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Óraterv

1. Alapadatok:

Pedagógus neve: Tóth Stefany Júlia 

Műveltségi terület: Magyar  irodalom és történelem

Tantárgy: Történelem és Irodalom óra + Technika óra

Célcsoport: előtanulmányokat végző 12 évesek

Főtéma: II. Rákóczi Ferenc 

A témakör megnevezése:  II Rákóczi Ferenc, Kuruc korszak, Kuruc irodalom

Az óra típusa:Új ismeretet feldolgozó óra, az új ismeretek alkalmazására szolgáló óra.

Oktatási célok: II Rákóczi Ferenc és kuruc korszaknak ismertetése, Magyar történelmünk egyik fontos konfliktusának megértése, Kuruc magyar 

irodalom megismerése, Építészeti egységek (hídak) elnevezése Rákócziról

Nevelési célok:önálló ismeretszerzés gyakorlása, összefüggések meglátása, ok- okozati kapcsolatok feltárása, Magyarság tudat növelése, 

megismerjük hazánk múltját, hisz akkor a magunk magyar gondolkodásmódját is megértjük

Képzési célok: koncentrált figyelem fejlesztése az óra eleji játékkal. Fejlődjön az ismeretek és olvasott szöveg átadásának képessége, hosszú 

távú emlékezet

Az óra didaktikai feladatai: A tanulók megelőző tudására építve, részben önálló ismeretszerzésre támaszkodó ismeretbővítés, majd ennek a 

közös megbeszéléssel, tanári magyarázattal történő kiegészítése, megerősítése. A tanultak alkalmazása egyszerű feladathelyzetekben. 

Helyesírási, kommunikációs  készség fejlesztése.

Tanítandó fogalmak:

 Az órán használt tankönyv címe: www.rubicon.hu és www.wikipedia.hu felhasználása,  képek forrása: google.com, versek forrása: mek.hu

http://www.rubicon.hu
http://www.wikipedia.hu
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Eszközigény: füzet, toll, fénymásolt tananyag (általam szerkesztett), számítógép, internet, feladatlap, újrahasznosított anyagok, ragasztó
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2. Óraterv

Tanítási idő
Logikai 

egység
Tanári tevékenység Tanulói tevékenység Taneszköz

Tantárgyi 

koncentrác

ió

Reflektálás

5  per

Ráhangolódá

s

Játék (kuruc 

zene 

bejátszása)

Kuruc dal ’Fel fel vitézek a 

csatára 

fénymásolt dalszöveg kiosztása

egyszer meghallgatjuk, majd 

utána dal bemutatása

dal hallgatása majd 

éneklése

utána megtippelni 

melyik történelmi 

korszakból való

megosztani mit tudnak 

II. Rákóczi Ferencről

fénymásolt 

dalszöveg 

feldobja a 

hangulatot és 

felkelti a gyermek 

érdeklődését a 

korszak iránt

20 perc II. Rákóczi 

Ferenc

A feladatlap követése míg a 

gyerekek olvassák, új szavak 

megértetése 

Feladatlap felolvasása 

, 

internet Szókincsfejlesztés 

és magyar 

történelem 
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tudástár bővítése 

10 perc

II. Rákóczi 

Ferenc 

feladatlap 

felügyelet párban megválaszolják 

a gyerekek a 

feladatlapon feltett 

kérdésekre a választ

feladatlap csoportmunka, 

szövegértés, 

logikai készségek 

fejlesztése

válaszok 

megbeszélése

válaszok korrigálása válaszok felolvasása 

felszólítás szerint

feladatlap

20 perc

Kuruc versek 

megismerése 

Csínom Palkó felolvasása 

és megbeszélése, ’elemzése’

vers történetének 

megbeszélése (többi 

vers otthonra házi 

feladat elolvasni)

fénymásolat

rajta a 

versekkel

irodalmi tudás 

bővítése, régi 

magyar 

szóhasználat 

megismerése

15 perc budapesti Rákóczi híd 

bemutatása és további hidak 

ismertetése

képek és 

szövegrészletek 

hidakról, azok 

papír, toll, hazai építészeti 

egységek 

megismerése és 
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tanulmányozása együtt beazonosítása

30 perc
makett híd 

építése

hídmakett bemutatása hídmakett építése 

(választhatnak a 

felsorolt hidak közül) 

képek, illusztrációk 

segítségül szolgálnak

újrahasznos

ított 

anyagok 

(műanyag 

karton,fapál

cika), 

ragasztó, 

cellux, 

festék 

finom motorika 

fejlesztése, 

fővárosunk 

megismerése 
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