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A tevékenység átfogó/hosszú távú célja: 

 A múlt megismertetése, ezáltal segítségnyújtás a gyerekeknek, hogy könnyebben 

eligazodhatnak saját világukban. 

 Megalapozni az általános iskolai történelemoktatással az általános műveltség történelmi 

tárgyi tudását.  

 Az ismeretek és a képességfejlesztés között egyensúlyt teremteni. 

 Eredményesen felkészíteni a tanulókat a középiskolai tanulmányokra. 

 Az értékek megőrzésének fontosságát ismerjék fel a tanulók. 

 

 

A tevékenység közvetlen célja: 

 A tanulók a mindennapi órák és a tananyag adta korlátok szorításán engedve egy héten át 

a tanórákon (rajz, matematika, természetismeret, angol, történelem, testnevelés, nem 

szakrendszerű nyelvtanóra) alaposabban ismerkedjenek meg a nagy földrajzi felfedezések 

témakörével. 

 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

 Anyanyelvi kommunikáció 

 Idegen nyelvi kommunikáció 

 Matematikai, természettudományi és technológiai kompetetencia 

 Digitális kompetencia 

 A tanulás tanulása 

 Személyközi és állampolgári kompetencia 

 Vállalkozói kompetencia 

 Kulturális kompetencia 

 

 



A tevékenység feladata: 

  A kíváncsiság, öntevékenységi vágy felkeltése. 

 Az azonosulás, a beleélés képességének fejlesztése. 

 Az önmegismerés-önismeret fejlesztése. 

 Az igényesség (rend, harmónia, pontosság) kialakítása. 

 A művészi kifejezés, alkotási vágy motivációja. 

 Manipulációs készség és képesség fejlesztése. 

 Mozgáskoordináció fejlesztése. 

 A kommunikáció, anyanyelv fejlesztése. 

 Az ok-okozati összefüggések felfedeztetése. 

 A tanulásra való motiváció. 

 Emlékezet fejlesztése. 

 A reprodukciós képesség fejlesztése. 

 A vizuális megfigyelőkészség és rendszerező gondolkodás fejlesztése. 

 Téri és időbeli tájékozódás fejlesztése. 

 Térképhasználat fejlesztése. 

 Az együttműködés, a kooperatív készség fejlesztése. 

 Empátiafejlesztés. 

 Az értékelés, önértékelés képességének kialakítása, véleménynyilvánítás. 

 Alkalmazkodás különböző munkaformákhoz. 

 

 

 

 

 

 



 

A tevékenységgel érintett korosztály/ évfolyam: 6. b osztály  

 

 

A tevékenység időtartama: 1 hét-8 óra 

 

A tevékenység kapcsolódása a kompetencia alapú programcsomaghoz: 

A 2009/2010-es tanévben a történelem tantárgyon belül került bevezetésre a szövegértés-

szövegalkotás B programcsomag a 6. b osztályban. 

Az általunk használt Mozaik Kiadó 6. osztályos történelem tankönyvéhez jól illeszkedik a fent 

említett programcsomag. A témahéthez kapcsolódó modul nem található ugyan a 

programcsomagban, de a kompetencia alapú órákon megismert módszerekkel és 

munkaformákkal igyekeztünk feldolgozni a témahét tananyagát, ezáltal a gyerekek 

gyakorolhatták ezeket a módszereket és munkaformákat. 

 

A tevékenység módszerei: 

 Kooperatív tanulás 

 Kutatás 

 Felfedezés 

 Gyűjtőmunka 

 Információfeldolgozás 

 Plakátkészítés 

 Szervezés, meggyőzés 

 

A tevékenység szervezeti keretei/javasolt helyszínei: 

 Tantermek, sportcsarnok, sportcsarnok körüli terep 

 

 



 

A tevékenység eszközei: 

 könyvek, papír, csomagolópapír, filctoll, olló, vaktérkép, falitérkép, magnó, fonal,kréta, 

színes ceruza, feladatlap, körző, vonalzó, naptár, stopper, jelölő, térkép a tájékozódási 

futáshoz 

 

1.számú óravázlat: történelemóra 

Időpontja: 2010. április 12. 

