
1 
 

Gyakorló iskolai óravázlatok a tavaszi ünnepkörhöz 

Összeállította: Dr. Varga József docens 

 

1. Óravázlat 
Készítette: Kropfné Knipp Mária 

Tantárgy: irodalom 

Téma: Emlékezés 1848. március 15-ére 

Javasolt korosztály: 3–4. osztály (a szöveg ismeretét feltételező óra) 

Javasolt taneszköz:  

– Esztergályos Jenő: Hétszínvilág. (4. osztályos olvasókönyv)  

  Apáczai  Kiadó (110–111. oldal) 

– Kropfné Knipp Mária – Takács Miklós: Hétszínvilág. 4. osztályos interaktív tananyag,   

  Apáczai  Kiadó, 2008. 
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Óramozzanatok 

Fejlesztési területek,  

pedagógiai indokok 

 

1. Szervezés, a szükséges felszerelés előkészítése 

 

 

 

2. Feladatmegjelölés 

„A mai órán az 1848. március 15-i forradalomra 

emlékezünk.” 

(Csoportmunkában fogunk dolgozni.) 

 

 

 

A történelmi hagyományok 

megismerése, a nemzettudat 

erősítése 

 

3. RÁHANGOLÁS 

3.1. Zenehallgatás 

 „Hallgassátok meg a forradalom hangulatát idéző zenét!” 

      Szabó Ferenc: Feltámadott a tenger…(Kórusmű) 

3.2. Asszociációs játék 

„1848-ról nekem a …... jut eszembe.” 

3.3. Rejtvény 

„1848-ról nekem az az ember jut eszembe, akinek a nevét az 

asztalon található rejtvény megfejtésével tudhatjátok meg. 

Dolgozzatok csoportban!” 

1. PÁL                             a márciusi ifjak egyike, 

Vasvári … 

2. LANDERER                 nyomdatulajdonos 

3. TÁNCSICS             a márciusi sokadalom 

kiszabadítja börtönéből 

4. ESŐ                              a felhőből alázúgó víz 

5. FORRADALOM            hirtelen bekövetkező, 

ugrásszerű változás 

6. JÓKAI                          híres regényíró, Petőfi 

barátja 

 

 

 

 

Emocionális élményszerzés 

 

 

Az asszociációs képesség 

fejlesztése, szóbeli 

véleményalkotás gyakorlása, 

 

Gondolkodás, együttműködési 

képesség fejlesztése 

 

 

 

 

 

 

Megfejtés: Petőfi 
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3.4. Beszélgetés Petőfi Sándorról 

Thorma János képe alapján (mellékletben látható) 

„Milyennek látjátok Petőfi Sándort? 

Válasszátok ki azokat a tulajdonságokat, amelyekkel 

jellemeznétek!”  

 

tehetséges, lelkes, elszánt, határozott, komoly, költőgéniusz, 

nyílt, nemesi származású, sokoldalú, okos, gazdag, 

bizakodó, jó szónok, fellengzős, mindenki számára 

elfogadható, önző 

 

 

 

A jellemzés tanítása, szóbeli 

véleményalkotás, képzelet, 

empátia fejlesztése,  

 

4. JELENTÉSTEREMTÉS 

4.1. A szöveg áttekintése 

Olvassátok el a „Petőfi Sándor naplójából” című 

olvasmányt! 

(Olvasókönyv, 110 –111. oldal) 

4.2. Események időrendje 

„A történelmi események időrendjének megfelelően 

számozással állítsd sorba az eseményeket!”  

(Feladatlap, egyéni munka) 

Délután három órakor gyűlés a Nemzeti Múzeum előtt (4) 

Sorra járták az egyetemei ifjúságot 2) 

Landerer nyomdájában kinyomtatták a 12 pontot (3) 

a Városházán aláíratták a 12 pontot (5) 

Petőfi a Pilvax kávéházban találkozott a márciusi ifjakkal, 

elszavalta a Nemzeti dalt (1) 

Budára mentek, kiszabadították a börtönből Táncsics 

Mihályt (6) 

4.3. Címadás 

„Adjatok új címet a képeknek! 

Karikázzátok be a legtalálóbbnak ítélt címet! 

Csoportmunkában dolgozzatok!” 

 

 

 

 

Szövegértés, olvasástechnika 

fejlesztése 

 

Lényeglátás, gondolkodás, 

adatkeresés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkotó részvétel a 

csoportmunkában, mások 

véleményének elfogadása, az 

önérvényesítési kompetencia 

fejlesztése 
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Feladatlap 

Forradalmi készülődés a Pilvax Kávéházban 

A forradalom bölcsője 

Elhatározás születik 
 

Petőfi a tömeg élén 

A forradalom nagy pillanata 

A fellelkesült forradalmi tömeg 
 

4.4. Kreatív szövegalkotás 

Csoportmunka, differenciált munka 
 

1–2. csoport  

„Képzeljétek el, hogy ha Petőfi Sándor korában lehetett 

volna  sms-t írni, mit írhatott volna a forradalom 

kirobbanásakor a feleségének, Szendrey Júliának!” 

