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Óravázlat 
A pesti árvíz 

 
 
Készítette: FERENCZYNÉ CSETE ANIKÓ 
Tantárgy: magyar nyelv és irodalom (4. osztály) 
Témakör: A haza minden előtt 
Tananyag: Veress Dániel: Az árvízi hajós 
Tananyagot megalapozó ismeretek: A 19. század történelmi eseményei. A reformkor főbb 
követelései, ismert személyiségei. 
Javasolt taneszköz:  Hétszínvilág  olvasókönyv  4. o.(Apáczai Kiadó) 
                                Hétszínvilág munkafüzet  4. o. (Apáczai Kiadó) 
 
Az óra menete: 
 
I. Előkészítés, ráhangolás 
 
1. Helyesejtés: időtartam gyakorlat a szövegből kiemelt szószerkezetekkel 
 
Olvassátok el némán, a fólián látható szószerkezeteket! 
Olvassátok fel hangosan a magánhangzók és a mássalhangzók időtartamának (rövid és hosszú 
hangok) helyes érzékeltetésével! 
 

hirtelen enyhülés 
 

mélyebben fekvő 
 

felerősödő fagyban 
 

méteres hótakaró 
 

óriási víztömeg 
 

életét kockáztatva 
 

rémítő óráiban 
 

legszomorúbb éjszakáján 
 

 
Munkaforma: önálló, frontális 
Ellenőrzés, értékelés: a hibák javítása a szempont szerinti újraolvasással, szükség esetén  
után mondással a tanítói bemutatást követően 
Szempont: a szószerkezetek időtartamának megfelelő olvasás (az időtartamok helyes 
érzékeltetésével). 
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2. Motiváció: Történelmi kalandozás 
 
Csoportban fogtok dolgozni. Minden csoport kap egy szövegrészletet. Állapítsátok meg, 
melyik híres történelmi személyhez kapcsolódik! 
A csoportok jó megfejtésének jutalma a táblán látható puzzle egyes darabjainak megfordítása. 
 

 Közhírré tétetik 
           Keressük azt a magyar fejedelmet, aki daliás, hosszú hullámos hajú. 
Jó kiállású és kackiás bajszú. A Habsburg birodalom elleni felkelés élharcosa, a Szatmári 
béke sárba tiprója. Fenséges császárunk I. Lipót, fő-és jószágvesztésre ítélte. 
Ez vár a bujdosó védelmezőire is. 
 
Kit keresnek?  (II. Rákóczi Ferenc) 
 

 Egérrágta szöveg 
           Míg Zrínyi, Dobó és a többi hősök megtanítottak arra, hogyan kell a hazáért 
harcolni,.............................arra tanított meg, hogyan kell a hazáért dolgozni. Idejének egy 
részét magyarországi birtokain, más részét külföldi utazásokkal töltötte. Látta hazája 
elmaradottságát, s ezt szerette volna megszüntetni. Létre hozta a pesti kaszinót, a dunai 
gőzhajózást, munkálkodott a Tisza „kiegyenesítésén”és a Vaskapu hajózhatóságán. 
Egy évi jövedelmét felajánlotta a magyar nyelv ügyének javításáért. Így jött létre a 
Magyar Tudományos Akadémia. Méltán nevezi Kossuth „a legnagyobb magyarnak”.  
 
Ki ő? (gróf Széchenyi István) 
 

 Kire emlékezünk vissza? 
                Édesanyámra mindig meleg szívvel gondolok vissza. Rá mindig számíthattam. 
Édesapám már nem élt, mikor én születtem, nevelőapám pedig sokat volt távol, mivel ő 
volt akkoriban a kurucok vezére. Nővéremmel együtt Munkács várában éltünk, mely 
akkoriban birtokunkhoz tartozott. 
Édesanyámtól még egész kiskoromban elszakítottak a Habsburgok és jezsuiták nevelésére 
bíztak. Hosszú ostromlás után bevették várunkat, pedig édesanyám hősiesen, férfiakat 
megszégyenítő módon védelmezte azt. Még csak elbúcsúzni sem engedtek tőle. Utolsó 
levelét örökre szívembe zártam. 
 
Kire emlékeztünk? (Zrínyi Ilona) 
                    
 

 Ki írhatta? Mi a címe? 
      A mű 1823. január 22-én keletkezett.  
Részlet: 
„Bújt az üldözött s felé 
Kard nyúl barlangjában, 
Szerte nézett, s nem lelé 
Honját a hazában,” 

 
       Ki írta és mi a mű címe? (Kölcsey Ferenc: Himnusz) 
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A táblán látható puzzle egyes darabjainak megfordítása után egy képet kaptunk. Mit ábrázol 
ez a kép? Mi történik éppen? 
 
