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A témahét megnevezése:   „ Mindennapi élet az ókori Hellászban” 

 

 

Feldolgozott téma: A demokrácia működése Athénban 

                                      Az ókori görögök életmódja: öltözködés, étkezés, oktatás, zene, sport 

és gyermekjátékok. 
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Megvalósító osztály: 5.a 

 

Időkerett/ a tevékenység időtartama: 3 NAP – 15 ÓRA / 2 tanóra áthelyezéssel/ 

 

TÉMAHÉT: 

Témahét fogalma: A tananyag komplex elsajátításának egyik lehetséges formája az un. 

témahét, amikor az adott tárgykört a diákok 3-5 tanítási napon, esetleg hosszabb időkeretben 

iskolai és iskolán kívüli helyszíneken, rugalmas időkeretek között, változatos 

tevékenységtípusok és sokszínű módszertani eszközök segítségével dolgozzák fel.  

 

A témaválasztás indoklása: 

 

A témahét vezető tárgya a történelem volt. Ezért a választott témában, mely nagyon sok 

lehetőséget nyújtott számunkra, elsősorban a szociális és állampolgári kompetencia 

célkitűzéseit próbáltuk megvalósítani.  

Mindenki számára fontos tudni, hogy az ókori Görögország az európai kultúra egyik 

kitéphetetlen gyökere. A görögöknél a család összetartó ereje, valamint a tudás fontossága 

alapozta meg a társadalmuk erejét. 

 Társadalmuk és művészetük fejlettsége hatással voltak egymásra és az utókorra.   

 

  

 

 

A  Periklész kori athéni demokrácia az ókor legfejlettebb társadalmát teremtette meg, 

melynek vívmánya közkinccsé vált. 

Periklész, a kiváló athéni politikus gondolatai a demokráciáról: 



 
 „Törvényeink szerint a személyes ügyeket tekintve, mindenki egyenjogú.   ….hogy a 

közösség előtt kinek miben van jó híre, … itt a kiválóság ér többet. És ha valaki olyasmire 

képes, ami a város javára van, szegény sorsa nem áll útjában.  

A szabadság szellemében intézzük el közügyeinket, és mindennapi tevékenységeink során 

nem válunk gyanakvókká egymással szemben, nem haragudva meg szomszédunkra, ha 

egyszer a maga kedve szerint cselekszik, és nem öltve szemrehányó tekintetet, ami, bár nem 

büntetés, mégis rosszul esik neki. 

Ilyen nyíltszívűek vagyunk a magunk közötti érintkezésben, azt azonban, amit az állam 

parancsolt, elsősorban tiszteletből nem merjük áthágni…” 

Ezek a gondolatok világossá teszik azt, hogy számukra fontos volt az ember, az 

állampolgár. 

Tanulóink a demokráciáról kialakult tudásuk segítségével, valamint a népgyűlés 

dramatizálásával, eljátszásával megtették az első lépéseket azon az úton, amely majd 

képessé teszi őket arra, hogy aktívan, tudatosan vegyenek részt a közügyekben.  

Természetesen más kompetencia területek fejlesztése is megtörtént.  

A görög művészet és tudomány csodálatos alkotásai nélkül az emberiség kultúrkincse 

sokkal szegényebb lenne és folyamatossága nélkülük elképzelhetetlen. Tanulóink ide 

is betekintést nyerhettek.  

 



 

A görögöket összetartó fontos kapocs a sport szeretete, a játékok tisztelete volt. A 

gyerekek összemérhették erejüket az ókori görög olympiai játékokban is.  

 

 

Összegzésül a témahét folyamán tanulóink találkoztak az ismeretszerzés különböző, 

sokszínű módszereivel, formáival (a megszokott, hagyományos tanulásszervezési 

eljárásokat felbontva, de nem korlátozva a tanórák tantárgyi tartalmát), tevékenyen 

vettek részt a programban, a témát sokoldalúan közelítették meg, a témahét adta 

lehetőségeken keresztül a kulcskompetenciák fejlesztése megtörtént. 

  

 

 

Célunk az volt, hogy normává tegyük a gyerekek számára az emberiség (az ókori 

görögök) értékeinek védelmét, élményszerű helyzetek teremtésével a tanulók kapjanak 

életkoruknak megfelelően használható, praktikus ismereteket a demokrácia 

működéséről, megalapozzuk bennük a világ iránti nyitottságot, tájékozott, befogadó, 

empatikus személyiségű, tevékeny állampolgárokat neveljünk és persze vállaljanak 

felelősséget egyéni vagy közös tetteikért.  

 A témahét során személyes élményeken keresztül tudtuk érzékeltetni azokat a 

történelmi folyamatokat, melyek megalapozzák a tanulóinkban a történelmi tudatukat. 



Történelmi tudat nélkül nem lehet a jelent megérteni és a jövőt építeni. 

Szeretnénk, ha tanulóink ezekből a gondolatokból, értékekből vérteznék fel magukat 

készülve a valós életre. 

 

                                                                                                                                                                  

 

A fejlesztett kulcskompetenciák: 

 

- Anyanyelvi kompetencia: beszéd, beszédértés, olvasás, szövegértés, írás, 

szövegalkotás, helyes nyelvhasználat 

- Matematikai kompetencia 

- Szociális és állampolgári kompetencia: együttműködési készség, egymás 

megértése, empátia, konszenzuskészség, kompromisszumkészség, vélemény 

kinyilvánítása, vitakészség, kérdésfeltevés, szabálykövetés fejlesztése, biztonság és 

felelősség kialakítása a tevékenység során. 

- Vállalkozói kompetencia 

- Kulturális kompetencia: zene, festészet, kreativitás 

- A tanulás tanulása 

- Személyes kompetencia: önfejlesztő kompetencia: önbizalom, identitástudat, 

tudatosság, befogadó-készség, önkifejező-készség, önszabályozó-készség fejlesztése. 

- Kognitív kompetencia: kreativitás, alkotókészség, figyelem, koncentráció, 

kíváncsiság, tudásszerző, ismeretszerző képességek, megfigyelés, elemzés, érvelés, 

következtetések levonása, összefüggések felismerése, rész-egész kapcsolata, számolási 

készség, logikus gondolkodás.  

 

 

 

 

Alkalmazott módszerek: 

   

Kooperatív csoportmunka 

Csoportmunka 

Frontális osztálymunka 

Páros munka 

Egyéni munka 

(Részletesebben az aktuális óravázlatoknál található) 

 

 

 



           TÉMAHÉT – Mindennapi élet az ókori Hellászban 

 

Tanóra HÉTFŐ KEDD SZERDA 

1. Testnevelés  

Az olympiai játékok  

Irodalom  

Népgyűlés az ókori Athénban 

- dramatizálás 

Természetismeret  

Görög ételek 

Hogyan készítsünk görög 

salátát? 

2. Matematika  

 

Matematika  

Nagy görög matematikusok 

Matematika 

 A matematika története 

3. Irodalom  

Népgyűlés - dramatizálás 

Rajz 

Ókori görög motívumok és 

vázafestés 

Ének  

Ókori  görög énekek, 

hangszerek 

4. Technika  

A görögök öltözködése, 

viselete. Készítsük el saját 

khitonunkat! 

Rajz  

Ókori görög motívumok és 

vázafestés 

Testnevelés  

olympiai játékok 

5. Történelem  

A család és a gyermek az 

ókori Görögországban. 

Informatika  Testnevelés  

Játsszunk olympiai 

játékokat! 

6. Történelem  

Mit játszottak az athéni 

gyerekek? 

 DU: Találkozzunk az 

Agorán! Induljon a játék! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