 

„Mit válaszolt volna vissza? Fogalmazzátok meg  15 

karakterben!” 

 

           
Drága Júliám! Ma….. 

Drága Sándor! Kérlek….. 

 

3–4. csoport 

„Képzeljétek el, hogy 1848. március 15-én este találkoztok 

Táncsics Mihállyal. Mit kérdeznétek tőle?” 

Pl.: Hogy van? 

Mit gondol a forradalomról? 

Minek örül a legjobban? 

 

 

 

 

 

 

 

Kreativitás, empátia, képzelet, 

lényeglátás, szóbeli-írásbeli 

kommunikációs képesség 
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Milyen tervei vannak? 

MI a véleménye Petőfi Sándorról? 

Bízik-e a forradalom győzelmében? 

 

Az elkészült munkák meghallgatása, értékelése 

5.REFLEKTÁLÁS 

5.1.Gondolattérkép, egyéni munka 

„Az órán elhangzottak alapján töltsétek ki a 

gondolattérképet!” 

Feladatlap 

Az 1848-as forradalmat … (a márciusi ifjak,) 

…….lelkesedése robbantotta ki. 

 

A Pilvax kávéház volt a ………… (találkozóhelyük) 

 

A Landerer nyomdában ……… ( nyomtatták ki a 12 pontot) 

 

Budán  ……( kiszabadították a börtönből Táncsics Mihályt) 

 

A Nemzeti Múzeum kertjében szavalta el … ( Petőfi 

Sándor)       a Nemzeti dalt. 

A forradalmat a ………… (szabadságharc) 

…………követte. 

5.2. Közös versmondás: 

 

„Befejezésképpen mondjuk el közösen Petőfi Sándor: 

Nemzeti dal című versét!” 

 

Talpra magyar, hí a haza! 
Itt az idő, most vagy soha! 
Rabok legyünk vagy szabadok? 
Ez a kérdés, válasszatok!  
A magyarok istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 

 

 

 

 

 

Emlékezet, gondolkodás, 

íráshasználat, gondolkodás, 

adatkeresés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerepvállalás a közösség 

tevékenységében, beleélő-

képesség, memória, 

kifejezőképesség 
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Rabok voltunk mostanáig, 
Kárhozottak ősapáink, 
Kik szabadon éltek-haltak, 
Szolgaföldben nem nyughatnak. 
A magyarok istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 

Sehonnai bitang ember, 
Ki most, ha kell, halni nem mer, 
Kinek drágább rongy élete, 
Mint a haza becsülete. 
A magyarok istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 

Fényesebb a láncnál a kard, 
Jobban ékesíti a kart, 
És mi mégis láncot hordtunk! 
Ide veled, régi kardunk! 
A magyarok istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 

A magyar név megint szép lesz, 
Méltó régi nagy hiréhez; 
Mit rákentek a századok, 
Lemossuk a gyalázatot! 
A magyarok istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 

Hol sírjaink domborulnak, 
Unokáink leborulnak, 
És áldó imádság mellett 
Mondják el szent neveinket. 
A magyarok istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 
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6. Az óra lezárása 

Hallgassuk meg megzenésítve is! 

(Közben tűzzük fel a kokárdánkat!) 

 
 

A nemzeti identitás erősítése 
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2. Óravázlat 
 
Készítette: Milbik László 

Tantárgy: Ének-zene  4. osztály 

Témakör: Dalok március 15-re 

Tananyag: Huszárgyerek, huszárgyerek – hallás utáni daltanítás 

 

I. Légzőgyakorlat, hangképzés  (5 perc) 

 

a) Álljatok kis terpeszállásba, hátatokat tartsátok egyenesen, kezeteket tegyétek a 

hasatokra! Úgy vegyetek levegőt, hogy közben a vállatok ne emelkedjen! Kezetek 

segít érzékelni a rekesz ki-és bemozgását. 

 

b) Belégzés 1–2 … tart 3 … kilégzéskor hangoztassátok hosszan az „s”, majd új 

levegővel az „sz” hangat! Felváltva is próbáljuk meg egy levegővel, rövid 

hangzókkal: s –sz –s –sz …. 

 

c) Skálázás d-sz hangterjedelemben C’-ről, D’-ről, E’-ről és F’-ről 

Énekeljük szolmizálva hangoszlopról majd kézjelről: 

d – r  – m – f – s – f – m – r – d . 

