügynök egy ügyfélnek, az ügyfél lakásában
30./ Egy meteorológus öt perccel a hivatalos időjárás-jelentés kiadása előtt a kollégájának
.

III. feladat: Egynyelvű szótárak
Csoportmunka felfedeztetéskor, gyakorlással
Életkor: 9-10-11. évfolyam
Időtartam: egész tanórás feladat (nagyobb osztályoknál és több szótár esetében két tanóra)
Javasolt létszám: 4 fős csoportok
Eszközök, kellékek: minél több egynyelvű szótár az iskolai könyvtárból. Például: Etimológiai
szótár; Szinonimaszótár; Tájnyelvi szútár; Szlengszótár; Idegen szavak és kifejezések szótára;
Nyelvújítási szótár; Különleges szavak szótára; Idegenszó-tár; Magyar szókincstár stb.
Minden csoport megkapja ugyanazt a feladatot, és kap (vagy választ) egy szótárat a teremben
lévők közül. Ezt követően hosszan dolgoznak a szótárral, majd óra végén elmondják
egymásnak a szavakat, majd a szótár leírását. A szavak ismertetését megoldhatjuk játékos
formában is: miután egy csoport elmondta, hogy nagyjából milyen tárgykörű szavakat fog
mondani, utána elmondják az általuk kiválasztott szavakat az osztálynak, és a többieknek az a
feladata, hogy kitalálják a szó jelentését.
A feladatot kapcsolhatjuk a kommunikáció, a szókészlettan, a stilisztika témaköréhez
egyaránt.
Egynyelvű szótárak
1./ Keressetek ki 5 olyan szót a szótárban, amit valamiért érdekesnek, tanulságosnak, különlegesnek
gondoltok! Nézzétek meg alaposan a szócikkeket, olvassátok el őket, írjátok ki a legfőbb
információkat róla!
2./ Nézzétek meg alaposan, milyen szótár van a kezetekben! Állapítsátok meg,
 mikor írták, mikor adták ki, ki készítette (kik készítették),
 mi a tárgyköre,
 mi a célja, funkciója, értelme,
 milyen szavakat gyűjt össze,
 hogyan épülnek fel az egyes szócikkek,
 milyen a nyelvészeti és a kultúrtörténeti információk aránya, viszonya.
Ha ezeken kívül bármi más érdekeset is találtok a szótárról, jegyezzétek föl azt is!

IV. feladat: Az év szava
Kreatív csoportmunka
Életkor: 9-10-11-12. évfolyam
Időtartam: körülbelül 30 perc (szövegolvasás: 10 perc; gyűjtés: 10 perc; megosztás: 10 perc)
Javasolt létszám: 4 fős csoportok
Eszközök, kellékek: a mellékelt szöveg
Osszuk ki az alábbi újságcikket, és olvassák el a diákok csoportokban. Ezt követően az a
feladatuk, hogy gyűjtsenek olyan szavakat, amelyeket javasolnának
 az év (jó) szava díjra
 az év antiszava díjra (citromdíjra)
Gyűjtsenek továbbá olyan szavakat, amelyek nagyon népszerűek, nagyon gyorsan terjednek,
nagyon népszerűek.
A megbeszélés során gyűjtsük össze az összes „jó” és „rossz” szót, majd beszélgetésben
mérlegeljük, miért érzünk valamit jónak vagy rossznak, milyenek a divatszavak, melyik
szónak van esélye, hogy tartósan bekerüljön a nyelvbe, melyiknek nincs, és miért gondoljuk
így. A legvégén tarthatunk szavazást is, és kioszthatjuk az osztály szava és az osztály
antiszava díjat.
Elképesztő kifejezések nyertek az év szava versenyen
2014. december 12., péntek, 09:29 Utolsó frissítés: 2014. december 12., péntek, 11:13
Szerző: hvg.hu
Nekirugaszkodó vállalkozás, geoládázik, punnyadás, trendi, okostelefon, rágcsa – ön szerint
melyik lett az év szava, az év ifjúsági szava, vagy az év antiszava?
A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport és Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda
szavazásán megválasztották az „év szavát”, ez az idén a „nekirugaszkodó vállalkozás”
kifejezés lett, amely a start-upnak a Magyar Rádió egyik újságírójától eredő magyarított
változata. Az év szavára jelölték még a „geoláda”, „geoládázik”, „bakancslista”,
„érzékenyítés”, „okostelefon”, „okosautó” szavakat is – mondta el Balázs Géza nyelvész a
Népszabadságnak.
Az év antiszava a „vénaszkenner” lett, mert amellett, hogy rossz hangzású, a
stadionokba beléptetésénél való bevezetése miatt kellemetlen aszociációkat is kelt. A
vénaszkenner olyan szavakat győzött le az év antiszava címért folyó versenyben, mint a
„gesztenyealapú”, a „szárazföldi vízi mentő”, „ketrecharc”, a „szakállas nő”, a „jegesvízkihívás”, a „herevasalás”, a „nemzeti dohánybolt”.
Már évek óta megválasztják az év ifjúsági szavát is, ez az idén a „punnyad” lett, mely
„punnyadó”, „punnyadt”, „punnyatag”, „punnyadozik”, „punnyadásos”, „bepunnyad” alakban
is használható. Balázs Géza hozzátette, külön érdekes, hogy a „puny-” szótő önmagában nem
él. Lehet, hogy ezért sikerült a punnyadásnak maga mögé utasítania a „kombó”, „savaz”,
„ekéz”, „trendi”, „alter”, „lóg”, „banyatank”, „kósti”, „rágcsa” szavakat.
Az év költői szava Radnóti Miklós Nem tudhatom című verséből a „messzeringó
gyerekkor” kifejezés lett, míg az év netszava az „app” és a touchpadokat jelölő „tapipad”, de
már lejáratott divatszónak számít a „fapados kölcsön”, valamint a „megélhetési” és a
„kézműves” jelző. Az év szómagyarítása az érintőkártya, ami a paypasst jelöli.
Tavaly a „rezsicsökkentés” volt az év szava, az év antiszava a „mamahotel” és a
„papabank”, míg az év ifjúsági szava a „szelfi” lett.

V. feladat: A hivatalos nyelv hibái
Feladatmegoldás csoportmunkában
Életkor: 11-12. évfolyam
Időtartam: körülbelül 20 perc (csoportmunka: 10 perc; megbeszélés: 10 perc)
Javasolt létszám: 2-3-4 fős csoportok
Eszközök, kellékek: a mellékelt szöveg
Az alábbi mondatok mindegyike tartalmaz egy vagy több jellegzetes, napjainkban gyakori
nyelvi hibát. Az a csoportok (párok) feladata, hogy
húzzák alá a hibás részeket,
igyekezzenek minél pontosabban megnevezni a hibát, majd
javítsák ki helyesebbre, magyarosabbra, egyszerűbbre az inkriminált részeket.
A feladat megoldása során nagy vita keletkezhet abból, hogy mindannyiunk nyelvérzéke mást
érez hibának továbbá abból, hogy a nyelvi nehézkességek egy részét a közgondolkodás mint
a hivatalos nyelv elengedhetetlen tulajdonságát és kifejezőeszközét elfogadja.
A hivatalos nyelv – nyelvi hibák
1./ A vizsgálat során megállapítást nyert, miszerint a szóban forgó személy nem volt azonos
az elkövetővel.
2./ Jóllehet fölvethető az internet megadóztatásának lehetősége, tekintettel arra, hogy a
dolgozók jelentős hányadának életvezetésében ennek jelentékeny a hatása, mégsem vezetjük
be.
3./ A törvény végrehajtása tárgyában kibocsátott jogszabályok alapján házhely céljára
folyósított, ill. engedélyezett kölcsönök biztosítására jelzáloggal megterhelhetők.
4./ Mint miniszter úr is utalt rá, sikeresnek tekinthető mindhárom programsorozatunk: Olvasás
Éve, Reformáció Napja, Családok Hónapja.
5./ Az osztály, aki járt már a Börzsönyben, most is nagyon élvezte az őszi erdőt.
6./ Ebből kifolyólag mégis közlekedik az 1-es villamos hétvégenként.
7./ Ebben az esetben megállapítandó a behatolást végrehajtó személye, és megkívántatik
azonnali előállítása.
8./ Miután a rendőrség vizsgálatot eszközölt, utólag megállapítást nyert, hogy a közterület
kialakítása során a kivitelező jelentős akadályt képzett a gyalogos közlekedés terén.
9./ Az iratot továbbították az ügyosztály felé.

A tölgyesek és a trópusi esőerdők összehasonlítása
Diákkvartett
A feladat ismertetése:
A csoport minden tagja más tartalmú feladatot kap. Osszátok szét egymás között az A, B, C és D jelű
munkalapokat.
A munkalapon befejezetlen mondatokat olvashattok a hazai tölgyesekkel és a trópusi esőerdőkkel
kapcsolatban. A mondatot a második oszlopban lévő megfelelő szó kiválasztásával fejezzétek be. A
harmadik oszlopban indokoljátok a választást.
Erre a részre 2 percet kaptok.
A feladatnak második részében egy táblázatot kell kitölteni. A táblázatot akkor kapjátok meg, ha az
első résszel végeztetek. A táblázat kitöltéséhez mindnyájatok előző munkájára szükség van.
A második részre 5 percet kaptok.
A feladat megoldását egy ellenőrző diákkvartett követi.
5 perc
1. rész. Egyéni feladatok
„A” tanuló
indoklás
A cserjeszint gazdagsága a trópusi
esőerdőben
A lombkorona szintek száma a hazai
tölgyerdőben
A liánok mennyisége a hazai
tölgyerdőben
A talajra kerülő szerves anyag
mennyisége a trópusi esőerdőben

nagy

kicsi

1…..2…..3
sok

kevés

sok

kevés

sok

kevés

gyors

lassú

sok

kevés

sok

kevés

sok

kevés

sok

kevés

sok

kevés

„B” tanuló
indoklás
A talajra jutó fény mennyisége a trópusi
esőerdőben
A lebontási folyamatok sebessége a
hazai tölgyerdőben
A fán lakó növények mennyisége a
trópusi esőerdőben
A talaj tápanyagtartalma a trópusi
esőerdőben
„C” tanuló
indoklás
A talajra kerülő szerves anyag
mennyisége a hazai tölgyerdőben
A talajra jutó fény mennyisége nyáron a
hazai tölgyerdőben
A talaj tápanyagtartalma a hazai
tölgyerdőben
A lombkorona szintek száma a trópusi
esőerdőben

1…..2…..3

„D” tanuló
indoklás
A kúszünövények mennyisége a trópusi
esőerdőben
Az fán lakó növények száma a hazai
tölgyerdő lombkoronaszintjében
A lebontási folyamatok sebessége a
trópusi esőerdőben
A cserjeszint gazdagsága a hazai
tölgyesben

sok

kevés

sok

kevés

gyors

lassú

nagy

kicsi

2. rész. Csoportfeladat
Hasonlítsátok össze a trópusi esőerdőket a hazai tölgyesekkel! A középső oszlopba tegyétek ki a
megfelelő műveleti jeleket!
A lombkorona szintek száma a hazai
tölgyerdőben
A kúszónövények mennyisége a hazai
tölgyerdőben
A fán lakó növények száma a hazai
tölgyerdő lombkoronaszintjében
A talajra jutó fény mennyisége nyáron a
hazai tölgyerdőben
A cserjeszint gazdagsága a hazai tölgyesben
A talajra kerülő szerves anyag mennyisége a
hazai tölgyerdőben
A talajra kerülő szerves anyag mennyisége a
hazai tölgyerdőben
A lebontási folyamatok sebessége a hazai
tölgyerdőben
A talaj tápanyagtartalma a hazai
tölgyerdőben

A lombkorona szintek száma a trópusi
esőerdőben
A kúszónövények mennyisége a trópusi
esőerdőben
A fán lakó növények száma a trópusi
esőerdő lombkoronaszintjében
A talajra jutó fény mennyisége a trópusi
esőerdőben
A cserjeszint gazdagsága a trópusi
esőerdőben
A talajra kerülő szerves anyag mennyisége a
trópusi esőerdőben
A talajra kerülő szerves anyag mennyisége a
trópusi esőerdőben
A lebontási folyamatok sebessége a trópusi
esőerdőben
A talaj tápanyagtartalma a trópusi
esőerdőben

2./
A hazai vizek ízeltlábú állatai
Megoldás párban
„A” és „B” tanuló valamint „C” és „D” tanuló alkossanak párokat. A párok tegyenek fel kérdéseket a
saját papírjukról, amelyekre a válaszokat a partner tudja megadni, mert az ő munkalapján
szerepelnek véletlenszerű sorrendben. A megkapott válaszokat mindenki jegyezze fel a munkalap
üresen hagyott középső oszlopába. A jellemzők alapján azonosítsátok az állatokat.
A feladatra 5 perc áll rendelkezésetekre.
A feladat második felében négyen közösen kell kitöltenetek egy táblázatot. A táblázat kitöltése kb. 3
percet vesz majd igénybe. A munkalapot a feladat első részének megoldása után kapjátok meg.

„A” tanuló munkalapja:
„A” tanuló kérdései
Mi jellemző az állat
kültakarójára?
Hogyan tagolódik az állat teste?
Hány láb ered az állat fejtoráról?
Melyik lába különleges
kialakulású?
Milyen szájszerve van?

Az állat neve:

Válaszok „B” tanuló kérdéseire
3 pár
Fej, tor és potroh
élősködő
Pete, lárva, báb, kifejlett állat
A hímek növények nedveit
szívják, a nőstények állatok és
ember vérét
Egy pár
Teljes átalakulás
Szúró-szívó szájszerv
Vízben

Milyen táplálkozású az állat?
Mi a légzőszerve?
Mi jellemző az egyedfejlődésére?
Hol él az állat?

„B” tanuló munkalapja:
„B” tanuló kérdései
Hogyan tagolódik az állat teste?

Az állat neve:

Hány szárny ered a torról?
Hány láb ered a torról?
Milyen szájszerve van?
Milyen táplálkozású?
Mi jellemző az egyedfejlődésére?
Melyek az egyedfejlődés
szakaszai?
Mi a különbség a hímek és a
nőstények életmódja között?
Hol fejlődik a lárva?

Válaszok „A” tanuló kérdéseire
kitinpárcél, amelybe mész
rakódott
kopoltyú
5 pár járóláb
kifejlés
Rágó szájszerv
mindenevő
fejtorra és potroh
Az első lábpár ollóvá módosult
Tiszta, oxigénben gazdag
vizekben

„C” tanuló munkalapja:
„C” tanuló kérdései
Mi jellemző az állat

Az állat neve:

Válaszok „D” tanuló kérdéseire
Fej, tor és potroh

kültakarójára?
Hogyan tagolódik az állat teste?
Hány láb ered az állat fejtoráról?
Melyik lába különleges
kialakulású?
Milyen szájszerve van?
Milyen táplálkozású az állat?
Mi a légzőszerve?
Mi jellemző az egyedfejlődésére?
Hol él az állat?

3 pár
ragadozó
Kitűnő repülő
átváltozás
2 pár
Rágó szájszerv
Pete, lárva, kifejlett állat
Vízben

„D” tanuló munkalapja:
„D” tanuló kérdései
Mi jellemző az állat mozgására?

Az állat neve:

Válaszok „C” tanuló kérdéseire
kitinpárcél, amelybe mész
rakódott
kopoltyú
5 pár járóláb
kifejlés
Rágó szájszerv
mindenevő
fejtorra és potroh
Az első lábpár ollóvá módosult

Hogyan tagolódik az állat teste?
Hány szárny ered a torról?
Hány láb ered a torról?
Milyen szájszerve van?
Milyen táplálkozású?
Mi jellemző az egyedfejlődésére?
Melyek az egyedfejlődés
szakaszai?
Hol él a lárva?

Tiszta, oxigénben gazdag
vizekben

Az egész csoport feladata:
A táblázatban a folyami rák és két jól ismert vízparti ízeltlábú tulajdonságait hasonlítjuk össze.
Töltsétek ki a táblázat üresen hagyott celláit!
Folyami rák
Testtájak
Rágó
3 pár
Légköri oxigénhez alkalmazkodott
Közvetlen
Élősködő

3./
A kopár sziklák beerdősülése
Sorba rendezés / Vak kéz

A kapott cédulákon a kopár sziklák beerdősülésének lépéseit olvashatjátok. Írással lefelé fordítva
osszátok el egymás között a cédulákat! A folyamat első és utolsó lépését a cédula hátán is jelöltem.
A tartsátok úgy a cédulákat, hogy a többiek ne lássák. Szóforgóval olvassátok el, mi van a kezetekben
lévő papíron. Ha már mindenki elmondta, akkor állapodjatok meg a sorrendben. A papírokat csak a
kész sorrend ismeretében rakhatjátok le az asztalra. Sorba rendezés után helyezzétek el a cédulákat
az életközösségek fotói alá.
5-7 perc áll rendelkezésetekre.

1.

A szikla a hőingás, a víz, a jég és a szél hatására felaprózódik

A puszta kőzet felületén zuzmók, mohák telepednek meg.
A kőzettörmelék anyagai a víz és a levegő jelenlétében kémiai átalakuláson
mennek át, és a felszabaduló ásványi anyagokat egyre többféle növény
hasznosíthatja.
A növények és a belőlük táplálkozó állatok pusztulása után a lebomló szerves
anyagok az átalakuló kőzetszemcsékkel keveredve felhalmozódnak, vagyis
kialakul a talaj.
A talaj eleinte csak a kőzet réseiben, foltokban jelenik meg a sziklán.
A foltokban megjelenő, vékony talajréteg már lehetővé teszi a sziklagyep
kialakulását, amelyben szárazságtűrő fűfélék és más lágyszárú növények
telepednek meg.
A talajréteg idővel beborítja a az egész kőzetfelszínt.
Ekkor a fűfélék már összefüggő bevonatot képeznek a talaj felszínén, ez a
lejtősztyepprét.
A talaj helyenként elég vastaggá válik ahhoz, hogy cserjék és egy-egy fa is
megtelepedjen rajta.
10.

Összefüggő erdőtakaró alakul ki

4./
A trópusi esőerdő hüllői
Fordított szakértői mozaik
idő
3 perc

Az óra menete
1. Csoportalakítás: heterogén csoportok létrehozása
kollázsképekkel.
Az asztalon a szétvágott képek darabjai vannak kirakva,
amelyek mindegyikére rá van írva egy tanuló neve. A
tanulók kiválasztják a saját nevüket viselő képdarabot és
megkeresi a csoportját. A csoport annak alapján áll össze,
hogy egységes képet raknak össze a darabokból. Az egyes
csoportok azzal az állatfajjal foglalkoznak, amelynek a képét
kirakták

2. Az ismeretek feldolgozása csoportonként
Minden tanuló megkapja az állat képét és leírását
3 perc Mindenki önállóan foglalkozik a feladattal, vázlatot készít a
leírás alapján
20 perc A csoport megbeszéli a felmerült kérdéseket, posztert készít
az állatról
12 perc 3. Az ismeretek megosztása (fordított szakértői mozaik)
egy poszterre 3 perc jut. Mindenki egyszer magyaráz,
háromszor meghallgat és táblázatot tölt ki.
A csoporttúra alatt az összehasonlító táblázat kitöltése.
7 perc

4. Összefoglalás, értékelés

Eszközök
felvágott
kollázsképek

leírások a fajokról
csomagolópapír,
filctollak,
olló
ragasztó
összehasonlító
táblázat

Zöld leguán

A ZÖLD LEGUÁN a gyíkokkal rokon hüllő, testét pikkelyek fedik. Természetes
környezetében fákon él, ritkán merészkedik le a földre. Kedveli a vizek közelében lévő fákat.
A fiatal állatok alacsony fákon, bokrokon, az idősebbek a fák lombkoronájában élnek. Mivel
kitűnően úszik, a víz gyakran menedékül szolgál számára. Nappal aktív, növényekkel
táplálkozik: leveleket, bogyókat és gyümölcsöket fogyaszt. Testhossza elérheti a két métert,
tömege pedig az öt kilót. Az ivarérettséget 3 éves korban éri el. A nőstény évente egyszer
rakja le 25–60 lágy héjú tojását A tojásokat 30 cm mély alagútba rakja. A kis leguánok 90 nap
múlva kelnek ki a tojásból.
A zöld leguán trópusi, változó testhőmérsékletű állat. Természetes élőhelyén (Közép- és DélAmerika) a relatív páratartalom és a nappali hőmérséklet magas. A nappali 30-35 oC fokot
követően a hőmérséklet r éjszaka sem süllyed 22-25 oC alá. Ha a környezet hőmérséklete 5-10
o
C fokra csökken, a leguán megdermed, színe szürkére változik, és mivel lábának izomzata is
elernyed, nem tud kapaszkodni a fákon, így könnyen lepottyan.

A királykobra

A KIRÁLYKOBRA testhossza általában 4 m, a világ leghosszabb mérges kígyója. Ázsia sűrű
erdőségeiben él. A talajon és a fákon is kiválóan mozog, jó mászik. Éjjel és nappal egyaránt
aktív, de rejtőzködő életmódja miatt ritkán látható. Ha felingerlik, fejét és testének első
harmadát felemeli a földről és a nyaka körüli bőrt kifeszíti. Ekkor olyan magas, hogy egy
felnőtt férfi szemébe tud nézni. Nemcsak mérete miatt félelmetes látvány, hanem azért is,
mert ebben a helyzetben képes előrekúszni, közeledni.
Hatalmas méregmirigyei módosult nyálmirigyek. Amikor az állat zsákmányába harap,
méregfogain keresztül idegmérget présel a sebbe. A méreg olyan erős, hogy még egy
elefánttal is elbánik. A méreg segítségével vadászik, más kígyókat, gyíkokat, rágcsálókat és
madarakat fogyaszt. Mivel állkapcsa lazán illeszkedik a koponyájához, zsákmányát egészben,
aprítás nélkül nyeli le. Szívesen választ vízközeli élőhelyet, mert úszva könnyen el tud
menekülni. Az ivarérettséget 5–6 éves korban éri el. A nőstény szaporodási időszakban
levelekből és ágacskákból egyszerű fészket készít, amelybe 20-40 tojást rak. A tojásokat és a
kikelő kis kígyókat is éberen őrzi, amíg a kicsik el nem hagyják a fészket.

Az anakonda

Az ANAKONDA a Föld egyik leghatalmasabb hüllője, Dél-Amerika trópusi területein él. A
kifejlett egyedek elérhetik a kilenc métert is, majdnem olyan hosszúak, mint egy csuklós busz.
Súlyuk pedig felér három felnőtt férfiéval. Testük átmérője meghaladhatja a harminc
centimétert.
Az anakonda a vízi élőhelyek lakója. Bár hatalmas állat, gyakorlatilag láthatatlan a
növényzettel benőtt iszapos vízben. Minél zavarosabb és lassúbb a víz, annál jobban el tud
benne rejtőzni. Lesből vadászik, csak feje emelkedik a víz színe fölé, és villás nyelvével a
zsákmányállatok által hátrahagyott szagokat keresi a levegőben. Szorítása a mellkason olyan,
mintha az áldozatra egy 360 kilogrammos motorkerékpár nehezedne. A kígyónak nincs
mérge, zsákmányára tekeredik és kiszorítja belőle a szuszt. Még egy 150 kilogrammos fekete
kajmán is áldozatul eshet az anakonda halálos, csonttörő szorításának. Az anakonda ránőtt
fogaival megtartja a zsákmányt, miközben lenyeli. Különleges felépítésű állkapcsainak
köszönhetően, a fejénél jóval szélesebb zsákmányt is le tud nyelni. Kisebb szarvasokat és
nagyobb rágcsálókat fogyaszt, de vízi életmódja miatt étlapján halak is szerepelnek.
Az anakonda eleventojó, a nőstény egy-egy alkalommal 4-40 utódot hoz a világra.

A fekete kajmán

A KAJMÁNOK szinte mindenütt megtalálják életfeltételeiket az Amazonas-medence vizes
élőhelyein. Hosszuk elérheti az öt métert. A krokodilok csoportjába tartoznak. Testüket
szarupikkelyek mellett vastag szarupáncél borítja. Meszes héjú tojásaikat földbe ásott gödörbe
rakják. A fészekalj 50-65 tojásból áll. A tojásokat a nőstény őrzi és a kikelt kis krokoldilokat a
vízhez szállítja. Nagy méretük ellenére fürge és kecses ragadozók. A víz alatt is képesek
lesben állni, mert egy, a víztől védő átlátszó hártyával be tudják takarni a szemüket, anélkül,
hogy látásuk jelentősen romlana. Mindenféle gerince állatot elfogyaszt a halaktól az
emlősökig.
A kajmán többnyire éjjel vadászik. Halakat, hüllőket, emlősöket és madarakat is fogyaszt.
Állkapcsai 1300 kilopondos erővel záródnak össze, miközben hetven, egymás közé illeszkedő
fog csapódik a zsákmányra. Az 1950-es években a kajmánokat a bőrkereskedelem miatt szinte
kiirtották. Mára a legtöbb dél-amerikai országban betiltották a vadászatukat, így lassan
emelkedik az egyedszámuk. Nem egyszerű egy kajmános folyó mellett élni. A kajmánok
ugyan ritkán támadnak emberre, de az őrizetlenül hagyott fogás csábító falat, és olykor a
háziállatok is kísértésbe ejtik őket.

Szétvágandó képek csoportalakításhoz
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5./
Hogy gondozd a növényedet?
Csoporttúra és képtárlátogatás
1. Készítsetek posztert, amelyen összehasonlítjátok a két növény gondozási módját!
A poszter elkészítéséhez csomagolópapírt, filctollakat és ragasztót használhattok. Ha fel
akarjátok használni a munkalapon lévő képeket, vágjátok ki és ragasszátok fel a poszterre. A
munka alatt a csoportból elküldhettek valakit más csoportokhoz, hogy információkat
cserélhessetek.
A poszter elkészítésére 20 percetek van.
2. A posztereket helyezzétek ki a falra, körben az osztályban. Minden csoportban
számozzátok meg magatokat. Az 1-es jelű tanulók alkossanak egy csoportot, a 2-es jelűek egy
másik, és így tovább. Látogassátok végig a posztereket és tanulmányozzátok! A felmerülő
kérdésekre a mindig a poszter gazdája válaszoljon. Egy poszternél 2 percet tölthettek.
A képtárlátogatás ideje 8 perc
3. Gyűljetek össze az eredeti csoportotokba! Fogalmazzátok meg és írjátok le közös
véleményeteket a többi csoport posztereiről. A véleményeteket tartalmazó cédulákat
ragasszátok a poszterekre!
A kritika megfogalmazására és felragasztására 8 perc jut
4. Gyűjtsétek össze a cédulákat, és foglaljátok össze a munkátokról szóló kritikákat. A
csoportból válasszatok valakit, aki az osztály előtt 1 percben beszámol róla.
A feladatnak erre a részére összesen 9 perc jut.

Hogy gondozd a növényedet?

A növény kellemes hőmérsékletű,
A növény kellemes hőmérsékletű, napfényes helyen
napfényes helyen él.
él.
Gondos gazdája minden nap
Gondos gazdája hetenként egyszer locsolta.
bőségesen meglocsolta
Figyeljétek meg alaposan, hogy a két cserép növény külalakjában, életképességében milyen
különbséget lehet észrevenni. Olvassátok el azt is, hogyan gondozták ezeket a növényeket!
Válaszoljatok a kérdésekre!
1. Mely környezeti feltétel vagy feltételek egyeztek meg a két növény esetében?
…………………………………………………………………………………………………
2. Mely környezeti feltétel vagy feltételek különböztek a két növény esetében?
…………………………………………………………………………………………………
3. Milyen anyagokat kell a gyökérnek felvenni a környezetéből? Karikázzátok be a helyes
válaszokat!
szén-dioxid
oxigén
víz
ásványi anyagok
szerves tápanyagok
Honnan veszi fel a gyökér ezeket az anyagokat?
…………………………………………………………………………………………………
4. Milyen anyagokat kell kapni a gyökérnek a növény többi részéből? Karikázzátok be a
helyes válaszokat!
szén-dioxid
oxigén
víz
ásványi anyagok
szerves tápanyagok
Honnan kapja a gyökér ezeket az anyagokat?
…………………………………………………………………………………………………
5. Hogyan jutnak a gyökér sejtjei energiához, amelyet működésükhöz fel tudnak használni?
…………………………………………………………………………………………………
6. Melyik növényre igaz az alábbi megállapítás?
A talaj laza szerkezetű, morzsalékos, jól átjárja a levegő.
…………………………………………………………………………………………………
6. Melyik növényre igaz az alábbi megállapítás?
A sok víz miatt a talaj összetömörödött, nem jut bele elegendő levegő.
…………………………………………………………………………………………………

Magyar irodalom óravázlatok
1. Petőfi a nemzeti hagyományban; Petőfi pályaképe
Műveltségi terület: Anyanyelvi kompetencia – Szövegértés-szövegalkotás
Tantárgy: Magyar irodalom
A tanulási-tanítás egység témája: Petőfi Sándor költészete
Osztály: 10. osztály
Az óra témája: Petőfi a nemzeti hagyományban; Petőfi pályaképe
Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő
fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: Történetmesélés; felhívás a nemzeti önkép reflektivitásának szerepére, a kultusz és a kultusztörténet
fogalma, az életrajz mint konstrukció megismerése
Az óra didaktikai feladatai: Történetmesélés
Tantárgyi kapcsolatok: Történelem, folklór
Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat- és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.):
 Margócsy István: Petőfi Sándor. Bp. 1999. Korona Kiadó.
 Dobos Ilona: Paraszti szájhagyomány, városi szóbeliség. Bp. 1986. Gondolat.
Időkeret
5 perc

10 perc

Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia

Módszerek
Ki hány Petőfi-verset ismer? Egyéni munka Ráhangolódás.
füzetben. Utána összegyűjtjük. Tanulság: Egyéni gyűjtés
egyetlenegy magyar költőtől sem tudunk
ennyit.

A tanár kiosztja a Petőfi-legendákat. Feladat:
elolvasás után szabadon mászkálva a
teremben elmesélni minél érdekesebben és
ízesebben az elolvasott legendát.

Tanulói munkaformák
Füzetbe egyéni gyűjtés

Egyéni olvasás, Egyéni olvasás, mesélés,
mesélés,
történethallgatás,
történethallgatás,
megjegyzés
megjegyzés

Eszközök
Füzet

Kis cédulákon
Petőfi-legendák,

Megjegyzések

Időkeret
10 perc

15 perc

Nevelési-oktatási stratégia

Az óra menete

Módszerek
A
Petőfi-legendák
típusainak
és
a Közös gyűjtés
mitologémák közös összegyűjtése (Jézusmitologémák,
meghaló
és
feltámadó
istenségek stb.)
Petőfi élete és pályaképe
Tanári előadás

3 perc

A Petőfi-legendárium viszonya az életrajzzal Vita
– vita

2 perc

Házi feladat: 3 tetszőleges
memoriterként való megtanulása

Tanulói munkaformák
Füzetben
önálló
jegyzetelés

Eszközök

Megjegyzések

Nagy
kiosztmányon a
teljes szövegek

Önálló jegyzetelés

Petőfi-vers

Melléklet: Legendák Petőfiről
A mondabeli Petőfi
1./ Nem hiába, hogy Petrovicsnénak még lánykorában megjövendölte egy javasasszony, hogy nagy-elméjű fia lesz; hogy olyan fiat fog szülni,
amelyik előtt még ő maga is meg fog hajolni, s Petrovicsné ennek a jóslatnak hitt is. (1880)
2,/ Nem Szabadszálláson született Petőfi, egy városban se született az, hanem országúton. Én úgy hallottam, hogy egyszer régen pásztorok,
juhászok, csikósok kint tereltek a félegyházi határban. Tél volt, de régen a pásztorok télen is a mezőn tanyáztak. Bementek egyszer a pásztorok
az útszéli csárdába, látják, ott ül egy szegény ember, és nagyon búsul. Kérdezték, miért búsul? Azért, mondja, mert úton van a feleségével, és
útközben megszületett a gyerek, most aztán itt vannak a csárdában, nem tudnak továbbmenni a nagy hó miatt sem, meg a gyerek miatt sem. A
pásztorok igen megsajnálták, bementek az asszonyhoz, hogy valami keresztajándékot, adjanak a gyerekeknek, ahogy szokás. De szegény
pásztorok voltak, semmijük sem volt; mi telik egy pásztortól? Az egyik odaadta az ostorát, a másik juhász volt, az kisbárányt adott, hogy mégis
adjanak valamit. A szegényember nagyon megköszönte. Az volt Petőfi apja, a gyerek meg Petőfi Sándor. (1957)
3./ Nálunk az öregek még ma sem hiszik el, hogy Petőfi meghalt volna. Úgy volt az, hogy egy mély kútban húzta meg magát, ezért éjjel volt a
kútban, akkor kimászott, és pásztornak öltözve szökött Törökországba, Kossuth után. Ide többé nem tért vissza, mert nem akart rab hazában élni.
(?)