Célja: Az újkori egyetemes történelem eseményeinek, folyamatainak, 

összefüggéseinek, fogalmainak kronológiai, topográfiai és névadatainak, hosszabb-

rövidebb szakaszainak a megismertetése, fejlesztése. 

Világtörténelmi látásmód fejlesztése.  

Legyenek tanulóink nyitottak a történelmi kérdések felismerésére, megoldására, 

differenciált értékítélet kialakítására. 

 

Feladata: Ismeretszerző és feldolgozó képesség fejlesztése. 

A kifejezőképesség fejlesztése. 

Az időben és a térben való tájékozódás fejlesztése. 

Ok-okozati összefüggések felismertetése. 

 

Vázlata:1.  Csoportalakítás. (Kontinensek nevével.) 

 2.A teljes szöveg áttekintése. 

 -Cím értelmezése 

 -Tájékozódás a szövegben 

 -A teljes szöveg elolvasása 

 3. A szövegegységek elolvasása 

 -részekre osztás a csoporton belül 

 -szakértői mozaik módszer 



 -vázlat-és plakátkészítés 

 4. Összegzés, a megértettek alkalmazása 

 -Mondatkiegészítés 

 -feladatok ellenőrzése 

 

Fejlesztési területek, szintek: anyanyelvi kommunikáció, személyközi, vállalkozói, 

kulturális kompetencia 

 

Módszerek/szervezési mód: csoportmunka 

 

Eszközök: tankönyv, füzet, atlasz, munkafüzet 

 

Várt eredmények: Szövegértés-szövegalkotás, valamint a történelmi látásmód 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 .számú óravázlat: rajzóra 

Időpontja: 2010.április 13. 

Célja: Megismerni a felfedezéseket segítő találmányokat, földrajzi helyeket, 

felfedezők portréját, felfedezett kultúrákat. 

Feladata: Kézügyesség, memória fejlesztése. 

Vázlata: 1. Motiváció: 1492-Vangelis; dél-amerikai népzene hallgatása; beszélgetés e 

korról történelmi és földrajzi ismereteire támaszkodva. 

  2. Csoportalakítás témaválasztás alapján: a) Felfedezők portréja 

b) Nevezetes hajók rajzának 

elkészítése filctollal 

c) Új kultúrák képírásának 

másolata 

3. Fő rész: A rajzok elkészítése. 

4. Reflektálás: az elkészült rajzok értékelése. 

   

Fejlesztési területek, szintek: Esztétikai-művészeti tudatosság fejlesztése. 

Módszerek/szervezési mód: csoportos foglalkozás 

Eszközök: magnó, vízfestés, szénrajz, filctoll- és ceruzarajz 

Várt eredmények: A kompetenciák fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. számú óravázlat: történelemóra 

Időpontja: 2010. április 13. 

Célja: A szövegfeldolgozás, lényegkiemelés technikájának elsajátítása. 

A szóbeli kommunikáció fejlesztése kiselőadás tartásával. 

Az egymástól való tanulás elsajátítása. 

A szövegalkotási képesség fejlesztése a tanulói beszámoló elkészítésével. 

A véleménynyilvánítás képességének és a kritikai gondolkodás fejlesztése a tanulói 

kiselőadások szempontok alapján történő meghallgatásával. 

Feladata: A témával kapcsolatos irodalom gyűjtése, tanulmányozása, a média 

felhasználása. 

A vállalt feladat elvégzése. 

Egymás munkájának figyelemmel kísérése. 

Vázlata: 

1. Ráhangolódás: a múlt órai ismeretek felidézése totó formájában; 

motiváció: óriási képkirakó Machu Picchuról. 

2. Jelentésteremtés: tanulói kiselőadások meghallgatása, megtartása. 

a) Észak-Amerika őslakói 

b) Aztékok 

c) Inkák 

d) Maják 

e) Európa és Amerika találkozása  

3. Reflektálás: a kiselőadások tanulói és pedagógus által történő értékelése; 

kérdéssor alapján az elhangzottak megértésének ellenőrzése.  

Fejlesztési területek, szintek:  

A tanulás tanulása. 

Vállalkozói kompetencia. 

Kulturális kompetencia. 

Anyanyelvi kommunikáció. 



Módszerek/szervezési mód: páros munka, egyéni munka 

Eszközök: könyvek, feladatlap, falitérkép 

Várt eredmények: Az önálló tanulás képességének elsajátítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.számú óravázlat: angolóra 

 

Időpontja: 2010. április 14. 

