
 

Tanítási órák tervezetei az Öveges Kálmán Gyakorló Iskolából 

Összeállította: Dr. Varga József docens 
 

1. Óratervezet 
 

Készítette: Láng Rita 

Tantárgy: magyar nyelv és irodalom 3. osztály 

Témakör: Haza csak egy van 

Tananyag: István királyról és Szent László olvasott mondák gyakorlása 

A tananyagot megalapozó ismeretek: a mondák ismerete, a szöveghez kapcsolódó képek 

értelmezése 

Előzmények: A gyakorló órát megelőzően négy tanórán a szöveg tartalmi és nyelvi 

feldolgozása történt. A lényegkiemelés, adatgyűjtés a szövegértést szolgálta. A 

szókincsbővítő jelentésmagyarázó feladatokkal a nyelvi fejlesztés volt a cél. A szövegek a 

következők: Benedek Elek: Szent István király; Lengyel Dénes: István király ítélete; Lengyel 

Dénes: Szent László füve; Benedek Elek: A tordai hasadék (Hétszínvirág olvasókönyv, 

Apáczai Kiadó) 

 

1. Tanítási- tanulási feladatok: 

• Helyesejtés: időtartam gyakorlat  

• Gyakorló feladatok: a tartalom felidézése szószerkezetek válogatásával; a 

szószerkezetek mondatba foglalása; a főszereplők összehasonlítása cselekedeteik 

alapján; a hangos olvasás gyakorlása többféle feladattípussal 

 

2. Nevelési feladatok: A tanulók ismereteinek elmélyítése és rögzítése Szent Istvánról és 

Szent Lászlóról; felidézni, hogy miért voltak ők a magyar történelem fontos személyei 

(erkölcsi nevelés). 

 

3. Módszerek: beszélgetés, beszéltetés, magyarázat, csoportmunka feladatlappal. 

Munkaformák: frontális és csoportmunka 

Szemléltető- és munkaeszközök: Hétszínvirág olvasókönyv, feladatlap, tábla írás, fólia 

 

 

 



 

Az óra vázlata 

 

1. Helyesejtés: időtartamgyakorlat a szövegből kiemelt szószerkezetekkel 

 

Olvassátok el némán a fólián látható szószerkezeteket! 

Olvassátok fel hangosan a magán hangzók és a mássalhangzók időtartamának (rövid és 

hosszú hangok) helyes érzékeltetésével! 

 

vallásos lelkű 

úttörője lett 

fejjel kimagaslott 

fényességes csillag 

elbocsátotta a nyílvesszőt 

 

díszes ünnepség 

harcba szállni 

végső tisztesség 

szavát meghallgassák 

szentté avattatta 

 

Munkaforma: önálló és frontális 

Ellenőrzés, értékelés: a hibák javítása a szempont szerint újraolvasással, szükség esetén tanítói 

bemutatást követően utánmondással 

Szempont: a szószerkezetek időtartamának megfelelő olvasás (az időtartamok helyes 

érzékeltetése) 

Eszköz: fólia 

 

2.  Motiváció: keresztrejtvénnyel 

 

Töltsük ki a fólián látható keresztrejtvényt! 

1. Kit választottak a magyarok fővezérnek a hét törzs hét vezére közül? 

/Kik voltak a törzsek vezérei? Vezérek: Előd, Ond, Kond, Tas, Huva, Töhötöm, Álmos 

Ő volt a legöregebb és a legbölcsebb a vitézek közül./ 

 



 

2. A legkisebb magyar vitéz, aki kiállt a görög óriás ellen. 

 

3. Milyen vallásban nevelődött István? 

/A katolikussal együtt szoktuk ezt a szót emlegetni./ 

 

4. „Földet szerzett a népének és törvényt adott nekik, hogy megtarthassák az új hazát 

az idők végezetéig.” Ki ő? /Honalapítónak nevezzük./ 

 

5. Mi mentette meg Szent Lászlót a kunoktól a tordai hegyekben? 

 

      Á L M O S   

       B O T O N D 

K E R E S Z T É N Y    

    Á R P Á D     

     H A S A D É K  

 

A megfejtés: monda 

Mit gondoltok, miért ez lehet a megfejtés? (Milyen olvasmányokkal foglalkoztunk az elmúlt 

órákon?) 