4./ Nagyanyám ott hallotta először, az egyik vásárban az emberektől, hogy Petőfi meghalt. Nagyanyám ekkor azt mondta, hogy ez nem igaz:
olyan ember, mint ő volt, olyan másmilyen ember, az talán nem is hal meg úgy, mint a többiek. (1958)
5./ Petőfi nagy költő volt és hadvezér. De nem engedték, hogy rangja legyen, mert színész volt, és az akkor tájt nem volt becsületes dolog. Így
mint egyszerű katona harcolt. De hogy harcolt! Azt mesélik, elesett. De a nagyapám azt mondta, egyszer megjelenik, és akkor megint jó lesz a
magyarnak. De hát nem jött, pedig mi, gyerekek is vártuk. (?)
6./ Petőfi Sándor meghalt, és a felesége temette el. Nagyon szépen akarta eltemetni. Eltemette nap alá, hold alá, föld alá, víz alá. Betette négyes
koporsóba. Aranykoporsóba, ezüstbe, vasba és fába tette őt. Mikor eltemették, ráengedtek vizet. Máig sem tudja senki, hol fekszik. (?)
7./ Nem halt meg Petőfi a csatában. Kijött a csatából. Csabára ment, ott halotta, hogy lepaktázott Görgey az ellenséggel. Gyorsan kocsira ült
Petőfi, hogy elmenjen Világosra, agyon akarta ütni Görgeyt… Mikor odaért, hallotta, hogy Görgey már eladta a magyar sereget és a tizenhárom
tábornokot. Petőfi, mikor meghallotta, vett egy kocsi diót, éppen dióérés ideje volt, megfúrta a diókat, minden dióba tett egy cédulát. Vers volt a
cédulákon, le volt írva minden, hogy árulta el Görgey Magyarországot és a tizenhárom tábornokot. Akkor elment bújdosni az országba Petőfi,
felöltözött svábnak, mint aki diót árul, járt a szekérrel, árulta a diót. Az emberek megvették a diót, eltették, és mikor diót törtek karácsonykor,
akkor tudta meg az ország, kicsoda Görgey, milyen nagy áruló. Gondolkoztak az emberek, hogy jött a cédula a dióba: eszükbe jutott a sváb, aki
árulta. Tudták már, hogy Petőfi volt. De Petőfi sehun se volt már, többet se látták. (1957)
8./ Én úgy tudom, hogy Petőfi nem élt jól a feleségével, aztán elterjedt a híre, hogy ő meghalt volna, az asszony meg nem gyászol, hanem elment
a bálba. A muszka tisztekkel még táncolt is. No már most akárhol is volt Petőfi, megtudhatta ezt, és ezért nem jött vissza. (1947)
9./ Tegnap is vót a rádióba egy leadás Petőfirül. Én csak mindig nevetök. Én má nem ismeretem az öregököt, azok igen, azok mesélték, hogy
Petőfi az egy nagy csavargó vót. Ha az apja felöltöztette, elment a Dunára. Mindég rongyosan gyütt vissza. Annak az vót a természete, a
csavargás. Nem vót az olyan tanult ember, csak jól tudott beszélni. A többi ember meg butább vót. Akkó még nem tudtak annyit a népek. Ha
mögivott egy pohár bort, mingyá fölugrott az asztalra, oszt szónokót… Ha itthon vót, mindig elment a szórakozni, mert itt a dunai malmok vótak,
túrós csuszát önni. Nagy csavargó vót az, mert arra születött, hogy szónokójjon. Má negyvennyócba a Kálvin térön, ott a nemzeti ház vagy
múzeum előtt monta a Talpra magyart. Aztán meg is halt, de má akkó őrnagy vót. Mert ilyen embör vót az. (Dunavecse, 1965)
Forrás:
Dobos Ilona: Paraszti szájhagyomány, városi szóbeliség. Bp. 1986. Gondolat, 132-146. old.

2. Petőfi népdalai
Műveltségi terület: Anyanyelvi kompetencia – Szövegértés-szövegalkotás
Tantárgy: Magyar irodalom
A tanulási-tanítás egység témája: Petőfi Sándor költészete
Osztály: 10. osztály
Az óra témája: Petőfi népdalai
Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő
fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: Leszámolás az egyszerűség legendájával – a versszöveg mint összetett szövegfajta, a népdal
egyszerűsége mögött álló bonyolult nyelvi szerkezetek és érzelmi viszonyok megismerése
Az óra didaktikai feladatai: Szövegfelszín, mélystruktúrák
Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat- és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.):
 Margócsy István: Petőfi Sándor. Bp. 1999. Korona Kiadó.
 Pethőné Nagy Csilla: Irodalom 10. évf. II.

Időkeret
3 perc
10 perc

Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek
vers Hangos olvasás

Hortobágyi kocsmárosné – a
felolvasása
Irányított elemzés: Ki beszél a versben? Közös elemzés
Ki a beszélő? Mi a vershelyzet? Mitől
fiktív a versben minden?

Eszközök
Tanulói munkaformák
Néma olvasás
Tankönyv
Szövegelemzés – a Tankönyv
szöveg mögött álló
beszélő azonosítása

Megjegyzések

Időkeret

Az óra menete

10 perc

Befordultam a konyhára; Fa leszek, ha…;
Ki vagyok én? Nem mondom meg; Megy
a juhász szamáron

5 perc

Hangos olvasási gyakorlat

10 perc

A
vershelyzetek
és
a
beszélők
személyének megbeszélése frontálisan,
miután a diákok hangosan is felolvasták a
verseket

7 perc

A kapott eredmények összegzése: Népdal,
keresztforma,
tükörforma,
ellentét,
párhuzam, fokozás, népdal, népies műdal,
népdalküszöb, népies helyzetdal; fiktív
vershelyzet,
fiktív
beszélő,
fiktív
beszédhelyzet

Melléklet – az elemzett versek

Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek
Az
imént
közösen
alkalmazott
eljárás
segítségével a
beszélő és a
vershelyzet
azonosítása
A
kifejező
hangos
felolvasás
gyakorlása
párokban
Hangos olvasás
és
a
páros
munka
eredményeinek
frontális
megosztása

Eszközök
Tanulói munkaformák
Páros
munka:
egy Tankönyv
megkapott
versben
azonosítás

Páros munka: hangos Tankönyv
olvasás

Önálló jegyzetelés

Tankönyv

Megjegyzések

HORTOBÁGYI KOCSMÁROSNÉ...
Hortobágyi kocsmárosné, angyalom!
Tegyen ide egy üveg bort, hadd iszom;
Debrecentől Nagy-Hortobágy messze van,
Debrecentől Hortobágyig szomjaztam.
Szilaj nótát fütyörésznek a szelek,
Lelkem, testem majd megveszi a hideg:
Tekintsen rám, kocsmárosné violám!
Fölmelegszem kökényszeme sugarán.
Kocsmárosné, hej hol termett a bora?
Savanyú, mint az éretlen vadalma.
Csókolja meg az ajkamat szaporán,
Édes a csók, megédesűl tőle szám.
Szép menyecske... savanyú bor... édes csók...
Az én lábam idestova tántorog;
Öleljen meg, kocsmárosné édesem!
Ne várja, míg itt hosszában elesem.
Ej galambom, milyen puha a keble!
Hadd nyugodjam csak egy kicsit fölötte;
Úgyis kemény ágyam lesz az éjszaka,
Messze lakom, nem érek még ma haza.
Hortobágy, 1842. október
BEFORDÚLTAM A KONYHÁRA...
Befordúltam a konyhára,
Rágyujtottam a pipára...
Azaz rágyujtottam volna,
Hogyha már nem égett volna.
A pipám javában égett,
Nem is mentem én a végett!

Azért mentem, mert megláttam,
Hogy odabenn szép leány van.
Tüzet rakott eszemadta,
Lobogott is, amint rakta;
Jaj de hát még szeme párja,
Annak volt ám nagy a lángja!
Én beléptem, ő rám nézett,
Aligha meg nem igézett!
Égő pipám kialudott,
Alvó szívem meggyúladott.
Pest, 1843. július-augusztus

FA LESZEK, HA...
Fa leszek, ha fának vagy virága.
Ha harmat vagy: én virág leszek.
Harmat leszek, ha te napsugár vagy...
Csak, hogy lényink egyesüljenek.
Ha, leányka, te vagy a mennyország:
Akkor én csillagá változom.
Ha, leányka, te vagy a pokol: (hogy
Egyesüljünk) én elkárhozom.
Szalkszentmárton, 1845. aug. 20. - szept. 8. között

KI VAGYOK ÉN? NEM MONDOM MEG...
Ki vagyok én? nem mondom meg;
Ha megmondom: rám ismernek.

Pedig ha rám ismernének?
Legalább is felkötnének.
Nincs a fokos a kezemben,
Hogyha kéne verekednem;
Nyerges lovam messze legel,
Nem t’ok futni, ha futni kell.
Hogy is tudnék futni mostan?
Mikor a fejem televan;
Nem csak fejem, de szívem is A bor meg a leány hamis.
Ha elhagyom galambomat,
Kialuszom mámoromat,
S rajtam ütnek a hadnagyok:
Majd megmondom, hogy ki vagyok!
Pozson**, 1843. május

MEGY A JUHÁSZ SZAMÁRON...
Megy a juhász szamáron,
Földig ér a lába;
Nagy a legény, de nagyobb
Boldogtalansága.
Gyepes hanton furulyált,
Legelészett nyája.
Egyszercsak azt hallja, hogy
Haldoklik babája.
Fölpattan a szamárra,
Hazafelé vágtat;
De már későn érkezett,
Csak holttestet láthat.

Elkeseredésében
Mi telhetett tőle?
Nagyot ütött botjával
A szamár fejére.
Kúnszentmiklós, 1844. július

3. Petőfi ars poeticája
Műveltségi terület: Anyanyelvi kompetencia – Szövegértés-szövegalkotás
Tantárgy: Magyar irodalom
A tanulási-tanítás egység témája: Petőfi Sándor költészete
Osztály: 10. osztály
Az óra témája: Petőfi ars poeticája
Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő
fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: Történetmesélés; felhívás a nemzeti önkép reflektivitásának szerepére, a kultusz és a kultusztörténet
fogalma, az életrajz mint konstrukció megismerése
Az óra didaktikai feladatai: Történetmesélés
Tantárgyi kapcsolatok: Történelem, folklór
Felhasznált források:
 Pethőné Nagy Csilla: Irodalom 10. évf. II.
 Margócsy István: Petőfi Sándor. Bp. 1999. Korona Kiadó.
Időkeret

Az óra menete

5 perc

A Petőfi népdalairól tanultak felidézése, az
előző óra eredményeinek újrafogalmazása

5 perc

Az ars poetica fogalma, az önbemutatás
lehetőségei, az ars poetica és a selfy –
hasonlóságok és különbségek

Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek
Kérdezgetés

Tanulói munkaformák
Válaszadás kérdésekre (a
tankönyv és a füzet is
használható)

Beszélgetés

Emlékfelidézés, vita,
élményidézés,
véleményformálás, vita,
jegyzetelés

Eszközök
Tankönyv, füzet

Megjegyzések

Időkeret

Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek
Csoportmunka

Tanulói munkaformák
Négy fő közös munkája,
jegyzetelés, egy szempont
követése

Összefoglalás,
hozzászólás, jegyzetelés
Kérdés – válasz, nyelvi
felfedezés
Jegyzetelés

10 perc

A 4 csoportnak egy-egy ars poetica. Közös
kérdés: Milyennek mutatja be saját költészetét
Petőfi (A természet vadvirága, Dalaim, A 19század költői, A költészet)

10 perc

Az eredmények megosztása a szóvivők útján

10 perc

A négy vers költői nyelvének közös
vizsgálata: Milyen újdonságok jellemzik

A csoportmunka
eredményeinek
rögzítése
Irányított
műelemzés

5 perc

A költői forradalom mibenlétének
összeofglalása

Tanári
magyarázat

Mellékletek:
Petőfi Sándor: A természet vadvirága
Mit ugattok, mit haraptok
Engemet, hitvány ebek!
Torkotokba, hogy megfúltok,
Oly kemény koncot vetek.
Nyirbáljatok üvegházak
Satnya sarjadékain;
A korláttalan természet
Vadvirága vagyok én.
Nem verték belém tanítók
Bottal a költészetet,
Iskolai szabályoknak

Eszközök
Tankönyv,
kiosztmányok

Megjegyzések

Lelkem sosem engedett.
Támaszkodjék szabályokra,
Ki szabadban félve mén.
A korláttalan természet
Vadvirága vagyok én.
Nem virítok számotokra,
Árva finnyás kóficok!
Kiknek gyönge, kényes, romlott
Gyomra mindjárt háborog;
Van azért, ki ép izléssel
Üdvezelve jön elém.
A korláttalan természet
Vadvirága vagyok én.
Hát azért nekem örökre,
Szépen békét hagyjatok;
Ugysem sok gyümölcsü munka:
Falra borsót hánynotok.
S kedvetek ha jön kötődni,
Ugy kapkodjatok felém:
A természetnek tövíses
Vadvirága vagyok én.
Pest, 1844. december
Petőfi Sándor: A költészet
Oh szent költészet, mint le vagy alázva,
Miként tiporják méltóságodat

Az ostobák, s ép akkor, amidőn
Törekszenek, hogy fölemeljenek.
Azt hirdetik föl nem kent papjaid,
Azt hirdetik fennszóval, hogy terem vagy,
Nagyúri, díszes, tündöklő terem,
Hová csupán csak fénymázas cipőkben
Lehet bejárni illedelmesen.
Hallgassatok, ti ál, hamis proféták,
Hallgassatok, egy szótok sem igaz.
A költészet nem társalgó-terem,
Hová fecsegni jár a cifra nép,
A társaság szemenszedett paréja;
Több a költészet! olyan épület,
Mely nyitva van boldog-boldogtalannak,
Mindenkinek, ki imádkozni vágy,
Szóval: szentegyház, ahová belépni
Bocskorban sőt mezítláb is szabad.
Szatmár, 1847. augusztus
Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem
Szabadság, szerelem!
E kettő kell nekem.
Szerelmemért föláldozom
Az életet,
Szabadságért föláldozom
Szerelmemet.
Pest, 1847. január 1.

4. Tájversek
Műveltségi terület: Anyanyelvi kompetencia – Szövegértés-szövegalkotás
Tantárgy: Magyar irodalom
A tanulási-tanítás egység témája: Petőfi Sándor költészete
Osztály: 10. osztály
Az óra témája: Petőfi tájköltészete
Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint
megnevezése: A táj lehetséges szerepeinek megértése, a táj mint kulturálisan megformált hagyomány megértése
Az óra didaktikai feladatai: Földrajzi ismeretek; egyéni verselemzés
Tantárgyi kapcsolatok: Történelem, folklór, földrajz
Felhasznált források:
 Pethőné Nagy Csilla: Irodalom 10. évf. II.
 Margócsy István: Petőfi Sándor. Bp. 1999. Korona Kiadó.
 Kappanyos András: A magyar irodalom képes atlasza – Digitális változat

Időkeret
15 perc

20 perc

Az óra menete
A magyar irodalom képes atlaszának
kivetítése, és Petőfi állomásainak
megtekintése. Az interaktív táblán a
helyszínek egymásutánjának berajzolása.
Útvonalterv és útvonalleírás. Az egyes
helyszínek azonosítása, saját emlékek
felidézése
Két vers kiosztása az osztály két felének.
Egyéni munka: a kapott vers elemzése a
melléklet feladatlap segítségével.

Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek

Tanulói munkaformák

Eszközök

Digitális tábla,
földrajzi
ismeretek és
élettapasztalatok
mozgósítása

Figyelem, aktív táblán való Interaktív tábla
munka, egyéni élmények
felidézése

Irányított
műelemzés

Egyéni munka – füzetbe
és feladatlappal

Tankönyv,
feladatlap

Megjegyzések

Időkeret
10 perc

Az óra menete
A táj mint kulturális termék – összefoglalás

Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek
Tanári
magyarázat és
reflexiók

Tanulói munkaformák
Jegyzetelés, hozzászólás

Eszközök
Füzet

Megjegyzések
Házi feladat: az órán
nem elemzett vers
önálló elemzése – a
másik feladatlap
kiosztása

Mellékletek:
Petőfi Sándor: Kiskunság (1848)
1./ A Kiskunság
Keressétek meg a térképen!
Mi utal a versben a Kiskunság helyére?
Milyen vidék a Kiskunság?
Ki járt már ott? Milyen települések találhatók rajta?
Egészében - a vers szerint - milyen vidék?
2./ Szavak
4. vsz.: cserény = pásztorok tanyája, vesszőből font kerítése volt
7. vsz.: ágas =
8. vsz.: végre = itt:
Ha találtok más olyan részt a szövegben, amely nem érthető, próbáljátok
megmagyarázni!
3./ A vershelyzet: 1-2. vsz.
vershelyzet = az a képzeletbeli, a versben megteremtett helyzet, amelyben a költő (az én) mondja a verset. (Vigyázat! Ez nem a valóság! Nem tudjuk, hogy a valódi
költő a valóságban hol, hogyan írta a verset. Általában többször is leül egy vers mellé. Hanem: ez az a helyzet, amelyet a versben ír le, érzékeltet, ahonnan látjuk mindazt,
amit a versben leír.)
Gyűjtsétek össze a vershelyzet elemeit! Mi itt a vershelyzet?
4./ A leírás: 3-11. vsz.
Gyűjtsétek össze a leírás elemeit!
3-4. vsz.: hőség / szárazság 5-6. vsz.: állatvilág / nedvesség 7-8. vsz.: pusztulás / délibáb 9. és 11. vsz. települések, ember lakott táj 10. vsz. mesevilág / színek -

5./ A táj "átlelkesítése"
Ebben versben a hasonlat és a megszemélyesítések mind emberivé teszik a tájat. Keressétek meg őket!
Hasonlat:
Megszemélyesítések:
6./ Mozgások és mozdulatlanság
Milyenek a mozgások? Mi minden érzékelteti a lassúságot?
Milyen az idő a versben: az idő múlása? Évszak, napszak? Időjárás?
7./ Zene, ritmus, hangok
Hol nem szabad a verssor végén szünetet tartani? Hol hajlik át a mondat a következő sorba? (Keressétek meg ezeket a részeket!)
Milyen hosszúak a verssorok? (Szótagban számoljátok!)
Hogyan rímel a vers?
8./ Megfigyelések
Gyűjtsétek össze minden más megfigyeléseteket a versről!
Tetszett-e vagy nem? Miért - miért nem?

Petőfi Sándor: A puszta télen (1848)
1./ Az első sor és a cím
Elemezzétek az első mondatot mondatrészek szerint! Milyen mondatrész és szófajú a "puszta" szó?
Ennek fényében mit jelent a cím?
2./ Nyelvi nehézségek
Mit jelentenek az alábbi részek a versben? Értitek-e őket?
4. vsz. 2. sor utolsó szó 5.vsz. 1-5. sor: 6. vsz. 3-4. sor 8. vsz. 1. sor (Mi az alany ebben a mondatban?) 3./ Megszemélyesített táj
1. vsz. - Milyen történetet mesél el?
3. vsz. - Milyennek ábrázolja a napot ez a versszak? Milyen hasonlatok egészítik ki ezt a képet? Hogyan helyezi el a hasonlatokat?
7. vsz. - Milyen látványt látunk? Milyen embereknek képzelhetjük el a viharokat?
4./ Az emberek világa
Kiket látunk az emberek közül? Mit csinálnak?
Hol és hogyan érezteti a vers az unalmat?
5./ A vershelyzet
vershelyzet = az a képzeletbeli, a versben megteremtett helyzet, amelyben a költő (az én) mondja a verset. (Vigyázat! Ez nem a valóság! Nem tudjuk, hogy a valódi
költő a valóságban hol, hogyan írta a verset. Általában többször is leül egy vers mellé. Hanem: ez az a helyzet, amelyet a versben ír le, érzékeltet, ahonnan látjuk mindazt,
amit a versben leír.)
Mi itt a vershelyzet?
6./ Átvitt értelmű (metaforikus) részek
Nézzétek meg alaposan a 8. vsz. utolsó sorát! Mi a kép? Milyen előrejelzést érezhettünk benne? Milyen átvitt értelme lehet a képnek?
Nézzétek meg a 9. vsz-ot! Mi a kép? Milyen előrejelzést érezhettünk benne? Milyen átvitt értelme lehet a képnek?
7./ Szépség, fenyegetés vagy unalom?
Van-e szépsége a téli pusztának? Mit találtatok szépnek benne?
Mi volt félelmetes? Mi volt vonzó?
8./ Megfigyelések
Gyűjtsétek össze minden más megfigyeléseteket a versről!
Tetszett-e vagy nem? Miért - miért nem?

5. Petőfi szerelmi lírája I.
Műveltségi terület: Anyanyelvi kompetencia – Szövegértés-szövegalkotás
Tantárgy: Magyar irodalom
A tanulási-tanítás egység témája: Petőfi Sándor költészete
Osztály: 10. osztály
Az óra témája: Petőfi szerelmi lírája I.
Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint
megnevezése: Nyelvi és etikai kapcsolatok a versben; az időviszonyok jelentőségének megismerése; táj és életszakaszok párhuzama
Az óra didaktikai feladatai: Én-líra, fiktív én, lírai én, beszélő és költő viszonya Kreatív-produktív feladat megoldása, majd vita
Felhasznált források:
 Pethőné Nagy Csilla: Irodalom 10. évf. II.
 Margócsy István: Petőfi Sándor. Bp. 1999. Korona Kiadó.

Időkeret
10 perc

10 perc

Az óra menete
Ráhangolódás: Az évszakok tradicionális
jelentése: egyéni gyűjtés majd négy
pókhálóábra készítése: tavasz, nyár, ősz, tél –
egy-egy nagyobb csoportban először
egyénileg kell gyűjteni hagyományos
jelentéseket, továbbá olyan műveket,
amelyekben jelentésképző szerepe van az
adott évszaknak. Ezt követően
csomagolópapírra a négy csoport összegyűjti
az eredményeket, majd kiteszi a táblára.
Kreatív-produktív feladat: páros munkába a
vers időrendjének rekonstruálása

Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek

Tanulói munkaformák

Eszközök

Előzetes tudás
mozgósítása

Gyűjtés, összedolgozás,
rendszerezés

Füzet,
csomagolópapír,
vastag filctollak

Feladatmegoldás,
páros munka

Feladatmegoldás, páros
munka

Feladatlap – ld.
a mellékletet

Megjegyzések

Időkeret

Az óra menete

3 perc

A vers hangos felolvasása. A párok összevetik
a maguk megoldását az eredetivel

20 perc

Mi az elmúlás szerepe a szerelem érzésében?
Milyen a viszony a versben a férfi és a nő
között? Milyen erkölcsi problémákat vet föl a
vers? Van-e síron túl is tart szerelem?
Elvárható-e a síron túli szerelem?

2 perc

Összegzés: a lezáratlan kérdések jelzése

Mellékletek:
SZEPTEMBER VÉGÉN
……………. nyílnak a völgyben a kerti virágok,
……………. zöldel a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
……………. hó takará el a bérci tetőt.
…………….. ifju szivemben a lángsugarú nyár
S ………………. benne virít az egész kikelet,
De, íme, sötét hajam őszbe vegyűl ………………….,
A tél dere ………………… megüté fejemet.
Elhull a virág, eliramlik az élet...
Ülj, hitvesem, ülj az ölembe ide!
Ki ………………..fejedet kebelemre tevéd le,
…………………… nem omolsz-e sirom fölibe?
Oh, mondd: ha előbb halok el, tetemimre

Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek

Tanulói munkaformák

Tanári felolvasás,
a saját szöveg és
az eredeti
összevetése
Vita és
beszélgetés

Szövegösszevetés

Tanulói
összefoglalás

Egy előzetesen kijelölt
diák tartja az
összefoglalást

Hozzászólás, érvelés,
véleményformálás

Eszközök

Megjegyzések

Könnyezve borítasz-e szemfödelet?
S rábírhat-e ……………… egy ifju szerelme,
Hogy elhagyod érte az én nevemet?
Ha eldobod …………………… az özvegyi fátyolt,
Fejfámra sötét lobogóul akaszd,
Én feljövök érte a síri világbol
Az éj közepén, s oda leviszem azt,
Letörleni véle könyűimet érted,
Ki könnyeden elfeledéd hivedet,
S e szív sebeit bekötözni, ki téged
…………………. akkor is, ott is, ………………….. szeret!

egykor
még

holnap
még

majdan
még

II. Megoldás
SZEPTEMBER VÉGÉN
Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetőt.
Még ifju szivemben a lángsugarú nyár
S még benne virít az egész kikelet,
De, íme, sötét hajam őszbe vegyűl már,
A tél dere már megüté fejemet.
Elhull a virág, eliramlik az élet...
Ülj, hitvesem, ülj az ölembe ide!
Ki most fejedet kebelemre tevéd le,
Holnap nem omolsz-e sirom fölibe?
Oh, mondd: ha előbb halok el, tetemimre
Könnyezve borítasz-e szemfödelet?

már
még

A KIHAGYOTT IDŐHATÁROZÓK ÁBÉCÉRENDBEN:
már
már
még
most
örökre

S rábírhat-e majdan egy ifju szerelme,
Hogy elhagyod érte az én nevemet?
Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt,
Fejfámra sötét lobogóul akaszd,
Én feljövök érte a síri világbol
Az éj közepén, s oda leviszem azt,
Letörleni véle könyűimet érted,
Ki könnyeden elfeledéd hivedet,
S e szív sebeit bekötözni, ki téged
Még akkor is, ott is, örökre szeret!
Koltó, 1847. szeptember

6. Petőfi szerelmi lírája II.
Műveltségi terület: Anyanyelvi kompetencia – Szövegértés-szövegalkotás
Tantárgy: Magyar irodalom
A tanulási-tanítás egység témája: Petőfi Sándor költészete
Osztály: 10. osztály
Az óra témája: Petőfi szerelmi lírája II.
Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint
megnevezése: Többféle lehetséges viszony a szerelemben; A megnevezés problémája
Az óra didaktikai feladatai: Páros feladatmegoldás, majd szakértői mozaik; Kreatív-produktív feladat megoldása, majd vita
Felhasznált források:
 Pethőné Nagy Csilla: Irodalom 10. évf. II.
 Margócsy István: Petőfi Sándor. Bp. 1999. Korona Kiadó.
 http://www.microsoft.com/hun/osszekoltok/

Nevelési-oktatási stratégia
Időkeret
10 perc

5 perc

Az óra menete
Mi a szerelem; Minek nevezzelek; Szeretlek,
kedvesem – három szövegmanipulációs
feladat páronként, egyforma számú párnak +
utána amelyik pár készen van, jegyzeteket
kell készíteni a versről a füzetbe – önálló
megfigyelésekkel
Az eredeti versek összevetése a saját
megoldásokkal; a vers felolvasásának
gyakorlása

Módszerek
Szövegmanipulációs
feladat megoldása

Összehasonlítás,
hangos olvasás

Tanulói
munkaformák
A vers rejtett
kapcsolatainak
feltárása

Összehasonlítás,
hangos olvasás

Eszközök
Melléklet: Három
szövegmanipulációs
feladat

Megjegyzések

Nevelési-oktatási stratégia
Időkeret

Az óra menete

Módszerek

15 perc

Három fős csoportok: a saját versek
bemutatása a másik két verssel foglalkozó
egy-egy diáknak

15 perc

http://www.microsoft.com/hun/osszekoltok/ Régi probléma és
mai technika
összekapcsolása

Mellékletek:

Szakértői mozaik

Tanulói
munkaformák
Hangos olvasás,
verselemzés
bemutatása
Interaktív internetes
anyag megtekintése

Eszközök

Interaktív tábla

Megjegyzések

MI A SZERELEM?
A VERS GERINCE:
Süldő poéták, bikficek,
Ugyan ne csiripeljetek
A szerelemről! kérlek szépen
Az emberiség szent nevében,
Melyet kínpadra vonni vétek,
Kérlek, hogy azt ti ne tegyétek.
Tudjátok: melyik fán terem,
Milyen madár a szerelem?
……………………………………………
Oh én szerelmes istenem,
Ez még koránsem szerelem!
Még várjatok, kis bikficek,
Kissé nagyobbat nőjetek,
Hogy a szerelmet ismerjétek
És azt megénekelhessétek. –
……………………………………………
Lássátok, ez a szerelem!
A KIHAGYOTT RÉSZLETEK ÁBÉCÉRENDBEN:
(1)
A kotyvaszték, mit fejetek
Rosz bögréjében főztetek,
(2)
A rágalomnak óriási
Kigyófarkával szembeszállni,
(3)
A sóhajtások galuskája
Pityergések levébe hányva,
Epedéssel megsáfrányozva
Vagy kakasdühhel megborsozva,
(4)
Aztán elvenni a leányt,
Eldobni érte szabadságunk,
Mely legimádottabb sajátunk,
S fölvenni a könnyű szabadság
Helyett az élet súlyos gondját,
(5)
Dolgozni napok- s éjeken,
Hogy ételünk s ruhánk legyen;
(6)
Eltűrni oly bántalmakat,
Mit megtorolni nem szabad,

Mert kedvesünk azé, ki bánt,
(7)
S ha feleségünk tán szeszélyes,
Magunkat szabni szeszélyéhez,
Hogy már ha kell örömtelennek
Lenni egyik vagy más életnek,
Mienk legyen örömtelen...
(8)
Teremteni legmelegebb
Vérünkből szép reményeket,
Csak azért, hogy meghaljanak,
Hogy minden istenadta nap
Legyen egy-egy kedves halottunk,
Kit kínosan kell megsiratnunk;
(9)
Viselni hosszú éven át
A szívben a kétség nyilát,

Koltó, 1847. október

MINEK NEVEZZELEK?
A VERS VERSSZAKAI ÁBÉCÉ-SORRENDBEN:
(A)
Minek nevezzelek?
Boldogságomnak édesanyja,
Egy égberontott képzelet
Tündérleánya,
Legvakmerőbb reményimet
Megszégyenítő ragyogó valóság,
Lelkemnek egyedűli
De egy világnál többet érő kincse,
Édes szép ifju hitvesem,
Minek nevezzelek?
(B)
Minek nevezzelek,
Ha ajkaimhoz ér
Ajkadnak lángoló rubintköve,
S a csók tüzében összeolvad lelkünk,
Mint hajnaltól a nappal és az éj,
S eltűn előlem a világ,
Eltűn előlem az idő,
S minden rejtélyes üdvességeit
Árasztja rám az örökkévalóság –
Minek nevezzelek?
(C)
Minek nevezzelek,
Ha a merengés alkonyában
Szép szemeidnek esti-csillagát
Bámulva nézik szemeim,
Mikéntha most látnák először…
E csillagot,
Amelynek mindenik sugára
A szerelemnek egy patakja,
Mely lelkem tengerébe foly –
Minek nevezzelek?
(D)
Minek nevezzelek,
Ha megzendűlnek hangjaid,
E hangok, melyeket ha hallanának,
A száraz téli fák,
Zöld lombokat bocsátanának
Azt gondolván,
Hogy itt már a tavasz,
Az ő régen várt megváltójok,
Mert énekel a csalogány –
Minek nevezzelek?
(E)
Minek nevezzelek,
Ha rám röpíted
Tekinteted,

Ezt a szelíd galambot,
Amelynek minden tolla
A békeség egy olajága,
S amelynek érintése oly jó!
Mert lágyabb a selyemnél
S a bölcső vánkosánál –
Minek nevezzelek?

Pest, 1848. január

SZERETLEK, KEDVESEM!
KIHAGYOTT FŐNEVEKKEL, AMELYEK (ZÖMMEL) A MEGSZÓLÍTOTT NŐRE VONATKOZNAK
Szeretlek, kedvesem,
Szeretlek tégedet,
Szeretem azt a kis
Könnyű ……………………,
Fekete ……………………….,
Fehér ………………………….,
Sötét …………………………..,
Piros …………………………..,
Azt az édes ……………………..,
Azt a lágy kis …………………….,
Melynek érintése
Magában élvezet,
Szeretem ………………………..
Magas röpülését,
Szeretem ………………………..
Tengerszem-mélységét,
Szeretlek, ha örülsz
És ha búbánat bánt,
Szeretem …………………….
S könnyeid egyaránt,
Szeretem ………………………
Tiszta sugárzását,
Szeretem ……………………….
Napfogyatkozását,
Szeretlek, kedvesem,
Szeretlek tégedet,
Amint embernek csak
Szeretnie lehet.
Kivűled rám nézve
Nincs élet, nincs világ,
Te szövődöl minden
Gondolatomon át,
Te vagy érzeményem
Mind alva, mind ébren,
Te hangzol szivemnek
Minden verésében,
Lemondanék minden
Dicsőségrül érted
S megszereznék érted
Minden dicsőséget,
Nekem nincsen vágyam,
Nincsen akaratom,
Mert amit te akarsz,
Én is azt akarom,
Nincs az az áldozat,
Mely kicsiny ne lenne
Éretted, hogyha te
Örömet lelsz benne,
S nincs csekélység, ami
Gyötrelmesen nem sért,
Hogyha te fájlalod
Annak veszteségét,
Szeretlek, kedvesem,

Szeretlek tégedet,
Mint ember még soha,
Sohasem szeretett!
Oly nagyon szeretlek,
Hogy majd belehalok,
Egy személyben minden,
De mindened vagyok
Aki csak szerethet,
Aki csak él érted:
Férjed, fiad, atyád,
Szeretőd, testvéred,
És egy személyben te
Vagy mindenem nekem:
…………………………………………..
……………………………………………!
Szeretlek szivemmel,
Szeretlek lelkemmel,
Szeretlek ábrándos
Őrült szerelemmel! …
És ha mindezért jár
Díj avvagy dicséret,
Nem engem illet az,
Egyedül csak téged,
A dicséretet és
Díjat te érdemled...
Mert tőled tanultam
Én e nagy ………………………………..!

Debrecen, 1848. november

II. Megoldások
SZERETLEK, KEDVESEM!
Szeretlek, kedvesem,
Szeretlek tégedet,
Szeretem azt a kis
Könnyű termetedet,
Fekete hajadat,
Fehér homlokodat,
Sötét szemeidet,
Piros orcáidat,
Azt az édes ajkat,
Azt a lágy kis kezet,
Melynek érintése
Magában élvezet,
Szeretem lelkednek
Magas röpülését,
Szeretem szivednek
Tengerszem-mélységét,
Szeretlek, ha örülsz
És ha búbánat bánt,
Szeretem mosolyod
S könnyeid egyaránt,
Szeretem erényid
Tiszta sugárzását,
Szeretem hibáid
Napfogyatkozását,
Szeretlek, kedvesem,
Szeretlek tégedet,
Amint embernek csak
Szeretnie lehet.
Kivűled rám nézve
Nincs élet, nincs világ,
Te szövődöl minden
Gondolatomon át,
Te vagy érzeményem
Mind alva, mind ébren,
Te hangzol szivemnek
Minden verésében,
Lemondanék minden
Dicsőségrül érted
S megszereznék érted
Minden dicsőséget,
Nekem nincsen vágyam,
Nincsen akaratom,
Mert amit te akarsz,
Én is azt akarom,
Nincs az az áldozat,
Mely kicsiny ne lenne
Éretted, hogyha te
Örömet lelsz benne,
S nincs csekélység, ami
Gyötrelmesen nem sért,
Hogyha te fájlalod

Annak veszteségét,
Szeretlek, kedvesem,
Szeretlek tégedet,
Mint ember még soha,
Sohasem szeretett!
Oly nagyon szeretlek,
Hogy majd belehalok,
Egy személyben minden,
De mindened vagyok
Aki csak szerethet,
Aki csak él érted:
Férjed, fiad, atyád,
Szeretőd, testvéred,
És egy személyben te
Vagy mindenem nekem:
Lyányom, anyám, húgom,
Szeretőm, hitvesem!
Szeretlek szivemmel,
Szeretlek lelkemmel,
Szeretlek ábrándos
Őrült szerelemmel!...
És ha mindezért jár
Díj avvagy dicséret,
Nem engem illet az,
Egyedül csak téged,
A dicséretet és
Díjat te érdemled...
Mert tőled tanultam
Én e nagy szerelmet!

