
Tanítási órák tervezetei az Öveges Kálmán Gyakorló Iskolából 

osztályfőnöki és történelem óra 

Összeállította: Dr. Varga József docens 

 

1. Óratervezet 

Készítette: Kocsis Tiborné 
Tantárgy: Osztályfőnöki óra 
Témakör: Közösség és személyiség 
Az óra feladata: 
„Volt egyszer egy nyár” -  a nyári vakáció emlékeinek felelevenítése, megosztása a 
társakkal 
 
Fejlesztési feladatok: 
a szociális kulcskompetencia fejlesztése, a kommunikációs kompetencia fejlesztése, a 
többszörös intelligencia területeinek erősítése, a kreativitás fejlesztése, az 
információk konvertálása, a kooperációra való képesség fejlesztése 
 
Az óra helye a tanítási – tanulási folyamatban:  
Az óra egy projekt első órája, mely projekt az élmények, személyes tapasztalások 
társakkal történő megosztásának lehetőségeivel foglalkozik. A projekt folytatásaként 
magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret órákon a tantárgyközi 
integrációt kihasználva építkezik tovább a téma. 
 
Tevékenységi formák: 
csoportmunka (4 fő/csoport), frontális munka 
 
Az órai tevékenységek eszközei: 
szókártyák, CD- k, CD lejátszó, „varázsláda” , ritmushangszerek 

 
 

Az óra menete 
Ráhangolás 
 
Játék a szavakkal: 
A csoporttagok az óra témájának egy-egy szavát húzzák 
(volt – egyszer – egy - -nyár) 
Feladat: Alkossatok mondatokat az általatok húzott szavakkal, téma a nyár! 
Mondjátok el egymásnak ezeket a mondatokat a „Keveredj!” játék során. 
(A játék lényege: A gyerekek a teremben a „Keveredj!” felszólításra sétálni kezdenek, 
az „Állj!” szóra megállnak, aki éppen előttük áll, annak elmondják a mondatukat. A 
játékot kétszer – háromszor ismételjük.) 
Pl. Az idei nyár nagyon meleg volt. Egyszer jártam a hegyekben is. Találkoztam egy jó 
barátommal is a nyáron. A nyár a kedvenc évszakom. Stb 
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Játék a hangokkal 
Feladat: Hallgassátok figyelmesen a következő zajokat, zörejeket, hangokat! 
Válogassátok ki, melyekről jut eszetekbe a nyár! Vitassátok meg egymással a 
választásotokat! 
 

Jelentésteremtés 
 
A nyár hangjai 
Feladat: Hallgassatok meg sorrendben három zenei részletet! Beszéljétek meg 
csoportban, melyiket találjátok nyári hangulatúnak, indokoljatok is! 
(Kaláka – válogatás, Tátrai – Szűcs: Latin, Ghymes: Álombálom) 
 
„Nyílj ki, varázsláda!” 
Feladat: Minden csoport jelöljön ki egy képviselőt, aki a varázsládánkból kiválaszt 
egy tárgyat, amely a nyarat juttatja eszébe. A többiekkel együtt keltsék életre ezt a 
tárgyat, legyen főszereplője egy kb. 2 perces jelenetnek! 
 

„Körbe – karikába” 
Feladat: Kettős kört alkotunk. A külső kör hívószava ” Szerencsére”, a belső kör 
hívószava „Sajnos”. A két körben állók egymás felé fordulnak, és a saját 
hívószavukkal mondanak egy gondolatot a nyárról. 
Pl. „Szerencsére” sokat tudtam úszni a Balatonban. „Sajnos” a nyaralásunk alatt két 
napig esett az eső.   Stb. 
Tapsra a belső kör balra indul, a következő tapsra megállnak, és a játék folytatódik az 
új partnerrel.  
 

Reflektálás 
Az óra lezárásához új csoportokat alkotunk számozással. Minden csoportban lesz  1. 
2. 3. 4. számú tanuló. Az új csoportokhoz egy asztalhoz ülnek az azonos számot 
viselő gyerekek.  
 
Állókép 
Feladat: Küldjetek képeslapot a nyaralásról! Állítsatok össze egy állóképet, melyen 
megörökítitek a nyaralás mozzanatait!  
A csoportok bemutatják a „képeslapokat”, a többiek pedig megfejtik, mit ábrázoltak 
a képek.  
 