Most ezekkel a szótagokkal: má-mé-mí-mó-má-mé-mí-mó-mú)  

 

  II:  Dalcsokor: Melyik korábban tanult dalra ismertek rá? (5 perc) 

                  a) Furulyáról kezdő motívum : Esik az eső, ázik a heveder / D’/ 
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      – Tapsoljunk hozzá tá – szün – tá – tá  kísérőritmust 

                           – Szólaljon  meg  dobbal, cintányérral, ritmusfával   

                              triangulummal is  

                  b) Zongoráról belső motívumról: Jön, jön, jön, jön Kossuth, jön 

/Á/

 
                
           – Először  közepes  majd gyors tempóban 

 

                  c) Xilofonról  záró motívumról: Állj be Berci katonának / Á/ 

                     – Álljatok fel, meneteljünk hozzá ! 

Énekeljük mindegyiknek csak az első versszakát, csokorszerűen! Miről szólnak ezek a dalok? 

( katonaságról)                       

               

               III. Készségfejlesztés (10 perc) 

 
             
  a) Ritmikai: kétszólamú  ritmusgyakorlat szinkópákkal 

                –  Más-más hangszínnel szóljon! (padon ceruzával, tenyérrel) 

                –  Milyen ritmusértékek, ritmusképletek fordulnak benne elő? 

                  ( negyed,  nyolcadpár, szinkópa ) 

                –  Figyeljetek az ismétlésekre! 

                – Javasolt munkaforma: csoportosan, szólamcserével 

             b)  Dallami : olvasógyakorlat Kodály 333/255. 
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a) Ritmikai előkészítés: milyen ritmusértékekből áll? / tá –ti-ti / 
                                                    hányas ütemek?  / kettes/ 
                                                    hány ütemből áll? / 8/ 
                                                    hangoztassuk ritmusnévvel, majd  
                                                    tapsolva 
         b) Dallami előkészítés: mi a hangkészlete? ( d-r-m-s-l) 
                                                    helyezzük hangoszlopba 
                                                       hányféle hang ?  / 5 -pentaton/ 
                                                       mi a záróhang?   /d – dó -pentaton/ 
                                                       kezdőhang? / szó/ 
                                                       
                  – Hangadás után énekeljük negyed mérőütéssel, lassan,  
                    olvasótempóban  d—D’ 
                  –  Először némán, belső hallással, majd hallhatóan. 
                  – Hány nagy részre osztanátok a gyakorlatot ? / 2/ 
                  – Hány ütemből áll? /4+ 4 / 
                  – Van-e ismétlődő dallamrészlet? / 3–4. és a 7–8. ütemek/ 
                  – Ezek két ütemből állnak, motívumnak  hívjuk őket 
                  – Énekeljük el  csoportonként felelgető formában két ütemenként  
                    váltva, szólamcserével 
                  – Próbáljuk meg együtt is, de váltott dinamikával: halkan – 
                    középerősen és fordítva 
 

 IV. Hallás utáni daltanítás (15 perc) 

          – Bemutató éneklés: Huszárgyerek, huszárgyerek….F’ 
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  – Spontán vélemények meghallgatása: kinek miért tetszett? 

             – Tartalmi megfigyelési szempontok, szövegmagyarázat:  

             – Miről szólt az új dal is? / katonaságról/  

             – Hallottál-e benne számodra ismeretlen szavakat? 

 verbunk/www.verslista.hu/ 

 mente/www.bethlenhagyomanyorseg.hu/         

csákó / www.katpol.blog.hu /   

regruta/újonc  www.vasiszemle.t-online.hu / 

           

           

– Kinek a neve hangzik el a szövegben? / Kossuth Lajos/ 

– Mit hallottatok, tanultatok róla? Ki volt ő? www.szepi.hu ;   

           www.klg.sulinet.hu  

– Zenei megfigyelési szempontok az újbóli bemutatásokhoz, meghallgatásokhoz: 

             

 [Hány versszakból áll? /4/ Egy versszak hány soros? /4/ melyek a hasonló sorok, mi a 

sorszerkezete? /AABC / Milyen a tempója? / feszes, katonás/ Mi lehet az ütemmutató? / 

négyes ütem/ hol hallottad a dallam legmélyebb, legmagasabb hangját? /1. sor záróhangja, 

illetve a 4.sor elején/  Milyen hangerővel énekeljük? / középerősen –erősen –középerősen/] 

            

– Próbáljátok meg velem énekelni az első versszakot!  

– A továbbiakhoz nyissátok ki a tankönyvet! 