 

/Azért, mert az elmúlt órákon mondákat olvastunk. 

Azért, mert mindegyik megfejtés egy mondából való./ 

 

Mit tanultunk a monda műfajáról? 

/egy vagy néhány szereplős; cselekménye egy mozzanatú, eseményhez, személyhez, 

helyhez kötődik, történeti (valós elemek, pl. szereplő, helyszín, időpont, az események 

egy része) és mesés elemeket (pl. csodás elemek, hihetetlen események és szereplők 

tartalmaz; általában egyszerű szerkezetű/ 

 

Munkaforma: frontális 

Ellenőrzés, értékelés: a válaszok alapján segítőkérdések, szükség esetén tanítói javítás 

Eszköz: fólia 

 



 

3. Célkitűzés 

A mai órán a korábban már megismert István királyról és Szent Lászlóról szóló 

olvasmányokat (mondákat) fogjuk feleleveníteni. Emlékeztek-e az olvasmányok 

címére? 

 

4. Gyakorló feladatok /20 perc/ 

 

4.1 A tartalom felidézése, szószerkezetek válogatásával, az események 

sorrendjének megállapítása. 

 

Minden csoport egy olvasmánnyal fog dolgozni. Cím megadása: 

1. csoport: Szent István király 

2. csoport: István király ítélete 

3. csoport: Szent László füve 

4. csoport: A tordai hasadék 

Fussátok át a szöveget! Válasszátok ki a szószerkezeteket, a tanult olvasmány 

tartalmának megfelelően! 

Húzzátok alá azokat, amelyek az adott szöveghez kapcsolódnak! Öt szószerkezet van, 

ami az olvasmány lényegét fejezi ki, csak azokat húzzátok alá! Használhatjátok a 

szöveget! Oldjátok meg a feladatlap 1. feladatát! 

 

királlyá koronázták kenőcse mentette meg 

tódultak a sátrához megfutamodni kényszerült 

fohászkodott Jézushoz bőségesen kárpótolta 

halálos ítéletet hozott Istenhez könyörgött 

60 besenyő útnak indult szentté avatták 

messze járt már megrohamozták őket 

törvényeket hozott keresztény vallásban nevelődött 

kettéhasadt a hegy csendesen léptetett vissza 

álmot látott a pestis pusztítani kezdett 

indulatait megfékezte leverte a lázadást 

 



 

Munkaforma: csoportmunka 

Ellenőrzés, értékelés: tanítói felolvasással 

Eszköz: feladatlap 

 

4.2 Jelöljétek az események sorrendjét számozással! 

 

Munkaforma: csoportmunka 

Ellenőrzés, értékelés: szóban indoklással, fóliára írja a tanító, szükség esetén 

segítőkérdések 

Eszköz: feladatlap, fólia 

 

4.3 A tartalom felidézése a mondatok kiegészítésével ( szószerkezetek alapján) 

 

Olvassátok el figyelmesen a mondatokat! Egészítsétek ki őket a szószerkezetekkel! Az 

előző feladat szószerkezetei közül válasszátok ki a mondatba illőt! 

Figyeljetek, mert nem csak a saját csoportotok szószerkezeteit kell felhasználni! 

Oldjátok meg a feladatlap 2. feladatát! 

 

1. Az 1001. év január 1-én Esztergomban díszes ünnepségek között királlyá 

koronázták Istvánt.  

2. István király lelkében bölcs volt, felháborodását sem arcával, sem szavával 

nem mutatta, hanem indulatait megfékezte.  

3. Szent László Istenhez könyörgött, tőle várt segedelmet. 

4. A genciána, a keresztesfű kenőcse mentette meg a népet a döghaláltól. 

5. Ó, Uram segél! – fohászkodott Jézushoz László, s szemét az égre emelte. 