Hangverseny 
Feladat: A gyerekek különféle hangszereket választanak, és az óra mottóját „Volt 
egyszer egy nyár” ezzel a hangszerrel kísérve énekel 
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2. Óratervezet 
 

Készítette: Janszkyné Vörös Anikó 

Tantárgy: Történelem  8. osztály (13-14 éves tanulók) 
Témakör: Magyarország története 1945-től napjainkig 
Tananyag: Forradalom és szabadságharc Magyarországon, 1956 
 
 
 

A TANÓRA MENETE 
 

I. Ismétlés az előző órák anyagából: 
 
Tanári kérdések: Mikor fejeződött be a II. világháború? (1945. szeptember 2.) 
                            Melyik hatalmi érdek-csoportba tartozott hazánk? (szovjet) 
                            Melyik párt vette át az ország irányítását 1949 után? (kommunista 
párt) 
                            Mikor vezették be az új pénzt, a forintot? (1946. augusztus) 
 
A tanulók kártyákat húznak, amelyeken már tanult fogalmak vannak. Ezeket kell 
röviden meghatározni:  
Kékcédulás választások: az 1947-es magyar választások ismert neve. A választáson a 
lakóhelyüktől távol levők ún. kék cédulát kaptak, mellyel máshol is leadhatták 
szavazatukat. Ezt kihasználta a kommunista párt, és bizonyos emberek a kék 
cédulákkal több helyen is szavaztak. 
Internálótábor: olyan táborok, ahová „az államra nézve veszélyes”- de 
bűncselekményt el nem követett – embereket zártak. 
ÁVH: Államvédelmi Hatóság: az ötvenes években nagy létszámú fegyveres politikai 
rendőrség. Az elnyomás fő eszközéül szolgált. 
Koncepciós per: bírósági eljárás, amely valójában megfélemlítő akció. Hazug 
vádakkal, hamis bizonyítékokkal és kikényszerített vallomásokkal megrendezett 
tárgyalás. Az ítéletet ezekben a perekben előre eldöntik. 
Államosítás: a magántulajdonban levő vagyontárgyak, vállalatok, üzletek, földek, 
iskolák stb. állami tulajdonba vétele. 
 
II. Az új anyag feldolgozása: 
Motiváció: Nagy Imre képe fenn van a táblán, egy 
tanuló előzetes felkészülés után röviden beszél 
róla. 
 
NAGY IMRE (1896- 1958). Közgazdász, államférfi. 
1921-ben bekapcsolódott a kommunista párt 
újjászervezésébe. 1929- 1944-ig a Szovjetunióban 
élt, itthon a kommunista párt központi vezető-
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ségének tagja. Belügyminiszterként egyik irányítója volt az 1945-ös földosztásnak. 
1953-tól miniszterelnök. Kormányprogramjában jelentős változásokat hirdetett meg, 
a mezőgazdaságban és az iparban. Megkezdte a törvénytelenségek felszámolását. 
1955 tavaszán felmentették és kizárták az MDP-ből. 1956. október 23-án éjjel ismét 
miniszterelnök lett. Intézkedéseiről még lesz szó az órán. November 4. után a 
jugoszláv nagykövetségre menekült, majd zárt tárgyaláson 1958-ban koncepciós 
perben halálra ítélték, majd június 16-án- hazaárulás vádjával- kivégezték. 1989. 
június 16-án, Budapesten ünnepélyesen újra temették.  
 
 
Az osztály csoportokban dolgozik, a következő témákon: 
a./  Nagy Imre reformjai 
b./  Mi történt 1956 őszén, Magyarországon? 
c./  Az októberi események, a szabadságharc győzelme 
A csoportoknak a tankönyv (Helméczy Mátyás: Történelem az ált iskola 8. évfolyama 
számára, NT. 2005. 165-167. oldal) ill. bármely szakirodalom segítségével adunk 
szöveget, melyet a tanulóknak közösen kell megbeszélni, majd a szóvivő elmondja a 
többieknek is a választ. 
 
Ajánlás a szövegek kijelölésére:  
a./  1953-ban, Sztálin halála után felkelések, sztrájkok törtek ki, Kelet-Berlinben és 
Csehországban. Moszkvába hívták a szocialista országok vezetőit, köztük Rákosit és 
felszólították őket a változtatásokra. Ezután Rákosi pártfőtitkár maradt, de a 
miniszterelnök Nagy Imre lett. Az új kormányfő a következő programot terjesztette 
az Országgyűlés elé: 

 a politikai elítéltek szabadon bocsájtása 
 az internálótáborok felszámolása 
 a magánvállalkozások engedélyezése 
 engedély a tsz-ből való kilépésre 
 a nehézipar erőltetett ütemű fejlesztésének visszafogása 
 

b./  A Nagy Imre és Rákosi közti többéves hatalmi harc azzal ért véget, hogy 
Moszkva megvonta bizalmát a sztálinista vezetőtől és posztját Gerő Ernőnek adták. 
Az ország őt legalább annyira gyűlölte, mint Rákosit, Nagy Imre viszont nem kapott 
tisztséget. 1955-ben a pártból is kizárták.  Az elégedetlenség fokozódott, az 1956-os 
lengyel események a pesti és a vidéki egyetemistákat is cselekvésre ösztönözték. 
Október 23-án tömegtüntetést szerveztek, hogy követeléseiket érvényesítsék. 15 
órakor a tömeg a Parlament előtt követelte Nagy Imre kinevezését, majd az ország 
önállóságát. A Rádió székháza előtt tűzharc kezdődött, este a forradalmárok 
ledöntötték a zsarnokság jelképét, a Sztálin szobrot. 24-én hajnalban megjelentek a 
szovjet tankok, a tömeg megfélemlítésére, de a főváros lakossága ellenállt. 
Moszkvából szovjet vezetők érkeztek, akik lemondatták Gerőt, helyette Kádár János 
lett a párt főtitkára, Nagy Imre pedig újra miniszterelnök lett. 
Gondolkozz, beszéld meg párban! Ezzel a feladattal kell kitölteni a következő 
táblázatot. 
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Rákosi időszakát jellemezte Nagy Imre új irányvonalát jellemzi 