John Hürlimann: Árvíz a pesti Színház-téren című művét láthatjuk. 
 
 

 
 
 
Munkaforma: csoportmunka, frontális osztálymunka 
Ellenőrzés, értékelés: a válaszok alapján segítő kérdések, tanulói, tanítói javítás 
Eszköz: fólia, puzzle  
 
3. Célkitűzés:  
A mai órán Wesselényi Miklóssal, az árvízi hajóssal és a Pesti árvíz eseményeivel 
ismerkedünk meg. 
 
II.  A szöveg megismerése 
 
1. Tanítói bemutatás 
          - a szöveg felolvasásával 
 
2. Spontán megnyilatkozások meghallgatása 
 

 Mi tetszett legjobban, ebben a szövegben? 
 Mi az, amit furcsának vagy érdekesnek tartottatok? 
 Milyen embernek képzelitek Wesselényi Miklóst? 

 
           Hoztam róla egy képet, nézzétek meg! 
 - spontán megnyilatkozások a képről 
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              (Pl. erős testalkatú, így fizikai erejénél fogva is sikeresen tudott segíteni a    
    mentésben) 
 

 
 
Munkaforma: frontális osztálymunka 
Módszer: beszélgetés, szemléltetés 
Eszköz: kép 
 
3. Elsődleges megértés ellenőrzése 
 

 Hol és mikor játszódik a történet? 
                   Pest 1937-38 

 Kik a szereplők? 
       Wesselényi Miklós és a pesti emberek  

 Találó-e a cím? Összefügg –e az olvasott szöveggel? 
                   A cím és a szöveg összefügg, Wesselényi Miklós életét kockáztatva, csónakon       
                   mentette az embereket és javaikat. 

 Milyen a szöveg hangulata? Miért? 
                        Szomorú 
 
Munkaforma: frontális osztálymunka  
Módszer: beszélgetés, magyarázat, ellenőrzés, értékelés  
 
 
4. A szöveg újraolvasása 
      (Láncolvasással.) 
     a) Húzzátok alá azokat a szavakat, amelyeket nem értettetek meg! 
     b) Szómagyarázat (pl: megállt a Duna jege, árvíz, beállt a folyó) 
 
Munkaforma: egyéni munka, frontális munka 
Ellenőrzés, értékelés: szöveg olvasása közben tanítói 
Eszköz: tankönyv  
 
 
III. A szöveg jelentésének kibontása 
 
1. Lényegkiemelés tanítói kérdések segítségével, válogató olvasással. 
 (A tanulók a választ kikeresik és aláhúzzák.) 
 
 

 Mi történt decemberben Budán? 



5 
 

Buda mélyebben fekvő utcái víz alá kerültek. 
 Január derekán milyen halmazállapotú csapadék esett? 

A hónap derekán erős havazások voltak. 
 Mi történt februárban? 

Február végére újra enyhülés jött. 
 Mikor öntötte el Pestet a Duna? 

Március 13-án 
 Wesselényi Miklós mikor kezdett a mentésbe? 

Március 14-én hajnalban. 
 Hogyan segített Wesselényi? 

Életét kockáztatva. 
 Kinek az emléktáblája őrzi az árvízi hajós emlékét? 

Holló Barnabás 
 

Munkaforma: frontális osztálymunka  
Módszer: beszélgetés, magyarázat, ellenőrzés, értékelés  

 
 

2. Lényegkiemelés mondat kiegészítésével 
Páros munkában fogtok dolgozni. Egészítsétek ki a hiányos mondatokat a feladatlapon! 

 
„ A fagyban már ……………….megállt a Duna jege. Buda mélyebben fekvő utcái 
……………………  .Február végére újra …………………. olvadás,és eső siettette a 
katasztrófát. Az óriási víztömeg …………………..ért le Pestre. Este ……………….. 
a gát. Pest 4245 háza közül ………….. dőlt össze.  ……………………….. március 14-én 
vetette bele magát a mentésbe. 

 
 
Munkaforma: páros, frontális 
Ellenőrzés, értékelés: fóliáról felolvasással, folyamatos tanítói 
Eszköz: feladatlap, fólia 
 
IV. A szöveg szerkezete 
- Hiányos vázlatpontok alapján a részek bejelölése, a hiányos vázlatpontok megfogalmazása. 
 
Fogalmazzuk meg a hiányos vázlatpontokat és jelöljük be a szövegben az egyes részeket. 