6. Messze járt már akkorra Szent László, amikorra a kunok a hasadékot 

megkerülhették volna.  

 

Munkaforma: csoportmunka 

Ellenőrzés, értékelés: tanulói felolvasással 

Eszköz: feladatlap 

 



 

4.4 A tartalom felidézése mondatalkotással (a szószerkezetek alapján) 

 

Válasszatok ki két szószerkezetet és foglaljátok mondatba a szöveghez kapcsolódóan! 

Három percetek van a feladatra, ha marad időtök, írhattok  több mondatot is! 

 

törvényeket hozott 

megrohamozták őket 

kettéhasadt a hegy 

álmot látott 

 

Mit álmodott Szent László? Ki emlékszik rá? 

/Egy angyal jelent meg álmában, aki azt mondta neki, vegye íját és tegzét, menjen ki a sátra 

elé és célzás nélkül bocsássa el nyílvesszőjét. A vessző megmutatja neki, mit kell tennie./ 

 

Munkaforma: csoportmunka 

Ellenőrzés, értékelés: több csoport, tanuló ötleteinek meghallgatása, szükség esetén 

tanítói javítás 

Eszköz: feladatlap 

 

4.4. A főszereplők összehasonlítása cselekedeteik alapján 

 
 

Milyennek ismertük meg a két királyt a cselekedeteik alapján? A két uralkodó tulajdonságait 

láthatjátok a feladatlapon csoportosítva. Döntsétek el, hogy melyik címkébe melyik király 

nevét kell írni! 

 

művelt 
következetes 
vendégszerető 

megbecsült 
 
keresztény 

bátor 
kegyes 



 

Munkaforma: csoportmunka 

Ellenőrzés, értékelés: felolvasással 

Eszköz: feladatlap 

 

Beszéljétek meg, hogy miért ezek a tulajdonságok jellemzők rájuk! 

Mondjatok egy-egy cselekedetet indoklásként!  

 

Munkaforma: csoportmunka 

Ellenőrzés, értékelés: szóban indoklással, szükség esetén tanítói javítás 

Eszköz: feladatlap, fólia 

 

5. Hangos olvasás gyakorlása az István király ítélete című szövegen apasztó-

dagasztó olvasással és szókereső olvasással 

 

apasztó-dagasztó olvasás:  

Olvassátok együtt hangosan az István király ítélete című olvasmányt! Akinek a vállát 

megérintem, hagyja abba a hangos olvasást, de a szemével kövesse tovább a szöveget. 

Ha újra megérintem, folytassa az olvasást a többiekkel! 

Szempont: pontosság, egymásra figyelés 

 

szókereső olvasás:  

Szavakat fogok mondani. Keressétek meg a szövegben a szót, amit mondok, és 

olvassátok fel azt a mondatot, amelyikben szerepel! 

 

Szavak: szélsebesen, megragadták, csodálkozva, udvarába, megszegtétek, odaborultak, 

rablásban, hajszála 

Szempont: pontosság, a megfelelő mondat kiválasztása 

 

Munkaforma: frontális és önálló 

Ellenőrzés, értékelés: szempont szerint 

Eszköz: olvasókönyv 

 



 

6. Házi feladat 

 

A számítógépemben összekeveredtek az olvasmányok részletei, miközben a 

feladatlapot készítettem. Segítsetek nekem megkeresni, hogy melyik szövegrészlet 

nem tartozik az adott olvasmányhoz! Keressétek meg és húzzátok alá ezeket a 

mondatokat! A szöveg alá  írjátok le, hogy ezek melyik mondából valók! 

 

7. Óravégi értékelés 

 

 



 

FELADATLAP 

 

1. Válasszátok ki a szószerkezeteket a …………………………………..című olvasmány 

tartalmának megfelelően, és húzzátok alá! 