Törvénysértő koncepciós perek Törvénysértő perek felülvizsgálása, az 
ítéletek enyhítése 

Termelőszövetkezetek erőszakos szervezése Lehetővé teszi a kilépést a 
termelőszövetkezetekből 

Államosítások Engedélyezik a magánvállalkozásokat 
Tömeges internálás, kitelepítések Az internálótáborok megszüntetése 
Csak a nehézipart fejleszti, jórészt az 
életszínvonal rovására. 

Ígéretet tesz az életszínvonal javítására 

 
 
A forradalom budapesti eseményeit a következő térképen követik a tanulók:   
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A térkép segítségével számoljatok be 1956. október 23-a, 24-e eseményeiről! (a 
térkép a táblán látható, forrás: Bihari Péter: A 20. század története fiataloknak, Holnap 
Kiadó 1991. 328. oldal) 
 
 
c./  Október 28-án Nagy Imre tűzszünetet rendelt el, feloszlatta az ÁVH-t, 
engedélyezte a Kossuth- címer visszaállítását. Az eseményeket „nemzeti 
forradalomnak” minősítette. Újjáéledt a többpártrendszer, de a pártok közötti 
indulatok nehezen csillapodtak. 30-án, Nagy Imre bejelentette, hogy hazánk kilép a 
Varsói Szerződésből. Így néhány napra szabad ország lettünk. De veszélybe kerültek 
a kelet-európai szovjet érdekek, felborulással fenyegetett a törékeny európai 
erőegyensúly. Közben a nyugati államok a Szuezi válsággal voltak elfoglalva. A 
Szovjetunió fegyveres katonákat küldött a magyar szabadságharc leverésére. Az 
USA közölte, hogy Magyarországot nem tekinti „potenciális szövetségesének”.A 
több ezer szovjet páncélos, november 4-én legyőzte a magyar forradalmárokat és 
másodszor is megszállta hazánkat.  
 

 

Képek Budapest utcáiról, 1956. novemberben (forrás: 
Helméczy M. Történelem 8. évf. 167. oldal) 

III. Összefoglalás:   
Hiányos szöveg kiegészítése, önálló munkában. 
 
Melyek voltak a szovjetek gyors katonai sikereinek okai? 
A támadás vasárnap hajnalban történt, amikor magyar katonák alig tartózkodtak a 
laktanyákban. Előzőleg csapdába csalták a magyar katonai vezetőket. Nem volt, aki 
kiadja az ellenállási parancsot. Minden magyar katonai egységre két-háromszoros 
szovjet túlerő jutott. A tankok ezreivel és a kiképzett szovjet katonákkal jobbára csak 
kézifegyverekkel felszerelt fiatalok álltak szemben. 
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IV. Vázlat írása a füzetbe: 
 

1. Sztálin halála 
2. Ellentétek, Rákosi és Nagy Imre politikájában 
3. A reformerők megerősödése 
4. 1956. október 23.  A forradalom győzelme 
5. A szovjet hadsereg beavatkozása 
6. A forradalom leverése, hazánk megszállása. 
 

V. Az óra zárása: 
Tanári összegzés, a forradalom jelentőségének megfogalmazása:  
A szabadságharcot a szovjet túlerő leverte, de emléke kitörölhetetlen maradt és a 
későbbiekben jelentősen befolyásolta hazánk történelmét. Részlet felolvasása Nagy 
Imre beszédéből, melyet az ítélet kihirdetése után mondott 1958-ban: 
 
Engedje meg az igen tisztelt Népbírósági Tanács, pár szóval indokoljam a kegyelmi 
kérdéssel kapcsolatos álláspontomat. 
…egyetlen vigaszom ebben a helyzetben az a meggyőződésem, hogy előbb vagy utóbb a 
magyar nép majd felment azok alól a súlyos vádak alól, amelyeknek súlyát most nekem kell 
viselnem…. Úgy érzem, eljön az idő, amikor ezekben a kérdésekben, nyugodtabb légkörben, 
világosabb látókörrel,  a tények jobb ismerete alapján igazságot lehet szolgáltatni az én 
ügyemben is…. 
 (forrás: Száray Miklós- Kaposi József: Történelem IV. középiskolák, 12. évf. NT.  2006. 
206.oldal) 
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