Debrecen, 1848. november

MI A SZERELEM?
Süldő poéták, bikficek,
Ugyan ne csiripeljetek
A szerelemről! kérlek szépen
Az emberiség szent nevében,
Melyet kínpadra vonni vétek,
Kérlek, hogy azt ti ne tegyétek.
Tudjátok: melyik fán terem,
Milyen madár a szerelem?
A kotyvaszték, mit fejetek
Rossz bögréjében főztetek,
A sóhajtások galuskája
Pityergések levébe hányva,
Epedéssel megsáfrányozva
Vagy kakasdühhel megborsozva,
Oh én szerelmes istenem,
Ez még koránsem szerelem!
Még várjatok, kis bikficek,
Kissé nagyobbat nőjetek,
Hogy a szerelmet ismerjétek
És azt megénekelhessétek. –
Viselni hosszú éven át
A szívben a kétség nyilát,
Teremteni legmelegebb
Vérünkből szép reményeket,
Csak azért, hogy meghaljanak,
Hogy minden istenadta nap
Legyen egy-egy kedves halottunk,
Kit kínosan kell megsiratnunk;
A rágalomnak óriási
Kigyófarkával szembeszállni,
Eltűrni oly bántalmakat,
Mit megtorolni nem szabad,
Mert kedvesünk azé, ki bánt,
Aztán elvenni a leányt,
Eldobni érte szabadságunk,
Mely legimádottabb sajátunk,
S fölvenni a könnyű szabadság
Helyett az élet súlyos gondját,
Dolgozni napok- s éjeken,
Hogy ételünk s ruhánk legyen;
S ha feleségünk tán szeszélyes,
Magunkat szabni szeszélyéhez,
Hogy már ha kell örömtelennek
Lenni egyik vagy más életnek,
Mienk legyen örömtelen...
Lássátok, ez a szerelem!

Koltó, 1847. október
MINEK NEVEZZELEK?
Minek nevezzelek,
Ha a merengés alkonyában
Szép szemeidnek esti-csillagát
Bámulva nézik szemeim,

Mikéntha most látnák először...
E csillagot,
Amelynek mindenik sugára
A szerelemnek egy patakja,
Mely lelkem tengerébe foly Minek nevezzelek?
Minek nevezzelek,
Ha rám röpíted
Tekinteted,
Ezt a szelíd galambot,
Amelynek minden tolla
A békeség egy olajága,
S amelynek érintése oly jó!
Mert lágyabb a selyemnél
S a bölcső vánkosánál Minek nevezzelek?
Minek nevezzelek,
Ha megzendűlnek hagjaid,
E hangok, melyeket ha hallanának,
A száraz téli fák,
Zöld lombokat bocsátanának
Azt gondolván,
Hogy itt már a tavasz,
Az ő régen várt megváltójok,
Mert énekel a csalogány Minek nevezzelek?
Minek nevezzelek,
Ha ajkaimhoz ér
Ajkadnak lángoló rubintköve,
S a csók tüzében összeolvad lelkünk,
Mint hajnaltól a nappal és az éj,
S eltűn előlem a világ,
Eltűn előlem az idő,
S minden rejtélyes üdvességeit
Árasztja rám az örökkévalóság Minek nevezzelek?
Minek nevezzelek?
Boldogságomnak édesanyja,
Egy égberontott képzelet
Tündérleánya,
Legvakmerőbb reményimet
Megszégyenítő ragyogó valóság,
Lelkemnek egyedűli
De egy világnál többet érő kincse,
Édes szép ifju hitvesem,
Minek nevezzelek?

Pest, 1848. január

7. Politikai költészet
Műveltségi terület: Anyanyelvi kompetencia – Szövegértés-szövegalkotás
Tantárgy: Magyar irodalom
A tanulási-tanítás egység témája: Petőfi Sándor költészete
Osztály: 10. osztály
Az óra témája: Petőfi politikai költészete
Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő
fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: Politikai költészet, forradalmi látomásköltészet, aktuálpolitikai költészet, közösségi költészet; a
politikai szféra mint az egyén értékválasztásainak egyik fontos összetevője
Az óra didaktikai feladatai: Versek összehasonlítása egyetlen szempont kiemelésével
Tantárgyi kapcsolatok: Történelem
Felhasznált források:
 Pethőné Nagy Csilla: Irodalom 10. évf. II.
 Margócsy István: Petőfi Sándor. Bp. 1999. Korona Kiadó.
Nevelési-oktatási stratégia
Időkeret

Az óra menete

5 perc

Ráhangolódás I. A XIX. század költői
és az Egy gondolat bánt engemet című
versek felidézése, a forradalmi
látomásköltészet felidézése

5 perc

Ráhangolódás II. A történelemből 1848- A
1849-ről tanultak felidézése
történelemkönyv
és -füzet alapján
történő felidézés

Módszerek
Füzet és
versszövegek
alapján történő
felidézés

Tanulói
munkaformák
Kérdések és válaszok,
rövid összefoglalók

Eszközök

Kérdések és válaszok

történelemkönyv
és -füzet

Tankönyv, füzet

Megjegyzések

Nevelési-oktatási stratégia
Időkeret

Az óra menete

10 perc

5 fős csoportokban egy-egy vers rövid
elemzése a megadott szempontok
alapján

Irányított elemzés
csoportmunkába

Tanulói
munkaformák
Csoportos beszélgetés,
jegyzetelés

20 perc

6 fős csoportokban az elemzett versek
felolvasása, bemutatása és elemzése
egymásnak

Szakértői mozaik

Hangos versfelolvasás,

5 perc

Nyilvános vita: való-e a politika a
költészetbe?

Vita

Hozzászólás,
véleménynyilvánítás

Módszerek

Eszközök

Megjegyzések

Tankönyv, füzet,
feladat-cédula

Mellékletek:

Petőfi politikai költészete
6 vers, mozaik-típusú csoportmunka
Világosságot! (1847. március)
1./ Milyen politikai programot, követelést fogalmaz meg a vers
2./ Mennyire konkrét vagy mennyire egyetemes érvényű, jelentésű; egy konkrét helyzetre vonatkozik, vagy általánosabb a kérdésfelvetése
A nép nevében (1847. március)
1./ Milyen politikai programot, követelést fogalmaz meg a vers
2./ Mennyire konkrét vagy mennyire egyetemes érvényű, jelentésű; egy konkrét helyzetre vonatkozik, vagy általánosabb a kérdésfelvetése

Dicsőséges nagyurak… (1848. március 11.)
1./ Milyen politikai programot, követelést fogalmaz meg a vers
2./ Mennyire konkrét vagy mennyire egyetemes érvényű, jelentésű; egy konkrét helyzetre vonatkozik, vagy általánosabb a kérdésfelvetése
Nemzeti dal (1848. március 13.)
1./ Milyen politikai programot, követelést fogalmaz meg a vers
2./ Mennyire konkrét vagy mennyire egyetemes érvényű, jelentésű; egy konkrét helyzetre vonatkozik, vagy általánosabb a kérdésfelvetése
A királyokhoz (1848. március 27-28.)
1./ Milyen politikai programot, követelést fogalmaz meg a vers
2./ Mennyire konkrét vagy mennyire egyetemes érvényű, jelentésű; egy konkrét helyzetre vonatkozik, vagy általánosabb a kérdésfelvetése
Föltámadott a tenger… (1848. március 27-20.)
1./ Milyen politikai programot, követelést fogalmaz meg a vers
2./ Mennyire konkrét vagy mennyire egyetemes érvényű, jelentésű; egy konkrét helyzetre vonatkozik, vagy általánosabb a kérdésfelvetése

8. Az apostol I.
Műveltségi terület: Anyanyelvi kompetencia – Szövegértés-szövegalkotás
Tantárgy: Magyar irodalom
A tanulási-tanítás egység témája: Petőfi Sándor költészete
Osztály: 11. c
Az óra témája: Petőfi Sándor: Az apostol I.
Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő
fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: Az irodalmi előképek felfedezése; az irodalmi mű mint kulturális lenyomat
Az óra didaktikai feladatai: Epikus mű közös elemzése több szempont alapján
Tantárgyi kapcsolatok: Történelem
Felhasznált források:
 Pethőné Nagy Csilla: Irodalom 10. évf. II.
 Margócsy István: Petőfi Sándor. Bp. 1999. Korona Kiadó.
Nevelési-oktatási stratégia
Időkeret

Az óra menete

3 perc

Ráhangolódás II. A történelemből 1848- A
1849-ről tanultak felidézése; a Petőfi
történelemkönyv
1848-as életéről tanultak felidézése
és -füzet alapján
történő felidézés

3 perc

Az 1848-as országgyűlési választások
ismertetése, Petőfi szerepe 1848
tavaszán és nyarán

Tanári magyarázat

Jegyzetelés

8 perc

A mű elolvasását ellenőrző kérdések

8 kérdés, azonnali
válaszok

Egy mondatos rövid
válaszadás

Módszerek

Tanulói
munkaformák
Kérdések és válaszok

Eszközök
történelemkönyv
és -füzet

Ellenőrző cédulák

Megjegyzések

Nevelési-oktatási stratégia
Időkeret

Az óra menete

2 perc

Az iménti kérdések frontális
megbeszélése, az ellenőrző dolgozat
válaszainak ellenőrzése

A kérdések
elismétlése

10 perc

Tetszett-e a mű? Mi tetszett benne? Mi
volt zavaró? Voltak-e a műnek
érthetetlen részei?

15 perc

Az irodalmi és életbeli előképek
összegyűjtése

Tanulói
munkaformák
Rövid válaszadás
jelentkezés vagy
felszólítás alapján

Eszközök

Frontális
beszélgetés

Véleményartikulálás,
vélemények
meghallgatása,
problémák artikulálása
és összegyűjtése

Petőfi-kötet, Az
apostol szövege

Kettéosztott napló

A párhuzamok és
különbségek
összegyűjtése a
kettéosztott napló
módszerével,
mindhárom előkép
esetében
Jegyzetelés

Módszerek

A. Szilveszter és Jézus
B. Szilveszter és Twist Olivér
C. Szilveszter és Petőfi
4 perc

Az eredmények összegzése: Szilveszter
mint irodalmi alak, Szilveszter mint
archetípus, Szilveszter mint ideológiai
szócső

Tanári
összefoglalás

Megjegyzések

9. Az apostol II.
Műveltségi terület: Anyanyelvi kompetencia – Szövegértés-szövegalkotás
Tantárgy: Magyar irodalom
A tanulási-tanítás egység témája: Petőfi Sándor költészete
Osztály: 10. osztály
Az óra témája: Petőfi Sándor: Az apostol II.
Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő
fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: Magánélet és közélet összehangolása, a forradalmár alakja,a korán vagy későn jött forradalmár
kérdése, a társadalom megváltoztathatóságának kérdése, a rousseau-i hagyomány folytathatóságának kérdése, forradalmár és népbarát,
forradalmár és terrorista fogalmai
Az óra didaktikai feladatai: Epikus mű közös elemzése néhány etikai kérdés középpontba állításával
Tantárgyi kapcsolatok: Történelem
Felhasznált források:
 Pethőné Nagy Csilla: Irodalom 10. évf. II.
 Margócsy István: Petőfi Sándor. Bp. 1999. Korona Kiadó.
Nevelési-oktatási stratégia
Időkeret

Az óra menete

5 perc

A mű időrendjének tisztázása: eposz és
elbeszélő költemény, in medias res

Módszerek
Kérdezgetés

Tanulói
munkaformák
Válaszadás, keresés a
szövegben, jegyzetelés

Eszközök
Petőfi Sándor: Az
apostol – kötet

Megjegyzések

Nevelési-oktatási stratégia
Időkeret

Az óra menete

20 perc

Szilveszter alakjának értékelése:
Beszélgetés, majd
Szilveszter fejlődése és etikai döntései; vita
magánélet és közélet összehangolásának
dilemmái, „ember” és „polgár” a 18.
század második fele óta; Mihez van
joga Szilveszternek?

10 perc

A kiválasztottság problémája; a
Szőlőszem-hasonlat értelmezése

Beszélgetés, majd
vita, közben
hangos felolvasás

Véleménymondás, a
vélemények
artikulálása és
árnyalása

10 perc

Megváltoztatható-e a világ,
létrehozható-e egy jó állam, az utópiák
haszna, értelme és veszélye

Beszélgetés, majd
vita

Véleménymondás, a
vélemények
artikulálása és
árnyalása

Módszerek

Tanulói
munkaformák
Véleménymondás, a
vélemények
artikulálása és
árnyalása

Eszközök

Megjegyzések

10. Memoriter
Műveltségi terület: Anyanyelvi kompetencia – Szövegértés-szövegalkotás
Tantárgy: Magyar irodalom
A tanulási-tanítás egység témája: Petőfi Sándor költészete
Osztály: 10. osztály
Az óra témája: Memoriterek Petőfiből
Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő
fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: Szövegemlékezet, előadókészség, a választás indoklásának képessége, kiállás az osztály előtt, jó
artikuláció, értelmező szövegmondás
Az óra didaktikai feladatai: A Petőfi-kép további árnyalása, gazdagítása; a memoriter bekapcsolása a tanulási folyamatba
Nevelési-oktatási stratégia
Időkeret

Az óra menete

5 perc

A versmondás menetének ismertetése:
mindenki válassza ki a megtanult 3
versből azt, amit legszívesebben
elmond az osztály előtt, ami a
legjobban megy. Ezt követően
mindenki olvassa el újra ezt a verset,
magában mondja el.
Minden diák elmond egy verset, majd
kb. 2 mondattal megindokolja, miért azt
választotta

30 perc

Módszerek
Csöndes, egyéni
ismétlés

Felelés
memoriterből

Tanulói
munkaformák
Memoriter gyakorlása,
ismétlése

Eszközök

Versmondás, egymás
meghallgatása, a
versmondások
értékelése

Petőfi-kötetek

Petőfi-kötetek

Megjegyzések

Nevelési-oktatási stratégia
Időkeret

Az óra menete

5 perc

Cseh Tamás – Bereményi Géza: Petőfi
halála

Zenehallgatás,
kortárs értelmezés

5 perc

A további versmondási lehetőségek
megbeszélése (órán kívül), a témazáró
dolgozat megbeszélése, a tanulnivalók
tisztázása, a dolgozat idejének és
műfajának tisztázása

Munkamegbeszélés Kérdések, a
felkészülés rendezett
véggondolása,
jegyzetelés

Melléklet:
Cseh Tamás - Bereményi Géza: Petőfi halála
Fehér zubbonyban, sötét nadrágban az úton futok,
hátam mögött - "Vive la république" - két ló dobog.
A hátam mögött vashegyek futó célra hajlanak,
dzsidája végét kengyelbe akasztja a két lovas.
Most szembefordulni
"vive la…",
szembefordulni.
Fehér zubbonyban, utolsó ruhám,
kengyelébe akasztott dzsidák előtt
- "Vive la république" -

Módszerek

Tanulói
munkaformák
Zenehallgatás és rövid
reflektálás

Eszközök
Interaktív tábla

Megjegyzések

szembe velem
víg lovak dobognak,
és senkisem.
Nem, nem csak így ne,
hogy nem látja senki, nem így akarom,
szembefordulni,
nem látnak, nem tudják,
csak dobogás,
hisz nem is látják,
senki sem látja, hogy szembefordulok,
így szúrnak belém - "Vive la république" -,
így szúrnak belém…
Senki…
lovak dobognak..
Nem, ne így legyen! Vive la...

Tanmenet a 10. évfolyam részére
Irodalom
Felhasznált heti órakeret: 3 óra
Tanítási hetek száma: 36 hét, összesen 108 óra
Felhasznált tankönyv: Pethőné Nagy Csilla: Irodalom 10. osztály I-II. (2012-es,
átdolgozott kiadás)

Rendszeresen felhasznált segédkönyv: Szövegértés – szövegalkotás (Sulinova –
Educatio, 2006-2010.)




Témakörök és tanórák
I. Év eleji ismétlés (2 óra)
1. A tanév munkamenetének megbeszélése
2. Év eleji ismétlés
II. A felvilágosodás és a klasszicizmus (17 óra)
2.
A felvilágosodás eszmerendszere és művészete
3.
A nagy francia Enciklopédia
4.
Voltaire: Candide – tézis és ellentézis
5.
Voltaire: Candide – regénytípus, regényforma
6.
Voltaire: Candide – epizódok, ábrázolásmód
7.
Rousseau eszmevilága
8.
A civilizáció kérdése a francia felvilágosodásban
9.
Az állam és a politikai hatalom kérdése a francia felvilágosodásban
10. Swift: Gulliver utazásai III. és IV. rész – eszmék, megvalósulások
11. Swift: Gulliver utazásai III. és IV. rész – a szatirikus ábrázolásmód
12. Swift: Gulliver utazásai III. és IV. rész – az ész kritikája
13. Részösszefoglalás
14. Goethe: Faust I. rész – a megismerés problémája
15. Goethe: Faust I. rész – halandóság és halhatatlanság, megismerés és szerelem
16. Goethe: Faust I. rész – könyvdráma, tézisdráma, világdráma
17. Összefoglalás, ismétlés
18. Dolgozat
III. A magyar felvilágosodás irodalma (15 óra)
19. A magyar felvilágosodás áttekintése, művelődéstörténeti és irodalmi problémák a
korban
20. Programok és alkotók a korban
21. Csokonai Vitéz Mihály élete, költészetének áttekintése
22. Ideológiák és költészet – Csokonai Vitéz Mihály: Az estve, Konstancinápoly, Az
álom
23. Stílusok és irányzatok – Csokonai Vitéz Mihály: A Lilla-ciklus versei
24. Az anakreóni hagyomány – Csokonai Vitéz Mihály anakreóni verseiből
25. költőszerep és magány – Csokonai Vitéz Mihály: A tihanyi Ekhóhoz, A
Magánossághoz
26. Csokonai Vitéz Mihály humora
27. Házi feladatok javítása, értékelése

28. Berzsenyi Dániel – a horatiusi hagyomány versei (Horác, Horatiushoz,
Osztályrészem)
29. Berzsenyi Dániel – az ódák (A Magyarokhoz I. II.)
30. Berzsenyi Dániel – az elégiák (A közelítő tél, Búcsúzás Kemenes-Aljától)
31. Berzsenyi Dániel – klasszicizmus és romantika között (Levéltöredék barátnémhoz)
32. Összefoglalás, ismétlés
33. Dolgozat
III. Az európai romantika irodalma (16 óra)
34. A romantika a művészetekben
35. A romantika ideológiája és irodalma
36. A romantika lírája
37. Hoffmann: Az arany virágcserép – nyárpolgár és romantikus személyiség
38. Hoffmann: Az arany virágcserép – meseiség, hangnemkeveredés
39. Hoffmann: Az arany virágcserép – álomvilág és hétköznapok
40. E. A.Poe: A Morgue utcai kettős gyilkosság – a krimi műfajának megteremtése
41. E. A.Poe: A Morgue utcai kettős gyilkosság – tudás és információhiány
42. E. A.Poe: A Morgue utcai kettős gyilkosság – a mű hatása
43. A házi feladatok megbeszélése
44. E. Brontë: Üvöltő szelek – a jellemábrázolás kérdései
45. E. Brontë: Üvöltő szelek – a tájábrázolás kérdései
46. E. Brontë: Üvöltő szelek – a szenvedélyek ábrázolásának kérdései
47. E. Brontë: Üvöltő szelek – a férfi és a női irodalom kérdése
48. Összefoglalás, ismétlés
49. Dolgozat
III. A magyar reformkor és a romantika irodalma (18 óra)
50. Politika és irodalom a korban
51. A magyar irodalmi élet kialakulása
52. Kölcsey Ferenc lírája: Himnusz, Vanitatum vanitas
53. Kölcsey Ferenc prózája (Nemzeti hagyományok)
54. Kölcsey Ferenc: Parainesis
55. Katona József: Bánk bán – a szereplők rendszere és körei
56. Katona József: Bánk bán – Bánk tragikuma
57. Katona József: Bánk bán – az árulás változatai
58. Katona József: Bánk bán – Shakespeare és Katona dramaturgiája
59. A Bánk bán színpadon, operában és filmen
60. Katona József: Bánk bán – drámajátékok
61. Vörösmarty Mihály költészetének áttekintése, Zalán futása (részlet)
62. Az 1830-as évek költészete (A Gutenberg-albumba, Gondolatok a könyvtárban)
63. Az 1840-es évek költészete (Az emberek)
64. Az 1850-es évek lírája (Előszó)
65. Látomás és indulat Vörösmarty költészetében (A vén cigány)
66. Összefoglalás, ismétlés
67. Dolgozat
IV. Romantika és népiesség; a nép-nemzeti irányzat (25 óra)
68. Petőfi Sándor a magyar nemzeti hagyományban és közgondolkodásban (legendák és
utóélet)
69. Petőfi Sándor költői forradalma

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

A népdalok világa
A János vitéz felnőtt szemmel
A tájköltészet
Petőfi Sándor szerelmi lírája
A forradalmi látomásversek
Petőfi politikai költészete
Petőfi Sándor: Az apostol – tapasztalatok, olvasmányok, eszmék a műben
Petőfi Sándor: Az apostol – utópia a megváltástan
Petőfi Sándor: Az apostol – a forradalmár és a megváltó
Részösszefoglalás
Dolgozat

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Arany János költészete, a népiesség klasszicizálódása
Arany János: Toldi (ismétlés)
Arany János: Toldi estéje – a történelmi változások problémája
Arany János: Toldi estéje – az öregkor problémája
Az 1850-es évek lírája (Kertben, A lejtőn)
A történelmi balladák világa (V. László, Szondi két apródja)
A lélektani balladák világa (Ágnes asszony)
Az idő problémája Arany János költészetében
Az öregkori líra (Epilógus)
Az öregkori balladák (Tengeri-hántás, Hídavatás, Vörös Rébék)
Összefoglalás
Dolgozat

V. A magyar romantika az epikában és a drámában (11 óra)
93. Jókai Mór regényeinek ismétlése
94. Az arany ember – romantikus hősök, jellemek, sorsok
95. Az arany ember – a táj szerepe
96. Az arany ember – a két világ
97. Madách Imre: Az ember tragédiája – eszmék és kiábrándulások
98. Madách Imre: Az ember tragédiája – egy szín részletes elemzése
99. A tömeg szerepe a drámában
100. A nő szerepe a drámában
101. Előadások és hatástörténet
102. Összefoglalás
103. Dolgozat
VI. Tanév végi ismétlés (5 óra)
104. Műfajok és műformák - prózapoétika
105. Versformák, lírapoétika
106. Kreatív írási feladatok
107. Dolgozat
108. Értékelés, a jövő évi olvasmányok megbeszélése

A kötelező olvasmányok jegyzéke
 Voltaire: Candide – szeptember
 Swift: Gulliver utazásai III. és IV. rész – szeptember











Goethe: Faust I. – október
Hoffmann: Az arany virágcserép – november
E. A. Poe: A Morgue utcai kettős gyilkosság – november
E. Brontë: Üvöltő szelek – december
Katona József: Bánk bán – január
Petőfi Sándor: Az apostol – március
Arany versei, Toldi, Toldi estéje – április
Jókai Mór: Az arany ember – április
Madách: Az ember tragédiája – május

Tematikus terv
Műveltségi terület: Anyanyelvi kompetencia – Szövegértés-szövegalkotás
Tantárgy: Magyar irodalom
Osztály: 10. osztály
A tanulási-tanítás egység témája: Petőfi Sándor költészete
A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere: A népiesség és a romantika viszonyának tárgyalásával a az irodalom és a demokratikus
megszólalás, a szellemi mozgástér és a politikai mozgástér viszonyának tisztázása. Legfontosabb szellemi fókuszai: a nacionalizmus a 19. század
közepén; a táj jelentése és jelentősége; a szerelmi költészet nyelve és dimenziói; az ember önképének kialakítása, az imidzs fenntartása.
A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: Az európai és a magyar romantika után.
Tantárgyi kapcsolatok: Történelem, művészettörténet, ének-zene (zenetörténet).
Felhasznált források:
 Pethőné Nagy Csilla: Irodalom 10. évf. II.
 Cseh Tamás – Bereményi Géza: Műcsarnok; Dalok
 Margócsy István: Petőfi Sándor. Bp. 1999. Korona Kiadó.
 Dobos Ilona: Paraszti szájhagyomány, városi szóbeliség. Bp. 1986. Gondolat.
 Kappanyos András: A magyar irodalom képes atlasza
 http://www.microsoft.com/hun/osszekoltok/
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A NYITVATERMŐK TÖRZSE

A virágos növények
• Virág
– a megtermékenyítés
független a víztől

• Mag
– Csíra=embrió
– Raktározott tápanyagok
– Maghéj-védelem
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•
•
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•
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Egyivarú virágok
Csak ivarlevelek, takarólevél nincs
Szélmegporzás
Magház nincstermés nincs
A magkezdemények szabadon ülnek a
termőleveleken
• Virágzat

Fenyők osztálya
• Tobozvirágzat
• Tűlevelek

Erdeifenyő

Lucfenyő

Vörösfenyő

Tiszafa

Nyitvatermő fajok

A ZÁRVATERMŐK TÖRZSE
A mag és a termés

Termő és porzó

A kettős megtermékenyítés
VIDEO

Termés

A ZÁRVATERMŐK TÖRZSE
kétszikűek és egyszikűek

Kétszikűek osztálya

Egyszikűek osztálya

A VIRÁGOS NÖVÉNYEK
ÉLETCIKLUSA

A virágos növény szervezete

Az egyedfelődés szakaszai
•
•
•
•

Megtermékenyítés
Magképzés
Csírázás
Gyökér és hajtás
fejlődése
• Virágzás és
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Egynyári, kétnyári, évelő

Sokéves növények efemer növények

A virágos növények
életműködéseiek szabályozása
A növényi hormonok

A hajtás és a gyökér növekedése

Fotoropizmus

Az auxin hatása - kísérlet

A virág nyílása – nasztia

Rovarfogó növény levele

Az etilén
kezeletlen

kezelt

Szövettenyésztés
• A sejtfaluktól megfosztott sejtek
osztódnak
• Differenciálatlan sejtcsoport
• Szöveti differenciálódás

A hajtásos növények
anyagszállítása

A gyökérszőrök

A gyökér vízfelvétele
Szállítószövet
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bőrszövet

farész

H2O

H2O

A víz szállítása a növényekben
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gázcserenyílás
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farész
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gyökérszőr
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A szerves anyagok szállítása

Táplálékkészítő

alapszövet
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háncsrész
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Nyitott
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Páfrány fotoszintézis

A növényi gázcsere

Légzés

Kukorica fotoszintézis

START

Megnyúlt
A növénynek az a
Oldott szerves
Szórtan vagy
Borítja a növény bőrszöveti sejtek,
Víz és ásványi
része, ahol a
anyagok szállítása körkörösen, a
testét, szorosan
melyek vizet és
anyagok szállítása
szállítószövet
a levélből a
háncsrész kifelé,
illeszkedő sejtek
ásványi
a gyökérből a
elemei kötegekbe
növény többi
a farész befelé
alkotják.
anyagokat
levélbe.
rendeződnek.
részébe.
néz.
vesznek fel.

Mi jellemző a
bőrszövetre?

Mit nevezünk
Mit nevezünk
györkérszőrnek? edénynyalábnak?

Levélerezetet. A
farész a levél
színi, a háncsrész
a fonáki oldal felé
néz.

A bőrszövet és a
Osztódószövet. A
szállítószövet
fa- és háncsrész
között található.
között található. A
Raktározó és
fa- és háncsrészt
táplálékkészítő
vastagítja.
aszlapszövet.

Mi a kambium, hol
található és mi a
feladata?

Hol található az
alapszövet és
milyen fajtái
vannak?

Milyen szövetek
alkotják a növény
levelét?

Mi a farész
feladata?

Mi a háncsrész
feladata?

Színi bőrszövet,
Fénytől elzárt
táplálékkészítő
növényi
alapszövet,
részekben:
szállítószövet,
gyökér, föld alatti
fonáki bőrszövet.
szár, magvak.

Hol található a
növényben
raktározó
alapszövet ?

Milyen tartalék
tápanyagokat
raktározhat a
növény?

Hogyan
Mit alkotnak az
helyezkedhetnek
el az
edénynyalábok a
edénynyalábok a levélben és merre
szárban és melyik
néz a fa- és
részük néz kifelé
háncsrész?
illetve befelé?

keményítő, olaj
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gyöktörzs:
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Milyen szár
módosulásokat Sorold fel a virág
tanultunk? Mondj
részeti!
példát is!

kocsány, vacok,
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porzó, termő

Melyek a virág
ivarlevelei és mi a
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Porzó, termő.
Magképzésben
vesznek részt.

Csészelevél,
sziromlevél,
lepellevél.
Ivarleveleket
védik.

Termő: bibe,
bibeszál, magház,
magkezdemény.
Porzó: porzószál,
portok.

Melyek a virág
takarólevelei és
mi a feladatuk?

Hogyan nevezzük
a női- és hím
ivarlevelet?
Melyek a részei?
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Óraterv: címe, témája
I. Adatok
Az óraterv szerzője, iskolája, osztálya, dátuma stb.

II. Tudnivalók az óratervről
Az óra javasolt helye, kapcsolódásai: Évfolyam, a kerettantervi téma, a fő probléma, amiről
a téma szól. Legyen minél egyszerűbb, egyértelműbb és eligazítóbb.
Az óra fókusza(i): Azt pontosan írjuk le, amit a diákok megtanulnak az órából, milyen célja,
értelme, hozadéka van az órának. Gondolkodhatunk szakmai és pedagógiai fókuszban is, és
gondolkodhatunk képesség-fókuszban (milyen képességet fejlesztünk ezen az órán). Minél
konkrétabban érdemes fogalmazni.
Kapcsolódási pontok: Más tananyagokhoz, más tantárgyakhoz.
Fogalmak: Szétbontható: korábbiakban tanult, felhasznált fogalmak – új fogalmak.
Szervezési feladatok és eszközök: Pl. Mikor adtuk föl a házi feladatot, milyen kellékekre van
szükség, milyen teremelrendezés kell stb.

III. Gondolati lépések és módszertani megoldások és a várt megoldások:
Szövegesen, esetleg pontokba szedve írjuk meg az óra egyes lépéseit, minden tartalmi elemet,
továbbá az eltervezett munkaszervezést, a lehetséges veszélyeket stb. Konkrét
munkaformákat, módszertani eljárásokat fogalmazzunk meg.
Adhatunk minden lépésnek címet. Az segít eligazodni.
Lépésenként közöljük a megoldásokat: ha zárt kérdésről van szó, akkor egyértelműen
megoldást adjunk, ha nyitott, akkor fogalmazzunk meg szempontokat.
A tervezett időt jelöljük, adjunk meg minden lépéshez egy körülbelüli időtartamot (kb. hány
perc). Kerekített időtartamokat érdemes megadni (10 perc, 15 perc, 30 perc).
Közöljük a felhasznált szövegeket, feladatokat – minél pontosabban.

Ráhangolódás
A terveket a ráhangolódás – jelentésteremtés – reflektálás rendszerében tervezzük meg!
1. lépés:

Jelentésteremtés
2. feladat:
3. feladat: Stb.

Reflektálás
n. feladat:

Óraterv
A műveltségi terület/kompetenciaterület neve:
Az óra címe:
Az óra célja és feladata:
Előzetes ismeretek:
Az óratervet készítő tanár neve:
Az iskola neve:
A tanított osztály:
Dátum:
Idő
(perc)

Az óra menete

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Munkaforma

Eszköz

Óraterv
A pedagógus neve:
Dátum:
Műveltségi terület:
Tantárgy:
Osztály:
Az óra témája:
Az előző óra tartalma:
A következő óra tervezett tartalma:
Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó
ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése:
Az óra didaktikai feladatai (pl.: bevezetés a témába, ráhangolás, motiválás, ismeretbővítés,
gyakorlás, összefoglalás, rendszerezés, ismétlés, a házi feladat előkészítése, a házi feladat
kijelölése, ellenőrzés, értékelés stb.):
Tantárgyi kapcsolatok:
Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat- és szöveggyűjtemény, digitális
tananyag, online források, szakirodalom stb.):
Időkeret Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek
Tanulói
Eszközök
munkaformák

Mellékletek:
A melléklet lehetséges tartalma:
 a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban;
 az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése;
 az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével;
 az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák);
 a táblakép;
 a kivetítendő diák képe;
 a feladatok megoldása.

Megjegyzések

Óravázlat
A tanítási óra címe:
Évfolyam:
Készítette:
Témakör:
Az óra anyaga:
Az előző óra:
Következő óra:
Az óra típusa:
Módszer (ek):
Taneszközök:
Szemléltető eszközök:
Célok, az óra fő gondolatai
Felhasznált
ismeretek

Fejlesztendő
készség,
képesség

Rendszerező
képesség
fejlesztése

Ok-okozati
összefüggések
feltárása

Tantárgyi
koncentráció

Az óra menete, leírása:
Idő

1./
2./
3./ Stb.

Tevékenység

Módszer,
tartalom,
instrukciók

Kapcsolódási
pontok

Szemléltetés

Reflexiók,
tapasztalatok

Óraterv: címe, témája
I. Adatok
Az óraterv szerzője, iskolája, osztálya, dátuma stb.

II. Tudnivalók az óratervről
Az óra javasolt helye, kapcsolódásai: Évfolyam, a kerettantervi téma, a fő probléma, amiről
a téma szól. Legyen minél egyszerűbb, egyértelműbb és eligazítóbb.
Az óra fókusza(i): Azt pontosan írjuk le, amit a diákok megtanulnak az órából, milyen célja,
értelme, hozadéka van az órának. Gondolkodhatunk szakmai és pedagógiai fókuszban is, és
gondolkodhatunk képesség-fókuszban (milyen képességet fejlesztünk ezen az órán). Minél
konkrétabban érdemes fogalmazni.
Kapcsolódási pontok: Más tananyagokhoz, más tantárgyakhoz.
Fogalmak: Szétbontható: korábbiakban tanult, felhasznált fogalmak – új fogalmak.
Szervezési feladatok és eszközök: Pl. Mikor adtuk föl a házi feladatot, milyen kellékekre van
szükség, milyen teremelrendezés kell stb.

III. Gondolati lépések és módszertani megoldások és a várt megoldások:
Szövegesen, esetleg pontokba szedve írjuk meg az óra egyes lépéseit, minden tartalmi elemet,
továbbá az eltervezett munkaszervezést, a lehetséges veszélyeket stb. Konkrét
munkaformákat, módszertani eljárásokat fogalmazzunk meg.
Adhatunk minden lépésnek címet. Az segít eligazodni.
Lépésenként közöljük a megoldásokat: ha zárt kérdésről van szó, akkor egyértelműen
megoldást adjunk, ha nyitott, akkor fogalmazzunk meg szempontokat.
A tervezett időt jelöljük, adjunk meg minden lépéshez egy körülbelüli időtartamot (kb. hány
perc). Kerekített időtartamokat érdemes megadni (10 perc, 15 perc, 30 perc).
Közöljük a felhasznált szövegeket, feladatokat – minél pontosabban.