 

királlyá koronázták kenőcse mentette meg 

tódultak a sátrához megfutamodni kényszerült 

fohászkodott Jézushoz bőségesen kárpótolta 

halálos ítéletet hozott Istenhez könyörgött 

60 besenyő útnak indult szentté avatták 

messze járt már megrohamozták őket 

törvényeket hozott keresztény vallásban nevelődött 

kettéhasadt a hegy csendesen léptetett vissza 

álmot látott a pestis pusztítani kezdett 

indulatait megfékezte leverte a lázadást 

 

 

2. Egészítsétek ki a mondatokat az előző feladat szószerkezeteivel! 

 

1. Az 1001. év január 1-én Esztergomban díszes ünnepségek között 

……………… ……………………………………. Istvánt.  

2. István király lelkében bölcs volt, felháborodását sem arcával, sem szavával 

nem mutatta, hanem ……………………………………. . 

3. Szent László…………………………………..,, tőle várt segedelmet. 

4. A genciána, a keresztesfű ……………………………  a népet a döghaláltól. 

5. Ó, Uram segél! - …………………………… László, s szemét az égre emelte. 

6. ……………………………… akkorra Szent László, amikorra a kunok a 

hasadékot megkerülhették volna.  

 

 



 

3.  Válasszatok ki két szószerkezetet és foglaljátok mondatba! 

törvényeket hozott ………………………………………………………................. 

………………………………………………………................. 

………………………………………………………................. 

 

megrohamozták őket ………………………………………………………............. 

………………………………………………………................. 

………………………………………………………................. 

 

kettéhasadt a hegy ………………………………………………………................. 

………………………………………………………................. 

………………………………………………………................. 

 

álmot látott          ………………………………………………………................. 

………………………………………………………................. 

………………………………………………………................. 

 

4. Milyennek ismertétek meg a két királyt cselekedeteik alapján? Döntsétek el, hogy 

melyik címkébe melyik uralkodó nevét kell írni? 

 
 

 

 

 

 

művelt 
következetes 
vendégszerető 

megbecsült 
 
keresztény 

bátor 
kegyes 



 

HÁZI FELADAT 

 

 

Az alábbi szövegekben találsz olyan mondatokat, amelyek nem a cím szerinti olvasmányban 

találhatók. Keresd meg és húzd alá ezeket! Majd írd a szöveg alá, hogy melyik másik 

mondából való! 

 

Szent István király 

 

Kétszeresen korszakalkotó volt István uralkodása: szilárd alapját vetette meg a keresztény 

egyháznak, s ezzel biztosította a magyar nép megmaradását.  

Ugyanakkor igazi barátja lett a népnek a föld, mely kenyeret adott a munkás kéznek. Az ő 

uralkodása idején kedvelte meg az eddig nagyobbára nomád életet élő nép a mezei munkát. 

Idegen kézművesek, iparosok, kereskedők bátorsággal vándoroltak be az országba, itt 

telepedtek meg, és otthonra találtak. István király a besenyőket bőségesen kárpótolta, minden 

veszteségüket megtérítette. Mindezt azért cselekedte, mert Magyarországot minden külföldi 

menedékének szánta, olyan országnak, ahová mindenkinek szabad bejárása legyen, és senki a 

vendéget bántalmazni, sértegetni nem merészelje! A nagy király az 1038. esztendőben 

augusztus 15-én halt meg. Az egész ország gyászolt. Dicsőséges utódja Szent László, 1083-

ban szentté avattatta.  

………………………………………………. 

 

 

 

Szent László füve 

 

 

Amikor a pestis, a döghalál pusztítani kezdett, az egész nép László királyhoz futott, mindenki 

tőle várt segítséget. Mint a juhok a jó pásztorhoz, úgy tódultak a király sátorához. Ekkor az 

őrségen álló magyar katonák meglátták a besenyők megrakott szekereit, megrohamozták őket. 

Néhányat közülük karddal levágtak, másokat megsebesítettek és a szekereket teljesen 

kifosztották. Szent László pedig Istenhez könyörgött, tőle várt segedelmet.  

 

………………………………………………. 



 

 

A tordai hasadék 

 

 

De a kunok (mert azokkal hadakozott abban az időben Szent László) szüntelenül nyomában 

voltak a királynak. Már-már úgy volt, hogy elejébe kerekednek, körülfogják.  

