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Bemutatóóra vázlata 
 
Tantárgy: osztályfőnöki óra 
Témakör: erkölcsi nevelés 
Téma: Az ünnepek szerepe életünkben, a felfokozott állapot okozta esetleges konfliktusok 
kezelése 
Osztály: 4.a 
 

Az órán megjelenő feladatok: 

 az ünnep fogalma, szerepe az emberi élet során 

 asszociációk teremtése a kiemelt ünnepkörhöz kapcsolódóan  

 lényegkiemelés kérdésalkotásokkal, válaszadásokkal 

 konfliktushelyzetek teremtése és a lehetséges megoldások összegyűjtése 
(szituációs játék, ötletbörze) 

 

Felhasznált irodalom:  

 Gönczi Károly/varga Irén/ Pintér István: Önismereti játékok 

 Robert Fischer: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni játékokkal 

 Kaposi László: Drámajátékok 

 Mácz István: Örülj velem! 
 

Az óra menete 
 

1. Célkitűzés 
A mai órán az ünnepekről fogunk beszélgetni, majd az óra során egy ünnepkört 
kiemelünk és körbejárunk.  
 

2. Az előzetes feladat megbeszélése 
Feladat anyaga: Készítsetek szócikket az Értelmező szótár részére az ÜNNEP szóhoz! 
A tanulók ötleteinek meghallgatása, megbeszélése, lényeges jegyek kiemelése, közös 
szóértelmezés készítése az egyéni ötletek alapján. mely felkerül a táblára is. 
 

3. Az ünnepek csoportosítása 
Feladat anyaga: A táblán szókártyákon 
különböző ünnepek nevei láthatóak.  
3 csoportba kell őket rendezni:  

 családi ünnepek 
 nemzeti ünnepek 
 egyházi ünnepek 



       Szókártyák: 
 március 15. 
 Anyák napja, 
 október 6. 
 Karácsony, 
 születésnap, 
 Húsvét, 
 névnap, 
 advent, 
 augusztus 20. 

   

4. Az ADVENT ünnepkörének kiemelése 
Feladat anyaga: a gyerekek 4 fős csoportokban dolgoznak. Minden csoport 1-1  
                             betűrejtvényt kap, melyből 4 értelmes szót kell kikeresniük. 
Feladatlap: 
 

G Y E R K 

C S A T O 

S Z É Y S 

E E P A Z 

N D Ú R O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A gyertya, csend, koszorú, szép szavakból asszociálunk az adventi időszakra. 
Aktualitása van, hisz a hét végén lesz az első gyertyagyújtás. 
 
5.Szókötő játék a kapott szavakkal 
Feladat anyaga: Teremtsetek kapcsolatot 2-2 szó között ahányféle módon csak 
lehetséges! (pl.: Az adventi koszorún mindig 4 gyertya ég. 
                           A gyertya lángja szép színű.) 



6.Válasz kerestetik! 
Feladat anyaga: Minden csoport kis kártyára felír az advent fogalmával kapcsolatos 
kérdést, majd a kártyákat összeszedem, összekeverem. Minden csoport más kártyát kap 
vissza, amelyet meg kell válaszolni. (osztálylétszám 28, így 8 csoportot alkotunk.) 
 
A válaszadások után nekem is van 2 kérdésem: 

 Milyen jellegzetes feladatok várnak egy családra ebben az időszakban? 

 Hol és hogyan tud részt venni a készülődésben egy 10 éves gyerek? 
 

Válaszkeresés közösen. 
 
7. Nehézségek, problémák a „ béke” időszakában 
Feladat anyaga: Gyűjtsük össze fürtábrába az adventi időszak lehetséges nehézségeit! 
Milyen összezördülések fordulhatnak elő a nagy készülődés alatt?  
 
   

                                            
 
 

 
 
 

nehézség 

 
 
 
8. Az ajándékozás szépségei és buktatói 
1-4. csoportok feladata: Nem olyan ajándékot kaptál, amilyet vártál. Milyen reagálások 
lehetségesek? (2 csoport mutasson be jelenetben 1 lehetséges bántó megoldást, a másik 2 
csoport pedig 1-1 pozitív fogadást.) 
5-8. csoportok feladata: Találjatok ki a másik csoportok bármely tagjának képzeletbeli, 
személyre szóló ajándékot az eddigi megfigyeléseitek alapján!  
 
9. Az óra zárása, összegzés 
Mire kell jobban odafigyelnünk az ünnepek előtt és alatt? 
 

Mácz István szavaival zárjuk közös gondolkodásunkat: 
„ Az ünnep nem munkaszünet. Az ünnep az emberi lélek öröme, amely a testet áthatja. 
Az ünnep örömóra……. Érzések és gondolatok napja. E kettővel lesz az ünnep 
szabadság és öröm.”  