Ráhangolódás
A terveket a ráhangolódás – jelentésteremtés – reflektálás rendszerében tervezzük meg!
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Az óratervet készítő tanár neve:
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Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó
ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése:
Az óra didaktikai feladatai (pl.: bevezetés a témába, ráhangolás, motiválás, ismeretbővítés,
gyakorlás, összefoglalás, rendszerezés, ismétlés, a házi feladat előkészítése, a házi feladat
kijelölése, ellenőrzés, értékelés stb.):
Tantárgyi kapcsolatok:
Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat- és szöveggyűjtemény, digitális
tananyag, online források, szakirodalom stb.):
Időkeret Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek
Tanulói
Eszközök
munkaformák

Mellékletek:
A melléklet lehetséges tartalma:
 a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban;
 az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése;
 az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével;
 az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák);
 a táblakép;
 a kivetítendő diák képe;
 a feladatok megoldása.
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Projektleírás
Országismereti projekt Nagy-Britanniáról
7. évfolyam, nyelvi előkészítős osztály
A félévi projekt rövid ismertetése:
Az első félév végén Nagy-Britanniáról szólt a háromhetes országismereti projekt. Az
információ alapját egy színvonalas és hatalmas tudásanyagot összegyűjtő honlap, a
www.projectbritain.com szolgáltatta, illetve egy hasonló tematikájú, nyomtatott anyag, ami
aktuális kérdésekben nem, de más adatban megbízható: The United Kingdom, 100 questions
answered, kiadja: The Foreign & Commonwealth Office, London, 1998.
A diákok az eredeti nyelvi csoportokat összekeverve két részre oszlottak aszerint, hogy mit
akartak létrehozni. Az egyik csoport kiselőadásokat készített, a másik országismereti
társasjátékokat. A projektidőszakban négyfős csoportokban dolgoztak, amit maguk alakítottak
ki. Ez az eredeti iskolai kereteket megbontotta, és biztosította, hogy a kezdőbb és haladóbb
diákok együtt dolgozzanak.
Az első két héten minden csoport kiválasztotta a brit kultúrának azt a szeletét, amellyel
foglalkozni kívánt. Elolvasta a honlap megfelelő oldalait, illetve a mindenki számára
kötelező, alapvető információt nyújtó oldalakat is.
Akik kiselőadást készítettek, megtanulták a Power Point használatát az egyik osztálytársuktól.
Sokat gyakorolták az előadás technikáit, a hangos, érthető beszédet, a dia értelmes
használatát, a jellegzetes angol szófordulatokat, a szó átadásának módjait és így tovább.
A társasjáték-készítők egy-két kellemes órát töltöttek azzal, hogy bemutattak egymásnak,
illetve megtanultak a tanártól néhány játékot, vetélkedőformát. Amikor mindegyik csoport
eldöntötte, hogy milyen játékot készít, nekifogtak a kidolgozásnak.
A harmadik héten a kiselőadást készítő diákok összeállították a szöveget, a képeket, egy-egy
rövid éneket vagy jelenetet választottak hozzá, és egymás számára többször előadták.
A négy társasjáték ezzel párhuzamosan készült. A diákok táblát rajzoltak, bábut faragtak,
kártyát terveztek és nyomtattak, megfogalmazták és megtanulták játékszabályt. Igen fontos
lépésként ki is próbálta mindegyiket a többi csoport, hogy a bemutatón az osztály másik fele
gond nélkül játszhasson majd velük. Ekkor kiderült, hogy az egyik saját ötlet alapján készített
lépegetős játék technikailag jól működik, de túlzottan nehezek a feltett kérdések. A csoport
ezért minden kérdéshez írt néhány lehetséges választ, és így jól játszhatóvá vált.
A bemutatóra meghívtuk az osztály tanárait (nyolc-kilenc el is jött), akik a diákokkal együtt
meghallgatták a kiselőadásokat, és kipróbálták a négy társasjátékot. Az előadások nagyon tág
körben érintették az angol kultúra kérdéseit: szó esett a királyi családról, az ünnepekről, a
nemzeti jelképekről, a babonákról és vicces népszokásokról – leginkább olyan témákról,
amelyek a 13-14 éves korosztály számára érdekes és érthető. Négy társasjáték készült: már
ismert példák alapján Tabu és Safe, illetve egy saját fejlesztésű lépegetős, ami a Tourists of
the UK névre hallgatott, és egy Honfoglaló-jellegű műveltségi, stratégiai játék. A szálak itt
összeértek, mert a két csoport munkája kiegészítette egymást: arról hallottak összefoglalást,
amiről olvastak, és azzal játszottak, amit megtanultak.

Értékelés több szinten zajlott: az első két hét végén a diákok magukról, a saját négyfős
csoportjukról, a közös munkáról írtak rövid reflexiót, a bemutató után pedig az előadásokat,
illetve a játékokat értékelték, szavaztak a legsikeresebb alkotásokra, amit mi csokoládéval
jutalmaztunk.
A következő órán magukban gondolkodtak, kiscsoportban beszélgettek az együttműködésről,
majd megkapták a csoportoknak szóló tanári szöveges értékelést. Mindennek az a célja, hogy
a saját munkájukról, viselkedésükről elsősorban a kortársaiktól kapjanak visszajelzést, és azt
össze tudják hasonlítani a magukról alkotott, vagy tanáruktól olvasott véleménnyel. A heti
ismétlés arra szolgál, hogy segítségével változhassanak, fejlődhessenek.
A diákok válaszoltak a projekt értelmére, szervezésére, sikerére vonatkozó kérdésekre is,
amiből mi, tanárok vontunk le fontos következtetéseket.

Mellékletek
1./ A Honfoglalós (Conquest) játék kártyái
Feleletválasztós, asszociációs és nyitott végű kérdések szerepelnek köztük
What is the most popular food in England?
a)
b)
c)
d)

hamburger
fish and chips
pudding
French fries

a)
b)
c)
d)
b

How do English people drink the tea
traditionally?
with sugar
with a slice of lemon
with Irish whisky
with milk
d

How many metro lines there in London?
a)
b)
c)
d)

10
11
12
20

When do the English celebrate Jesus’
birthday?
a)
b)
c)
d)
c

Christmas Eve
Christmas Day
Boxing Day
Easter
a

What is the biggest city in the UK?
a)
b)
c)
d)

END

London
Liverpool
Manchester
Arsenal
a
What is the capital city of England?

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Liverpool
Arsenal
Edinburgh
none of the above
d
Which part of Great Britain isn’t included in
the Union Jack?
a)
Northern Ireland
b)
Wales
c)
England
d)
Scotland
b

When did the Vikings invade the island?
793

What is the full name of Queen Elizabeth II?
Elizabeth Mary Windsor
Violet Elizabeth the second
Elizabeth Alexandra Mary
Elizabeth Alexandra Maria
c

How many people live in Great Britain?
63 700 000

Which country is the biggest?
a)
b)
c)
d)

The UK
Britain
The British Isles
Great Britain
c

Who died of natural causes?
a)
b)
c)
d)

How long is the Channel Tunnel?

Diana, Princess of Wales
Freddie Mercury
Queen Victoria
Horatio Nelson
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c
Queen Building Westminster

Call red street

Buckingham Palace

telephone booth

bat ball grass

milk sugar 5 o’clock

cricket

TEA

Which bridge was first built in London?
a)
b)
c)
d)

London Bridge
Tower Bridge
Westminster Bridge
Millennium Bridge

Which word is not in the British National
Anthem?
a)
b)
c)
d)
a

soul
heart
voice
alone
a

Who is English?
a)
b)
c)
d)

King William I, the Conqueror
Anthony Hopkins
David Beckham
Liam Nilsson

What is Scotland's national animal?
a)
b)
c)
d)
c

Dragon
Loch Ness Monster
Lion
Unicorn
d

Uniform black hat nickname

13 ladder cat
superstition

BOBBY

How many counties are there in the UK?
109

When did the Romans invade England?
43

When did the Saxons invade England?
450

When did the Vikings invade England?
793

When did the Normans invade England?
1066

What is the most popular film among British
teenagers?
a)
b)
c)
d)

The Lord of the Rings trilogy
Pirates of the Caribbean
Love Actually
Scary Movie
a

What is the most popular book among
British teenagers?
a)
b)
c)
d)

Harry Potter
The Lord of the Rings
A Child Called 'It'
The Princess Diaries

Which is the most popular band among
British teenagers?
a)
b)
c)
d)
a

Which is the tallest building in London?
a)
b)
c)
d)

Shard
Canary Wharf Tower
Tower of London
Eiffel Tower

Black Eyed Peas
Sugababes
The Beatles
Busted
b
In which month do the shops have the
biggest sales in London?

a)
b)
c)
d)
a

September
August
May
January
d

Which isn’t an English superstition?
a)
b)
c)
d)

How many people speak English as their
first language?

the unlucky 13
pass under a ladder
open an umbrella in a house
killing a spider is unlucky
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d
What is Big Ben?
a)
b)
c)
d)

Name a British humourist.

a tower
a bell
a clock
a building
b
Who was Guy Fawkes?

Which of these isn't a theatre?
a)
b)
c)
d)

Lyceum Theatre
Buckingham Theatre
Victoria Theatre
Wyndhams Theatre
b

What percentage of London’s population is
white skinned?
76
a)
b)
c)
d)

Where is the Diana Memorial Fountain?
Regent's Park
Trafalgar Square
Hyde Park
Kensington Garden
c

What is Whitehall?
a)
b)
c)
d)

a hall
a band
a street
a square

What is Cenothap?
a)
b)
c)
d)
c

Wales Scotland Wales
Great Britain

a Statue
a name
a region
a game
a
Sherlock Holmes , bus , shard
London

AIDS moustache Queen

Hyde park, north east corner, Speaker

Freddy Mercury

Speakers’ corner

2./ Az Activity kártyái
A megadott szavakat rajzolni, magyarázni illetve mutogatni kell
Snoopy

telephone box

Big Ben

British humour

BBC

rugby

national
costumes

Wimbledon

Stonehenge

Fish & Chips

Double-Decker

Halloween

The Tower of
London
Wales

London Eye

Teatime

The Queen

Union Jack

Beefeater

the five o’clock
tea

London’s Tube

May Day

Buckingham
Palace

the weather

Cricket

Foot Guard

Bus

Pillar Box

Buckingham
Palace

The Normans

The Tudors

Prince Andrew

The Romans

Vikings

Ceremony of
the Keys

Clarence House

Coal Hole

Cenotaph
Ceremony

Yeomen Warden

Tower Bridge

Policeman

Premier League

Gas Lamp

Charles Dickens

Bobbies

Buckingham Palace

London
Marathon
Charles Dickens
Big Ben

Charles Darwin

William Shakespeare

Emma Watson

Boxing Day

Life of Brian

Sir Isaac Newton

London Eye

Christmas pudding

Pound

John Lennon

Guy Fawkes

David Beckham

Knights of the
round table

Greenwich

Channel Tunnel

Westminster
Abbey
Stephen Hawking

Guards

Halloween

King Arthur

telephone

James Bond

Sir Charlie
Chaplin
TV

Tower Bridge

Trafalgar Square

Speaker’s Corner

J. R. R. Tolkien

King Edward

Giant’s
Causeway

Pancake Day

rugby
Croquet

Hyde Park

Marmalade

Kilt

black cab

BST

Harry Potter

London fog

Rolling Stones

tennis

Queen (the
band)
National Gallery

bulldog
Monty Python

American/English
words
Mr. Bean

Millennium
Bridge

football

telephone box

Pancake

James Bond

Superstition

Key Stage 4

Trafalgar
Square
21st April

Scottish Whiskey

The Beatles

Scottish
Musical
Instrument

Poppy

Wig

GMT

British Rock

Yellow
Submarine
Bank Holiday

English Pancake

Bear Skin

Sale

Shamrock

Flushing

Giant’s
Causeway

National Day

Golf Stream

Easter bunny

Harry Potter

Highland
Games
Speaker’s
Corner

Tea with Milk

Toast

The Thames

St. Patrick Day

Haggis

Umbrella

Hamlet

Sir Benjamin
Hall
Family Tree

Az értékelés:
1./ A heti értékelés:
A hét utolsó projektóráján a diákok egymás számára írnak üzenetet. A lapokat hasábokra
vágják, és odaadják annak a diáknak, akinek az üzenet szól.
Group member 1

Group member 2

Group member 3

Group member 4

1. csoporttag neve

2. csoporttag neve

3. csoporttag neve

4. csoporttag neve

Stop
Start
Continue
Signed by

Ezt
inkább
ne!
Jó lenne,
ha…
Csak így
tovább!
Aláírás
2./ A projektzáró értékelés saját magukról és a csoportjukról a bemutató utáni órán
A diákok először magukat értékelik, és ezt a lapot nem kell senkinek megmutatniuk. Utána
magukban értékelik a csoportot, majd összehasonlítják a csoporttagok a válaszokat, és
megbeszélik, hogy mit gondolnak a kérdésekről. A tanár ezek után osztja ki a csoportnak
szóló visszajelzést.

very well

a little
not too
well not to
badly
well
enough

not at all
How much did
I contribute to
the project?
How much did
I help my group
mates?
Did I let the

semennyit/
nem
keveset/
inkább
nem
szó-szó
elég sokat/
inkább
sokat/
igen
határozott
an

Válaszold meg a kérdéseket
magadról!

Answer the questions about yourself.

Mennyit tettem
a projekt
érdekében?
Mennyire
segítettem a
társaimnak?
Hagytam, hogy

mások is
dolgozzanak?
Jól végeztem a
feladatomat?
Időben
elkészültem?
Elégedettek
voltak a társaim
velem?

others work as
well?
Did I do my
tasks well?
Did I do my
tasks in time?
Were my group
mates happy
with me?
What should I
do differently
next time?

Mit tegyek
másképpen
legközelebb?

very well

a little
not too
well not to
badly
well
enough

not at all
Did we divide
the work
equally?
Did everyone
do their share of
the work?
Did we work
peacefully
together?
Am I happy
with the game
we made?
Did we arrange
the project
well?
What should
we do
differently next
time?

semennyit/
nem
keveset/
inkább
nem
szó-szó
elég sokat/
inkább
sokat/
igen
határozott
an

Válaszold meg a kérdéseket a
csoportodról!

Answer the questions about your group.

Egyenlően
osztottuk meg a
munkát?
Mindenki
elvégezte a
maga feladatát?
Békében
dolgoztunk?
Tetszik a játék,
amit
készítettünk?
Jól szerveztük a
projektet?
Mit tegyek
másképpen
legközelebb?

Ókori római fürdők, mai élmények
Multidiszciplináris projektmunka
A projekt résztvevői:
A projekt 10-11. évfolyamos, a klasszikus kultúrák iránt érdeklődő gimnáziumi tanulók számára készült.
Alsóbb évfolyamok számára is adaptálható, különösen azok számára, akik Latin örökségünk tantárgyat
tanulnak.
A projekt elvégeztethető egy 18 fős tanulócsoporttal is, de párhuzamos feladatmegoldással egész
osztállyal is elvégeztethető.
A projektben szereplő múzeum- és fürdőlátogatás miatt elsősorban a budapesti iskolákban lehet
megvalósítani, más városok tanulói a múzeumlátogatást elhagyhatják, valamint lakóhelyükhöz közel
fekvő fürdőt kereshetnek föl.

A projekt célja
A projekt alkalmat ad a résztvevőknek arra, hogy az ókori rómaiak fürdőkultúráját megismerve képet
kapjanak egy máig ható magas kultúra vívmányairól, reflektáljanak saját koruk jellegzetességeire,
inspirációt nyerjenek saját fürdőkultúrájuk fejlesztésére, így testi és lelki egészségük tudatosítására,
fejlődésére. A fürdőlátogatás során saját élményük lesz erről. A projekt megvalósítása több tantárgy
(történelem, művészettörténet, biológia, kémia, honismeret) ismereteinek integrálását kívánja, a diákok
a prezentációk készítésével mind digitális, mind anyanyelvi kompetenciájukat fejlesztik. A
csoportmunkák szociális kompetenciákat fejlesztenek, együttműködésre alapoznak. A balneológia
alapfogalmainak megismerése Magyarország kivételes adottságaira hívja föl a figyelmet, így a projekt a
résztvevők honismeretét is bővíti.

Ajánlott időtartam és oktatásszervezési keretek
A projekt öt hét alatt valósítható meg kényelmesen (ebből az első héten csak a pedagógusnak vannak
feladatai). Délutáni foglalkozásokra épít, négy egy-két órás iskolai foglalkozásból és egy ötórás
„terepgyakorlatból” áll. (Ha van olyan tantárgy, amelyik legalább egy részét tudja integrálni az éves
óraszámába, akkor az iskolai részt tanórákon is el lehet végezni.)
A mellékelt feladatlapok egy lehetséges alternatívát jelentenek. Elsősorban akkor érdemes használni
őket, ha fiatalabb diákokkal végezzük a projektet. Ha 16-17 évesekkel, akkor minél több önálló
megoldásra és ötletre adjunk teret.

A projekt megvalósításához szükséges anyagok és eszközök, egyéb
feltételek


tanterem intelligens táblával vagy számítógéppel és projektorral



internet



szakkönyvek



feladatlapok



költség: közlekedési és fürdőbelépők (A fürdő 4200 Ft/fő, a múzeum ingyenes)

A projekt részletes leírása

Tervezés és megvalósítás
0. hét: anyaggyűjtés
A projekt vezetője áttekinti a szakirodalmat, összegyűjti a szükséges kép-, és szöveganyagot, elkészíti a
feladatlapokat, átgondolja a projekt egészének menetét. (7 prezentáció, 1 interjú, 1 önálló munka, 3
csoportmunka.)
1. hét: a feladatok kiosztása
1. foglalkozás: projektindító megbeszélés


a projekt vezetője ismerteti a projekt témáját (A résztémákat ne mondjuk meg előre!)



a résztémák, egyes feladatok meghatározása ötletroham és gondolattérkép segítségével (A
projektvezető koordinál.)



a prezentációs és interjú feladatok (8 db), valamint az önálló munkához tartozó feladatlap
kiosztása



a projekt szakaszolásának áttekintése, a határidők és az egyes foglalkozások időpontjának
kijelölése (Nagyon fontos a projektet megkoronázó múzeum- és fürdőlátogatás időpontjának
körültekintő meghatározása: lehetőleg mindenki ráérjen, ne ütközzék más programokkal, legyen
idő a költségek előteremtésére stb.)

1-2. hét: a prezentációk és az önálló feladat kidolgozása
A vezető feladata, hogy konzultáljon a prezentációkat készítőkkel, a bemutatás előtt ellenőrizze, hogy
szakmailag megfelelőek-e, nincs-e átfedés közöttük, beleférnek-e az adott időkeretbe (max. 7 perc). A
konzultációk jó keretet adnak az értékeléshez is.
3. hét: a prezentációk bemutatása (2 foglalkozás), az önálló munka értékelése
2. foglalkozás:
 Fürdők a császárkori Rómában
o Fürdőtípusok (thermae, balneae), a fürdőzés története Rómában – prezentáció
o A legnagyobb római fürdők (Caracalla és Diocletianus thermái) – prezentáció
o A thermák alaprajza, jellemző helyiségei – csoportmunka (10 perc)
o Épületgépészet: a vízellátás és a fűtés (vízvezetékek, hypocaustum) – prezentáció


A fürdők díszítése
o prezentáció

o csoportmunka (6 perc)
3. foglalkozás:


a harmadik modul (Élet a fürdőkben – önálló munka) értékelése: a projektvezető reflexiókat kér
a feladatról, majd értékeli a diákok írásbeli munkáit



Az aquincumi Thermae Maiores
o prezentáció



A fürdők és az egészség
o A fürdés az orvostudomány szempontjából régen és ma –
o

prezentáció

o Az emberi bőr szerkezete, a fürdés és a szauna hatásai a bőrre – prezentáció


A budapesti Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda
o A Fürdő története, sajátosságai – prezentáció
o A Fürdő alaprajzának összevetése az ókori fürdők alaprajzával, azonos és eltérő
funkciójú helyiségek azonosítása – csoportmunka



A Fürdő meglátogatásának előkészítése
o ötletroham
o az interjú (lásd lentebb) ismertetése



a projekt publikálásának előkészítése, a felelősök kijelölése, az utolsó foglalkozás idejének
egyeztetése

4. hét: múzeum- és fürdőlátogatás (kb. 4-5 óra),
A két helyszínt akár egy hosszú délutáni program keretében is meg lehet látogatni (az 1-es villamos
vonalán helyezkednek el).
4. foglalkozás:


Az aquincumi Thermae Maiores – múzeumlátogatás
o a már ismert fürdőhelyiségek azonosítása, funkciójuk felelevenítése a helyszín bejárása
során az alaprajz segítségével (legyen a projektvezetőnél elég példány)



A Széchenyi Fürdő meglátogatása
o az épület megfigyelése, az antikvitásra utaló motívumok azonosítása: donga- és
keresztboltozatok, kupolák, mozaikok (különösen a főbejárat Héliosz-ábrázolása),
szobrok („Nymphaeum”), therma-ablakok
o a fürdő egységeinek kipróbálása az ókori római sorrend alapján
o az esemény dokumentálása (fényképek készítése)

5. hét: publikáció és értékelés, a projekt lezárása
A projektvezető konzultál a projekt összefoglalását, illetve publikálását előkészítő tanulókkal, közben
elkészíti a projektben részt vevők munkájának értékelését.
5. foglalkozás:


reflektív beszélgetés a fürdő- és múzeumlátogatásról, valamint a projekt egészéről



az elkészült publikáció bemutatása a csoport tagjainak – prezentáció



a projekt értékelés: önértékelés, csoportértékelés, a projektvezető értékelése

A projekt moduljai
1. Fürdők a császárkori Rómában


Fürdőtípusok (thermae, balneae), a fürdőzés története Rómában – prezentáció

http://www.romaikor.hu/romai_elet/a_romai_furdokultura/a_romai_furdokultura/cikk/tisztalkodas_%E2%80%93_furdozes
http://architecturalmoleskine.blogspot.hu/2010/07/baths-of-caracalla.html
Kaba Melinda: Thermae maiores legionis II. Adiutricis, Budapest, BTM, 1991, 46-47. o. (http://mek.oszk.hu/09100/09177/09177.pdf)



A legnagyobb római fürdők (Caracalla és Diocletianus thermái) – prezentáció

https://hu.wikipedia.org/wiki/Caracalla_term%C3%A1i
http://roma-szenvedely.eu/latnivalok/roma-furdoi/thermae-antoninianae/
http://architecturalmoleskine.blogspot.hu/2010/07/baths-of-caracalla.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/Diocletianus_term%C3%A1i
http://roma-szenvedely.eu/latnivalok/roma-furdoi/thermae-diocletiani/



A thermák alaprajza, jellemző helyiségei – csoportmunka



Épületgépészet: a vízellátás és a fűtés (vízvezetékek, hypocaustum) – prezentáció

http://www.romaikor.hu/romai_epiteszet/romai_epiteszeti_technologiak/futesi_rendszerek/cikk/a_modern_kozponti_futes
http://www.romaikor.hu/romai_epiteszet/vizgazdalkodas_es_a_kornyezet_kapcsolata_a_romai_birodalomban_(romai_vizvezetekek)/a_varosi
_vizelosztas/cikk/forro_viz_padlofotessel
http://www.romaikor.hu/romai_epiteszet/vizvezetekek_es_vizhalozatok/viz__szennyviz_az_okori_romaban/cikk/viz__szennyviz_az_okori_rom
aban_

2. A fürdők díszítése


prezentáció

http://www.romaikor.hu/romai_epiteszet/romai_epiteszet_a_csaszarsag_vegeig/a_csaszarsag_kori_epiteszet/cikk/a_romai_csaszarfurdok
http://www.romaikor.hu/romai_elet/a_romai_furdokultura/a_romai_furdokultura/cikk/tisztalkodas_%E2%80%93_furdozes
https://en.wikipedia.org/wiki/Baths_of_Caracalla
http://roma-szenvedely.eu/latnivalok/roma-furdoi/thermae-traiani/
http://roma-szenvedely.eu/latnivalok/roma-furdoi/thermae-antoninianae/



csoportmunka (Minden csoport kap egy-egy csomag képet, amelyeket megszemlélnek, majd
egyet kiválasztanak, hogy bemutassák a többi csoport tagjainak. Minden csoport más képeket
kap, a képeken mozaikok, falfestmények, szobrok vannak.)

3. Élet a fürdőkben


önálló munka (feladatlap kitöltése): szövegértelmezés, forráselemzés (írott és képi források)

tanulmányok és irodalmi források:
http://www.romaikor.hu/romai_elet/a_romai_furdokultura/a_romai_furdo/cikk/elet_a_furdokben
http://www.romaikor.hu/romai_elet/a_romai_furdokultura/a_romai_furdo/cikk/kozlekedes_a_furdokben

képek:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Public_bath_sign_-_Sabratha_(cropped).jpg
https://pompei79.files.wordpress.com/2013/03/dsc_8669.jpg
http://www.world-archaeology.com/wp-content/uploads/2013/11/PA-1.jpg
http://www.britishmuseum.org/collectionimages/AN00257/AN00257857_001_l.jpg
http://www.schulebw.de/unterricht/faecheruebergreifende_themen/landeskunde/modelle/module/themen_bp2016/spuren_roemischer_herrschaft/kastelle/ ka
stell_und_vicus_bei_mengen-ennetach/photoalbum/b27.jpg

4. Az aquincumi Thermae Maiores


prezentáció

http://www.pestiest.hu/cikk/57070/furdo_muzeum
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrd%C5%91m%C3%BAzeum
http://www.btm.hu/old/furdo/tortenet.htm
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Aquincum-F%C3%BCrd%C5%91-rekonstrukcio.jpg
http://antefixum.blog.hu/2009/08/31/themae_maiores_palaestra
Kaba Melinda: Thermae maiores legionis II. Adiutricis, Budapest, BTM, 1991, 46-47. o. (http://mek.oszk.hu/09100/09177/09177.pdf)



múzeumlátogatás (a már ismert fürdőhelyiségek azonosítása, funkciójuk felelevenítése a
helyszín bejárása során)

5. A fürdők és az egészség


A fürdés az orvostudomány szempontjából régen és ma - prezentáció

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B3gyf%C3%BCrd%C5%91
http://napidoktor.hu/blog/termeszetesen/szelid-gyogymodok/mi-az-a-balneologia/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Balneol%C3%B3gia
http://www.romaikor.hu/romai_elet/a_romai_furdokultura/a_romai_furdokultura/cikk/tisztalkodas_%E2%80%93_furdozes
http://www.romaikor.hu/romai_epiteszet/vizgazdalkodas_es_a_kornyezet_kapcsolata_a_romai_birodalomban_(romai_vizvezetekek)/a_varosi
_vizelosztas/cikk/kozfurdok_egeszsegugyi_hatasai



Az emberi bőr szerkezete, a fürdés és a szauna hatásai a bőrre – prezentáció

http://egeszsegcentrum.intelliopen.hu/az-emberi-test/erzekszervek/9-a-bor-szerkezete-es-funkcioi
http://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/ekcema/cikkek/a_bor_felepitese/20031212113921
http://www.webbeteg.hu/cikkek/egeszsegturizmus/3034/a-szaunazas-elonyei-es-kockazatai
http://index.hu/tudomany/til/2015/01/27/miert_lesz_rancos_az_ujjam_ha_sokat_ulok_a_kadban/

6. A budapesti Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda


A Fürdő története, sajátosságai – prezentáció

https://elismondom.wordpress.com/2013/06/12/budapesti-mozaik-100-eves-a-szechenyi-furdo/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9chenyi_gy%C3%B3gyf%C3%BCrd%C5%91
http://www.szechenyifurdo.hu/



A fürdő alaprajzának összevetése az ókori fürdők alaprajzával, azonos és eltérő funkciójú
helyiségek azonosítása – csoportmunka



Mire vigyázzunk a fürdőben? – Interjú az iskolaorvossal és/vagy a biológiatanárokkal



A Fürdő meglátogatásának előkészítése – ötletroham (Szükséges felszerelés, a fürdő római
módon való kipróbálásának megtervezése, útvonaljavaslat, fürdőetikett, a fenti interjú
ismertetése, a szaunázás szabályai stb.)



A Fürdő meglátogatása

o az épület megfigyelése, az antikvitásra utaló motívumok azonosítása: donga- és
keresztboltozatok, kupolák, mozaikok (különösen a főbejárat Héliosz-ábrázolása),
szobrok („Nymphaeum”), therma-ablakok
o a fürdő egységeinek kipróbálása az ókori római sorrend alapján
o fényképek készítése

A projekt publikálása és értékelése


reflexiók a fürdőlátogatásra, valamint a projekt egészére – beszélgetés a projektvezető
irányításával



a publikáció megtervezése és megvalósítása (tabló vagy iskolai honlap, esetleg ismeretterjesztő
előadás a helyi igényeknek, adottságoknak megfelelően)



a projekt vezetője záró beszélgetés, esetleg „teadélután” keretében értékeli a projektet (Az
értékelés szempontjai: aktivitás, az elvégzett egyéni munkák, prezentációk színvonala alapján.
Minden foglalkozás alkalmával célszerű értékelni az egyéni munkákat és a közös teljesítményt, a
projekt előrehaladását is.)

Mellékletek
1. melléklet: Bibliográfiai megjegyzések
A projekt feladatait az internet segítségével is ki lehet dolgozni, ehhez megadtam a megfelelő
hivatkozásokat. A projekt vezetője dönthet arról, hogy megosztja-e a diákjaival vagy önállóbb
munkavégzést kíván meg tőlük.
Az alábbi könyvekből az ókori fürdőkhöz kapcsolódóan találunk forrásokat, illusztrációkat és általános
összefoglalásokat. A többi projektfeladat megoldásához akár a megadott internet-hivatkozásokat, akár
egyéb, rendelkezésünkre álló dokumentumokat használhatunk.
Castiglione László: A római művészet világa - Az ősidőktől Augustusig, Gondolat, 1974 (98-99. o.)
Anna Maria Liberati – Fabio Bourbon: Az ókori Róma, Officina ’96 Kft., Budapest, 2006 (134-139. o.)
Philip Matyszak: Antik Róma napi öt denariusból, Scolar, Budapest, 2008 (124-126. o.)
Catherine Salles: Hétköznapi élet a római császárok korában, Corvina, Budapest, 2008 (56-57- o.)
Nigel Spivey – Michael Squire: Az antik világ panorámája, Officina ’96 Kft., Budapest, 2005 (44-47. o.)
Szepessy Tibor: A régi Róma napjai, Balassi, Budapest, 1998 (134-158. o.)
Ürögdi György: A régi Róma, Gondolat, Budapest, 1963 (208-214. o.)

2. melléklet: Példa csoportmunkás feladatra
A thermák alaprajza, jellemző helyiségei
(A csoport)
Caracalla fürdőjének alaprajzát látjátok. Azonosítsátok a helyiségeket az alábbi leírás segítségével, a latin
nyelvűek mellé írjátok oda magyar jelentésüket!

N. főbejárat
d. szökőkút
H. előcsarnok
A. natatio
B. frigidarium
C. tepidarium
D. caldarium
V. ciszternák
c, Q. Nymphaeum

a. külső homlokzat
b. bejárat a fürdő épületébe
c. játék- és tornatermek
L. apodyterium
G. palaestra
M. sudatorium
T. bibliotheca
Z. vízvezeték
O. porticusok

„A rómaiak fürdői nem egyszerűen uszodák vagy kádfürdők, hanem egyszerre hideg-, meleg-, és gőzfürdők voltak.
A fürdők a tisztálkodás mellett általában mindenféle testi és szellemi szórakozás színhelyeiként is működtek. Voltak

itt társas összejövetelre szánt dísztermek, sétálók, játékok, felolvasások számára épített udvarok, termek,
könyvtárak. Az első nyilvános fürdők a második pún háború után jelentek meg Rómában. Használatukért fizetni
kellett (balneaticum) a városnak vagy vállalkozónak, aki felépítette. A fürdődíj jelképes összegű, férfiak részére egy
quadrans (1/4 as) volt, a nők részére valamivel több, talán egy egész as. Elsőként M. Vipsanius Agrippa hagyta
végrendeletileg a római népre fürdőjét, s meghagyta, hogy azt ingyen használhassák. Ettől kezdve a nagyvonalúság
mértéke, az ingyenesség a római császárok fürdőépítkezésének mozgatója. A császárok által építtetett közfürdőket
ingyen használhatta a nép. A Kr. u. 334-ben készült Notitia szerint Rómában 952 balnea és 11 thermae volt.
Balneum: a rómaiak tisztálkodásra szánt helyisége, fürdőszoba. kezdetben a mosókonyhával (lavandaria) azonos,
később kiépül és különböző funkciója termek komplexumává válik.
1. apodyterium: öltöző terem. Falában fülkéket alakítottak ki a ruhák tárolására.
2. tepidarium: a testet előkészítő, langyos levegőjű helyiség. Kivételesen előfordulhatott benne langyos vizes
medence.
3. caldarium: forró, száraz levegőjű terem, ahol meleg (alveus) és hideg (labrum) vizes kád állt a fürdőzők
rendelkezésére.
4. frigidarium: hidegvizes medence, amelyet az öltözködés előtt használtak.
5. natatio: a nagy fürdők palaestráiban található úszómedence.
6. laconicum: izzasztókamra. Általában kerekre építették, tetején kerek nyílás (oculus), aminek nyitható
fedele a hőmérséklet szabályozására szolgált.
7. sudatorium: izzasztó fürdő
8. unctuaria: masszázs szoba
9. palaestra: sportolásra alkalmas termek
A nagy fürdőket kertek vették körül, ezekben számos kényelmi funkciójú épület, terem helyezkedett el.
10. nymphaeum: a források istennőinek, a nimfáknak szentélyei.
11. bibliotheca: könyvtár
12. zeneterem
13. előadóterem
14. porticusok, amikben boltok, adminisztratív helyiségek találhatók”
(forrás: T. Horváth Ágnes, http://roma-szenvedely.eu/latnivalok/roma-furdoi/)

A következő leírások alapján kövessétek egy római polgár szokásos útját fürdőlátogatása során!
Jelöljétek az alaprajzon nyilakkal és számokkal, hogy melyik helyiséget milyen sorrendben keresi föl!
„A fürdés üdítő hatására az orvosok is felfigyeltek. Galenos megállapította a naponta való fürdés négy pontból álló
programját. A legajánlatosabb forró légfürdővel vagy gőzfürdővel kezdeni a fürdőzést, utána lazítsa meg az izmait
a fürdőző, amit a forró vízben ér el a legkönnyebben, majd keresse fel a hideg vizet, hogy abban felfrissüljön,
visszanyerje aktivitását, a bőr pórusai pedig bezáruljanak. A fürdőzés után illatos olajjal kenesse be testét az ember,
hogy a külső levegő hőmérséklete ellen mintegy felvértezze.
De nem mindenki követte a bölcs orvos tanácsát. Sokan előbb a sportnak hódoltak, s ha jól kihevültek testüket
pedig ellepte a veríték, vakarókéssel (strigilis) leszedték a testüket borító olajból, homokból, porból s izzadságból
keletkezett szennyet, s hogy az izzadást tovább fokozzák, egyenesen a gőzfürdőbe mentek.
Innen a meleg vizes medencébe vonultak, ahol az izzadságot a meleg víz lemosta testükről, s csak azután ültek a
tepidariumba, hogy kissé lehűtsék magukat, végül a hideg vizes fürdőben frissültek fel.
A fürdőzés befejezéseként a vendégek megdögönyöztették magukat, illatos olajjal bedörzsöltették testüket, azután
felöltöztek, s miután a fürdőben néhány órát kellemesen eltöltöttek, hazatértek, hogy jó étvággyal estebédjükhöz
lássanak.
Természetesen mindenki a maga ízlése szerint rendezte a fürdőzését, sokan azt tartották egészségük számára
üdvösnek, ha szervezetüket a hőhatások hirtelen változásainak teszik ki, ezért hol a forró vízből a hidegbe, hol a
hidegből a forróba merültek, s ezt így folytatták ameddig jónak látták.”
(forrás:
http://www.romaikor.hu/romai_elet/a_romai_furdokultura/a_romai_furdokultura/cikk/tisztalkodas_%E2%80%93
_furdozes)
„A fürdőző először az apodyteriumba ment, ahol megszabadult ruháitól. Szekrényül a falba mélyített fülkék
szolgáltak. Általában felügyelő vigyázott a ruhákra és az ott hagyott értékekre, ennek ellenére, különösen a
nagyszámú embert befogadó fürdők esetében elkerülhetetlenek voltak a lopások.
A fürdés a tepidariumban kezdődött, amely a langyos terem nevet viseli. Hőmérséklete 35 °C körül lehetett. Ezután
a caldarium következett. Itt jóval melegebb hőmérséklet uralkodott, a test a forró fürdőben izzadni kezdett, a bőr

pórusai kitágultak és megindult a salaktalanítás. Az izmok ellazultak, és passzív kikapcsolódás vette kezdetét.
Hasonló szerepet töltött be a laconicum is, melyet izzasztókamraként használtak. Itt nem volt medence, helyette
kőpadokon fekve, ülve vagy sétálva izzadhattak a bent lévők.
A laconiumot gyakran építették kör alakúra, középen a tetőn szabályozható szellőzőnyílással. Mind a caldarium,
mind a laconicum termében párologtattak illóolajokat (levendula, borsmenta, citromfő). Ezek gőzzel való
keveredéssel belélegezve elősegítették a légúti betegségek gyógyulását, és a test ellazulását. A felsorolt
gyógynövények lazító és idegnyugtató hatásaikról híresek. Mind a mai napig sokan használják a gőzölést légúti
betegségek enyhítésére.
A gőz segíti a légutakban, tüdőben képződött váladék feloldását és ezt már az akkoriak is felismerték. A felhevült
test lehűtését a frigidarium, hideg vizes medence szolgálta. Lehetőség volt a vízbe csobbanva a gyors lehűlésre,
amely a szív normális ütemre való visszaálláshoz, az erek gyors összehúzódásához vezetett. Ez a folyamat csökkenti
a visszér kialakulásának lehetőségét, javítja az erek rugalmasságát és vérellátását, ezen túl pedig visszaadja az
ellazult test frissességét, könnyedségét.
Aki a lassabb felüdülést választotta, az átsétált a frigidariumba, fürödnie nem kellett. A teremben nem csak a víz,
de a levegő is hűvös volt.”
(forrás:
http://www.romaikor.hu/romai_epiteszet/vizgazdalkodas_es_a_kornyezet_kapcsolata_a_romai_birodalomban_(r
omai_vizvezetekek)/a_varosi_vizelosztas/cikk/furdok_)

Próbáljátok meg a megismert helyiségeket Diocletianus császár fürdőjének alaprajzán is beazonosítani!
Ellenőrzésül kérjetek segítséget a másik csoport tagjaitól!)