 

Célja: Összefüggő mondatok alkotása a felfedezőkről angol nyelven. 

 

Feladata: A meglévő angol kifejezések és ismeretek felidézése. 

 A felfedezők és a hozzájuk kapcsolódó kifejezések rendszerezése. 

 

Vázlata:1. Táblán angol szavak párosítása-tanulónként egy pár. 

 2. Csoportalakítás. 

 3. Csoportonként egy borítékban felfedező nevei. Nevek mellé írni, ki mit 

fedezett fel. 

 4. Csoportonként ellenőrzés. 

 5. A felfedezők tengeri utazásaik során milyen növényekkel, állatokkal 

találkozhattak? Szógyűjtés, rajzolás. 

 6. Hajók útvonalának követése a falitérképen. 

 7. Munkák megtekintése. 

 

Fejlesztési területek, szintek: Kommunikációs, idegen nyelvi, esztétikai kompetencia 

 

Módszerek/szervezési mód: gyakorlás, egyéni és csoportmunka 

 

Eszközök: kréta, boríték, szókártyák, színes ceruzák, falitérkép 

 

Várt eredmények: Rövid, összefüggő szövegalkotás a felfedezőkről angol nyelven. 

 



 

5.számú óravázlat: Nem szakrendszerű nyelvtanóra 

Időpontja: 2010. április 14. 

 

Célja: Alapkészségek intenzív fejlesztése. 

 

Feladata: Nyelvtani ismeretek elmélyítése földrajzi nevek írásával. 

  Szókincsbővítés. 

  Szövegértés fejlesztése. 

  Írásbeli szövegalkotás fejlesztése. 

  

 Vázlata: 1. Mit kell tudnom? (matematikai műveletek végzése; hibás földrajzi nevek 

kijavítása) 

  2. Csoportalakítás (kirakóval), szereposztás. 

  4. Portugálok Indiában: ismeretterjesztő szöveg feldolgozása. 

  5. Hajónapló készítése, melyből a többi csoport rájön arra, melyik felfedezőről 

van szó. 

  6. Keresztrejtvény. 

 

 Fejlesztési területek, szintek: anyanyelvi kommunikációs kompetencia. 

 

 Módszerek/szervezési mód: egyéni, csoportmunka 

 

 Eszközök:  vaktékép, Iránytű c. feladatgyűjtemény, feladatlap 

 

 Várt eredmények: A tanulók szókincse bővül, írásbeli szövegalkotásban jártasabbak 

lesznek, a korábban tanult nyelvtani ismereteik elmélyülnek. 



6.számú óravázlat: természetismeret -óra 

 

Időpontja: 2010. április 15. 

 

Célja: A kontinensek felismerése, égtájak alapján való tájékozódás. 

 

Feladata: Anyanyelv, térképhasználat fejlesztése. 

Vázlata: 1. rendtartó intézkedések. 

 2. Motiváció villámkérdésekkel, a témával kapcsolatban már tanult ismeretek 

előhívása. 

 3. A földrajzi felfedezések okai, a megvalósításhoz szükséges technikai 

eszközök. Egyéni vélemények meghallgatása. 

 4. A felfedezett kontinensek megnevezése, az Európába behozott növények 

kontinensekhez való társítása. 

 5. Gyerekek előadásai előzetes felkészülés és anyagkijelölés után.  

 6. Térképismeret: vaktérképen bejelölni a nagy felfedezők útját. 

 7. A nagy földrajzi felfedezések következményei. 

 

 

 Fejlesztési területek, szintek: A természettudományos kompetencia fejlesztése. 

 

Módszerek/szervezési mód: egyéni és frontális osztálymunka. 

 

Eszközök: kréta, vaktérkép, falitérkép, Földrajzi atlasz 

 

Várt eredmények: Ismerje fel a kontinenseket, tájékozódási képesség fejlődése. 

 



7. számú óravázlat: matematikaóra 

Időpontja: 2010. április 16. 

 

Célja: A nagy földrajzi felfedezések c. témához kapcsolódó matematikai feladatok 

megoldása. 

 

Feladata: Az arány-arányosság alkalmazása a feladatok megoldása során. 