 

 V. Zenehallgatás ( 5 perc) 

 

 Kossuth-nóták és Kapuvári verbunk www.folkradio.hu   www.yuotube.com  

 Megfigyelési szempontok: Milyen előadókat hallottál? /férfikórus/ 

                               Milyen szólamokban énekeltek? /Két szólamban:                       

tenor és basszus/ 

                                            Milyen volt a dalok tempója? /élénk, feszes/ 

                                            Milyen hangerő volt jellemző a  

                                                    dalokra?/ középerős, erős/ 

                                           Katonadalok jellemzői: feszes, menettempó 

                                                    középerősen, erősen 
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 Kapuvári verbunkhoz:    

    Milyen hangszereket ismertél fel: hegedű, brácsa, bőgő, cimbalom 

    Hogy nevezzük ezt az összeállítást? Népi zenekar 

    Mi az a verbunk? Kik táncolták? Mikor? 

    (Werbung: reklám, toborzás…katonák, férfiak… toborzáskor, táborban…) 

 

Történelmi kapcsolat:  

Milyen események jutnak eszedbe ezekről a dalokról, táncokról? /1848/49-es 

szabadságharc…március 15./    

Hogyan emlékezünk ezekre az időkre? /iskolai megemlékezés, állami ünnep, kokárdát  

www.hetifika.blogter.hu tűzünk, zászlót tűzünk ki a házakra, Kossuth-nótákat énekelünk./  

Ki volt a legjelentősebb személyisége az 1848-as   márciusi eseményeknek?  / Kossuth Lajos / 

Énekeljünk róla szóló dalokat! /Kossuth Lajos táborában….Kossuth Lajos azt izente…Jön, 

jön, jön Kossuth jön…./ Helyezzük be a mai órán tanult új dalunkat is! 

 

VI. Óravégi dalcsokor ( 5 perc)  

 Esik eső karikára /kezdőhang                 D’ 

            Kossuth Lajos táborában                       Á’ 

            Huszárgyerek, huszárgyerek                     F’ 

                                       

Melyik az az énekünk, melyet az iskolai, állami ünnepélyeken mindig közösen énekelünk s 

leginkább kifejezi a nemzet összetartozását? 

Óra végén felállva énekeljük el a Himnuszt!  www.youtube.com  

 

 

Az óra értékelése:  

– a legügyesebb tanulók jutalmazása kis kokárdákkal 

 

További feladat: Gyűjtsetek Kossuth-nótákat, dalokat a szüleitektől, nagyszüleitektől, vagy a 

könyvtárban! 

 

 

Dalok: Apáczai Kiadó : Harmadik daloskönyvem, Negyedik daloskönyvem 
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3. ÓRAVÁZLAT 

 
 

 

Készítette: Janszkyné Vörös Anikó 

Tantárgy: Történelem 

Osztály: 7. (12–13 éves tanulók) 

Témakör: Forradalom és szabadságharc Magyarországon 

Tananyag: 1848. március 15. 

 

 

Bevezető gondolatok 

 

Iskolánk Helyi tanterve a 7. osztályos történelem tantárgyban önálló tananyagként jelöli az 

1848. március 15-i eseményeket. A tanulók sokféle, meseszerű részletet is hoznak ehhez a 

témakörhöz előzetes tanulmányaikból. Ezért lényeges feladat a tanórán a szaktárgyi és a 

történelmi tényeken alapuló megközelítés. Természetesen a nemzettudat fejlesztése és hazánk 

történelmének megismerése szempontjából is kiemelt szerepet kap ez a téma. 

Egyetemes történelmi megközelítésben a „Népek tavasza” c. fejezetben, Európa legfontosabb 

eseményei között tárgyaljuk a pesti forradalmat. A tanulóknak el kell tudni helyezni a magyar 

eseményeket a korszakról már tanult ismeretek rendszerében. A kor európai forradalmainak 

célja az alkotmányos kormányzás megteremtése és a feudális viszonyok megszüntetése volt. 

E célok több országban nemzeti követelésekkel is párosultak. 1848 márciusában a Habsburg 

Birodalom egyes országrészeiben  forradalmak törtek ki. A reformok hívei Magyarországon is 

összefogtak a konzervatív erők ellen 

 

Petőfi Sándor, így fogalmazott: A szabadsághoz c. versében: 

 

„ Oh szabadság, hadd nézzünk szemedbe! 

Oly sokáig vártunk rád epedve, 

Annyi éjen által, mint kísértet, 

Bolygott lelkünk a világban érted…” 
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A TANÓRA MENETE 

 

MOTIVÁCIÓ 

A Föltámadott a tenger kezdetű megzenesített vers részletének meghallgatása:  

Forrás:  internet  (http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6lt%C3%A1madott_a_tenger ) 

Megfigyelési szempontok:   Milyen tengerről hallunk? 

Milyen ereje van ennek a tengernek?  

Mire gondolsz, ha a szilaj, rémisztő jelzőket meghallod? 