A projekt szerzője: Jankovics László

Komplex tantárgy-integrációs projekt
(magyar – társadalomismeret)
A projekt témája: Budapest régen és ma
 A Pál utcai fiúk Budapestje (Molnár Ferenc regényének helyszínei)
 A Duna-part egykor és ma (régi fényképek és mai helyszínek)
 Budapest az irodalomban (alkotó feladatok budapesti témájú novellák alapján)
Tanulócsoport: 5. évfolyam
Munkamódszer: csoportmunka (4-5 fős csoportok) könyvtári és internetes kutatással
Produktum: illusztrált térkép és füzet; kiselőadás, számítógépes prezentáció és totó; előadott
irodalmi szövegek
Időbeosztás:
 három utolsó tanítási hét magyar- és társadalomismeret órái (heti 5 + 2)
 projekthét: négy teljes tanítási nap a küldő helyszínek meglátogatására és a
záróeseményre
Külső helyszínek:
 A Pál utcai fiúk helyszíneinek bejárása
 A Duna-parti látképek mai helyszíneinek bejárása
A projekt szervezésének szempontjai
Tantárgyi integráció:
Mivel az iskolai oktatás egyik legnyilvánvalóbb, legszembeötlőbb jellegzetessége a
tantárgyak és tanórák szerkezete, ezért a projektszervezés egyik alapvető vezérelve a tantárgyi
integráció megvalósítása volt: ezzel is jelezni akartuk, hogy most valóban másfajta munkáról
lesz szó. A téma a 19-20. század fordulójának Budapestje az irodalomban és a
mindennapokban. Az integráció lényege azonban a közös megvalósítás: a projektmunka
folyamatosan folyik heti 7 tanórán, függetlenül attól, hogy az órarendileg, eredetileg magyar
óra vagy társadalomismeret volt. A projekthéten pedig mindkét tanár (illetve az
osztályfőnökök) segítik a diákok munkáját.
Együttműködés:
A projekt során a diákoknak végig csoportban kell dolgozniuk. Érdemes a három részfeladatra
mindig újraszervezni a csoportokat, így valóban együttműködésre lesznek kényszerítve,
illetve nem vesznek el végleg a rosszul összeállított csoportok sem. Ki lehet próbálni a
csoportszervezés különböző módszereit: a tanár által tudatosan szervezett, heterogén
csoportok, véletlenszerű (sorsolt) csoportok, illetve önkéntes alapon szerveződő csoportok.
Együttműködésre azonban nem csak a diákok, hanem a tanárok is kényszerítve vannak:
egymás munkáját kell átvenni, folytatni, megerősíteni, segíteni.
Önállóság, kreativitás:
A projektmunka veleje, hogy önállóan választott feladatot saját módon dolgozzon fel a diák.
A három részfeladat során a csoportok maguk választhatják ki, mivel szeretnének foglalkozni
(pl. melyik képpel vagy melyik novellával). Ezen felül meglehetősen szabad az elvárt
produktum tartalma is: a térkép és füzet információi, a fotókról készített előadás, a kreatív
írás. És éppoly szabad a megvalósítás formája is.

I. téma: A Pál utcai fiúk Budapestje
A feladat egy illusztrált térkép és egy hozzá tartozó magyarázó füzet elkészítése, amely minél
hívebben adja vissza a regény és a kor hangulatát, a korabeli Budapestet. A térkép alapja egy
nyomtatott, az 1896-os állapotokat mutató térkép. A munkához a regény legfontosabb
helyszíneinek listája, feladatok és feldolgozási szempontok járnak. Az elkészült produktumok
kiállítás keretében kerülnek bemutatásra a szülőknek.
A projekthéten történik a helyszínek bejárására, az itt készült jegyzetek és fényképek is
rákerülhetnek a térképre.
A regénybeli helyszínek:
 VIII. Pál utca 2-4. és Mária utca sarka, a Grund
 IX. Lónyay u. 4/c., Református Főgimnázium, a Pál utcaiak iskolája
 IX. Irány hazafelé az iskolából: Lónyay utca – Pipa utca (ma: Erkel utca) – Soroksári
út (ma: Ráday utca) – Köztelek utca – Dohánygyár (ma: Kinizsi utca)
 IX. Kinizsi utca, ahol Boka lakott
 IX. Rákos utca (ma Hőgyes Endre utca) 3., Nemecsek-lakás
 VIII. Zerge utcai (ma: Horánszky utca) reáliskola, a Vörösingesek iskolája
 VIII. Füvészkert, a Vörösingesek bázisa
 VIII. és IX. Üllői út, ahol még lóvasút járt
 VIII. Esterházy utca (ma Pollack Mihály tér), közeli métázóhely volt
 VIII. Nemzeti Múzeum kertje
 VII. Röser-bazár, Károly krt. 22.
Feladatok és szempontok:
 Készítsetek térképet a regény alapján! Ehhez felhasználhatjátok a kapott térképet, de
készíthettek másikat is.
 Keressétek ki a regényből azokat a jeleneteket és részleteket, amelyek az egyes
helyszínekhez köthetők, idézzetek részleteket a könyvből.
 Nézzetek utána annak, mit lehet tudni az egyes helyekről!
 Szerezzetek képeket, ábrázolásokat ezekről a helyekről. Nézzetek utána a könyvtárban
és az interneten.
 Készítsetek fényképeket a fontos helyszínekről. Hogyan néznek ki ma, mire
szolgálnak? Természetesen olyan képeket is felhasználhattok, amelyeken ti magatok is
rajta vagytok.
 Készítsetek rajzokat, ábrákat az egyes helyekről, a helyekhez tartozó szereplőkről
vagy eseményekről. Ezekkel is díszíthetitek a térképet, vagy beletehetitek a füzetbe.

II. téma: A Duna-part egykor és ma
Minden csoport egy kb. száz évvel ezelőtti fotó alapján dolgozik, amelyen az akkori Dunapart egy részlete látható.
A feladat egy számítógépes prezentációval megtámogatott kiselőadás, valamint egy hozzá
kapcsolódó totó elkészítése. A kiselőadás szövegét egyszer az eredeti Duna-parti helyszínen
kell elmondani az osztálytársaiknak, másodszor pedig a prezentációval együtt az iskolában a
szülőkből álló közönségnek.
Szempontok a kiselőadáshoz:
 Mit lehet tudni ezekről az épületekről? Mi volt a funkciójuk? Mikor épültek?
 Mi történt később ezekkel az épületekkel, hidakkal?
 Mi szerepel azon a fényképen, amit a városnézés során fogtok készíteni ugyanarról a
helyről, amelyről a régi készült?
 Használhattok térképet is a helyszín bemutatására! Személyes vagy családi emléket és
élményt is kapcsolhattok a képekhez.
 A kiselőadáshoz lehetőleg a Power Pointot használjátok! A ppt legfeljebb 10 diából
állhat. A diákon legyen szöveg is, de ne összefüggő szöveg, hanem csak vázlat.
Internetes források:
www.retronom.hu (főként remek képek)
www.tabankeptar.blogspot.com (képek a régi Tabánról)
www.hampage.hu/kozlekedes/erzsebethid/ (az Erzsébet-hídról)
www.urbanlegends.hu (a Budapestre kattintva a fővárossal kapcsolatos történeteket,
legendákat olvashatsz)
www.citadella.hu (A Citadelláról és a Gellérthegyről)
www.epiteszforum.hu (az Archívumra kattintva)
www.muemlekem.hu (sok-sok fotó)
http://www.artpool.hu/muzik/maghely.html (Várkert bazár később)
A fotók helyszínei:
 Ferenc József-híd és a Vámház
 Margit-híd, Margit-sziget, Víziváros
 Erzsébet-híd, Gellért-hegy
 Lánchíd, Királyi Palota
 Tabán, Lánchíd
 Rudolf-rakpart, Lánchíd
 Elevátor
 Várkert Bazár
 Parlament

III. téma: Budapest az irodalomban
Minden csoport egy budapesti témájú novella alapján dolgozik, mindenki megkapja az összes
mű szövegét. Az alkotó, kreatív feladatok az egyes művekhez kapcsolódnak. Az alkotásokat a
szülők előtt kell bemutatni (felolvasni, eljátszani).
 Szép Ernő: Az élet olyan, mint a Lánchíd
„El kellett küldenem az albérlőmet!” címmel írjátok meg Szalobovics néni panaszát! A
panasz lehet monológ vagy a szomszédasszonnyal folytatott párbeszéd. (Terjedelem kb. 200
szó.)
vagy
Írjátok meg a novellában szereplő elegáns, esernyős úriember nézőpontjából a főszerelővel
való találkozást, illetve az úriember érzéseit, gondolatait! Írásotoknak adjatok címet!
(Terjedelem kb. 200 szó.)
 Krúdy Gyula: Ódonságok városa
Közösen írjatok érvelő fogalmazást vagy arról, hogy miért volt szebb, izgalmasabb a régi
Óbuda, vagy arról, hogy miért lehet jobb az új Óbudán élni! Bármelyiket is írjátok,
fogalmazásotoknak adjatok címet, s készüljetek föl a hatásos felolvasására!
vagy
Írásban fogalmazzátok meg egy hetvenéves óbudainak a novella keletkezésének idején egy
kocsmában elmondott átkát és fohászát az Óbudát Pesttel összekötő híd megépítése ellen! A
panasz lehet monológ vagy egy ivócimborával folytatott párbeszéd. (Terjedelem kb. 200 szó.)
 Karinthy Frigyes: Mint idegen forgok Pesten
Írjátok egy másik befejezést a novellához, amelyben nem vagy nem így és nem a Deák téri
templomnál leplezi le magát a főszereplő-elbeszélő (Karinthy)! (Terjedelem kb. 200 szó.)
vagy
Írjátok meg a novellának egy olyan változatát, amelynek a városnéző buszra külföldiként
befurakodó mai magyar gyerek a hőse! (Terjedelem kb. 200 szó.)
 Nagy Lajos: Autóbusz
Közösen írjatok egy olyan felelősdit, amilyennel a két veletek egykorú lány szórakoztatta
magát és az utasokat! Ne a novellában használt „rácsapót” használjátok, hanem valami mást.
A legalább tíz felelgetésből álló szöveget írjátok le, de készüljetek föl páros vagy kórussal és
kórusvezetővel megvalósított előadására is!
vagy
Írjatok érvelő válaszlevelet a Dido, a bűnös című tárca végén található rendőrségi határozatra!
(Terjedelem kb. 200 szó.)
vagy
Írjátok meg a novellában történteket a vonagló ajkú hölgy nézőpontjából! Beszámolója lehet
monológ vagy barátnőjével egy kávéházban folytatott párbeszéd. Írásotoknak adjatok címet!
(Terjedelem kb. 200 szó.)
 Bächer Iván: Dido
Írjatok érvelő válaszlevelet a Dido, a bűnös című tárca végén található rendőrségi határozatra!
(Terjedelem kb. 200 szó.)
vagy
Írjátok meg a novellában történteket Dido nézőpontjából! Írásotoknak adjatok címet!
(Terjedelem kb. 200 szó.)

Jókai Mór: Az arany ember (Könyv Jókai regényéről)
Az arany emberről szóló projektmunka a szaktárgyi projektek közé tartozik. Könyvet kell írni
egy könyvről – ez igazán szakmai, irodalmi, irodalomtanulási feladat. Tizedik osztályban
érdemes a feladatot elvégezni, mindenképpen olyan osztályban, amelyben a diákoknak van
már rutinja a csoportmunkában.
Jókait általában nem szokták szeretni a diákok. Túlságosan lassú a cselekménybonyolítása,
távoli és idegen kifejezésekkel teli van a nyelve, akik lektűrökhöz szoktak, azoknak sok a nem
cselekményes elem, akik rendszeres szépirodalom-olvasók, azoknak túlságosan egyszerű az
értékrendje, szélsőségesek a jellemei, egyszerű az elbeszélőtechnikája.
Mivel nem könnyű megbirkózni Jókai könyvének tanításával, éppen azért érdemes
projektmunkában feldolgoztatni. Maga a munkaforma, a folyamatos csoport-együttlét, a
folyamatos alkotási helyzet, a nagyszámú, de sokféle feladat olyan inspirációt jelenthet, ami
élménnyé teheti a Jókai-regénnyel való foglalkozást.
A diákok még a projektmunka elkezdőse előtt, előre elolvassák a regényt. Kérdés
természetesen, hogy miképp lehet előre elolvastatni Jókai regényét, milyen garanciái vannak
annak, hogy a diákok tényleg elolvassák a könyvet. Azt önálló módszertani tanulmányban
lehetne összegyűjteni, ami általában az elolvastatásról szól. Most csak azokat az elemeket
vegyük sorra, amelyek specifikusan Az arany ember elolvasását könnyítik meg.
 Nem szabad Jókait túlságosan hamar a diákok kezébe adni. Abban az életkorban, amikor
még nem tudják elolvasni, vagy nem jelenthet örömet az elolvasása, nemcsak felesleges
Jókait tanítani, de egyenesen káros. Nagyon rossz, ma úgy tűnik, kiirthatatlan tantervi
hagyomány, hogy 7. osztályban A kőszívű ember fiait elolvastatják az iskolák zömében.
Teljesen függetlenül attól, hogy A kőszívű ember fiainak milyen írói értékei és milyen
nemzeti-függetlenségi jelentései vannak, és teljesen függetlenül attól, hogy egy vagy két
nemzedékkel ezelőtt, a mai szülők és nagyszülők generációjából sokan már tizenkét évesen
elolvasták a regényt, ma tapasztalat, sok ezer magyartanár és sok százezer család kínos
tapasztalata, hogy hetedikes gyerekek nem olvassák el a könyvet. Ma már több olyan
tankönyvsorozat van, amelyben ugyanebben az életkorban más könyvvel kívánják
helyettesíteni A kőszívű ember fiait. A tapasztalat azt mutatja, hogy talán kisebb ellenállásba
ütközik Az arany ember vagy A nagyenyedi két fűzfa, de örömet azok sem jelentenek.
Leghamarabb nyolcadik osztályban szabad Jókait olvastatni, és akkor is inkább Az új földesúr
vagy Az arany ember legyen a kötelező olvasmány. De ha megtehetjük, akkor az általános
iskolás korosztálynak ne adjunk Jókai-könyvet olvasni, mert inkább ellenállást, utálatot vagy
unalmat szül. Vagyis akkor fogják elolvasni Az arany embert tizedikben, ha még nincs rossz
Jókai-olvasmányemlékük.
 Bőven elég időt kell adni a könyv elolvasására. Háromszáz oldal régi szöveget nem tudnak
egyik hétről a másikra elolvasni a gyerekek, ezért legalább egy hónap olvasási időt kell
engedni, nagyon pontosan és egyértelműen ki kell jelölni az elolvasás határidejét.
 A legnehezebb a könyv eleje. A szóbeszédben például a Vaskapuról szóló leíró részről
úgy szokás beszélni, mint egy végeláthatatlan, ötven-száz oldalas leírásról. Tudjuk, alig tíz
oldalról van szó, mégis a könyv elején elidegenítően hat. Körülbelül három héttel a könyvvel
való foglalkozás előtt érdemes egy vagy két órát arra szánni, hogy a regény első egy vagy kéthárom fejezetét hangosan felolvassuk (A Vaskapu; A Szent Borbála és utasai; A fehér

macska). Mivel a szöveg nehéz, első hangos olvasásra valószínűleg rosszul, dadogva, lassan
tudnák a gyerekek felolvasni, ezért a tanárnak kell hangosan és értelmező módon felolvasnia.
A szöveggel való első találkozáshoz nem is érdemes szempontokat adni, az a cél, hogy a
diákok ráhangolódjanak Jókai nyelvre és tempójára, másrészt hogy túljussanak a legnehezebb
néhány oldalon. Fel is ajánlhatjuk az osztálynak: amit együtt elolvastunk, azt nem kell
egyedül, otthon.
 Ezt a néhány elolvasott oldalt természetesen meg is kell beszélni, mégpedig két
szemponttal. Az egyik az, hogy érthető volt-e a szöveg, vagyis össze kell rakni az
elolvasottakat. A másik szempontunk a jóslás lehet: az elolvasott öt-tizenöt oldal alapján mire
számítunk? Ki lesz a főszereplő? Mit jelenthet Az arany ember cím? Mit tudunk meg
Timeáról? Mire számítunk – folytatódik-e Timár Mihály és Timea története a regényben,
vagy nem?
 Érdemes mindazokat a történelmi és technikai tudáselemeket összegyűjteni, amelyek az
első néhány oldalban megjelennek a Duna szabályozásának történetéről, a hajózás
technikájáról, a Vaskapuról, a törökök megszállta Balkánról.
Ha biztosítva láttuk, hogy a diákok (vagy a diákok nagy többsége) elolvasta a könyvet,
meséljük el a projektmunka egész folyamatát. Egészen pontosan el kell mondani, milyen
produktumra számítunk, mitől lesz tartalmas és szép a könyv. Meg kell határozni az
időbeosztást: a könyvek elkészültének határidejét, továbbá a folyamatot befolyásoló többi
időpontot: mikor mehetnek az egyes csoportok a könyvtárba, az informatika tanterembe. Meg
kell beszélni, mit végezzenek el az iskolában, mit otthon a csoportok, és azt is, hogyan lehet
internetet használni. Előre el kell mondani a könyvbemutatót és az értékelést.
Ezt követően önállóan, barátságok szerinti 6 fős csoportokba szerveződnek. A csoportokat
egy feladatlapon kapják meg a feladatokat, minden csoport ugyanazt.
Jókai Mór: Az arany ember
Könyv Jókai regényéről

1. A reformkori Magyarország

Keresőmunka: milyen volt a reformkorban






Komárom,

Balatonfüred,

a balatoni hajózás,
a dunai hajózás,
a Vaskapu?

Készítsetek kb. 1 oldalas leírást a fenti témák egyikéről! A szöveget illusztrálhatjátok
beragasztott képekkel, fotókkal, metszetekkel, saját rajzzal! Készíthettek anyagot több
témáról is! A szöveg után tűntessétek fel a pontos forrást!

2. Jókai Mór élete, művei és Az arany ember

Keresőmunka: készítsetek 1-2 oldalas összefoglalót Jókai Mórról és az életművéről,
valamint Az arany ember keletkezéséről! A szöveget illusztrálhatjátok beragasztott

képekkel, fotókkal, metszetekkel, saját rajzzal! Készíthettek anyagot több témáról is!
A szöveg után tűntessétek fel a pontos forrást!
3. Tímár Mihály, a kettős lelkű hős

Készítsétek el Tímár Mihály facebook-profilját! Elkészíthetitek akár kézzel, akár
nyomtatva!

4. Tímár Mihály a lelkiismereti bíróság előtt


Írjatok kb. 15 mondatos vádiratot, amelyben azt foglaljátok össze, ami neki

erkölcsileg felróható!


Írjatok kb. 15 mondatos védőiratot, amelyben azt foglaljátok össze, ami erkölcsi

feddhetetlenségét, nagyságát bizonyítja!
5. Timea és Noémi



Készítsetek T-ábrát a két nőalak összehasonlítására (kb. 20 elemmel)!
Ezt

követően

eredményéről!

írjatok

egy

6-10

mondatos

bekezdést

az

összehasonlítás

6. Démoni alakok: Krisztyán Tódor és Athalie

Készítsetek kb. 1 oldalas elemzést arról, hogyan jellemzi az elbeszélő a gonosz
hősöket!

7. Komárom, a civilizáció világa – a Senki szigete, a természet világa



Készítsetek T-ábrát a két nőalak összehasonlítására (kb. 20 elemmel)!
Ezt

követően

eredményéről!

írjatok

egy

6-10

mondatos

bekezdést

az

összehasonlítás

8. A sziget

Hasonlítsátok össze Az arany embert más, szigeten játszódó történetekkel! Mi a

funkciója a szigetnek, milyen szigetet mutat be Jókai? Írjatok erről kb. 20 mondatos
összehasonlítást!

9. A vörös félhold

A regény vezérmotívuma a vörös félhold. Gyűjtsetek legalább 6 olyan helyet a
könyvben, ahol előfordul, és magyarázzátok el a szerepét és jelentését egy kb. 6
mondatos bekezdésben!
10. Motívumháló

A könyvnek sok eleme vissza-visszatér mint jelentésteli motívum. Készítsetek egy
oldalas ábrát ezek viszonyáról, kapcsolatáról és jelentéseiről (pl.









cica,

szobor,
köd,

fagy,

vihar,

szép (tavaszi) időjárás,
esküvői ruha,
rejtekszoba)!

A fenti felsorolást további elemekkel is kiegészíthetitek!
11. Jókai szótára

Készítsetek egy 10 szavas szótárt, amelyben olyan szavakat gyűjtötök össze a
regényből, amelyeket ma már nem használunk, de amelyeket elég érdekeseknek
találtatok! (A magyarázatukhoz felhasználhatjátok a Jókai-szótárt is!)
12. Három jó mondat a regényből

Keressetek három rövid (egy-két mondatos) idézetet a regényből, amelyet elég
érdekesnek találtok! Írjatok mindegyikhez egy-egy kb. 3 mondatos kommentárt!
13. A romantikus regény
Hasonlítsátok

össze

Az

arany

embert

egy

másik

romantikus

regénnyel!

Felhasználhatjátok mindazt, amit Walter Scott Ivanhoe, Dickens Twist Olivér, Dumas

A három testőr című művéről tudtok, de gondolhattok más romantikus regényre is
(például

V.

Hugo

valamelyik

cselekménybonyolítás,

leírások

művére)!

és

Figyeljetek

funkciójuk,

a

a

következő szempontokra:

jellemzés

és

a

jellemek,

az

értekezés és a cselekmény viszonya, témaválasztás. A sort kiegészíthetitek további
szempontokkal! Írjatok erről kb. ½ oldalas összehasonlítást!
14. A gondviselés

Van-e gondviselés a regény szerint? Ha igen, miben érhető tetten? Írjatok a témáról
egy kb. 10 mondatos rövid fogalmazást!
15. Szép címlap és hátlap

Tervezzetek szép és érdekes, a kötet tartalmához jól illő cím- és hátlapot a
kötethez!

16. Illusztráció a könyv egy jelenetéhez
Készítsetek

egész

oldalas

illusztrációt

a

könyv

képzőművészeti technikát ti magatok választjátok ki.

valamelyik

jelentéhez!

A

17. …és még három oldal

Van további három oldalatok, amelyről magatok dönthettek. Gondoljátok el, miről
írnátok még a regénnyel kapcsolatban, vagy milyen képet, ábrát, illusztrációt
készítenétek!

18. Összerendezés

Adjatok címet minden önálló egységnek (fogalmazásnak stb.).

Találjátok ki, mi legyen a lapok sorrendje (ebben vegyétek figyelembe az általatok
kitalált három további feladatot is).

A legvégén készítsetek logikus, a keresést és áttekintést segítő tartalomjegyzéket!
19. Válogatás

A feladatok közül hármat tetszés szerint kihagyhattok (kivéve a 15. és 18. feladatot).

Ez a projekt többféle képességet fejleszt, mert a feladatokat érdemes úgy összeállítani, hogy a
könyvről sok szempontból beszéljünk. A fenti feladatlap például több különböző
megközelítést alkalmaz, és sokféle képességet fejleszt. A munkafolyamat egésze a
kooperációs készséget, a munkamegosztást, a hosszú távú munkaszervezést; egymás
ellenőrzését tartalmi és nyelvi szempontból, hosszabb szöveg megszerkesztését; vitakultúrát,
érvelést, konkrét szöveggel való hosszabb és önálló foglalkozást kívánja fejleszteni. Az egyes
feladatok megközelítése és az általuk fejlesztett kompetencia más és más.
Megközelítések:
 kultúrtörténet, történelem, életmód (1-2. feladat)
 jellem és jellemzés, erkölcsi dilemmák (3-6.)
 tér és értékrend egymáshoz való kapcsolása, a tér szimbolikája (7.)
 intertextualitás, különböző korokban keletkezett szövegek egymás mellé helyezése,
archetípusok (8.)
 motívum, vezérmotívum (9-10.)

 nyelvészet, nyelvtörténet (11.)
 a részlet és az egész viszonya (12.)
 intertextualitás, egyazon korban keletkezett szövegek egymás mellé helyezése,
prózapoétikai és narratológiai szempontok érvényesítése (13.)
 egy mű világképének rekonstruálása (14.)
 látvány (15-16.)
Fejlesztett képességek:
 információkeresés, könyvtárhasználat, internetes információkeresés, lényegkiemelés,
képkeresés (1-2.)
 rövid, meghatározott ormában történő szövegalkotás, kép és szöveg egymáshoz rendelése,
az elektronikus írásbeliség egy műfajának kipróbálása és adaptálása; érvelés, érvelés két
különböző álláspont mellett, érvek és szöveghelyek egymáshoz rendelése, a gyakorlati
írásbeliség műfajainak gyakorlása (vádbeszéd, védőbeszéd) (3-4.)
 adatgyűjtés irodalmi szövegből, majd következtetések levonása, elemző szöveg írása
megadott terjedelemben (5-6.)
 adatgyűjtés irodalmi szövegből, majd következtetések levonása (7.)
 a téma és a jelentés elválasztása (8)
 adatgyűjtés irodalmi szövegből, majd következtetések levonása; elemek kapcsolatának
ábrázolása (9-10.)
 régi szövegek olvasása, szójelentés kitalálása kontextus alapján, egynyelvű szótár
használata (11.)
 önálló olvasói élmény artikulálása és alátámasztása (12., 17.)
 hasonlóságok és különbségek számbavétele különböző szövegeknél (13.)
 absztrakció, az elvont gondolkodás fejlesztése (14.)
 irodalmi ismeretek és saját gondolatok lefordítása a vizualitás nyelvére; rajzolás (festés)
(15-16.)
 önálló megfigyelések artikulációja, döntés, válogatás, szerkesztés, munkakultúra (17-19.)
A feladatlap kiosztása és a csoportokba való szerveződés előtt a következő technikai
előkészítő munkákat kell elvégezni:
 A könyvtárban egyeztetni kell, hogy a magyarórák idején fogadni tudják a diákokat.
Szintén a könyvtárban a könyvtáros segítségével össze kell válogatni azokat a könyveket,
amelyek a legjobb segítséget adják a feladatok – mindenekelőtt az első két keresési feladat –
megoldásához. Ezeket a könyveket össze kell készíteni,
 Egyeztetni kell a számítógépteremmel, mely magyarórákon tudnak fogadni csoportokat az
osztályból a keresési feladatok elvégzéséhez.
 Néhány helyesírási szótárt kell bevinni az osztályterembe, hogy a fogalmazás és a
tisztázás során ott legyenek.
A feladatlap a következő előzetes tudásokat és technikák ismeretét feltételezi:
 A diákoknak a munka megkezdése előtt el kell olvasniuk a regényt.
 Korábban már olvasniuk kellett romantikus regényeket. A 13. feladat hivatkozik Walter
Scott Ivanhoe, Charles Dickens Twist Olivér, Alexandre Dumas A három testőr című művére,
vagy Victor Hugo valamelyik regényére. Ezek a művek értelemszerűen kicserélhetőek más
romantikus regényre, de természetesen olyanokra, amelyekkel érdemes az összehasonlítást
elvégezni. Amennyiben a diákok olvastak más Jókai-regényt is, akkor a feladatot ki lehet
cserélni az azzal való összevetésre, vagy további feladatként be lehet illeszteni a feladatok
közé.

