
 

Életmód a középkori 

Európában és hazánkban 
-hat múzeumi óra tematikája történelem tantárgyból a hatodik 

évfolyamosok számára- 

 

1 

 

Készítette:  
Tóth Brigitta 

SMÖ Duráczky EGYMI és 
Nevelési Tanácsadó  

Mondd el, és elfelejtem,  

tanítsd meg, és emlékezem rá,    

lehessek részese, és megtanulom.  

(Kínai bölcsesség)  
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1.óra 

 

A középkori élet négy oldalról – a földesurak, a városlakók, az egyháziak és a jobbágyok 

életmódja 

 

Cél:  

Célunk, hogy áttekintsük a középkori társadalom rétegződését, illetve hogy a gyerekek 

képesek legyenek az egyes csoportokra jellemző vonásokat, eszközöket felismerni és 

bemutatni.   

 

Motiváció:  

A hatodik évfolyamon a történelem egyre bonyolultabbá válik, és a tanulók számára 

sokszor átláthatatlan rendszerré növekedik fel. Mindezen az élményszerű tanulás sokat 

segíthet, amelyet az órán a hozzájuk közelebb álló interaktív tananyagokkal, továbbá a 

megtapasztalható, érinthető, tehát „igazi” középkori tárgyakkal érhetünk el.  

 

Értékelés:  

- dicséretkártyákkal, öt darabért egy ötös jár. Minden csoportfeladat után a 

legeredményesebb csoport tagjai kapnak.  

- Az óravégén a csoportértékelő lap és a feladatlap alapján a kiemelkedően dolgozó 

diákoknak szintén dicséretkártya jár.  
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Segédanyagok és időbeosztás: 

 Segédanyagok: 

o „középkoros” dicséretkártya 

o egyéni és csoportértékelő lap 

o feladatlap 

o interaktív tananyagok, interaktív tábla 

o csomagolópapír, íróeszközök 

o szókártyák négy borítékban 

o múzeumi leletek, eszközök: Balatonszárszó – Kis-erdei dűlő egy középkori 

falu erődített templomának képe, a Fejezetek a magyar középkori élet 

tárházából c. kiállításról a társadalmi csoportokat bemutató szöveg,   

A falusi és városi élet emlékei, Az egyház virágkora, illetve az Iparosság 

és mesterségek a középkorban c. vitrin tárgyai 

Időbeosztás: 

o Ráhangolódás (képértelmezés, ábra kiegészítése): 10 perc 

oJelentésteremtés (szövegfeldolgozás. kiállítás tárgyainak feldolgozása és a 

csoportmunka bemutatása): 35 perc 

oReflektálás (feladatlap együttes megoldása, csoportértékelő lap kitöltése): 20 

perc 

 

Munkaformák:  

Csoportmunka manipulatív módon kialakított heterogén csoportokkal. 



4 
 

 

 Az óra 
tananyaga 

Fogalmak, 
ismeretek 

Képességfejlesztési 
fókuszok 

Tanulói tevékenység 

Ráhangolódás 

1. Egy középkori 
falu erődített 
templomának 
képe 
(Balatonszárszó) 

falu esztétikai érzék A képpel kapcsolatos 
beszélgető kör: pl. 
mit látnak a képen, 
kik élhetnek itt, vagy 
fordítva, kik nem? 

2. földesúr 
(nemesek), 
egyháziak, 
városiak, 
jobbágyság 

 Csoportalakítás:  
- van négy boríték, 
amelyben egy-egy 
társadalmi csoport 
megnevezését 
rejtettük el. A 
gyerekek húznak 
egy-egy szót. A 
szavak kiosztásánál 
figyelünk arra, hogy 
egy borítékból csak a 
jobb tanulók 
húzhatnak, így az 
egyes csoportok 
munkáját meg tudjuk 
támogatni. 
- A gyerekeknek 
csoportokat kell 
alkotniuk úgy, hogy 
minden asztalhoz 
kerüljön minden 
szóból. 

3. 