ISMÉTLÉS 

 

1. A reformkornál már megismerték a tanulók a következő fogalmakat: polgári törvények, 

önálló magyar kormány, közteherviselés, örökváltság. Ezeket felírom a táblára. 

Feladat kooperatív technikával: Dobj egy kérdést!  A tanulók egy papírgolyót dobnak 

egymásnak miközben rákérdeznek a már tanult fogalmakra. Az a tanuló válaszol, aki elkapta 

a golyót. 

 

2. Évszámos keresztrejtvény 

Töltsétek ki a keresztrejtvényt, az alábbi meghatározások alapján! 

• Védegylet alapítása (1844) 

• A Hitel kiadása (1830) 

• Az önkéntes örökváltság engedélyezése (1841) 

• Mária Terézia vámrendelete (1754) 
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A bal felső sarokból induló átló egy új évszámot ad. Mit jelöl ez az évszám? 

A megoldás 1844 lesz, a magyar nyelv hivatalossá tétele.  

 

Irányított beszélgetéssel kifejtjük, hogy miért alapvető egy nemzet életében az anyanyelv 

használata. A törvényeket is magyarul fogalmazták meg. Az uralkodó féltette a birodalom 

egységét és engedélyezte a magyar nyelv használatát. 

 

Tanári magyarázat: az 1848. március 3-i pozsonyi országgyűlés határozatairól, majd az 

ezután következő eseményekről (utazás Bécsbe, az uralkodó döntése) 

V. Ferdinánd viselkedése március 16-án, majd a magyar követek fogadása és a felirati javaslat 

szentesítése. 

 

Önálló tanulói feldolgozás: a március 15-i pesti eseményekről. A helyszínek és órák pontos 

felsorolása. 

Olvassátok el a március 15-i pesti eseményeket részt a jelzett forrás alapján!  

Soroljátok fel pontosan, a helyszíneket és az időpontokat! 

 

Gondolkozz, beszéld meg párban! c. játék. A tanulók némán elolvassák a tankönyvi forrást és 

rövid jegyzeteket készítenek a füzetbe. Aztán párban egyeztetnek a leírtakról és arról, hogy ki 

lesz a szóvivő. Majd elmondják a megoldásokat az osztály előtt is. 

 

Forrásszöveg: „A bécsi forradalom meggyorsította az eseményeket Pesten is. Hírére a 

forradalmi fiatalok vezetésével március 15-én kitört a pesti forradalom. Petőfi és társai 

reggel kilenckor a Pilvax kávéházból az egyetemre mentek, ahol az ifjúság egy emberként 

csatlakozott hozzájuk. Tíz órakor a többezres tömeg élén lefoglalták a Landerer-nyomdát. A 

cenzor engedélye nélkül nyomtatták ki követeléseiket: a 12 pontot és Petőfi versét: a Nemzeti 

dalt. Tizenegy órakor kezdték osztogatni a szabad sajtó első példányait. A szállongó hírek, a 

kézről kézre adott forradalmi röplapok nyomán néhány óra alatt felbolydult a város. Az eső 

ellenére délután három órakor mintegy tízezer ember gyűlt össze a Nemzeti Múzeum előtti 

téren. Jókai felolvasta a 12 pontot. Felzendült a Nemzeti dal, s a tömeg, mely nőtt, lelkesedett 

és cselekedni akart, együtt zúgta a refrént: „Rabok tovább nem leszünk!” A tömeg ezután a 

városháza elé vonult. A városi tanács vezetői, akik reggel még mosolyogtak a fiatalok 

felbuzdulásán, most már aláírták a követeléseket, sőt maguk igyekeztek az események élére 

állni. A Helytartótanács fegyverbe állíttatta a katonaságot. Az összecsapás azonban elmaradt. 
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A következő feladatokat mindenki önállóan oldja meg! 

 

Ellenőrző feladat 

Állítsátok időrendbe a pesti forradalom eseményeit, majd írjátok  be a helyszíneket is! 

 

…2...a fiatal értelmiség csatlakozása…                  e.  

…4...a Helytartótanács felkészülése…                   a.  

…3...a 12 pont és a Nemzeti dal megjelentetése …c. 

…1...a márciusi ifjak gyűlése…                              b.  

…5...a Bánk Bán előadása…                                  d.  

 

 

a. Városháza 

b. Pilvax kávéház 

c. Landerer nyomda 

d. Nemzeti Színház 

e. Pesti egyetem 

 

 

SZEMLÉLTETÉS   

A tankönyv (Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest, 2003.) 86. és 87. oldalán látható 

képeivel, ill. bármely szakirodalomban található képpel szemléltetni lehet az eseményeket. 