 A feladatlap feltételezi, hogy a diákok korábban már megismertek olyan műveket,
amelyek szigeten játszódtak, és amelyek a szigetet mint szimbolikus vagy modellalkotásra
alkalmas helyszínt használták fel. Elképzelhető, hogy a sziget-témájú művek közül között
feldolgoztak már néhányat (például: Verne Kétévi vakáció, Stevenson A kincses sziget,
Golding A legyek ura, Shakespeare: A vihar; vagy Merle: A sziget, esetleg egy film).
 A feladatlap az alábbi tanulási technikákra és fogalmazás-típusokra épít: T-tábla,
pókhálóábra; összehasonlító elemzés, vádirat, védőirat, kommentár, elemzés, facebook-profil
készítése, értekezés, motívumkutatás; forrásmegjelölés. Ezeket korábban már külön-külön
meg kellett tanítani, vélhetően mindegyiket máskor és máskor.
 A feladatlap használja a következő fogalmakat: reformkor, jellemzés, vezérmotívum,
motívum-rendszer, romantikus regény, cselekménybonyolítás, leírás, jellemzés, jellem, az
értekezés és a cselekmény viszonya egy regényben, a témaválasztás szerepe egy regényben,
gondviselés.
Nagyon kell ügyelni a könyv szép kivitelezésére. Ehhez érdemes a következőkre
gondolni:
 Az első órára, a tervezés időszakának kezdetére érdemes egy prototípust elkészíteni és
bemutatni. Legyen a könyvnek kemény (kartonpapír) borítója, a lapokat össze kell fűzni
(például színes szalaggal, rafiával, esetleg spirálozógéppel).
 Könnyebb kisebb formátumban dolgozni, szép lehet a B/5-ös vagy az A/4-es formátum.
Természetesen ha kisebb vagy nagyobb lapokra dolgoznak a diákok, attól függően másként
kell megadni a megírandó szövegek terjedelmét. (Ezért fogalmaz a feladatlap úgy, hogy a
fogalmazásokban a mondatszámot adja meg. Az első két feladat esetében fontos, hogy szép,
egységes lapokat alkossanak a gyerekek, ugyanakkor nem szükséges, hogy kerek, zárt
mondatokban fogalmazzanak, ezért adjuk meg oldalszámban a terjedelmet.)
 Előre el kell dönteni, hogy kézírással vagy számítógéppel dolgozzanak-e a diákok. A fenti
feladatlap azt feltételezi, hogy kézzel dolgoznak, ezért emeli ki külön a facebook-profil
készítésekor, hogy ez az oldal elkészíthető számítógéppel is. Ami lényeges különbség lehet a
két forma között, hogy kézírás esetén a munka súlypontja az órákon van, a számítógépbe való
beírás viszont több otthoni munkát, átgépelést feltételez. (Kivéve akkor, ha minden órán
rendelkezésünkre áll annyi számítógép, ahányan csak dolgozni szeretnének vele.) Különbség
lehet az is, hogy – főleg az első két feladat megoldásakor – a diákok letölthetnek anyagokat az
internetről, és amennyiben azt nem kell átírniuk kézzel, akkor sokkal kevésbé szelektálnak a
megtalált anyagok között, és a másolás funkció hajlamosít a kritika nélküli átvételre, a
megértés és átgondolás nélküli beillesztésre.
 Arra kell biztatni a diákokat, hogy jegyzeteket és piszkozatot készítsenek mindenhez, és
csak a munka legvégén másolják le a lapokra a végleges szöveget.
 Hangsúlyozzuk is, hogy a könyv szépsége és az egész munka rendezettsége fontos
szempont.
A munka folyamata, a lebonyolítás során a következőkre érdemes gondolni:
 A hat fős csoportok üljenek körül egy-egy asztalt. A feladatlapot elég, ha csoportonként
néhány példányban kapják meg, nem kell, hogy mindenkinek legyen saját példánya. A
feladatokat a legelején értelmezni kell.
 A munka zajjal jár, erre föl kell készülni. Ugyanakkor a szabályok között rögzíteni kell,
mi az a maximális hangerő, amely még nem zavarja a többi csoportot és a nyugodt, elmélyült
munkát.
 Tanárként járjunk körbe, és eleinte segítsünk a feladatokat értelmezni, elosztani, később
csak hallgassunk bele minden csoport munkájába. Ha valamelyik csoport téves úton jár, ott
figyelmeztessük őket. ha a diákok kérdeznek, bátran válaszolhatunk, akár jó megoldásokat is

mondhatunk, mert az is a tanulási folyamat része, hogy a diákok felhasználják a tanártól
kapott információkat.
 A projekt időtartama körülbelül 6-8 óra, ebből több órát kell szánni a feladatok
megoldására, de egyet-kettőt meg kell hagyni a bemutatásra, reflektálásra, értékelésre.
 Terveztessük meg a diákokkal a munkát, javasoljuk, hogy osszák el a feladatokat. Legyen
munkaszervező, időfelelős, rajzoló, helyesírás-ellenőrző, kereső. A feladatokat elvállalhatják
párok is. Hívjuk föl a figyelmet arra, hogy sokszor olvassák el egymás fogalmazásait, javítsák
ki, őket, írják át, vitatkozzanak, és ne csak formai kérdéseken (ki mit csinál stb.), hanem a
szövegek tartalmán is.
 Legyen minden csoportnál több példány Az arany emberből, az osztályteremben legyenek
ott a piszkozathoz és a végleges tisztázathoz szükséges papírok.
 A munka során a könyvtárosokkal és az informatikusokkal egyeztetett időben néhány
csoport átmehet a könyvtárba vagy a számítógépterembe. Előre tisztázzuk ennek szabályait.
Osszuk be a csoportokat, mikor melyik dolgozik a tanteremben, és mikor mehet át valamelyik
másik terembe. A két utolsó árán már minden csoport az osztályteremben dolgozzon, hogy
összerendezzék, értelmezzék, letisztázzák a megoldásokat.
 Ha a diákoknál van mobilinternet (okostelefon, laptop stb.), természetesen azt is
használhatják a gyűjtőmunkához, de ennek használati szabályaiban is meg kell egyezni.
 A diákok dolgozhatnak az órákon is, otthon is. Hívjuk föl a figyelmet arra, hogy a
fogalmazásokat könnyebb elkészíteni otthon, de csak a csoportos, közös megbeszélés után.
(Például összegyűjtik az érveket Timár Mihály bűnössége és ártatlansága mellett és ellen,
majd a csoport egyik tagja otthon elkészíti a piszkozatot, ezt a következő alkalommal az egész
csoport vagy egy-két gyerek elolvassa, kijavítja, kiegészíti vagy kiegészítteti, és így válik
véglegessé a szöveg. Az otthoni munka jelenőségére feltétlenül hívjuk föl a figyelmet,
ugyanakkor segítsük azzal, hogy ezen idő alatt más otthoni feladatot nem adunk.
A könyvek elkészültekor feltétlenül gondolni kell a megosztásra, a reflektálásra és az
értékelésre.
 A könyvek elkészültekor tartsunk könyvbemutatót. Ez egy tanítási óra egy része, amikor is
még mindig csoportban ülnek a diákok, és minden csoportból egy szóvivő, aki előre felkészült
a feladatra, elmondja, mit hogyan csináltak, mi sikerült szépen, jól, mit ajánl a többiek
figyelmébe, mi okozott nehézséget a munka során, felhívhatja a figyelmet a könyv egy-egy
részletére. A szóvivő szövegét szintén együtt kell hogy eltervezzék a csoportok.
 Ezt követően minden csoport nézhesse meg az összes könyvet (például: kiállítást
rendezünk, amikor is kézbe lehet venni a kiállított könyveket, körbeadják a könyveket a
csoportok stb.). Ebben nehézséget okoz, hogy egy-egy példányt kell egyszerre hat embernek
megnéznie. Erre megoldást kínálhat, ha az osztályteremben ki lehet tenni a kész könyveket, és
később, szünetekben, máskor is lapozgathatják a diákok a példányokat.
 A diákok értékeljék a munkát írásban, egy kérdéssor segítségével. Ezt mindenkinek
írásban, otthon vagy az órán kell kitölteni. Az értékelőlap a következő:

Csoportmunka: Az arany ember
Értékelőlap

1./ Hogy tetszett a feladat, mit gondolsz róla?
2./ Hogy tetszett a regény, mit gondolsz róla?

3./ Milyen volt a csoporttal dolgozni, mennyire volt tartalmas, mennyire volt jó az
együttműködés, a munkamegosztás?

4./ Milyen volt a te egyéni munkád benne?

5./ Mik a legfontosabb dolgok, amelyeket megtanultál, megjegyeztél?
6./ Ha van bármi más reflexiód, gondolatod, írd le!

 A tanár is feltétlenül értékelje az elkészült munkákat. Mivel minden gyerek ismeri az
összes könyvet, érdemes röviden szóban is értékelni minden alkotást, és hosszabban,
részletesen írásban. Ezt az értékelést minden csoport kapja meg. Javaslom, hogy ha a
csoportok kézzel dolgoztak, akkor az értékelés is készüljön kézírással, ha számítógéppel
dolgoztak a diákok, akkor a tanár is írja a véleményét számítógéppel. Ez utóbbinak előnye,
hogy így minden diák kézbe kaphatja az írásbeli értékelést, kézírás esetén egy példányt
készítsünk, és a csoport döntse el, ki őrzi meg a kész könyvet és az értékelést.
Vessünk számot a tanár érzéseivel is: nem mondhatja el mindazt, amit tud a regényről, nem
hangzanak el azok a fontos mondatok, amelyeket meg szokott tanítani. Ez lélektanilag nem
könnyű, mégis azzal kell a tanárnak számolnia, hogy ha egy ilyen könyvet készíttetünk
projektmunkában, akkor el kell fogadnia azt, hogy így, ezzel a feladatsorral dolgozza föl az
osztály Jókai életművét és a regényt. Vagyis nem szabad még további órákon elemezni a
könyvet, mert az teljesen demotiválhatja a diákokat.
A fenti projektleírás mintájára más könyvekről, esetleg egy-egy szerzőről, korszakról vagy
problémáról is készíttethetünk könyvet. De vigyázat: egy négy éves időszakaszban legfeljebb
kétszer, de inkább csak egyszer válasszuk ezt a munkaformát. Amilyen lelkesítő, felszabadító
lehet először, annyira unalmassá vagy mechanikussá válhat harmadszor-negyedszer.

A projekt címe
A projekt szerző(k), közreműködő(k)
A projekt jellege
Pl. multidiszciplináris, diszciplináris, természettudományos, művészeti, komplex stb.
A projekt résztvevői
(életkor, évfolyam, képzési forma – iskolatípus, speciális érdeklődés, létszám – minimális,
maximális)
A projekt célja
Azok a tudatosan kijelölt, megfogalmazott oktatási-nevelési eredmények, hatások, amelyeket a
projekt eredményeként el akarunk érni. A célok határozzák meg a tervezett tevékenységeket, azok
irányát. A célok eléréséhez kell rendelni a tervezett tevékenységformákat, feladatokat. A feladatok
tehát a célok elérését szolgálják.
A projekt céljai lehetnek többek között:
- önálló ismeretszerzés, rendszerezés
- kritikus gondolkodás fejlesztése
- problémamegoldás fejlesztése
- együttműködési készség, szociális kompetenciák fejlesztése
- kommunikációs képességek fejlesztése
- toleranciára való nevelés
- digitális kompetenciák fejlesztése
- környezeti nevelés
- egészségtudatosság
Ajánlott időtartam és oktatásszervezési keretek:
Lehetőségek például:
a) tantárgyi keretben tanórákon, órarend szerint
b) projektidőszakban (kijelölt tanítási órákon, órarend szerint)
c) szakkörön, önképzőkörön
d) táborban, erdei iskolában
Projekt részletes leírása
A projekt részletes leírását célszerű úgy elkészíteni, hogy az a leírás alapján reprodukálható legyen
1. Előkészítés, tervezés
- tervező eszközök (ötletroham, gondolattérkép, „döntés köre”)
2. Megvalósítás
- segédeszközök: projektábra (tevékenység mátrix, cselekvési és ütemterv, Ganttdiagram
3. Projekt eredményeinek bemutatása
- prezentáció, mestermunka, poszter, színpadi előadás, kiállítás stb.
4. Projekt értékelése
- tanári értékelés, külső szakértői értékelés, csoportértékelés, önértékelés
- az értékelésnek a projekt minden fázisára és minden résztvevőjére ki kell terjednie
A projekt megvalósításához szükséges anyagok és eszközök, egyéb feltételek

Szempontok a csoportmunka megfigyeléséhez
Az alábbi szempontsornak az a célja, hogy segítséget nyújtson tanárnak, tanárjelöltnek
végiggondolni egy csoportmunkára alapozott feladatot vagy órát.
Szempontokat tartalmaz, vagyis azt, amit érdemes megfigyelni, amire érdemes fókuszálni,
ami fontos lehet, amikor csoportos feladatokat adunk egy órán. Nem tartalmazza a
szempontok kifejtését, és nem tartalmaz kritériumokat; nem mondja meg, hogy mikor jó
csoportmunka. Inkább azt akarja erősíteni, hogy mindenki alaposan figyelje meg, ha saját
maga vagy kollégája csoportmunkát irányít, és az értékelés során igyekezzen szétszálazni a
tapasztalatait, élményeit.
Átfogó szempontok
1. mi indokolja a csoportmunkát / indokolt-e a csoportmunka alkalmazása
2. mi tetszett a csoportmunkában leginkább és legkevésbé
3. van-e mód az órán a csoportmunka mellett a spontaneitásra, a komoly együttes élményre,
a felfedezésre, a katarzisra
4. hogyan viszonyul a csoportmunka az életkorhoz (való-e az az önállóság az adott
életkorhoz / inspiráló-e eléggé a csoportmunka)
5. milyen diákok gyakorlottsága a csoportmunkában
6. milyen a diákok attitűdje, hozzáállása a csoportmunkához
A csoportmunka folyamata
7. milyen volt a csoportmunka előkészítése
8. hogyan történt a váltás a csoportmunkára és a csoportmunkáról
9. milyen más munkaformák voltak még az órán, és hogyan viszonyult a csoportmunka
azokhoz
10. mennyi volt a csoportmunka – időben és jelentőségben
11. mit csinálnak azok a csoportok, amelyek korábban készen vannak
12. mit csinálnak azok a csoportok, amelyek nincsenek kész a megadott idő alatt
13. milyen típusú a csoportmunka (például: azonos feladatokon dolgoztak / különböző
feladatokon dolgoztak / szakértői mozaik / fordított szakértői mozaik / differenciált)
14. hogyan viszonyul a csoportmunka
 a füzetvezetéshez (például: kell-e írniuk a diákoknak és hová),
 az aktív táblához,
 a tankönyvhöz, szöveggyűjteményhez,
 az egyéb taneszközökhöz
15. használhatnak-e okostelefont vagy más számítógépet a diákok
16. milyen a hangerő a csoportmunka alatt, hogyan változik a hangerő a többi
munkaformához képest
17. mi a megtanulandó abból, amit csoportokban feldolgoztak a diákok
18. hogyan történik a csoportmunka értékelése (például: tanári értékelés / önértékelés / szóban
/ osztályzattal)
A csoportszervezés
19. hogyan alakították ki a csoportokat (például: irányítottan / spontán / a diákok alakítottak
csoportokat / a tanár alakított csoportokat)
20. milyen létszámúak a csoportok és mi indokolta a létszámot
21. hogyan változik meg a tér a csoportmunka alatt (például: ülésrend / a terem átrendezése /
átülés / marad az eredeti elrendezés)

A diákok a csoportmunkában
22. van-e differenciálás a csoportmunka során: akár a csoportok között, akár a csoportokon
belül
23. milyen a diákok szerepelosztása a csoportmunkában, mennyire vesz részt mindenki a
közös munkában
24. vannak-e előre kijelölt szerepek a csoportokban (például. időfelelős, szóvivő, jegyző,
csoportvezető)
A tanár a csoportmunkában
25. milyenek az előzetes tanári instrukciók
26. milyen tanári gesztusok jelennek meg a csoportmunka irányításakor (például: csend-jel / a
diákok szétengedése / a figyelem összefogása)
27. mit csinál a tanár a csoportmunka alatt (például: hogyan vesz részt vagy marad kívül /
mennyit instruál közben / beleszól-e a munkába / hány csoportnál fordul meg a munkaidő
alatt )
A csoportmunka tartalma és a megosztás
28. milyen típusú problémákat dolgoztak fel a diákok csoportmunkában (például: új anyag /
tankönyvszöveg / ismétlés, rendszerezés / felfedezés)
29. hogyan történik a csoportban végzett munka megosztása, közzététele
30. milyen a megosztás során az elhangzó (vagy leírt) szövegek szakmaisága, nyelve,
igényessége; mennyiben szorul kiigazítása vagy kiegészítésre, hogyan történik meg a
korrekció

Szempontok a tanítási órák megfigyeléséhez
Az alábbi szempontsornak az a célja, hogy segítséget nyújtson tanárnak, tanárjelöltnek,
bárkinek, aki bemegy egy kolléga órájára, megfigyel egy tanórát, vagy a saját megtartott
óráját igyekszik utólag végiggondolni.
Szempontokat tartalmaz, vagyis azt, amit érdemes megfigyelni, amire érdemes fókuszálni,
ami fontos lehet egy órán. Nem tartalmaz azonban kritériumokat, nem mondja meg, hogy
egy-egy óra akkor jó, ha… Inkább azt akarja erősíteni, hogy mindenki figyelmesen vegyen
részt a tanórákon, és az értékelésben igyekezzen szétszálazni a tapasztalatait, élményeit. Nem
tartalmazza a szempontok kifejtését sem: néhol a megfogalmazás feltételez bizonyos
pedagógia ismereteket (pl. „a rejtett tanterv”), általában azonban hagyatkozhatunk a
hétköznapi nyelvre és fogalmainkra (pl. „az óra hangulata”).
Átfogó szempontok
1. az óra célja, jelentése, haszna, értelme, mondanivalója, hozadéka
2. az óra explicit szakmai tartalma
3. az óra látens szakmai tartalma
4. az óra explicit pedagógiai tartalma
5. az óra látens pedagógiai tartalma (az óra rejtett tanterve)
Tartalmi szempontok
6. tartalmi pontosság, alaposság, felkészültség, fogalomhasználat, szakszerűség
7. életkor és tananyag
8. osztályprofil és tananyag
9. nagyobb ívek: tananyag-egységek, hetek, hónapok
Az óravezetés szempontjai
10. időbeosztás, az idő kihasználása, ritmus, tempó, hasznos és haszontalan idők
11. a megszólalások nyelvi szintje, igényessége, pontossága, kifejtettsége, érthetősége (a tanár
és diákok megszólalásai ezekből a szempontokból)
12. a tanári instrukciók
13. a tanári kérdések (például: nyitott és zárt kérdések, gondolkodtató és tudásellenőrző
kérdések)
14. a magyarázatok
15. vita, beszélgetés, véleménymondás, érvelés az órán
16. kitűntetett pillanatok – órakezdés, befejezés, váltások, katarzis
17. a fegyelem és a fegyelem tartalma
18. a keretek kijelölése és megtartása, rítusok, szokások, az óra formája
19. tárgyi körülmények, eszközök, eszközhasználat
A diákok munkájának irányítása
20. a diákok aktivitása, jelenléte, érdeklődése (például: figyelő és nem figyelő, dolgozó és
nem dolgozó, hozzászóló és hozzá nem szóló diákok
21. a diákok tevékenysége, a tevékenységformák változatossága és indokoltsága
22. a diákok önállósága, motiválása és szellemi szabadsága
23. tudásátadás és készségfejlesztés: mely készségeket, miért azokat, mivel fejleszt
A tanulás segítésének szempontjai
24. jegyzetelés
25. tábla – segítség-e?
26. házi feladatok

27. értékelés, visszajelzés, osztályzás
28. a tanulás külső körülményei megteremtése (például: levegő, fény, zavaró körülmények)
Pedagógiai szempontok
29. az óra pedagógiai hozadéka – nem szakmai megjegyzések, mondatok, "nevelés"
30. szellemi értékrend
31. konfliktusok és konfliktuskezelés
32. megoldatlanságok az órán
33. mire nem figyel eléggé a tanár és a tanítási folyamat során
34. a diákok egymás közötti kapcsolata, viszonya, verbális és nonverbális jelzéseik
35. a diákok (például: problémásak, tehetségesek, észrevétlenek, gyengék, hangadók,
követők, érdektelenek / vannak-e a tanárok által favorizált gyerekek; vannak-e a tanárnak
kedvencei / hogy szól a különböző gyerekekhez)
36. az iskola értékrendje (például: milyen értékrendje lehet az iskolának a látottak alapján /
érvényesül-e ez az értékrend, valamilyen értékrend? hogyan?
Kommunikációs szempontok
37. az óra hangulata, légköre, humor, munka, őszinteség, nyíltság
38. a tanár és a diákok kapcsolata, viszonya, verbális és nonverbális jelzéseik
39. az osztályterem – hangulata, kihasználása, térhasználata, a tér üzenete
40. a tanár gesztusai (verbális és nonverbális egyaránt)

Tanmenet 1. sablon

óraszám

A tanítási óra témája

óratípus
1. téma:

1.
2.
3.

2. téma:

eszközök

Tanmenet 2.

Óra

1. téma:
A tanítási óra témája

1.
2.

Új fogalmak

A szemléltetés/kísérletezés/csoportmunka
eszközei

Megjegyzések, reflexiók

Kooperatív technikák angol nyelvből
1./ Pármunka
Az információs szakadékra épülő feladatokban hiányzó adatokat, részleteket keresnek a
párban dolgozó diákok. A választ a párjuktól kaphatják meg, akinek nem ugyanazok a
részletek hiányoznak a szövegéből vagy képéről. Ketten azonban egész szöveget, képet
tudnak alkotni.
A nyelvtanításban különösen hasznos ez a feladattípus. A diákok általában motiváltak, mert
hosszú, valódi párbeszédet folytathatnak, és több különböző készséget alkalmazhatnak a
feladat megoldásakor: magyaráznak, tisztázzák a félreértéseket, kérdést tesznek föl stb.
Legismertebb formái közé a rajz- vagy szövegkiegészítés, a különbségek megtalálása, a
különböző részek olvasása vagy hallgatása alapján összeállítandó szöveg alkotása, a
megfelelő válasz aláhúzása vagy az ötödik óravázlatban bemutatott osztott (kereszt)rejtvény
tartozik.
Az alábbi feladatokban képi illetve szöveges információt keresnek a kezdő diákok.
1.) feladat:
„A” diák az első, „B” diák a második kártyát kapja kézbe. „A” diák Timről és Tomról kérdezi
„B”-t az aláhúzott részletekkel kapcsolatban. (pl.: Tim és Tom barátok vagy testvérek?). „B” a
saját, egyértelmű szövege alapján felel, és ő bekarikázza a helyes választ. Miután az első
szövegről mindent megtudott „A” diák, „B” kérdez Minnie-ről.
Ellenőrzésképpen felolvassa a kész szöveget az a diák, akinek több lehetőség állt
rendelkezésére.
Ezt a feladatot a kérdő mondat gyakorlására készítettem kezdő diákok számára.
Gazsi és Zsuzsi barátok/testvérek. Gazsi 32/48 éves, Zsuzsi 39/47 éves. Gazsi
budapesti/soproni. Zsuzsi győri/hatvani. Gazsi fia Laci/Lóci, a lánya kutyája/macskája pedig
Pötyi.
„A”: Gazsi és Zsuzsi barátok? „B”: Nem, testvérek.
Barbi felnőtt. Miskolci. Az egerei, Pogácsa és Palacsinta két évesek. Fehérek. Barátságosak.
Barbi 42 éves.
Gazsi és Zsuzsi barátok. Gazsi 32 éves, Zsuzsi 47 éves. Gazsi budapesti. Zsuzsi hatvani.
Gazsi fia Lóci, a lánya macskája pedig Pötyi.
„A”: Gazsi és Zsuzsi barátok? „B”: Nem, testvérek.
Barbi felnőtt/gyerek. Pécsi/miskolci. A patkányai/egerei, Pogácsa és Palacsinta egy/két
évesek. Fehérek/feketék. Barátságtalanok/Barátságosak. Barbi 42/12 éves.
This is Tim and Tom. They’re brothers/friends. Tim is 32/48 years old, and Tom is 39/47.
Tim’s from England/the USA, Tom’s from Canada/Australia. Tim’s son is Nick/Zack, and
his daughter’s dog/cat is Spot.
„A”: Are Tim and Tom brothers? „B”: No, they aren’t. They are friends.

Minnie’s a woman. She’s from London. Her mice, Criss and Cross are 2 years old. They’re
white. They are friendly. Minnie’s 42 years old.
This is Tim and Tom. They’re friends. Tim is 32 years old, and Tom is 47. Tim’s from
England, Tom’s from Australia. Tim’s son is Mat, and his daughter’s cat is Spot.
Minnie’s a girl/a woman. She’s from London/New York. Her rats/mice, Criss and Cross are
1/2 years old. They’re black/white. They are friendly/not friendly. Minnie’s 12/42 years old.
Is Minnie a girl? No, she’s a woman.
2.) feladat:
„A” diák az első, „B” diák a második képet kapja kézbe, és másik táblázatról kérdez (pl.: Mi
van az A/5-ös mezőben? „Egy macska.”). A párja választ ad, ő berajzolja, vagy beírja a
hiányzó tárgyat, tárgyakat. A következő kérdést a másik diák teszi föl.
Ellenőrzésképpen összehasonlítják a diákok a saját táblázatukat a társukéval.
Ezt a feladatot angoltanításhoz, a there is, there are szerkezet gyakorlására, állító és kérdő
mondatok alkotására, ill. a főnevek egyes és többes számú alakjának gyakorlására
készítettem.
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3.) feladat
Találd meg a különbséget! „A” diák az első (Picture A), „B” diák a második képet kapja meg.
Egymásnak elmondják, hogy mi van az ő képükön. Amikor különbségre akadnak, jelzik
egymásnak, és bekarikázzák. (Pl.: „A”: A fa alatt van egy rövid kígyó. „B”: Nem, hosszú
kígyó van a fa alatt.)
Ellenőrzésképpen elmondják a párok az osztálynak, hogy milyen különbségeket találtak.

4.) feladat
A diákok maguk rajzolnak meg vagy színeznek ki egy adott témájú képet. Egymásnak
mondják el, hogy milyen az ő képük. A másik diák a leírás szerint megrajzolja vagy kiegészíti
a képet. Ha színezniük/kigészíteniük kell, ugyanazt a képet két példányban kapják meg, az
elsőt saját ízlésük szerint színezik ki, a másodikat a társuk diktálása szerint.
Ellenőrzésképpen összehasonlítják a saját rajzukat a társuk eredeti képével.

Ezt a feladatot is lehet szöveggel végezni, ahol a hiányzó részleteket a diákok írják be.

2./ Kiscsoportos munkához
Közös produktum készítése részfeladatok alapján
A diákok kb. négyfős csoportokba rendeződnek. Egy-két tanóra alatt használható
produktumot készítenek, úgy, hogy az elején mindenki megkapja a saját részfeladatát. A
szerepeket leírják és odaadják a tanárnak. Ezen a konkrét tanórán társasjátékokat készítettek a
diákok a kiscsoportjukban közösen készített kiselőadáshoz.
Az év során sok nyelvi játékot játszunk együtt, így ismert volt számukra az Activity, a Tabu, a
Jeopardy nevű kvízjáték. A tanóra elején rövid példával bemutattam még néhány játékot, és
megkértem a csoportokat, hogy válasszanak maguknak olyat közülük, amihez hasonlót maguk
is szívesen elkészítenek. Volt olyan csoport, amelyik saját maga talált ki egy játékot a torpedó
alapján.
A társasjátékokat, vetélkedőket két óra alatt készítették el. Otthon is dolgoztak a saját
részfeladatukon. A harmadik órában kipróbálhatta az osztály a játékokat, majd szavazással
eldöntötte, hogy melyik tetszett neki a legjobban. A dupla óra végén mindenki értékelte a
saját csoportját, saját magát és társainak munkáját is.
A feladat attól vált igazán csoportmunkává, hogy a négy diáknak el kellett döntenie, ki mivel
járul hozzá a játék elkészítéséhez. Ennyire összetett feladatokat félév után szoktam végezni a
diákokkal, amikor már összeszokott a csoport, és megismerték az én elvárásaimat. Mivel a
csoportmunka nagyon komoly szervezést kíván, az órán magyarul beszélgetnek egymással, de
lehetőség szerint angol nyelvű forrásból dolgoznak, velem angolul beszélnek, és az anyagot
angolul készítik el, adják elő.
Néhány példa arra, hogy hogyan osztották meg a diákok feladatokat a játékkészítés során:
Activity/Tabu:
1. diák: kártyát tervezett ábrákkal és hátlappal
2. diák: megírta a kitalálandó és a ki nem mondható szavakat
3. diák: megírta a játékszabályt, mindenki számára érthető formában
4. diák: vezette a játékot, amikor az osztály közösen kipróbálta
Jeopardy/Tornado:
1. diák: elkészítette az interaktív táblán játszható játék tábláját
2. diák: megírta kérdéseket (és a nagyon nehéz kérdésekhez három-három válaszlehetőséget)
3. diák: megírta a játékszabályt, mindenki számára érthető formában
4. diák: vezette a játékot, amikor az osztály közösen kipróbálta
Keresztrejtvény:
1. diák: kiválasztotta és meghatározta a rejtvény szavait
2. diák: keresett egy internetes keresztrejtvény-készítő programot, és beírta, formázta a
rejtvényt
3. diák: a közös játékóra alatt ő olvasta fel a meghatározásokat, ő vezette a játékot
4. diák: segített az első diáknak, majd javította és pontozta a megoldott rejtvényeket
Lépkedős táblás játék (saját ötlet alapján):
A négy diák együtt találta ki a szabályokat

1. diák: elkészítette a játéktáblát, dobókockát és bábukat hozott
2. diák: megfogalmazta és leírta a játékszabályt
3. diák: megírta a kérdéseket (és a nagyon nehéz kérdésekhez három-négy válaszlehetőséget)
4. diák: vezette a játékot, amikor az osztály közösen kipróbálta
Egy elkészített játék táblája és kérdései. A téma Elvis Presley volt, akiről az előző napokban
tanult az osztály.
A játék menete: Az interaktív táblán csak a felső sor betűi (A-E) és az első oszlop számai (15) látszanak. A belső mezők árnyékolva vannak, így a vetélkedő csapatok nem tudják, hogy
ha az elhangzott kérdésre helyes választ adnak, nyernek-e pontot vagy vesztenek, esetleg a
tornádó lenullázza-e az összes addig gyűjtött pontjukat.
A csapatok egymással vetélkedve választanak egy kérdést a számok és betűk alapján. A
játékvezető felolvassa őket, és a csapat válaszol. Ha nem ad jó választ, a következő csapat fél
pontszámért válaszolhat. Ha jó választ adtak, a játékvezető felfedi a mezőn olvasható számot,
és a csapat megkapja a pontszámot.
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A kérdések és a helyes válaszok:
When did he
divorce his
wife?

What colour
was his hair
originally?

When did he
make his first
film debut?

When was Elvis
Presley born?

How many
people went to
his funeral?

1973
How many

brown, blond
How many

1956
What was the

Jan. 8.1935.
What kind of

About 80000
Say two of his

times did play
outside the
USA?

years did he
spend in the
army?

name of his twin major illnesses
brother?
did he have?
Jesse Garon
Presley
For how many
years did he not
appear on stage?

glaucoma,
kidney damage
What type of
music did he
play?

nicknames.
King, King of
rock’n’roll,
Elvis
When was he
drafted into
military service?

3
Why did his
family lose their
house?

2
When was his
funeral?

His father was
guilty of forging
a check
Which was his
first No.1 hit?

2 days after his
death

7

rockabilly,
rock’n’roll

1958

What was the
title of the book
by his
bodyguard?

What did he
collect?

When did he
die?

How many
songs did he
record?

Heartbreak
Hotel
When was the
first globally
broadcast
concert?

Elvis: What
happened?
Where did he
find his musical
inspiration?

police badges

1977

about 600

What did he do
in the 1960s?

What was in his
favourite
sandwich?

Why was the
park named after
him?

1973

At an Assembly
of God church

Mainly made
Hollywood
movies

Honey, bacon,
banana, peanut
butter

He asked
Americans to
send money
to Hungarians in
1956

3./ Nagycsoportos kooperatív munka – egész nyelvi csoport számára
1.) Láncfeladatok:
Ezekben a feladatokban az egész csoport részt vesz, és közösen alkot egy betű vagy szóláncot,
mondatot, történetet. Akkor működik jól, ha gyorsan reagálnak egymásra a diákok, és nem
akad el itt-ott a lánc. A gyakorlat közben nagyon kell egymásra figyelniük a diákoknak, így
sokszor közösségi élményt jelent a szépen megoldott feladat. A diákok egymásra mutatva,
labdát, gombolyagot stb. dobva hívhatják egymást, vagy egyszerűen folytathatja a következő
vállalkozó. Unalmassá válhat a feladat, ha megszabott rendben következnek egymás után a
diákok.
Ábécélánc kezdőknek: a tanár kiosztja az ábécé betűit a diákoknak. Nyelvi csoport esetén
feltehetőleg minden diák két kártyát kap. Az ábécé első betűjét hangosan fölolvassa az a diák,
akinél a betű található, erre felel a második betűt kezében tartó diák, és így tovább. A feladat
akkor jó, ha egységes ütemben olvassák a betűket helyes sorrendben, jó kiejtéssel.
Ugyanezt számokkal is el lehet játszani, emelkedő vagy csökkenő sorrendben, csak páros
vagy páratlan számot kiosztva stb.
Betűlánc témakörök bevezetéséhez, ismétléséhez: egy önként vállalkozó diák kimond egy
betűt. A következő jelentkező folytatja egy újabb betűvel, és így megy tovább a feladat, amíg
végig nem betűztek a diákok egy szót, ami az adott témakörhöz tartozik. Az utolsó diák azt
mondja, hogy „Vége”, és kimondja a szót.
Szólánc nyelvtan gyakorlásához: A tanár mond egy mondatot, amit valamilyen nyelvtani
szabály szerint kell átalakítaniuk a diákoknak. Minden diák csak egy szót mondhat, és ebből
kell összeállnia a helyes megoldásnak. Az utolsó láncszem lehet a mondatvégi írásjel. Az
angolban jól lehet a kérdőszórendet, a különböző igeidőket, a függő beszédet vagy a szenvedő
szerkezetet gyakorolni.
Történetmesélés: Egy diák elkezd egy történetet, és a többiek egy-egy mondat hozzáadásával
bővítik. A tanár adhat szókártyákat kötelezően használandó szavakkal.
2.) Egész éven át tartó közös munka:
Osztály-mesekönyv: Ötödik, hatodik évfolyamon írnak a tanítványaim közös mesét. A cél az,
hogy szívesen használják az angol nyelvet, és közös történetet hozzanak létre. Első lépésként
megegyezik a csoport egy közös keretben, amelyhez fejezeteket írnak az év során. A
kalandokat illusztrálniuk is kell. Nálam leginkább párban dolgoztak a diákok. Mikor a
meseírás lendülete lankadt, óráról órára felolvastam a fejezeteket, és a diákok nagy
izgalommal hallgatták a történetet.
A történet keretét a csoport javasolta: egy testvérpár talál egy különös formájú követ, és
amikor kezükbe veszik, hirtelen távoli időben és ismeretlen helyen találják magukat. Minden
fejezetben máshol járnak. Minden kaland vége a következő fejezet első mondata. Így a diákok
az előző író gondolatát viszik tovább.
3.) Térbeli feladatok:

Boríték címzése (kezdő): A diákok már láttak arra példát arra, és megbeszélték az órán, hogy
hogyan kell megcímezni egy borítékot. A csoport két részre oszlik, és mindkét kisebb
csoportban ugyanazt a feladatot végzi. A tanár kioszt egy-egy szókártyát a diákoknak, amin a
borítékra írandó név, házszám, utcanév, irányítószám stb. áll. A teremben vagy a folyosón
kijelöl egy téglalapalakú területet, megmutatja, hol a bélyeg a borítékon, és a diákoknak be
kell állniuk a megfelelő helyre aszerint, hogy kinél milyen szó van. Így együtt kiadják a
boríték alaprajzát.
Ellenőrzésképpen a két csoport meghallgatja egymást, és megfigyelik, hogy a másik boríték is
ugyanúgy néz-e ki.
A diákok szókártyái
Harry

Potter

4

Privet Drive

WD25
7GS

Little Whinging

Surrey

Great Britain

A kész boríték

Harry Potter
4 Privet Drive
Little Whinging
Surrey
WD25 7GS
Great Britain

Hivatalos levél írása (középhaladó/haladó): A feladat hasonló, de itt magát a levelet kell
térben elhelyezni. A diákok olvastak már hivatalos levelet, megbeszélte az osztály, hogy
milyen formában kell megírni, ez a feladat gyakoroltatja a levélírás formai követelményeit.
A diákok a következő kártyákat kapják:

Irene Cox

11 October
2013

Whitcomb
Polytechnic
20-30 Newcastle
Road
Whitcombe
WT5 4AH

Yours faithfully

The General
Manager
Fukuoka Motors
137 York Road
Durham
LT3 5HD

Dear Sir,

I look forward to hearing from you.

Would it be possible for a group of 20 Business Studies students - male and female, aged

between 18 and 22 - from Whitcomb Polytechnic to visit you before the end of this term,
which is on the 21 December?

If it is not, and you are able to see us, I should be most grateful if you could suggest a date
and let me know of any normal conditions you lay down for visits of this kind.

I realise that you must receive many requests for such visits, and that the time available may
already be booked up.

Professor Jones himself was most impressed by his own visit, and recommended that I write
to you.

I understand from my colleague, Professor William Jones, who visited your Loughton plant
last month, that you sometimes allow groups of students to tour the factory and see for
themselves how Japanese production techniques operate in a European environment.