- Óh uram Jézus, segélj! – fohászkodott fel László, s a szemét az égre emelte. 

Egy angyal jelent meg a szent király előtt, és azt mondta neki:  

- Vedd íjadat és tegzedet, menj ki sátrad elé és minden célzás nélkül bocsásd el a 

nyílvessződet. A vessző megmutatja mit kell tenned.  

 

………………………………………………. 



 

 

Képmellékletek:  

 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 

 



 

Honismereti szakköri foglalkozás 
 

Készítette: Janszkyné Vörös Anikó 

Téma: Szent László (1077-1095) 

Csoport: 5-6. osztályos tanulók 

 
Előzetes kutatási feladatot kap mindegyik csoport, melynek kidolgozására egy hét van. (egy 

csoportba 4 tanuló tartozik) 

Fogalommagyarázat:  
- Trónviszályok 

- Ereklye 

- Törvények 

 

A tanulók, a szakköri foglalkozáson a KEREKASZTAL c. feladattal mondják el egymásnak a 

megoldásokat. Szakirodalom: Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás (Önkonet, Bp. 2004, 

10:13) 

 

Ez a következő módon történik: A diákok körbeadnak egy papírt és mindenki ráírja a 

fogalomhoz kapcsolódó gondolatait: 

Trónviszályok: a trónért folyó harc, az uralkodók híveiknek földadományokat adnak, így 

próbálják támogatásukat megszerezni. A belviszályokban szembenálló felek, néha külső 

segítséget is igénybe vesznek. 

Ereklye: a szentek testrészei, ruhadarabjai vagy velük kapcsolatos tárgyi emlék, amelyeknek 

csodás erőt tulajdonítottak. 

Törvények: a társadalmi magatartás jogszabályainak rendszere, amelyet mindenkinek be kell 

tartani. Az igazságszolgáltatás feladata ennek ellenőrzése. 

 

Topográfiai feladat: 
Magyarország Szent László korában 

Feladat: Jelöld be a következő településeket a vaktérképen! 

a/ Várad 

b/ Pozsony 

c/ Visegrád 

d/ Zágráb 



 

 

 
 

Kronológiai feladat: 
Feladat: Mi a közös a három „szentben”? 

István király-Imre herceg-Gellért püspök 

1083-ban I. László avatta őket szentté. 

 

Keresztrejtvény: 

  

  

 

 
 

  

 

1. Egy ország irányításának és igazságszolgáltatásának joga és gyakorlása 

2. Vallási szempontból tökéletesnek tekintett személy, akit halála után az egyház 

ilyennek nyilvánított 

3. I. István király fia 

4. Az ország nagyobb területű közigazgatási egysége, 

amelyet ispán vezetett 

5. I. László édesapja 

 

 

 

 

1.    H A T A L O M

2.  S Z E N T     

3.  I M R E      

4. V Á R M E G Y E   

5. B É L A       



 

Tanári magyarázat: 
Szent László uralkodásának rövid bemutatása.  

Hatalomra jutása után, az országot szigorú törvényekkel irányította. Kiemelten védte a 

magántulajdont, mert a király elől menekülő népesség, (a kóborlók) sok esetben lopni 

kényszerültek. A törvények erősítették az egyházat, kötelezte a templomba járást. Vasárnap és 

ünnepnap senki sem dolgozhatott. (évente 37-38 ünnepnap volt) Büntette továbbá azokat, akik 

pogány szokások szerint éltek.  

Talán azért, hogy példát állítson a nép elé, a szentek sorába emelt öt ismert személyt, példás 

élete miatt. Ezzel növelte a kereszténység és a királyi család tekintélyét. I. László emlékét 

városunkban is őrizzük, hiszen koponyacsontja a győri Bazilikában, a hermában található. 

A herma szó jelentése: Mellszobor alakú ereklyetartó. 

www.gyor.hu 

www.wikipedia.org  

 

Puzzle: 
 Feladat: a három csoportnak időre kell kirakni a herma képrészleteit! 