Közösen, frontális munkában megnézzük a helyszíneket (képekről) és újra felidézzük az ott 

történteket. 
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  Nemzeti Múzeum    Városháza 

 

            
  Landerer nyomda     Pilvax kávéház 
 
FORRÁSELEMZÉS 
A 12 pontot folyamatos, váltó olvasással hangosan felsorolják a tanulók. (mindenki egyet 
mond). 
 
A NEMZET ÓHAJTÁSAINAK EMLÍTETT PONTJAI:  
1. Sajtószabadság a censura eltörlésével. 
2. Felelős minisztérium Buda-Pesten. 
3. Évenkénti országgyűlés Pesten. 
4. Törvényelőtti egyenlőség polgári és vallási tekintetben. 
5. Nemzeti őrsereg. 
6. Közös teherviselés. 
7. Úrbéri viszonyok megszüntetése. 
8. Esküdtszék, képviselet egyenlőség 
9. Nemzeti bank. 
10. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, 
a külföldieket vigyék el tőlünk. 
11. A politikai status foglyok szabadon bocsátassanak. 
12. Unio Erdéllyel.  
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Az értelmezés és a fogalommagyarázat után Fogalomtáblázatot készítenek a tanulók 

csoportmunkában. A két oszlopba a következő kérdések alapján kell besorolni a pontokat. 

 

– Mely „óhajtások” szolgálták elsősorban a polgári átalakulást? 

– Melyek szolgálták a nemzeti függetlenség biztosítását? 

 
polgári átalakulás nemzeti függetlenség 

1, 4, 6, 7, 8, 9  2, 3, 5,10, 11, 12 

 
 
 
AZ ÓRA LEZÁRÁSA 

(Összefoglaló kérdések az elhangzottakról) 

     – Mi a különbség reform és forradalom között? 

     – Hogyan hatottak a pesti események a pozsonyi országgyűlésre? 

     – Hol és mi történt Pesten? 

 

[A forradalom követeléseinek és a reformkor javaslatainak összehasonlítása. 

 Kossuth javaslatainak elfogadása Pozsonyban, az országgyűlésen.(új alkotmány, felelős 

magyar minisztérium, létrehozása) A pesti események felsorolása.] 

                       

TANÁRI BEMUTATÁS (versrészlet)  

(Hogyan emlékeztek később a magyar költők 1848-ra?) 

 

Juhász Gyula: Március idusára 

 

„ Vannak napok, melyek nem szállnak el, 

   De az idők végéig megmaradnak. 

   Mint csillagok ragyognak boldogan, 

   S fényt szórnak minden születő tavasznak. 

   Valamikor szép tüzes napok voltak, 

   Most enyhe és derűs fénnyel ragyognak. 

   Ilyen nap volt az, melynek fordulója 

   Ibolyáit ma a szívünkbe szórja.” 
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4. ÓRAVÁZLAT 

 
Készítette:  Szerdahelyi Mónika 
Tantárgy: Kézműves foglalkozás 

Témakör: Tavasz  

A téma megjelölése: Ünnepi készülődés – Március 15.  

Időkeret: 2 óra ( 2x45 perc) 

Osztály, csoport: 2. évfolyam  

 

A tanítás anyaga  

Az ünnephez kapcsolódó jelképek (kokárda, tüzérsüveg, gyöngyös párta) elkészítése  

A kézműves technikák felhasználása 

Az ünnepek fontossága, az ünnepek szerepe 

Az ünnepi készülődés személyessé tétele 

Fejlesztési feladatok 

Eszközhasználat fejlesztése  

Fantázia, kreativitás fejlesztése, motívumok összeszerkesztése  

Kézügyesség fejlesztése 

Ollóhasználat gyakorlása 

A készműves szakkör munkájába kis szövegértési feladat és az önellenőrzés beépítése 

Nevelési feladat  

A társakkal való együttműködés  

Az ünnep tisztelete, szerepe életünkben  
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A foglalkozás menete 

Tevékenységek, 

munkaformák. 

Felhasznált 

anyagok és 

eszközök 

I. Szervezési feladatok 

– a teremben négy csoport kialakítása (asztalok 

elrendezése) 

– a tárgyak szétosztása 

– az anyagok, sablonok kikészítése. 

– a szükséges eszközök elkészítése, elhelyezése 

                                                             Időkeret: 2 perc 

 

Frontális. 

 

II. A foglalkozáskezdő feladat, motiváció 

1. A tárgyak csoportosítása színek szerint – 

csoportbontás  

         Minden tanuló padján van egy kis tárgy. Hogy 

tudnánk ezeket csoportosítani?  

Tanulói válaszok: hasznos – nem hasznos, érdes – 

sima – szúrós – kemény – puha vagy színek szerint.  

                                                            Melléklet: 1. kép 

 

         Ez a három karton színkorong jelöli a színek 

helyét. Keresd meg a tárgyadnak megfelelő színű 

korongot!   