1. A Duna változásai 
2. Átszakad a gát 
3. Wesselényi Miklós mentési küzdelme 
4. Wesselényi gondolatai 
5. Az árvízi hajós emléke 

 
Munkaforma: frontális, egyéni 
Ellenőrzés, értékelés: felolvasással, tanítói 
Eszköz: feladatlap, olvasókönyv 
 
 
V. A szöveg szintetizálása 
A már megírt vázlat alapján mondjátok el az olvasmány tartalmát! 
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Munkaforma: egyéni 
Ellenőrzés, értékelés: tanítói 
 
 
VI. Összefoglalás 
 
Igaz - Hamis állítások 
Állapítsátok meg igazak vagy hamisak az alábbi állítások! 
 

1. Az 1937-38-as tél zord és kemény volt.   /H/ 
2. Januárban erős havazások voltak.  /I/ 
3. Február végén méteres hó borította a jeget. /H/ 
4. Február 13-án átszakadt a gát. /H/ 
5. Wesselényi Miklós március 14-én csatlakozott a mentéshez. /I/ 
6. Debrecenben emléktábla őrzi az árvízi hajós emlékét. /H/ 

 
Tedd igazzá a hamis állításokat! 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Munkaforma: egyéni 
Ellenőrzés, értékelés: tanítói, fóliáról 
 
VII. Óra végi értékelés 
Házi feladat: munkafüzet:52.o/1,2,3,4 
 
 
MELLÉKLETEK: 
 
Feladatlap 
 
1.Egészítsétek ki a hiányos mondatokat a feladatlapon! 

 
„ A fagyban már ……………….megállt a Duna jege. Buda mélyebben fekvő utcái 
……………………  .Február végére újra …………………. olvadás,és eső siettette a 
katasztrófát. Az óriási víztömeg …………………..ért le Pestre. Este ……………….. 
a gát. Pest 4245 háza közül ………….. dőlt össze.  ……………………….. március 14-én 
vetette bele magát a mentésbe. 

 
2. Fogalmazzátok meg a hiányos vázlatpontokat és jelöljétek be a szövegben az egyes 
részeket. 
 
 

1. A Duna változásai 
2. ……………………. 
3. Wesselényi Miklós mentési küzdelme 
4. …………………………………. 
5. Az árvízi hajós emléke 
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3. Igaz- Hamis állítások 
    Állapítsátok meg igazak vagy hamisak az alábbi állítások! 
 

1. Az 1937-38-as tél zord és kemény volt.   …… 
2. Januárban erős havazások voltak. …… 
3. Február végén méteres hó borította a jeget  ….. 
4. Február 13-án átszakadt a gát. … 
5. Wesselényi Miklós március 14-én csatlakozott a mentéshez.   …… 
6. Debrecenben emléktábla őrzi az árvízi hajós emlékét. ……. 

 
Tedd igazzá a hamis állításokat! 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Tankönyv szövege 
Veress Dániel: Az árvízi hajós 

Az árvízi hajós 

 Az 1837-38-as tél zord és kemény volt. A fagyban már decemberben megállt a Duna jege. 

Majd hirtelen enyhülés következett be. A folyó vízállása nőtt. Buda mélyebben fekvő utcái 

víz alá kerültek. Január elején a hirtelen felerősödő fagyban a folyó beállt, és a pesti oldalon 

fenékig lefagyott. A hónap derekán erős havazások voltak. Szinte méteres hótakaró borította a 

jeget. Február végére újra enyhülés jött: olvadás és eső siettette a katasztrófát.  

 A feltorlott jeget maga előtt taszító óriási víztömeg március 13-án ért le Pestre. Este 

átszakadt a gát, és a várost elöntötte a Duna. 

 Pest 4245 háza közül 2281 dőlt össze, tehát elpusztult a városnak több mint a fele. 

 Wesselényi Miklós március 14-én hajnalban vetette bele magát a mentési küzdelembe. 

Életét kockáztatva ment csónakon, hogy emberi életeket és javakat megmentsen. Napokon 

keresztül alig aludt. 

Naplójában így ír ezekről a napokról:  

  „A pusztulás mindezen rémítő óráiban sok becsületes ember volt, ki fáradságot  s veszélyt 

nem kerülve mentette az embereket… 

 Képzeltem, hogy a külváros szegény lakosai minő rémületben lehetnek. Sok ezer élet 

forgott veszélyben. Már akkor kezdtek a házak omlani és düledezni.” 

Pest város három legszomorúbb éjszakáján ezren s ezren hallották a nevet: Wesselényi 

Miklós. Ő volt szabadulásuk reménye a mindent elöntő víz szörnyű fogságából. 
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 Budapesten ma is őrzi Holló Barnabás emléktáblája az árvízi hajós emlékét. 

Munkafüzet feladatai 
 
 

 