 

GONDOLKOZZ-BESZÉLD MEG! 

Kupaktanács: (Szakirodalom: Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás (11:3) ) 

A négyfős csoportok azonos feladatot kapnak. Először mindenki önállóan elolvassa a 

szöveget, majd konzultál a társaival. Aztán a csoportok egymásnak is elmondják a 

megoldásokat. 

A feladat menete:  

- probléma felvetése  

- gondolkodási idő 

- megbeszélés 

- a gondolatok megosztása a többiekkel. 

 

Részlet a győri Bazilika történetéből: 

A győri római katolikus egyházmegye székesegyháza a Káptalandombon található a 

Püspökvárral szemben. Itt őrzik Magyarország egyik kiemelkedően fontos nemzeti ereklyéjét, 

a Szent László-hermát. A székesegyházat Szent István király alapította, első formájában 

román stílusban épült, majd a tatárjárás után gótikus stílusban épült újjá. A XV. század elején 



 

Héderváry János kápolnát építetett mellé, ebben őrzik ma is a Szent László-hermát. Hazánk 

legértékesebb ötvösművészeti remeke, aranyozott ezüstből készült. Feltehetőleg az uralkodó 

vonásait őrzik. A fejrészt III. Béla idején Dénes mester készítette. A XIV. században 

restaurálták, ekkor a régi mellrészt megnagyobbították. 1600-ban Prágában készült a nyakrész 

és az eredeti négyágú gótikus koronát is ekkor alakították a mai tízágúra. A koronát színtelen 

kvarc és üveg díszek emelik ki. 
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Ellenőrzés: KÍVÁNCSI KOCKA c. feladatnál egy 10x10 cm-es kockára csak kérdőszavakat 

írunk. A gyerekek dobnak a kockával, és amelyik kérdés sikerül, arra rövid válaszokat adnak. 

 

KÁPOLNA 

 

KI?                    -Héderváry János 

MIT?                 - kápolnát 

HOL?                - Káptalandombon 

MIKOR?           - XV. században 

HOGYAN?       - gótikus stílusban 

MIÉRT?            - ott őrizzék a hermát 

 

 



 

 

Illusztráció készítése: 
VAK- KÉZ c. feladatnál, a tanulók kártyákat húznak, majd az azokon látható szavak 

segítségével csoportban rajzot készíttetnek a hermáról egyik társukkal. (természetesen a 

rajzoló nem húz kártyát). A csoport tagjai a kifejezések alapján leírják a társuknak a 

részleteket, ami alapján a vállalkozó tanuló lerajzolja a képet. 

 

Kártyák: korona – fej – szakáll – haj – nyakgyűrű – arany – szemek – mellszobor – díszítés 

Szakirodalom: Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás (11:7) 

 

 

A foglalkozás zárása: 
A foglalkozás utáni következő héten, tanulmányi séta keretében, megtekintjük a Héderváry 

kápolnát és a hermát a valóságban is. A tanulók megfigyelik azokat a jellegzetességeket, 

amelyeket a szakköri foglalkozáson megbeszéltünk. 



 

 
 

2. Óratervezet 
 

 
Készítette: Turner Zoltán 

Tantárgy: Történelem 

Évfolyam: 6.  

Témakör: Magyarország az Árpádok idején 

Tananyag: I. (Szent) László uralkodása - Új ismeretet feldolgozó óra 

Feladatok: Tanítási – tanulási 

A folyamatok helyes értelmezése 

Tájékozódás térben és időben 

Didaktikai feladatok: gyakorlás, ellenőrzés, értékelés 

Tankönyv: Horváth Péter – Hámori Péter: Történelem 6. évfolyam számára (Nemzeti  

Tankönyvkiadó) 

Szemléltető- és munkaeszközök: Fólia, tanulói füzetek, falitábla, munkafüzet,  

történelmi atlasz (Nemzeti Tankönyvkiadó),   

interaktív tábla  

 

A tananyag Szent László király uralkodása. A korszak nagyon fontos, hiszen 

ekkor dőlt el, hogy a keresztény államrend megszilárdult, a zűrzavaros évtizedek véget 

értek.  A győri Bazilika Héderváry-kápolnájában látható herma miatt városunk erősen 

kötődik a lovagkirály kultuszához, ezért kap kiemelt szerepet a történelem órákon. 