 

2. Színek –jelképek 

         Mit jelképeznek a színek? – kis beszélgetés 

Tanulói válaszok: piros – vér, szív, szeretet, alma, élet, 

fehér – tisztaság, hóvirág, hó, üres lap, zöld – fű, 

remény színe, lomkorona, tavasz …  

                                                           Időkeret: 15 perc  

 

 

 

Tanári közlés 

 

Frontális 

 

 

 

 

 

 

Frontális 

Csoportmunka 

 

 

 

 

Piros fehér és 
zöld tárgyak 
 
 
 
 
 
Kartonból 
kivágott  
színkorongok 
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III. A téma kifejtése 

1. Kokárda  

        A korongokat egymásra téve mit kapunk? Melyik 

ünnepünk jut az eszedbe a kokárdáról? Miért?  

Mitől más ez a nap?  

2. Zenehallgatás 

         A magnót halogatva idézd fel, mi kapcsolódik 

számodra az ünnephez!  

 

3. Az ünnep jelképei  

        A képek közül válasszátok ki azokat, amelyek 

szintén ehhez az ünnephez taroznak! Miért? 

        A képek felrendezése a táblára. Indoklás.  

                                                       Melléklet: 2–3. kép 

                                                        Időkeret: 6 perc 

 

 

Beszélgetés  

 

 

 

Frontális 

 

 

 

Csoportmunka 

 

Frontális 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képek 

 

VI. Feladat meghatározás, célkitűzés  

        Foglakozásunkon a március 15-ei ünnep jelképeit 

készítjük el. Készítnünk kokárdát egy kicsit másként, 

mint ahogy megszoktuk, és készítünk tüzérsüveget és 

gyöngyös pártát is. Négy csoportban fogtok dolgozni. 

Lehetőség van több munka elkészítésére is.  

        A munkadarabok bemutatása  

                                                            Időkeret: 2 perc 

 

Tanári közlés 
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V. Csoportok munkája  

1. Feladatok kiadása, megbeszélése 

        Az elkészítés lépéseit rakjátok helyes sorrendbe!  

Minden csoport sorrendbe rakja a saját elkészítendő 

tárgyának a leírását. Majd a helyes sorrend után, a 

lapot megfordítva az elkészített munka képe található.  

 

2. Beszámoló az elkészítés menetéről 

 

3. Az alapanyagok és a szükséges eszközök 

megbeszélése 

        Az alapanyagok, sablonok, eszközök kiadása  

        Balesetvédelem, helyes eszközhasználat  

Mire kell figyelni a munka során?  

 

4. Időkeret tisztázása 

A kokárdakészítés időigényesebb, lehet 

gyöngyfűzéssel kisebbet és vasalható gyöngyből 

nagyobbat is készíteni.  

A csákó összeragasztása időigényesebb, a csoportban 

összedolgozhatnak a tanulók.  

A párta készítésénél a motívumok megrajzolása a 

díszítés igényel több időt.  

                                                           Időkeret: 12 perc 

5. A csoportok munkája  

A tanulók forgószínpad szerint dolgoznak. Legalább 

két tárgyat minden tanuló elkészíthet.  

 

        1. csoport: Kokárdakészítés vasalható gyöngyből 

A tanulók a kör alakú kirakólap tüskéire rakják a 

gyöngyöket a minta alapján. A kör közepétől indulva 

először két sor zöld, aztán két sor fehér végül két sor 

piros következik. Ezután következnek a szalagcsíkok, 

 

 

Csoportmunka 

 

Önellenőrzés 

csoport szinten 

 

Frontális  

 

 

 

 

 

Beszélgetés  

 

 

Tanári közlés 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulói munka 

Folyamatos 

tanári ellenőrzés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az elkészítés 
lépései, másik 
oldalon az 
elkészítendő 
munka rajza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. csoport: 
Kokárdakészítés 
vasalható 
gyöngyből 
 
Alapanyagok:  
Piros, fehér, 
zöld gyöngyök 
 
Eszközök 
Nagy kör alakú 
kirakó lap 
Vasalópapír és 
vasaló (tanári 
használatra) 
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először a két sor piros, majd ehhez igazodva kell 

kirakni a fehér és a zöld részt. Utána szimmetrikusan a 

másik oldal következik.  

A tanulók a kirakott formát félreteszik a tanár feladata 

a vasalás. (Érdemes bevárni 5–6 elkészült munkát, 

aztán vasalmi.) Ragasztó pisztollyal lehet a hátoldalára 

biztosítótűt ragasztani, vagy ha vasalás előtt kiveszünk 

egy gyöngyöt a minta tetején, lyuk marad, ahova 

szalagot fűzhetünk. Így felrakható, felakasztható.  