 

Vázlata: 1. Csoportalakítás. 

 2. Képesség szerinti differenciálás: Kolumbusz által megtett út a) légvonalban; 

b) térkép alapján; 1 nap alatt megtett út; 1 óra alatt megtett út. 

 3. Kolumbusz tengerészeinek 61 napi élelmiszerszükségletének kiszámítása. 

 4. Kolumbusz következő útjának időtartama. 

 5. Magellán 265 tengerészének hány százaléka veszett oda a föld 

körbehajózása során? Százalékszámítás. 

 

Fejlesztési területek, szintek: Anyanyelvi, matematikai, természettudományos 

kompetencia fejlesztése. 

 

Módszerek/szervezési mód: frontális, differenciált, csoportmunka. 

 

Eszközök: Falitérkép, körző, vonalzó, naptár, fonal. 

 

Várt eredmények: A tanultak alkalmazása a történelem tananyaghoz kapcsolódóan. 

 

 

 

 



8. számú óravázlat: testnevelésóra 

Időpontja: 2010. április 16. 

Célja: A nagy földrajzi felfedezések témahéthez kapcsolódóan térképi tájékozódás 

tájfutó feladatokkal.  

 Feladata: Tájékozódás a térben térkép segítségével. 

Vázlata: 1. Az óra előkészítése, szervezési feladatok. 

 2. Fő rész: Tájékozódási futófeladatok a sportcsarnok környékén előre kijelölt 

pályán időre térkép segítségével. 

 Levezetés: csoportfogó. 

Fejlesztési területek, szintek: Szociális kompetenciák. 

Módszerek/szervezési mód: Páros munka, csoportmunka 

Eszközök: térképek, jelölők, stopper, pályalap 

Várt eredmények: A tanuló tudja megtalálni a kijelölt pontokat és sorrendben 

teljesíteni a kijelölt pályát. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Összegzés 

 

A kompetencia alapú oktatás bevezetése során sajnos év közben kellett kitaposnunk a saját 

utunkat és kísérletezgetve, tapogatózva rájönni a fenti oktatás mikéntjére. Többes számban 

írom ezeket a sorokat, mert úgy tapasztaltam a 120 óra (tanfolyamok össz. időtartama) alatt, 

hogy a problémák szinte azonosak voltak, ugyanazokkal a gondokkal küzdöttek a kollégák és 

ugyanúgy bizonytalanok voltak, mint én. A továbbképzések akkor kezdődtek, amikor már 

javában tartott a tanév, s ez igencsak megnehezítette a dolgunkat. Nem volt ideje leülepedni 

annak a rengeteg új ismeretanyagnak, amellyel bombáztak minket, hiszen rögtön alkalmazni, 

tovább is kellett adni azokat.  Szintén zavartkeltő volt, hogy bizonyos témákkal kapcsolatban 

csak részinformációkat adtak át nekünk. Ez történt a témahét, modul, projekt, 

tantárgytömbösítés esetében is. 

2010 februárjában viszont részt vettünk egy olyan tanfolyamon, ahol pont ezekkel a 

„varázsszavakkal” ismertettek meg bennünket, és végre kezdtünk tisztán látni. 

Mindenki elkészítette a saját témahetének, projektjének a vázlatát, azt közösen az 

oktatóval együtt kiveséztük, értékeltük. 

Ez nagyon jó volt, hiszen egy biztos támpontot kaptunk, s ezzel tulajdonképpen a témahét, 

a projekt megvalósításához vezető úton az első lépést meg is tettük.  

 Előadónk, Zágon Bertalanné azt tanácsolta, hogy kezdetben kicsit markoljunk. Én úgy 

érzem, ezt a tanácsot megfogadtam.  

A „kevesebb sokszor több” elvét alkalmazva szerény témahetet tartottam a kollégák 

segítségével, de sikereset. A „nem TÁMOP-os kollégák” is szívesen bekapcsolódtak és 

hasznát látták, díjazták a változatosságot, újdonságot, amit az óráikba így 

belecsempészhettek. 

Úgy gondolom, hogy jövőre az idei témahét tapasztalataival merünk majd többet markolni 

(hiszen már ráéreztünk az ízére) és így többet is fogni.  

 

        Véghné Máthé Mónika 

 

 

 

 



 

 