 

A tanóra menete 

 

1, Szervezési feladatok  

2, Motiváció 

Kit ábrázol a kép? Hol található a herma? 

Egy tanuló kiselőadás formájában kiegészíti a válaszokat. 

Fantáziafejlesztés: írjátok le, hogy milyennek gondoljátok a kép alapján a királyt! A 

mai órán kiderül, milyen uralkodó volt valójában Szent László. 



 

 

 

3, Ismétlés  

a, Állítsd megfelelő sorrendbe az uralkodókat, majd kösd össze az egymáshoz 

tartozókat! 

 

Orseolo Péter    2. pogánylázadás 

I. (Szent) István    ménfői csata 

I. Béla      Zotmund hőstette 

I. András     Imre herceg halála 

 

b, Jelöld időszalagon a királyok uralkodásának idejét és az eseményeket! 

 

←│  │  │  │  │  │ → 

1000  1025  1050  1075  1100  1125 

 

Eszköz: interaktív tábla 

 



 

c, Írj három, korábban tanult mondacímet I. (Szent) László királyról!  

 Ellenőrzés: szóban  

 

3, Célkitűzés 

Már tanultátok, hogy I. (Szent) István halála után zűrzavaros évtizedek következtek. A 

káosznak I. Béla fiai vetettek véget. Róluk tanulunk a mai órán. 

 

4. Az új ismeret előkészítése 

  

  
Csoportmunka: a képek kirakása (puzzle), majd címadás 

 



 

5. Új ismeret megtanítása csoportmunkában – szociális kompetencia fejlesztése 

 

László törvényeinek feldolgozása, összehasonlításuk I. (Szent) István törvényeivel – 

melyik volt szigorúbb? 

 

Forráselemzés (Szent László törvényei): 

- Mindenelőtt esküvel elhatároztuk, hogy ha a főemberek bármilyen rokonát 

lopás bűnében találják egy tyúk értékén túl, akasszák fel, és egész vagyona 

vesszen el. 

- Ha valaki vasárnapokon vagy nagyobb ünnepeken nem megy az őkerületének 

egyházába, verésekkel javítsák meg. 

- Az olyan rabszolga pedig avagy szabad ember, aki libát vagy tyúkot lop, fél 

szemét veszítse, és amit lopott, adja vissza. 

- Akik pogány szokás szerint kutak mellett áldoznak, vagy fákhoz, forrásokhoz 

és kövekhez ajándékokat visznek, bűnükért egy ökörrel fizessenek. 

 

A törvények mai nyelvre „fordítása” 

 

A szentté avatások – a csoportok bemutatnak 1-1 szentet (Gellért, Imre herceg, András 

és Benedek) 

 

A király külpolitikájának (Horvátország elfoglalása) tanulmányozása történelmi atlasz 

segítségével, viszonyítás Magyarországhoz – égtájak. 

 

Eszköz: interaktív tábla, történelmi atlasz 

 

6, Ellenőrzés 

Jelöld az időszalagon a király uralkodásának évszámait!  

 

A matematikai kompetencia fejlesztése: hány évig uralkodott, hány éve került trónra, 

hány éve halt meg a lovagkirály? 

 



 

7. Rögzítés 

Vázlatírás kérdés – felelet módszerével 

Szent László – 1077-1095 – I. Béla fia 

A keresztény államrend megszilárdítása – szigorú törvények 

Horvátország meghódítása 

 

Eszköz: írásvetítő 

 

8, Értékelés – órai aktivitás, fegyelem, figyelem alapján 

 

9, Házi feladat – Lányok: írj egy rövid levelet a kun harcostól megszabadított lány 

nevében a barátnőjének 

Fiúk: levél egy szemtanú nevében egy barátnak (3. kép és a monda alapján) 

 