A levél helyes formája:
Whitcomb Polytechnic
20-30 Newcastle Road
Whitcombe
WT5 4AH
The General Manager
October 2007
Fukuoka Motors
137 York Road
Durham
LT3 5HD

11

Dear Sir,
I understand from my colleague, Professor William Jones, who visited your Loughton plant
last month, that you sometimes allow groups of students to tour the factory and see for
themselves how Japanese production techniques operate in a European environment.
Professor Jones himself was most impressed by his own visit, and recommended that I write
to you.
Would it be possible for a group of 20 Business Studies students - male and female, aged
between 18 and 22 - from Whitcomb Polytechnic to visit you before the end of this term,
which is on the 21 December? I realise that you must receive many requests for such visits,
and that the time available may already be booked up. If it is not, and you are able to see us, I
should be most grateful if you could suggest a date and let me know of any normal
conditions you lay down for visits of this kind
I look forward to hearing from you.
Yours faithfully
Irene Cox
A levél szövegének forrása: library.bcu.ac.uk/learner/writingguides/1.06.htm

Tematikus terv 1.
A tanulási-tanítási egység témája: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A tanulási-tanítási egység előzményei: ………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
A tanulási-tanítási egység előkészíti: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tantárgyi kapcsolatok: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Felhasznált források: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Az óra
sorszáma
1.
2.
3.

Az óra címe

Didaktikai
feladatok

Fejlesztési
területek
(attitűdök,
készségek,
képességek)

Ismeretek,
(fogalmak,
szabályok,
összefüggések)

Tanulásszervezés
(munkaformák)

Szemléltetés
(módszerek és
eszközök)

Házi feladat

Megjegyzések

Tematikus terv 2.

A téma címe: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A téma (tanítási egység) fő céljai, feladatai: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Korábbi ismeretek: ……………………………………………………………………………………………………..……………..………………………………….…………………………………………………………
Tantárgyi kapcsolatok: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

óra
1.
2.
3.

az óra témája

az óra típusa

A tananyag feldolgozását segítő
eszközök

Tematikus terv 3.

A téma címe: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Korábbi ismeretek: ……………………………………………………………………………………………………..……………..………………………………….…………………………………………………………

óraszám
1.
2.
3.

az óra címe

óratípus

fejlesztési célok

taneszközök

tantárgyi
kapcsolatok

Tematikus terv 4.
A téma célrendszere:
A tanulók értsék meg az alábbi …………………………………………………………………………………………………………..……………………….
(konkrét ismeretek, összefüggések, folyamatok)
A tanulók legyenek képesek







példákat hozni a ………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….
adatok alapján ábrázolni a ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………….……………………………. grafikonjait, diagramjait elemezni
tanári útmutatás és munkalap segítségével diaképeket és ismeretterjesztő filmrészleteket elemezni.
mindennapi, a környezettel és az életközösségekkel foglalkozó újságcikkek szövegét értelmezni és lényegét visszaadni.
előre megadott megfigyelési szempontok, kérdések és feladatok alapján egyszerű méréseket megfigyeléseket végezni a ……………………… témában.

Előzmény:
(a korábban tanult ismeretek)
Kapcsolat más tantárgyakkal
(konkrét kapcsolódási pontok)
Óraszám
1.
2.
3.

Az óra témája, típusa

Fogalmak, folyamatok, összefüggések

A képességfejlesztés
tanulói tevékenységei
eszközei

A kooperatív tanulásszervezés szempontjai
A következőkben az óratervekben szereplő kooperatív csoportmunkák szervezési elveit, majd
a konkrét megvalósításukat mutatom be. Az elsődleges szempont a célszerűség: milyen
ismeret átadására, milyen készség fejlesztésére szeretnék csoportmunkát alkalmazni. Ezt
követi a konkrét munkamódszer kiválasztása, amitől természetesen el is lehet térni.
Rövid csoportmunka, új anyag feldolgozása
A csoportmunka leggyakoribb formája – amelyik bármely órán végezhető – az új anyag egy
részének feldolgozására irányul, a forráselemzésnek egy irányított formája. Az új típusú,
forrásközpontú tankönyvek segítségével gyakran, különösebben nagy energia-befektetés
nélkül megvalósítható: a tankönyvi források általában elegendőek, ezekhez kell a pontos
feladatleírást tartalmazó kérdéskártyákat elkészíteni.
Magas csoportlétszám esetén legalább 5-6 csoport szervezése szükséges, ez azonban nem
jelenti azt, hogy ennyiféle feladatot kell kitalálni. Ha három különböző forrást
(forráscsoportot) tudunk elemeztetni, akkor már megszervezhető a csoportmunka: két-két
csoport azonos feladatot fog végezni.
Az ellenőrzés lehet egyszerű csoportforgó: az egyik csoport válaszol, míg a másik ezt
kiegészítheti, javíthatja, illetve ha több, kisebb feladatot kaptak, akkor a két azonos forrást
elemző csoport felváltva válaszolhat. (Ez a csoportszervezési szempont természetesen a
hosszabb csoportmunkákra is alkalmazható.) Kiegészíthetjük ezt kérdésküldéssel (minden
csoport készít egy kérdést a más feladatot kapott csoportoknak, akiknek azt a csoportforgó
után meg kell válaszolniuk), vagy füllentős játékkal is (akár a tanár, akár a csoportok
felolvasnak három állítást, melyek közül az egyik hamis, ezt kell megtalálni a többi
csoportnak).
Hosszú csoportmunka, új anyag feldolgozása
A csoportmunka legritkább formája, csak akkor alkalmazom, ha a téma fontossága, az adott
csoport várható érdeklődésének mértéke és az én tárgyi tudásom mélysége találkozik. Ez a
csoportmunka ugyanis nagyon komoly előkészületeket igényel, elsősorban a források
összegyűjtése. Csak akkor ajánlom, ha különösen fontos anyagról van szó, amit a
csoportmunka révén újszerűen tudunk megközelíteni. Időtartama akár két tanóra is lehet,
hiszen itt kiemelten fontos minden csoport beszámolójának meghallgatása és alapos
megbeszélése.
A hosszabb időkeret lehetővé teszi a szakértői mozaik alkalmazását: miután mindegyik
csoport elvégezte a maga feladatát, olyan új csoportokat alakítunk, melyek mindegyik tagja
addig más-más feladatot végzett, és az új csoportok tagjai egymásnak mutatják be azokat az
eredményeket, melyeknek előző csoportjukban „szakértői” lettek).
Hosszú csoportmunka, ismétlés/összegzés
Megfelelően működő tanulócsoport esetén gyakran, akár minden anyagrész végén
alkalmazható. A dolgozat előtti összefoglaló órák nehézsége, hogy a diákok a legritkább
esetben ismétlik át egyedül, otthon az anyagot, ezért a tanári kérdésekre nehezen válaszolnak,
ugyanakkor az egyszer már megtanított anyagot még egyszer leadni egyetlen óra alatt
lehetetlen és feleslegese is. Ezt válthatja ki, ha csoportosan dolgoztatjuk fel velük a
tananyagot egy-egy szempont kiemelésével. Különösen motiváló, ha a diákok rájönnek, hogy
a szempontok között lehetnek a megírandó dolgozat esszé-témái is. A tervezés nehézsége,

hogy muszáj egy tanórába beleférnie akkor is, ha a diákok tervezhetetlen, új szempontokat
vetnek fel.
A diákok dolgozhatnak ablak módszerrel: a csoport minden tagja választ keres a kérdésekre,
ezt egy lap négy szélére leírják, majd középre kerül a konszenzusos megoldás.

I. feladat: A kis- és a nagynémet elképzelés
Rövid csoportmunka, új anyag 1.
Cél: A kis- és nagynémet elképzelés összevetése etnikai, vallási, történelmi, alkotmányos,
gazdasági és külpolitikai szempontból (a korábban tanultak felelevenítése)
Eszközök: Száray II., III. és IV. tankönyvek, atlasz (oldalszámok ezúttal nincsenek megadva:
önálló kutatómunka)
Módszer: csoportforgó
Idő: 20 perc
Öt (vagy kétszer öt) csoportot szervezünk. Minden csoport kap egy kérdéskártyát (valójában
egy szempont alá rendezett konkrét kérdést), és a megfelelő tankönyvet és atlaszt. A feladatuk
a tankönyvből kikeresni a választ a kérdésre.
Az idő leteltével a csoportok egymás után röviden válaszolnak, amit a tanár a táblán rögzít.
Kérdéskártyák a csoportmunkához

Értékeljétek a kisnémet és a nagynémet elképzelést etnikai szempontból! Milyen volt
Ausztria és Poroszország etnikai összetétele? (Száray IV.)

Értékeljétek a kisnémet és a nagynémet elképzelést vallási szempontból! Milyen volt
Ausztria és Poroszország vallási összetétele? (Száray II.)

Értékeljétek a kisnémet és a nagynémet elképzelést történelmi szempontból! Milyen
Ausztria és Poroszország történelmi múltja, szerepe? (Száray II.)

Értékeljétek a kisnémet és a nagynémet elképzelést alkotmányos szempontból! Milyen
Ausztria és Poroszország alkotmányos helyzete? (Száray III.)

Értékeljétek a kisnémet és a nagynémet elképzelést külpolitikai szempontból! Milyen
Ausztria és Poroszország külpolitikai helyzete, szövetségi rendszere? Milyen lehet a két
egység-elképzelés külföldi megítélése az erőegyensúly szempontjából? (Száray III.)

II. feladat: Az amerikai polgárháború előzményei
Rövid csoportmunka, új anyag 2.
Cél: a szabad és a rabszolgatartó államok konfliktusának elemzése
Eszközök: 1807-es törvény (Száray III. 190. oldal), Missouri-kompromisszum és a
Republikánus Párt programja (Száray III. 191. oldal)
Módszerek: csoportforgó, majd kérdésküldés
Idő: 15 perc
Kétszer vagy háromszor három csoportot szervezünk. Minden csoport kap egy kérdéskártyát,
amin a forrás lelőhelye is megtalálható. A feladatuk a forrás értelmezésével válaszolni a
kérdésekre, valamint egy-egy kérdés megfogalmazása, amit a többi csoportnak fognak
feltenni (ebben utalhatnak a múlt órán tanultakra is).
Az idő leteltével a csoportok egymás után röviden válaszolnak a kérdésekre (minden csoport
csak egy kérdésre, így az azonos feladatot végző csoportok is mind sorra kerülnek). A tanár
szervezésében átadják a kérdésüket egy más forrást olvasott csoportnak, aki azonnal
válaszolnak.
Kérdéskártyák a forrásokhoz

Mit tilt meg az 1807-es törvény? Mit nem tilt meg? Hogyan hat ez a törvény a
rabszolgák helyzetére? Hogyan függ ez össze az elmúlt órán megismert termelékenységi
mutatókkal? (Száray III. 190. oldal)

Mi a Missouri-kompromisszum lényege? Milyen kötelezettséget ró a szabad
államokra? Milyen jogi alapra hivatkozik ebben a kérdésben? Milyen – az elmúlt órán
megismert – jogi vitával függ ez össze? (Száray III. 191. oldal)

Milyen alapelveket rögzít a pártprogram 3. és 7. pontja? Hogyan függ össze a két
kérdés? Miért fontos kérdés a bevándorlás az Észak számára? Hogyan függ össze a
bevándorlás és a rabszolgaság kérdése? (Száray III. 191. oldal)

III. feladat: A telepítési törvény, a rabszolga-felszabadítás és az alkotmány-kiegészítések
Rövid csoportmunka, új anyag 3.
Cél: Lincoln céljainak és eszközeinek feltárása
Eszközök: a telepítési törvény és a rabszolga-felszabadítási nyilatkozat (Száray III. 192.
oldal), a 13., 14. és 15. alkotmány-kiegészítés (Száray III. 193. oldal)
Módszerek: csoportforgó, majd füllentős
Idő: 20 perc
Kétszer vagy háromszor három csoportot szervezünk. Minden csoport kap egy kérdéskártyát,
amin a forrás lelőhelye is megtalálható. Feladatuk a forrás értelmezésével válaszolni a
kérdésekre.
Az idő leteltével a csoportok egymás után röviden válaszolnak a kérdésekre (minden csoport
csak egy kérdésre, így az azonos feladatot végző csoportok is mind sorra kerülnek). A tanár
mindhárom forrás kapcsán mond három-három állítást, melyek közül az egyik hamis. A
csoportok megpróbálják kitalálni, melyik az.
Kérdéskártyák a csoportmunkához

Milyen feltétellel lehet a törvény értelmében földhöz jutni? Kiket kíván megnyerni
Lincoln a rendelettel? Mit jelenthet valójában a „még birtokba nem vett közös föld”? (Száray
III. 192. oldal)

Kiket és csak kiket szabadít fel a nyilatkozat? (Vesd össze a szöveget az alatta látható
térképpel!) Mi lehet ennek a gyakorlati oka, és mire hivatkozik maga a szöveg? Milyen jogot
sért a nyilatkozat? (Száray III. 192. oldal)

Hogyan zárják le a rabszolgaság körüli vitát az alkotmány-kiegészítések? Mi a
jelentőségük a rabszolga-felszabadításon túl? Milyen problémára hívja fel a figyelmet a 15.
alkotmány-kiegészítés? (Figyeljétek meg a dátumokat is!) (Száray III. 193. oldal)

Füllentős állítások (dőlten a hamis):

Csak amerikai állampolgárok juthattak földhöz. A törvény felgyorsította az őslakók
kisemmizését. A törvény növelhette az északi hadsereg létszámát.

Lincoln csak a lázadó államok rabszolgáit szabadította fel. A felszabadítás hivatkozási
alapja az emberi egyenjogúság. A nyilatkozat a feketéket szabad bérmunkásokká változtatja.

A tagállamok törvényei nem állhatnak ellentétben az alkotmánnyal. Az alkotmány
eddig is tiltotta a rabszolgaságot. A feketék választójogát korlátozni próbálták a déli
államokban.

IV. feladat: A rabszolgaság az Amerikai Egyesült Államokban
Hosszú csoportmunka, új anyag
Cél: A rabszolgaság témájának feldolgozása öt szempontból. A rabszolgaság erkölcsi
megítélése (felvilágosodás, kereszténység, cinizmus). A rabszolgaság jogi megítélése (emberi
jogok, alkotmány, tagállamok önállósága). A rabszolgaság megítélése gazdasági szempontból
(gazdaságosság, technológia, emberi és gépi munkaerő, ipari forradalom). A rabszolgaság
politikai megítélése (törvényhozás szerkezete, kétpártrendszer, új tagállamok felvétele). A
rabszolgaság ideológiai megítélése (humanizmus, fajelmélet, rasszizmus).
Eszközök: kiosztott szöveges, képi források, adatok, grafikonok, kérdéssorok
Módszerek: szakértői mozaik, duplázva
Idő: 90 perc
Öt (vagy kétszer öt) csoportot szervezünk. Minden csoport kap négy-négy forrást a hozzájuk
tartozó kérdésekkel. A csoportok közösen választ keresnek a kérésekre, a tanár körbejárva
segít és ellenőriz.
Új, ötfős csoportokat alakítunk úgy, hogy minden tag más-más feladatot végzett csoportból
kerüljön ki. Az egyes témakörök „szakértői” elmagyarázzák új csoporttársainak a kérdéseket
és válaszaikat.
Minden csoport új, vegyes kérdéssort kap: minden kérdés más-más forráscsoporthoz
kapcsolódik. A csoportok közösen választ keresnek a kérésekre, a tanár körbejárva segít és
ellenőriz.
A tanár csoportforgót alkalmazva összegzi a tanultakat és táblai vázlatot készít.

I. ERKÖLCS

E1)

E2)

E3)

E4) 1200-1250 dollár egy négerért! Alulírott a New Orleans-i piacra vennék egy nagyobb
szállítmány négert. 1200-1250 dollárt fizetnék egy fiatal férfiért, és 800-1000 dollárt egy
fiatal nőért. Többet fizetek, mint bármelyik kentucky-i kereskedő. Irodám a Broadway Hotel
mellett van, ahol mindig megtalálnak engem vagy az ügynököm. W. M. Talbott, 1853. július
2. Lexington, Kentucky
kérdések
E1. Mit látunk a képen? Miről ismerhető fel a szituáció?
E2. Fordítsd le a szöveget! Magyarázd is meg!
E3. Mit dokumentál a kép? Mi történhetett és miért?
E4. Min múlott a rabszolga ára? Még min múlhatott, amiről a szöveg nem ír?

II. JOG
J1) Függetlenségi Nyilatkozat (részlet)
Magától értetődőnek tartjuk azokat az igazságokat, hogy minden ember egyenlőként
teremtetett, az embert teremtője olyan elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel, amelyekről le
nem mondhat, s ezek közé a jogok közé tartozik a jog az élethez és a szabadsághoz, valamint
a jog a boldogságra való törekvésre.
J2) USA Alkotmány (részlet)
Az egyik államban, ennek törvényei alapján, szolgálat vagy munka céljára birtokolt
semmiféle egyént, ha egy másik államba szökik, ennek bármilyen törvénye vagy rendelkezése
következtében sem lehet az ilyen szolgálat vagy munka alól felszabadítani, hanem ki kell
szolgáltatni annak a félnek az igénylésére, melynek az a szolgálat vagy munka jár.
Azok a hatalmak, melyeket az alkotmány nem adott meg az Egyesült Államoknak, sem nem
tiltott meg az államoknak, az illető államoknak vagy a népnek vannak fenntartva.
J3) 150 dollár jutalom. Alulírottól e hó 2-án megszökött egy magát Henry May-nek nevező
néger, aki 22 éves [..] a házban nevelkedett, első osztályú komornyik. […] Valószínűleg
Louisville-ben tartózkodik, és a szökését tervezi egy szabad államba. […] 50 dollárt fizetek,
ha elfogják Louisville-ben, 100 dollárt, ha ebben az államban, és 150-et, ha az államon kívül
[…] W. Burke, 1838. szeptember 3. Bardstown, Kentucky
J4) Figyelem! Felhívjuk Boston színesbőrű lakosait, hogy óvakodjanak a bostoni rendőröktől,
mivel a polgármester és a tanács legutóbbi rendelete emberrablásra és rabszolgavadászatra
hatalmazta fel őket! 1851. április 24.
kérdések
J1. Hogy hívjuk összefoglalóan ezeket a jogokat? Indokold meg a szöveg alapján! Mi a
harmadik jog egyszerűbb neve?
J2. Foglald össze az első bekezdés tartalmát! Mit akar megakadályozni ez a jogszabály?
J3. Mitől függ a kitűzött jutalom összege?
J4. Mire vannak felhatalmazva a bostoni rendőrök? Melyik forrással függ ez össze, és
hogyan?

III. GAZDASÁG

G1)
G2) gyapottermesztés (bála)
1790
3.135
1800
73.145
1810
177.638
1820
334.378

1830
1840
1850
1860

731.452
1.346.232
2.133.851
3.837.402

G3)
A gyapotfésülő gép feltalása: 1794
A gyapotszedő gép feltalálása: 1936
G4)
népesség
vasút
ipar
gyapottermesztés
export

Észak
71%
71%
90%
0%
30%

Dél
29%
29%
10%
100%
70%

kérdések
G1. Miért volt érdemes rabszolgát tartani, ha az áruk folyamatosan nőtt?
G2. Miért nőtt meg a gyapottermesztés az ipari forradalom korában?

G3. A gyapottermesztés melyik fázisát végezték emberi, és melyiket gépi munkaerővel a 19.
században?
G4. Hogyan függ össze a táblázat utolsó két sora?

IV. POLITIKA
P1) Feketék száma és aránya az USA-ban
1790
757.208
19%
1800
1.002.037
19%
1810
1.377.808
19%
1820
1.771.656
18%

1830
1840
1850
1860

2.328.642
2.873.648
3.638.808
4.441.830

18%
17%
16%
14%

P2) USA Alkotmány (részlet)
2. szakasz. A képviselőház az egyes államok népe által minden a második évben kiválasztott
tagokból tevődik össze; […] (Képviselők és egyenes adók az ezen egyesülésbe foglalható
egyes államok között oszlanak el viszonyszámaiknak megfelelően, melyet úgy állapítanak
meg, hogy a szabad személyek teljes számához, ennél beleértve azokat, akik bizonyos évig
szolgálatra vannak kötelezve és kizárva a meg nem adóztatott indiánokat, az összes többi
személyek számának háromötödét adják.)
3. szakasz. Az Egyesült Államok szenátusa minden állam részéről, ezek törvényhozása által
hat évre kiválasztott két szenátorból tevődik össze; és mindegyik szenátornak egy szavazata
van.

P3)

P4) USA tagállamai felvételük dátumával (szürkével a rabszolgatartók)
1
1 Delaware
1776
2

Pennsylvania

1776

3

New Jersey

1776

4

Georgia

1776

5

Connecticut

1776

6

Massachusetts

1776

7

Maryland

1776

8

Dél-Karolina

1776

9

New Hampshire

1776

10 Virginia

1776

11 New York

1776

12 Észak-Karolina

1776

13 Rhode Island

1776

14 Vermont

1791

15 Kentucky

1792

16 Tennessee

1796

17 Ohio

1803

1
Louisiana
8

1812

1
Indiana
9

1816

2
Mississippi
0

1817

2 Illinois

1818

2
Alabama
2

1819

2
Maine
3

1820

2
Missouri
4

1821

2
Arkansas
5

1836

2
Michigan
6

1837

2
Florida
7

1845

2
Texas
8

1845

2
Iowa
9

1846

3
Wisconsin
0

1848

3
Kalifornia
1

1850

3
Minnesota
2

1858

3
Oregon
3

1859

kérdések
P1. Miért csökkent a feketék aránya az USA-ban?
P2. Hogyan állapítják meg a képviselők, és hogyan a szenátorok számát?
P3. Mi lehetett a két nagy párt álláspontja a rabszolgaságról? Miről jöttél rá?
P4. Hogyan alakult a szabad és rabszolgatartó államok aránya?

V. IDEOLÓGIA

I1)
Európát Afrika és Amerika támogatja

I2)
Bál Délen

I3)
I4) Gyalázat! Polgártársak, egy abolicionista* tartózkodik köztünk a legrosszabb fajtából,
hogy az Északot a Dél ellen uszítsa. Ma este a presbiteriánus templomban előadást tart.
Gyertek el és hallgatassuk el együtt békés eszközökkel a gonosz és a fanatizmus eme
eszközét! Védjük meg az államok jogait, amit az Alkotmány biztosít! Éljen az Unió! 1837.
február 27.
*abolíció (latin): eltörlés

kérdések
I1. Melyik nőalak melyik kontinenst jelképezi? Honnan ismerted fel?
I2. Milyennek látták magukat a déli birtokosok? Írd le a képet!
I3. Milyen különbség van a rajzoló szerint az angol-germán, az ír-spanyol és a fekete között?
I4. Mit akarhat eltörölni az abolicionista?

Második kérdéssor
A
E1) Milyen erkölcsi kérdést vet fel a kép? Hogyan válaszol rá?
J1) Miért nem került be ez a szöveg az USA Alkotmányába?
G1) Mi az összefüggés a három adat változása között? Miért nő együtt a felső kettő, és mi
köze ennek a harmadik csökkenéséhez?
P1) Miért növekedett lassabban a fekete népesség, mint a fehér?
I1) Milyennek látja a rajzoló a kontinensek kapcsolatát? Értékeld!
B
E2) Milyen elvi-erkölcsi alapon teszi fel a szerző a kérdést? (Két megoldás is elképzelhető.)
J2) Milyen két jog ütközését oldja fel a jogszabály?
G2) Mi az összefüggés a táblázat és az előző grafikon adatai között?
P2) Miért érezhették az északiak úgy, hogy ez a rendszer a déliek érdekeit szolgálja?
I2) Mi hiányzik a képről? Miért?
C
E3) Miért ez a leghíresebb korabeli fotó a rabszolgaság történetéről? Hogyan kapcsolható a
kor jogfelfogásához?
J3) Miért akarhat egy szabad államba szökni Henry May, ismerve az előző jogszabályt?
G3) Hogyan hatott a rabszolgaság elterjedtségére a technika ilyen fejlődése?
P3) Mi lehetett a következménye a választójog fenti szabályozásának a választási
eredményekre?
I3) Mi fejez ki az eltérő ábrázolás? Mi a „helyes” sorrend?
D
E4) Milyen erkölcsi vonatkozása van ennek a hirdetésnek? Milyen világkép következik
belőle?
J4) Mi az érdekes a szöveg szóhasználatában? Miért?
G4) Hogyan függ össze a táblázat első sora a rabszolgaság intézményével? Mindkét irányú
hatás lehetséges.
P4) Mi lehet az összefüggés a választójog, a pártrendszer és az államok aránya között?
I4) Mért hivatkozik a röplap az Alkotmányra? Milyen képet akar magáról ezzel a
hivatkozással mutatni?

V. feladat: Egyetemes történelem 1849-70
Hosszú csoportmunka, ismétlés
Cél: A nemzetállamok kialakulásának vizsgálata öt szempontból. Öt tematikus csoport:
Franciaország, Oroszország, Olaszország, Németország, USA. Öt szempont: alkotmányosság
(az államalkotás legitimálása nem dinasztikus vagy regionális, hanem nemzeti alapon,
alkotmányosság eltérései és korlátozása az egyes országokban), jogegyenlőség (nemzeti
egység érvényesítése a merev társadalmi hierarchiák felett), nemzetgazdaság (iparosítás,
vámpolitika, munkáskérdés, imperializmus), katonai erő (nemzeti intézmény, integráció
eszköze, nemzeti dicsőség, konkrét katonai konfliktusok), kultúra (nemzeti romantika,
nemzeti dicsőség és kritikája).
Eszközök: tankönyv és atlasz (Száray III., oldalszámok ezúttal nincsenek megadva: önálló
kutatómunka)
Módszerek: ablak-módszer
Idő: 45 perc
Öt (vagy kétszer öt) csoportot szervezünk. Minden csoport kap egy tanult országot és
ugyanazt az öt rendező szempontot. Ezúttal nem kapnak külön forrásokat, szabadon
használhatják a tankönyvet és a füzetükbe írt vázlatot is. A csoport tagjai ablak-módszerrel
dolgoznak. Mindenki az ablak saját oldalára feljegyzi a rövid, néhány szavas válaszait, majd
rövid megbeszélés után az ablak közepére beírják a konszenzusos megoldást.
Az ellenőrzés csoportforgóban történik.
Szempontok az összefoglaláshoz

Alkotmányosság és nemzeti elv (konfliktusok a dinasztikus és regionális elvekkel)

Jogegyenlőség és nemzetteremtés

Nemzetgazdaság és nemzeti piac (integráció, nemzeti érdekek)

Katonai erő és nemzeti függetlenség (érdekérvényesítés)

Nemzeteszme és kultúra

Történelem óravázlatok
1. óraterv: III. Napóleon
Az óra cél- és feladatrendszere: A bonapartizmus mint uralmi rendszer megértése (külpolitikai sikerrel legitimált diktatúra, birodalomépítési
törekvések, nemzeti egység megteremtése és politikai kiaknázása, paternalista belpolitika)
Az óra didaktikai feladatai: Forráselemzés gyakorlása, képi források elemzése
Osztály: 10. osztály történelem alapcsoport (nem fakultációs)
Időkeret

Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek

Tanulói munkaformák

5 perc

Az 1848-49-es
forradalmak
eredményeinek
értékelése
Az 1851-es
államcsíny és a
császárság létrejötte
III. Napóleon
belpolitikája

Ismétlő-összegző kérdések
frontálisan, táblai vázlat

Válaszadás, vázlat
vezetése

Forráselemzés egyénileg
és frontálisan, táblai vázlat

Lényegkiemelés,
értelmezés, vázlat
vezetése
Lényegkiemelés,
értelmezés, vázlat
vezetése

Louis Bonaparte 1851-es
felhívása (tankönyv 170171. oldal)
III. Napóleon rendszere,
ábra (tankönyv 171. oldal)

III. Napóleon
külpolitikája

Térképről információ
gyűjtése, képelemzés
csoportmunkában,
megbeszélés közösen,
táblai vázlat

Információgyűjtés,
értelmezés, vázlat
vezetése

II. Napóleon külpolitikája,
térkép; III. Napóleon,
festmény; Angol
karikatúra III. Napóleonról
(tankönyv 171. oldal);
Középiskolai történelmi
atlasz 85. oldal

10 perc

10 perc

20 perc

Ábraelemzés egyénileg és
frontálisan, kérdések
frontálisan, táblai vázlat

Megjegyzések: elérendő cél
Eszközök

Jogegyenlőség és szabad
verseny, alkotmányossági
törekvések
Látszatalkotmányosság:
törvényhozás korlátozása,
végrehajtás felhatalmazása
Szabadversenyes gazdaság,
paternalista
munkásvédelem,
népszavazásokkal álcázott
diktatúra
Gyarmatosítás Afrikában és
Indokínában, mexikói
kaland, bonapartizmus

2. óraterv: Oroszország
Az óra cél- és feladatrendszere: A fejlődés kényszerének megértése (Oroszország erejének látszata, elmaradásának tényezői, a birodalmi politika
és az erőegyensúly elvének konfliktusa, a modernizáció alapvető feltételei, nacionalizmus és modernizáció az irodalomban).
Az óra didaktikai feladatai: Forráselemzés gyakorlása, tantárgyi kapcsolatok erősítése, véleményalkotás
Osztály: 10. osztály történelem alapcsoport (nem fakultációs)
Időkeret

Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek

Tanulói munkaformák

Megjegyzések: elérendő cél
Eszközök

5 perc

Oroszország
helyzete és
törekvései 1849 után

Ismétlő-összegző kérdések
frontálisan, táblai vázlat

Válaszadás, vázlat
vezetése

15 perc

A krími háború

Tanári magyarázat
frontálisan, kérdve
kifejtés, táblai vázlat

Kérdések, vázlat vezetése A krími háború, térkép
(tankönyv 172. oldal)

15 perc

A könnyűlovasság
támadása:
verselemzés
Reformok

Alfred Tennyson: A
könnyűlovasság támadása,
verselemzés frontálisan
Forráselemzés egyénileg
és frontálisan, táblai vázlat

Értelmezés, kérdések

Vers szövege magyarul és
angolul

Lényegkiemelés,
értelmezés, vázlat
vezetése

II. Sándor
jobbágyrendelete
(tankönyv 172. oldal)

10 perc

Despotizmus, katonai
nagyhatalom, terjeszkedési
szándék az Oszmán
Birodalom rovására
Anglia és Franciaország a
hatalmi egyensúly mellett,
Ausztria „árulása”, Piemont
szövetségépítése,
Szevasztopol ostroma,
békekötés
Nemzeti eszme szerepe,
hősiesség átértelmezése,
technika jelentősége
Jobbágyfelszabadítás és
korlátai, szabad verseny,
jogegyenlőség

3. óraterv: Az olasz egység
Az óra cél- és feladatrendszere: A nemzetállamok létrejöttének megértése (nyelvi-kulturális nemzetfogalom, nemzet mint államalkotó tényező,
nagyhatalmi erőegyensúly kerete, nacionalizmus és romantika).
Az óra didaktikai feladatai: Forráselemzés gyakorlása, képelemzés
Osztály: 10. osztály történelem alapcsoport (nem fakultációs)
Időkeret

Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek
Tanulói munkaformák
III. Ismétlő-összegző kérdések Válaszadás,
vázlat
frontálisan, forráselemzés, vezetése
táblai vázlat

15 perc

Cavour
és
Napóleon

15 perc

A
francia-szárd- Tanári
magyarázat Kérdések,
osztrák háború
frontálisan, forráselemzés, lényegkiemelés,
táblai vázlat
értelmezés,
vezetése
Az olasz egység Térkép
értelmezése, Lényegkiemelés,
létrejötte
kérdve kifejtés, táblai vezetése
vázlat
Az olasz egység Képek értelmezése, térkép Lényegkiemelés,
beteljesülése és az értelmezése,
kérdve értelmezés,
irredenta
kifejtés, táblai vázlat
vezetése

10 perc

10 perc

Eszközök
Szárd-francia
megállapodás (tankönyv
173. oldal), Itália térképe
(tankönyv 174. oldal vagy
atlasz 72. oldal)
A zürichi béke (tankönyv
173. oldal), Itália térképe
vázlat (tankönyv 174. oldal vagy
atlasz 72. oldal)
vázlat Itália térképe (tankönyv
174. oldal vagy atlasz 72.
oldal)
Garibaldi vörösingesei és
vázlat találkozója
Viktor
Emánuellel, festmények,
(tankönyv 173. oldal),
Itália térképe (tankönyv
174. oldal vagy atlasz 72.
oldal)

Megjegyzések: elérendő cél
Itália
helyzete,
francia
nagyhatalmi
politika,
Ausztria
kiszorítása
Itáliából mint közös cél,
krími háború szerepe
Solferinoi
csata,
Vöröskereszt megalapítása,
béke (Lombardia)
Közép-itáliai forradalmak,
Garibaldi Szicíliában és
Nápolyban, Olasz Királyság
Még
megszerzendő
területek, irredenta, nemzeti
egység a
művészetben
(V.E.R.D.I.)