                                                      Melléklet:  4–7. kép 

 

        2. csoport: Kokárda gyöngyfűzéssel  

Fűzése egyszerű, kétszálas szembefűzős technikával 

készül. A munkát „cicabajusszal” kezdjük. (A drótot 

egy gyöngyön szembefűzzük.) Majd piros és egy fehér 

gyöngy következik. A 3. sortól a 31. sorig minden 

sorba piros fehér és zöld gyöngy kerül. Majd a 32. 

sorba ismét kettő, és a 33. sorban egy gyönggyel 

zárjuk le. Az első lépések után, a tanulók önállóan 

dolgozhatnak a 26. sorig. Itt a damil szálakat át kell 

fűzni a 7. és a 8. sorokon, majd folytatható a minta az 

ismert módon. A drótok végét alaposan el kell 

dolgozni: kétszer-háromszor összetekerjük. A kész 

kokárdákat biztosítótűvel tűzhetjük fel, vagy 

felvarrhatjuk a ruhára.  

                                                          Melléklet: 8. kép 

        3. csoport: Huszárcsákó 

A sablonok körülrajzolása, kinyírása után következik 

az összeillesztés, a ragasztó fülek beragasztása.  

Érdemes a tanuló fejére méretezni a ragasztás előtt. A 

henger összeillesztése után a kartonra illesztve 

körberajzolhatjuk, kinyírhatjuk kört. Majd a kivágott 

korongot a csákó tetején a visszahajtott 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2. csoport: 
Kokárda 
gyöngyfűzéssel  
 
Alapanyagok  
Piros, fehér, 
zöld 
kásagyöngyök  
Drót (1 méter, 
0,35mm vastag) 
 
Eszközök 
Fűző minta  
Olló 
Gyöngyfűző 
terítő az asztalra
Ki tálkák a 
gyöngyöknek 
 
 
 
3. csoport: 
Huszárcsákó 
 
Alapanyagok  
Fekete és piros 
(de lehet más 
színű is) 
kartonok 
Zsinór a 
díszítéshez 
Krepp papír 
szalag (nemzeti 
színű) 
Gumi zsinór 
 
Eszközök 
Sablonok 
Ceruza 
Olló 
Ragasztó 
Tűzőgép 
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ragasztófülekre illesztjük. Ez után következik a 

feketéből kivágott szemellenző felragasztása. 

Díszíthető zsinórral, krepp papírból harmionika-

hajtással készített kokárdával. Megkönnyíti az 

összeállítást, ha tűzőgéppel is megerősítjük a 

ragasztásokat. (Ha az ünnepi műsor kelléke lesz, 

érdemes gumit vagy szalagot is rá tenni, hogy ál alatt 

megköthető legyen.) 

                                                      Melléklet: 9–16. kép 

        4. csoport: Gyöngyös párta 

A sablon körberajzolása, kinyírása után a tanulók 

tetszőlegesen díszíthetik zsinórral, gyönggyel, flitterrel 

vagy különböző színes papírból kinyomható 

formákkal.  

Végül tehető rá gumi, szalag, de csatokkal is 

felrakható száradás után a fejre.  

                                                    Időkeret: 20/20 perc 

                                               Melléklet:   17–19. kép 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. csoport: 
Gyöngyös párta 
 
Alapanyagok  
Piros karon 
Gyöngydíszek 
Zsinórok 
Flitterek 
Filctoll 
 

Eszközök 
Sablon 
Olló  
Ragasztó 

VIII. A fogalakozás végi szervezési feladatok 

– az eszközök, maradék alapanyagok összegyűjtése 

– a terem visszarendezése 

                                                          Időkeret: 10 perc 

 

Frontális 

 

VIII. Óravégi összegzés, értékelés  

Szempontok  

A tárgyak elkészítésének pontossága, ollóhasználat 

Kreativitás, díszítés 

A tanulók részvétele a csoportmunkában 

Sablonok helyes használata 

                                                   Melléklet:  20–21. kép 

                                                   Időkeret: 3 perc 

 

Frontális 

Tanulói 

értékelés  

 

 

 
 
 
 
 



30 
 

Felhasznált irodalom  
Barcy Zoltán – Somogyi Győző (1987): Magyar huszárok. Móra Ferenc Könyvkiadó, 

Budapest.  
Kemény Márta (szerk.) (1978): Forradalom és szabadságharc 1848 – 49. Képes  
 történelem. Móra Ferenc Könyvkiadó. Budapest.  
Ünnepi zenei összeállítások hangkazettán (’48-as fúvószene, Kormorán együttes:  
 Petőfi, Kossuth-dalok, Klapka induló, Kozma László: Vetni kell (verses, dalos 

történelem)  
 
 