4. óraterv: A német egység 1.
Az óra cél- és feladatrendszere: A nemzeti egység feltételeinek megértése (etnikai-nyelvi-kulturális egységesülés és a nemzetté válás, a vallás
szerepe, a nemzet történelmi előzményei és a nemzeti dinasztiák, a nemzet mint államalkotó tényező, a nemzeti piac és gazdaság, nemzetállamok
és egyensúlypolitika).
Az óra didaktikai feladatai: Forráselemzés gyakorlása, önálló kutatómunka megadott szempontokkal
Osztály: 10. osztály történelem alapcsoport (nem fakultációs)
Időkeret

Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek
egység Ismétlő-összegző kérdések
és frontálisan, térképelemzés,
táblai vázlat

15 perc

A német
előzményei
előfeltételei

20 perc

A kisnémet
nagynémet
elképzelés

10 perc

A
porosz-osztrák Tanári magyarázat, kérdve
háború
kifejtés,
forráselemzés,
frontálisan, táblai vázlat

és a A kis- és a nagynémet
elképzelés
elemzése
csoportmunkában,
csoportforgó, táblai vázlat

Megjegyzések: elérendő cél
Tanulói munkaformák
Válaszadás,
lényeg
kiemelése,
vázlat
vezetése

Eszközök
A német gazdaság/államok Német Szövetség (Ausztria
térképe (tankönyv 177. és
Poroszország),
oldal vagy atlasz 72. oldal) Vámszövetség
következménye
Információgyűjtés,
Két db II. és egy db IV. A kis- és nagynémet
értelmezés,
vázlat tankönyv, saját tankönyv, elképzelés
összevetése
vezetése
atlasz (oldalszámok ezúttal etnikai, vallási, történelmi,
nincsenek megadva: önálló alkotmányos, gazdasági és
kutatómunka)
külpolitikai szempontból.
Kérdések, vázlat vezetése A német egység térképe, A königgraetzi csata és az
prágai béke (tankönyv Északnémet Szövetség
178. oldal és atlasz 72.
oldal)

5. óraterv: A német egység 2.
Az óra cél- és feladatrendszere: Az alkotmányosság korlátozásának és a szociális kérdés jelentőségének megértése (a bonapartizmus sikeres
másolása és legyőzése, a császári hatalom az új Németországban, a parlamentarizmus korlátozása, a munkáskérdés és a nacionalizmus,
munkásmozgalmi mítoszok).
Az óra didaktikai feladatai: Forráselemzés, ábraelemzés, véleményalkotás
Osztály: 10. osztály történelem alapcsoport (nem fakultációs)
Időkeret

Az óra menete

5 perc

Gazdasági egység, kis- és
nagynémet
elképzelés,
osztrák-porosz háború
A
porosz-francia Tanári magyarázat, kérdve Kérdések, vázlat vezetése A német egység térképe, Franciaország helyzete, a
háború
kifejtés,
képelemzés,
festmény
a
Német sedani csata, a Német
frontálisan, táblai vázlat
Császárság
kikiáltásáról Császárság kikiáltása
(tankönyv 178. oldal és
atlasz 72. oldal)
A Német Császárság Forráselemzés
és Kérdések, vázlat vezetése A
Német
Birodalom Szövetségi
állam,
ábraelemzés frontálisan és
alkotmánya
(tankönyv Poroszország
helyzete,
egyénileg, táblai vázlat
179. oldal), a Német alkotmányosság és császári
Császárság
hatalom
államrendszere,
ábra
(tankönyv 180. oldal)
A párizsi kommün
Tanári magyarázat, kérdve Lényegkiemelés,
A kommün rendeletei Nacionalista, demokratikus
kifejtés,
forráselemzés kérdések, vázlat vezetése (tankönyv 181. oldal)
és szociális törekvések,
frontálisan és egyénileg,
utólagos mítizálás
táblai vázlat

10 perc

15 perc

15 perc

Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek
Tanulói munkaformák
Eszközök
A német egység Ismétlő-összegző kérdések Válaszadás,
vázlat
eddigi lépései
frontálisan, táblai vázlat
vezetése

Megjegyzések: elérendő cél

6. óraterv: A rabszolgaság 1.
Az óra cél- és feladatrendszere: A rabszolgaság mint történelmi jelenség komplex elemzése (erkölcsi érvek és megítélés, jogi szabályozás
elemzése, gazdasági szempontok elemzése, politikai érdekek és érvek, ideológiai következmények és önigazolás).
Az óra didaktikai feladatai: Szöveges, képi források, grafikonok több szempontú elemzése, véleményalkotás, érvelés
Osztály: 10. osztály történelem alapcsoport (nem fakultációs)
Időkeret

Az óra menete

5 perc

Csoportok
megszervezése,
feladatok
elmagyarázása,
segédanyagok
kiosztása
Csoportmunka tanári Csoportmunka:
5
felügyelettel
tematikus
csoport
dolgozik,
forrásokat
elemeznek
és
egy
kérdéssort
válaszolnak
meg

20 perc

Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek
Frontális magyarázat

Megjegyzések: elérendő cél
Tanulói munkaformák
Figyelem, kérdések

Eszközök

Csoporton
belül
a Kiosztott szöveges, képi
feladatok
elosztása. források,
adatok,
Lényegkiemelés,
grafikonok, kérdéssorok
elemzés,
véleményalkotás:
válaszadás a kérdésekre

A rabszolgaság témájának
feldolgozása
öt
szempontból.
A
rabszolgaság
erkölcsi
megítélése (felvilágosodás,
kereszténység, cinizmus). A
rabszolgaság
jogi
megítélése (emberi jogok,
alkotmány,
tagállamok
önállósága). A rabszolgaság
megítélése
gazdasági
szempontból
(gazdaságosság,
technológia, emberi és gépi
munkaerő,
ipari

Időkeret

Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek

Megjegyzések: elérendő cél
Tanulói munkaformák

Eszközök
forradalom). A rabszolgaság
politikai
megítélése
(törvényhozás szerkezete,
kétpártrendszer,
új
tagállamok felvétele). A
rabszolgaság
ideológiai
megítélése (humanizmus,
fajelmélet, rasszizmus).

5 perc

15 perc

Új
csoportok Frontális magyarázat
Figyelem, kérdések
megszervezése,
feladatok
elmagyarázása.
Csoportmunka tanári Szakértői
mozaik:
a Figyelem, kérdések
felügyelettel
válaszok
bemutatása
egymásnak

Lásd fenn.

7. óraterv: A rabszolgaság 2.
Az óra cél- és feladatrendszere: A rabszolgaság mint történelmi jelenség komplex elemzése (erkölcsi érvek és megítélés, jogi szabályozás
elemzése, gazdasági szempontok elemzése, politikai érdekek és érvek, ideológiai következmények és önigazolás).
Az óra didaktikai feladatai: Szöveges, képi források, grafikonok több szempontú elemzése, véleményalkotás, érvelés
Osztály: 10. osztály történelem alapcsoport (nem fakultációs)
Időkeret
5 perc

20 perc

Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek
Csoportmunka tanári Szakértői
mozaik:
a
felügyelettel
válaszok
bemutatása
egymásnak (előző óra
felfrissítése, lezárása)
Csoportmunka tanári Csoportmunka: új, vegyes
felügyelettel
kérdéssor megválaszolása
a szakértők segítségével

Megjegyzések: elérendő cél
Tanulói munkaformák
Figyelem, kérdések

Csoporton
belül
a
feladatok
elosztása.
Lényegkiemelés,
elemzés,
véleményalkotás:
válaszadás a kérdésekre

Eszközök

A rabszolgaság témájának
feldolgozása
öt
szempontból.
A
rabszolgaság
erkölcsi
megítélése (felvilágosodás,
kereszténység, cinizmus). A
rabszolgaság
jogi
megítélése (emberi jogok,
alkotmány,
tagállamok
önállósága). A rabszolgaság
megítélése
gazdasági
szempontból
(gazdaságosság,
technológia, emberi és gépi
munkaerő,
ipari
forradalom). A rabszolgaság

Időkeret

Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek

Megjegyzések: elérendő cél
Tanulói munkaformák

Eszközök
politikai
megítélése
(törvényhozás szerkezete,
kétpártrendszer,
új
tagállamok felvétele). A
rabszolgaság
ideológiai
megítélése (humanizmus,
fajelmélet, rasszizmus).

20 perc

Tanári összegzés

Csoportforgó,
tanári Figyelem,
kérdések,
magyarázat, táblai vázlat
vázlat vezetése

8. óraterv: Az amerikai polgárháború 1.
Az óra cél- és feladatrendszere: Államszövetség vagy szövetségi állam (nemzeti piac/monokultúra és szabad kereskedelem, jogegyenlőség/merev
társadalmi hierarchia, alkotmányos egység/tagállamok szabadsága, többségi elv/regionális önállóság, keresztény és felvilágosult
humanizmus/fajelmélet).
Az óra didaktikai feladatai: Forráselemzés gyakorlása, térkép- és diagramelemzés
Osztály: 10. osztály történelem alapcsoport (nem fakultációs)
Időkeret
15 perc

15 perc

15 perc

Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek
Az
Egyesült Ismétlő-összegző
Államok növekedése kérdések, térképelemzés,
kérdve kifejtés, táblai
vázlat
Észak és Dél
Térképés
diagramelemzés
frontálisan,
kérdve
kifejtés, ismétlő kérdések,
táblai vázlat

A
polgárháború Forráselemzés
előzményei
csoportokban,
csoportforgó,
kérdésküldés, táblai vázlat

Megjegyzések: elérendő cél
Eszközök
Az
USA
térképe Nyugati
terjeszkedés
(tankönyv 190. oldal vagy (ismétlés), bevándorlás okai
atlasz 74. oldal)
és következménye, ipari
forradalom, vasútépítés
Lényegkiemelés,
Térkép és diagramok Észak és Dél összevetése:
szempontok
szerinti (tankönyv 192. oldal és mezőgazdaság
összehasonlítás,
atlasz 74. oldal)
(farmok/ültetvények),
válaszadás,
vázlat
iparosodás,
vezetése
társadalomszerkezet,
bevándorlás,
népesség,
kereskedelempolitika,
kétpártrendszer
Lényegkiemelés, vázlat 1807-es törvény (tankönyv Rabszolgaimport
tilalma,
vezetése
190. oldal), Missouri- szabad és rabszolgatartó
kompromisszum és a államok,
Alkotmány
Republikánus
Párt értelmezése
programja (tankönyv 191.
oldal)
Tanulói munkaformák
Válaszadás,
lényegkiemelés,
kérdések, vázlat vezetése

9. óraterv: Az amerikai polgárháború 2.
Az óra cél- és feladatrendszere: Nemzetállam és nagyhatalmiság (jogegyenlőség mint nemzetteremtés, alkotmányos nemzeti egységállam,
nemzeti érdekek, imperializmus és küldetéstudat).
Az óra didaktikai feladatai: Forráselemzés gyakorlása
Osztály: 10. osztály történelem alapcsoport (nem fakultációs)
Időkeret

Az óra menete

15 perc

A
polgárháború
menete

20 perc

A telepítési törvény,
a
rabszolgafelszabadítás és az
alkotmánykiegészítések

10 perc

Az új nagyhatalom

Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek
Tanári
magyarázat,
térképelemzés,
táblai
vázlat
Forráselemzés
csoportokban,
csoportforgó,
füllentős
játék

Megjegyzések: elérendő cél
Tanulói munkaformák
Figyelem,
lényegkiemelés, vázlat
vezetése
Lényegkiemelés,
szóvivői
beszámoló,
vázlat vezetése

Forrás- és képelemzés Lényegkiemelés,
frontálisan,
kérdve vezetése
kifejtés, táblai vázlat

Eszközök
A polgárháború térképe
(tankönyv 192. oldal vagy
atlasz 74. oldal)
A telepítési törvény és a
rabszolga-felszabadítási
nyilatkozat (tankönyv 192.
oldal), a 13., 14. és 15.
alkotmány-kiegészítés
(tankönyv 193. oldal)
vázlat Taft beszéde és karikatúra
az USA-ról és Kubáról
(tankönyv 194. oldal)

Hadicélok és erőforrások,
technika szerepe, a háború
jellege
Bevándorlók
megnyerése/ültetvények
ellehetetlenítése, kisajátítás
lázadásra
hivatkozva,
jogegyenlőség rögzítése
Monroe-elv, imperializmus,
önigazolás

10. óraterv: Összefoglalás
Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő
fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: A nemzetállamok kialakulásának több szempontú összevetése (alkotmányosság és nemzeti elv,
jogegyenlőség és nemzetteremtés, nemzetgazdaság és nemzeti piac, katonai erő és nemzeti függetlenség, nemzeteszme és kultúra).
Az óra didaktikai feladatai: Több szempontú összevetés, véleményalkotás, érvelés
Osztály: 10. osztály történelem alapcsoport (nem fakultációs)
Időkeret
5 perc
15 perc

Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek
Csoportszervezés és Tanári magyarázat
feladatok kiosztása
Csoportmunka tanári Csoportmunka:
öt
felügyelettel
tematikus
csoport
dolgozik, öt szempont
alapján készítenek egy
táblázatot
ablakmódszerrel

Megjegyzések: elérendő cél
Tanulói munkaformák
Figyelem, kérdések

Eszközök

Csoporton
belüli
szerepek
kiosztása,
önálló
kutatómunka,
lényegkiemelés, elemzés,
véleményalkotás:
szempontok vizsgálata

Tankönyv
és
atlasz
(oldalszámok
ezúttal
nincsenek megadva: önálló
kutatómunka)

A
nemzetállamok
kialakulásának vizsgálata öt
szempontból. Öt tematikus
csoport:
Franciaország,
Oroszország, Olaszország,
Németország, USA. Öt
szempont: alkotmányosság
(az
államalkotás
legitimálása
nem
dinasztikus vagy regionális,
hanem nemzeti alapon,
alkotmányosság eltérései és
korlátozása
az
egyes
országokban),
jogegyenlőség
(nemzeti
egység érvényesítése a
merev
társadalmi
hierarchiák
felett),

Időkeret

Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek

Megjegyzések: elérendő cél
Tanulói munkaformák

Eszközök
nemzetgazdaság (iparosítás,
vámpolitika, munkáskérdés,
imperializmus), katonai erő
(nemzeti
intézmény,
integráció eszköze, nemzeti
dicsőség, konkrét katonai
konfliktusok),
kultúra
(nemzeti
romantika,
nemzeti
dicsőség
és
kritikája).

25 perc

Csoportok
beszámolói

A
csoportszóvivők Előadás, figyelem
beszámolója

Történelem tanmenet – 11. évfolyam
A forradalmak és a nemzetté válás kora, 1814-1870
1. A bécsi kongresszus 1.
2. A bécsi kongresszus 2., a Szent Szövetség létrehozása
3. Az ipari forradalom előzményei
4. Az ipari forradalom 1.
5. Az ipari forradalom 2.
6. Az ipari forradalom társadalmi és demográfiai hatásai
7. Az ipari forradalom életmódra gyakorolt hatásai
8. A XIX. század eszméi 1.
9. A XIX. század eszméi 2.
10 A Szent Szövetség Európája 1.
11. A Szent Szövetség Európája 2.
12. A népek tavasza 1.
13. A népek tavasza 2.
14. III. Napóleon nagyhatalmi törekvései 1.
15. III. Napóleon nagyhatalmi törekvései 2.
16. Oroszország a krími háború után
17. Az olasz egység létrejötte 1.
18. Az olasz egység létrejötte 2.
19. A német egység létrejötte 1.
20. A német egység létrejötte 2.
21. A német egység létrejötte 3.
22. Az Amerikai Egyesült Államok polgárháborúja - előzmények
23. Az Amerikai Egyesült Államok polgárháborúja
24. Az USA nagyhatalommá válása
25. Ismétlés
26. Témazáró dolgozat

26 óra

A polgárosodás kora, forradalom és szabadságharc Magyarországon,
1814-1867
1. Széchenyi István programja és gyakorlati tevékenysége 1.
2. Széchenyi István programja és gyakorlati tevékenysége 2.
3. A reformkor első évtizede 1.
4. A reformkor első évtizede 2.
5. A reformkor fő kérdései az 1840-es években
6. Kossuth Lajos reformkori programja és gyakorlati tevékenysége
7. A Széchenyi – Kossuth vita
8. A reformkor társadalma és gazdasági élete
9. A polgári nemzeteszme kialakulása és a nemzetiségi kérdés
10. A reformkor kulturális élete
11. Az 1847-48-as országgyűlés
12. A pesti forradalom és a Batthyány-kormány megalakulása
13. Az áprilisi törvények
14. 1847 nyarának eseményei
15. A szeptemberi fordulat és a szabadságharc kezdete
16. 1878/48 telének eseményei

31 óra

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

A tavaszi hadjárat
A szabadságharc bukása 1.
A szabadságharc bukása 2.
Ismétlés
A megtorlás
A Bach-korszak 1.
A Bach-korszak 2.
Az 1861-es országgyűlés
A provizórium és a Húsvéti cikk
A kiegyezés alternatívái
A kiegyezés megkötése
A dualista monarchia jellemzői
A nemzetiségi kérdés 1849-68
Ismétlés
Témazáró dolgozat

A nemzetállamok és a birodalmi politika kora, 1870-1914
1. A második ipari forradalom 1.
2. A második ipari forradalom 2.
3. A második ipari forradalom 3.
4. A polgári állam 1.
5. A polgári állam 2.
6. Társadalmi és demográfiai változások a századfordulón
7. A gyarmatosítás új vonásai és a gyarmatbirodalmak 1.
8. A gyarmatosítás új vonásai és a gyarmatbirodalmak 2.
9. A tudományos gondolkodásmód változása a századfordulón
10. Új politikai irányzatok a századfordulón 1.
11. Új politikai irányzatok a századfordulón 2.
12. Az életmód és a mindennapok a XIX. század végén
13. A keleti kérdés és a Balkán 1.
14. A keleti kérdés és a Balkán 1.
15. Nagyhatalmi konfliktusok és a szövetségi rendszerek kialakulása 1.
16. Nagyhatalmi konfliktusok és a szövetségi rendszerek kialakulása 2.
17. Ismétlés
18. Témazáró dolgozat

18 óra

A dualizmus kora Magyarországon, 1867-1914
1. A kiegyezés politikai és gazdasági rendszere - ismétlés
2. A dualizmus politikai rendszerének jellege
3. A dualizmus pártviszonyai 1.
4. A dualizmus pártviszonyai 2.
5. A dualizmus gazdasága 1.
6. A dualizmus gazdasága 2.
7. Budapest világvárossá fejlődése
8. A dualizmus korának társadalma 1.
9. A dualizmus korának társadalma 2.
10. Nemzetiségi viszonyok a dualizmus korában 1.
11. Nemzetiségi viszonyok a dualizmus korában 2.

18 óra

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Új politikai irányzatok a századfordulón
A dualista monarchia válsága 1.
A dualista monarchia válsága 2.
Tudomány és művészetek a századfordulón
Életmód és mindennapok a századfordulón
Ismétlés
Témazáró dolgozat

Történelem
Tematikus terv: Egyetemes történelem 1849-70
A tanulási-tanítás egység témája: Egyetemes történelem 1849-70
A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere: A tanuló felismeri, hogy a nacionalista eszme terjedése, az ipari forradalom termékeinek
piacigénye együttesen segítik elő a nemzetállamok létrejöttét, mely állami keretként hatékonyan képes egy nép érdekeit megjeleníteni. Tudja,
hogy az Egyesült Államokban a polgárháború teremti meg az egységes piac kialakításának lehetőségét, és így az ország nagyhatalommá válását
(kerettantervi követelmény).
A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: A bemutatott téma a tanmenetben az 1814-70 közti korszak része.
A tervezés során azért került elkülönítésre, mert a korszak első felét tanárjelölt tanította az 1848-49-es európai forradalmakig.
Osztály: 10. osztály történelem alapcsoport
Óra

A téma órákra
bontása

Didaktikai
feladatok

1.

III. Napóleon

Forráselemzés
gyakorlása, képi
források elemzése

Fejlesztési
területek
(attitűdök,
készségek,
képességek)
A bonapartizmus
mint uralmi
rendszer megértése

2.

Oroszország

Forráselemzés
gyakorlása,

A fejlődés
kényszerének

Ismeretanyag
(fogalmak,
szabályok stb.)

Módszerek,
munkaformák

Szemléltetés,
eszközök

Külpolitikai sikerrel
legitimált diktatúra,
birodalomépítési
törekvések, nemzeti
egység
megteremtése és
politikai
kiaknázása,
paternalista
belpolitika
Oroszország
erejének látszata,

Kérdve kifejtés,
csoportmunka

Tankönyvi szöveg,
ábra, térkép, képek;
Atlasz,
kérdéskártyák
csoportmunkához

Kérdve kifejtés,
egyéni munka

Tankönyvi szöveg,
térkép; kiosztott

Óra

A téma órákra
bontása

Didaktikai
feladatok

tantárgyi
kapcsolatok
erősítése,
véleményalkotás

Fejlesztési
területek
(attitűdök,
készségek,
képességek)
megértése

3.

Az olasz egység

Forráselemzés
gyakorlása,
képelemzés

A nemzetállamok
létrejöttének
megértése

4.

A német egység 1.

Forráselemzés
gyakorlása, önálló
kutatómunka
megadott
szempontokkal

A nemzeti egység
feltételeinek
megértése

Ismeretanyag
(fogalmak,
szabályok stb.)
elmaradásának
tényezői, a
birodalmi politika
és az erőegyensúly
elvének konfliktusa,
a modernizáció
alapvető feltételei,
nacionalizmus és
modernizáció az
irodalomban
Nyelvi-kulturális
nemzetfogalom,
nemzet mint
államalkotó
tényező,
nagyhatalmi
erőegyensúly
kerete,
nacionalizmus és
romantika
Etnikai-nyelvikulturális
egységesülés és a
nemzetté válás, a
vallás szerepe, a
nemzet történelmi
előzményei és a

Módszerek,
munkaformák

Szemléltetés,
eszközök

versszöveg

Kérdve kifejtés

Tankönyvi szöveg,
térkép, képek;
Atlasz

Kérdve kifejtés,
csoportmunka
(kutatómunka)

Tankönyvi szöveg,
térkép; Atlasz;
kérdéskártyák
csoportmunkához

Óra

A téma órákra
bontása

Didaktikai
feladatok

Fejlesztési
területek
(attitűdök,
készségek,
képességek)

5.

A német egység 2.

Forráselemzés,
ábraelemzés,
véleményalkotás

Az alkotmányosság
korlátozásának és a
szociális kérdés
jelentőségének
megértése

6.

Rabszolgaság 1.

Szöveges, képi
források,
grafikonok több
szempontú
elemzése,
véleményalkotás,
érvelés

A rabszolgaság
mint történelmi
jelenség komplex
elemzése

Ismeretanyag
(fogalmak,
szabályok stb.)

Módszerek,
munkaformák

nemzeti dinasztiák,
a nemzet mint
államalkotó
tényező, a nemzeti
piac és gazdaság,
nemzetállamok és
egyensúlypolitika
A bonapartizmus
Kérdve kifejtés
sikeres másolása és
legyőzése, a
császári hatalom az
új Németországban,
a parlamentarizmus
korlátozása, a
munkáskérdés és a
nacionalizmus,
munkásmozgalmi
mítoszok
Erkölcsi érvek és
Csoportmunka
megítélés, jogi
szabályozás
elemzése, gazdasági
szempontok
elemzése, politikai
érdekek és érvek,
ideológiai
következmények és

Szemléltetés,
eszközök

Tankönyvi szöveg,
kép, térkép; Atlasz

Szöveges, képi
források,
grafikonok,
táblázatok;
kérdéskártyák
csoportmunkához

Óra

A téma órákra
bontása

Didaktikai
feladatok

Fejlesztési
területek
(attitűdök,
készségek,
képességek)

7.

Rabszolgaság 2.

Szöveges, képi
források,
grafikonok több
szempontú
elemzése,
véleményalkotás,
érvelés

A rabszolgaság
mint történelmi
jelenség komplex
elemzése

8.

Az amerikai
polgárháború 1.

Forráselemzés
gyakorlása, térképés diagramelemzés

Államszövetség
vagy szövetségi
állam

Ismeretanyag
(fogalmak,
szabályok stb.)

Módszerek,
munkaformák

önigazolás
Erkölcsi érvek és
Csoportmunka
megítélés, jogi
szabályozás
elemzése, gazdasági
szempontok
elemzése, politikai
érdekek és érvek,
ideológiai
következmények és
önigazolás
Nemzeti
Kérdve kifejtés,
piac/monokultúra és csoportmunka
szabad
kereskedelem,
jogegyenlőség/mere
v társadalmi
hierarchia,
alkotmányos
egység/tagállamok
szabadsága,
többségi
elv/regionális
önállóság,
keresztény és
felvilágosult
humanizmus/fajelm

Szemléltetés,
eszközök

Szöveges, képi
források,
grafikonok,
táblázatok;
kérdéskártyák
csoportmunkához

Tankönyvi szöveg,
diagram, térkép;
Atlasz;
kérdéskártyák
csoportmunkához

Óra

A téma órákra
bontása

Didaktikai
feladatok

Fejlesztési
területek
(attitűdök,
készségek,
képességek)

9.

Az amerikai
polgárháború 2.

Forráselemzés
gyakorlása

Nemzetállam és
nagyhatalmiság

10.

Összefoglalás

Több szempontú
összevetés,
véleményalkotás,
érvelés

A nemzetállamok
kialakulásának több
szempontú
összevetése

Ismeretanyag
(fogalmak,
szabályok stb.)
élet
Jogegyenlőség mint
nemzetteremtés,
alkotmányos
nemzeti
egységállam,
nemzeti érdekek,
imperializmus és
küldetéstudat
Alkotmányosság és
nemzeti elv,
jogegyenlőség és
nemzetteremtés,
nemzetgazdaság és
nemzeti piac,
katonai erő és
nemzeti
függetlenség,
nemzeteszme és
kultúra

Módszerek,
munkaformák

Szemléltetés,
eszközök

Kérdve kifejtés,
csoportmunka

Tankönyvi szöveg,
kép, térkép; Atlasz;
kérdéskártyák
csoportmunkához

Csoportmunka

Tankönyvi szöveg,
kép, térkép; Atlasz;
szempontok
csoportmunkához

A történelem tematikus terv készítésének szempontjai
A bemutatott tematikus terv elkészítésénél három szempontcsoportot tartottam szem előtt:

a külső körülményeket, elsősorban a tantervi előírást, az eddig feldolgozott tananyagot és a gyakorlóiskolai jelleget,

az aktuális tananyag sajátosságait és jelentőségét (a nemzetállamok tematikáját),

valamint a tanulócsoport sajátosságait és a velem való kapcsolatát.
A három szempont sajnos nem volt teljesen összeegyeztethető, így olyan döntést kellett hoznom, ami nem mindegyiket veszi maradéktalanul
figyelembe.
Az aktuális tananyag (Egyetemes történelem 1814-70) a hatályos tantervünk szerint tízedikes tananyag. A csoportot egy kollégámtól vettem át, a
lemaradást tehát örököltem. Másrészt vezetőtanárként a tanév első félévében is három tanárjelöltem volt, az egyikük ebben a csoportban
gyakorolt. A tanítási gyakorlat időzítése független a csoportok haladásától, így csak a témakör első felét, az 1814 és 1849 közti korszakot
tanította a jelölt. Pontosabban az eredeti ütemterv szerint tovább jutott volna el, de haladási üteme lassabbnak bizonyult az eredetileg tervezettnél.
Összegezve, a külső körülmények a minél gyorsabban haladásra ösztönöztek volna, ám végül ezt a szempontot kellett a legnagyobb mértékben
feláldoznom.
Az aktuális tananyag véleményem szerint kulcsfontosságú a későbbi történelmi tanulmányok, de valójában általánosságban a történelmi és
társadalomtudományos gondolkodás elsajátításában. A nemzetállami keretek mindmáig világunk meghatározó elemei: a politikai rendszerek
legitimációs bázisa, a társadalmi egyenlőség elvárása, a gazdasági protekcionizmus körüli viták, a katonai konfliktusok értelmezési kerete és a
nacionalizmus ideológiája és kulturális lenyomatai mind-mind ennek a korszaknak az öröksége. Úgy véltem, hogy ezért szükséges a témát
alaposabban, sok forrással, véleményalkotásra serkentéssel feldolgozni. Ráadásul a témakör tartalmaz egy még inkább általánosítható, mert
erkölcsi kérdéseket felvető témát, mégpedig a rabszolgaságét. Ennek az alaposabb körüljárásával kettős célom volt. Egyrészt reméltem, hogy
szakmai szempontból hasznos lesz annak a megtanítása, hogyan fonódnak össze a különböző részterületek (politikai rendszer, gazdaság,
társadalom, ideológia) a történelemben, és hogyan lehet ezeket komplexen, mégis egy konkrét kérdésre fókuszálva bemutatni. Másrészt bíztam
benne, hogy a történelem iránt amúgy mérsékelten érdeklődő gyerekeket is érdekelhet egy olyan téma, amivel gyakran találkoznak a magas és a
populáris kultúrában, és aminek következményei napjainkban is világosak, hogy magyarországi analógiáiról ne is beszéljünk. Összegezve a
tananyag sajátosságai inkább a lassabb, alaposabb feldolgozásra csábítottak.
Ez utóbbi szemponttal szorosan összefügg, és egymást erősíti a tanulócsoport jellege és a velem való kapcsolata. Mint említettem, kapcsolatunk
még nem régi keletű, a bemutatott téma tanításakor még csak két hónapos volt. Nyilvánvalóan fontos célom az alaposabb megismerésük, ami
csak fokozott órai aktivitás, a tanulókat minél inkább bevonó módszerek és feladatok mellett lehetséges. Szintén fontos a megismerés a másik
irányban: alkalmat kell adnom rá, hogy megtapasztalhassák, milyen munkát, gondolkodást, teljesítményt várok el, hogyan kérdezek és reagálok,

milyen követelményrendszer állítok eléjük. Összegezve a tanulócsoport sajátosságaiból kiindulva több határterületet érintő, illetve tudatosan és
ismétlődően rendszerezett tematikus terv készítését véltem célszerűnek.
Mivel a második és a harmadik szempont, azaz a tananyag és a tanulócsoport sajátosságai egy irányba hatottak, míg az első, a külső körülmények
ellenkező irányba, a tervezésnél végül csak a második és harmadik szempontot tudtam figyelembe venni. Igyekeztem a tanulókat minél inkább
mozgató feladatokat kitalálni a szó mindkét értelmében: minél inkább bevonni őket az órai munkába, és minél inkább megmozgatni a
gondolkodásukat és érzelmeiket. Ugyanakkor fontosnak tartottam, hogy megismerjék a velem való munka részleteit és követelményeit, a
tankönyv és az atlasz használatát, a vázlatkészítést, a számonkérések követelményeit.

Vitamódszer az oktatásban
1. Bevezetés
A vitamódszer (disputa) lényege, hogy a diákok egy általuk választott, rendszerint a
mindennapi élethez valamilyen módon kapcsolódó témáról felkészülten, szigorú szabályok
által meghatározott keretek között vitatkoznak. A vitatéma kiválasztását követően a diákok
csoportokba rendeződve különböző szerepeket vállalnak / kapnak, majd szerepüknek
megfelelően érvelnek a felvetett probléma mellett vagy ellen. A diákok egy újabb
csoportjának feladata a vita értékelése, a vitában elhangzott érvekre és ellenérvekre alapozott,
részletesen indokolt döntéshozatal. A vita menetére vonatkozó szabályokban a csoport
előzetesen megállapodik.
A vitamódszer jellemzője, hogy egyszerre nagyon sokféle képességet, készséget fejleszt:
- önálló ismeretszerzés és rendszerezés,
- logikus gondolkodás
- kritikus gondolkodás
- anyanyelvi kommunikáció,
- együttműködés,
- érdekérvényesítés,
- elfogadás,
- állampolgári felelősségvállalás.
2. A vitamódszer egy konkrét példán keresztül
A vitatéma: Genetikailag módosított (GMO) élőlények előállításának, a GMO élőlényekből
készült termékek forgalomba hozatalának engedélyezése
Előzetes ismeretek: molekuláris biológia alapjai, GMO élőlények létrehozása (baktériumok,
élesztőgombák genetikai módosítása; inzulin előállítása géntechnológiai módszerrel;
növények és állatok genetikai módosításának céljai, előnyök és veszélyek)
Előkészítés, tervezés:
A megállapodás szerint a vita az országgyűlésben zajlik. A döntéshozók a vitát követően a
parlamenti képviselők (6-10 fő). A GMO élőlények engedélyezése mellett két csoport tagjai
érvelnek: a GMO élőlényekkel folytatott kísérleteket támogató tudósok (3 fő), illetve a
gyógyszeripari, élelmiszeripari cégek képviselői (3 fő). Az ellenzők két csoportjába
ugyancsak tudósok (3 fő), illetve a civil környezetvédők (3 fő) tartoznak. A vitát egy vagy két
diák (moderátor) vezeti.
A csoport megállapodik a vita kereteiben, szabályaiban. Elsőként például a GMO élőlények
és termékek engedélyezését támogató tudósok kapnak szót, a csoport mindhárom tagja 3-3
percet beszélhet. Ezt követően az ellenző tudósok sorakoztatják fel érveiket ugyanolyan
időkeretben. Rövid egyeztetés után mindegyik csoport az érvelések sorrendjének megfelelően
1-1 kérdést intézhet a másikhoz. A válaszadásra 2-2 perc áll rendelkezésre. Ezután kapnak
szót a gyógyszeripar és az élelmiszeripar, majd a civil környezetvédők képviselői, ugyancsak
3-3 percben. A felszólalásokat ez esetben is kérdések és válaszok követik.
A felszólalások és a kérdések – válaszok egy lehetséges sorrendje

Támogató tudósok
Ellenző tudósok
Kérdések – válaszok
Gyógyszer- és élelmiszeripar képviselői
Civil környezetvédők
Kérdések – válaszok

3 felszólalás
3 felszólalás
1-1 kérdés és
válasz
3 felszólalás
3 felszólalás
1-1 kérdés és
válasz

9 perc
9 perc
4 perc
9 perc
9 perc
4 perc

A csoporttagok kiválasztása történhet sorshúzással, illetve egyéni döntés alapján. A sorshúzás
mellett szól, hogy biztosan a terv szerint alakulnak a csoportlétszámok, nincs szükség
kényszerű kompromisszumokra. Másrészt az is, hogy a diákok olyan szerepbe kerülhetnek,
ami kényszeríti őket a nézőpontváltásra. A tapasztalatok azt mutatják, hogy azok a vitázók,
akik olyan szerepet kaptak, amellyel nem azonosulnak, jobban felkészülnek, pontosabban
érvelnek.
A csoporttagok frontális keretben gondolattérképet készítenek, összegyűjtik azokat a
fogalmakat, problémákat, amelyek a vita során előkerülhetnek. A gondolattérkép jó tervező
eszköz, segíti a problémák azonosítását, rendszerezését.
Felkészülés a vitára
A csoportok tagjai felosztják egymás között azokat a témákat, amelyek mellett vagy ellen a
vita során érvelni kívánnak. A felkészüléshez célszerű szakirodalmat, forrásokat adni a
diákoknak (akár idegen nyelven is). A feladatmegosztásból következik, hogy a csoportok
valódi kooperatív csoportként működnek. A vitában – a parlamenti képviselők kivételével –
mindenkinek meg kell szólalnia, és a felszólalások sorrendjét, tartalmát egyeztetni kell. A
parlamenti képviselőknek a vita lezárásakor szakmai érvekkel kell alátámasztaniuk
döntésüket, így nekik is át kell nézniük az ajánlott szakirodalmat.
A feladatok felosztását követően a csapattagok egyéni adatgyűjtést végeznek vállalt
részfeladataikhoz kapcsolódóan, és elkészítik 3 perces érvelésüket. Az anyaggyűjtés és a
felkészülés időtartama kb. 1 hét. A vita előtt a csoporttagok egyeztetik érvelésüket.
A vita a közösen megállapított szabályok szerint zajlik. A képviselők ismertetik döntésüket,
részletes indoklást fűznek hozzá. Az indoklás és a döntés csak a vitában szerzett
tapasztalatokon, benyomásokon alapulhat, vigyázni kell arra, hogy ne befolyásolja a
szimpátia, nem érvényesüljön csoportnyomás. Erre a vitát vezető diákoknak, illetve a
tanárnak kell ügyelnie.
A vita után mindenképpen kerüljön sor értékelésre. Az értékelés része legyen a csoporttagok
önértékelése (hogyan látták saját szerepüket, teljesítményüket a vitában; mi volt az erősségük,
mi volt a gyengeségük); a csoportok önértékelése (együttműködésre, hatékonyságra
vonatkozzon); a csoportok egymás közötti értékelése.
Természetesen nagyon sokféle témát lehet találni a vitamódszerhez. Nagyon sikeres a
környezetvédelmi témakörök (pl. hulladéklerakó, szennyvíztisztító, vegyipari üzem stb.
telepítése) feldolgozása pl. egy lakossági fórum keretében.