A középkori 
társadalom 
rétegződése 

 ismeretek 
felelevenítése, 
áttekintése és 
rendszerezése 

A csomagolópapíron 
látható ábra 
megfelelő helyére be 
kell ragasztani a 
társadalmi csoport 
nevét 
csoportmunkában. 
Ellenőrzés interaktív 
tananyag és a 
kiállítás kezdő 
képének a 
segítségével, pl. a 
gyerekeknek meg 
kell keresni a képen, 
hogy hol láthatóak az 
egyes társadalmi 
szereplők. 
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 Jelentésteremtés 

4. A kiállítás 
második 
bevezető 
szövegének 
mozaikos 
feldolgozása 

falu felépítése, 
csűr, istálló, 
gazdasági 
épület, falu 
központja a 
templom és 
esetleg a piac, 
görög bazilita 
kolostor, 
bencések, 
mesterségek 
(ötvös, 
méhész, 
fazekas, 
kelmekészítő) 
 
korsó, 
bogrács, 
agyag 
főzőgolyó, 
ametiszt 
gyöngysor, 
rezgőtűk, 
csontövgarni-
tura darabjai, 
veretek, 
érme, párta, 
korpusz, 
zarándokjel-
vény, 
ereklyetartó 
mellkereszt, 
gyertyatartó,  
 
ostyaütőmin-
ta, 
szövőnehe-
zék, halászati 
eszközök, 
mesterségek 
és eszközeik  

ismeretek bővítése, 
lényegkiemelés, 
információkeresés, 
szóbeli és írásbeli 
kifejező készség 

Három csoporton 
belül szerepek 
kiosztása: 
feladatvezető, írnok, 
eszközfelelős, 
szónok. 
A feladatlap és a 
szöveg megfelelő 
részletének a 
segítségével ki kell 
dolgozni, hogy az 
egyes csoportra mi 
jellemző. Pl. 
jobbágynál a telek és 
a falu felépítése, az 
egyháznál térképen 
jelölni az egyes 
egyházakat, illetve 
vallással kapcsolatos 
szobrok 
feltérképezése, az 
iparosoknál a 
mesterségek és 
eszközeik társítása. 
Majd a feladat 
második részében a 
megfelelő vitrin 
segítségével 
kiegészíteni a 
beszámolót azzal 
kapcsolatban, hogy 
milyen eszközöket 
láthatunk, amelyeket 
használtak.  
A háromfős csoport 
(jobb képességű) 
tagjai külön feladatot 
kapnak: A bevezető 
szöveg elolvasása 
után a három fő 
vitrin feltérképezése, 
majd a másik három 
csoport segítése. 

 Reflektálás 

5. Feladatlapos 
ellenőrzés 

 rendszerezés Interaktív frontális 
módszerrel feladatok 
megoldása interaktív 
táblán: 
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- a fenti szöveg 
kiegészítése 
megadott szavak 
közül válogatással 
- egy-egy feladat az 
adott csoporthoz: 
jobbágytelek 
képéhez beírni a 
részek megnevezését, 
az eszközök és 
mesterségek társítása 
-egyes látott 
régészeti eszközök 
szétválogatása 
aszerint, hogy melyik 
társadalmi 
csoporthoz tartozik 

6. Csoportértékelő 
lap 

 önismereti és kritikai 
készség 

Önmaga, a csoport és 
a feladatok értékelése 
egyénileg és 
együttesen. 
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2.óra 

A magyar középkori élet 

 

Cél:  

Célunk, hogy a tanulók megtapasztalják a magyar és az egyetemes történelem 

„halmazszerű” viszonyát, azaz hogy ami igaz az utóbbira, többnyire igaz az előbbire is, 

még ha némi időelcsúszással is. Továbbá szeretnénk, hogy a gyerekek felismerjék a 

szükségletek és azoknak a kielégítései közti ok-okozati kapcsolatokat.  

 

Motiváció:  

A számítógép vezérelt világunkban kénytelenek vagyunk alkalmazkodni ahhoz, hogy a 

diákjaink erre reagálnak jobban, így a megismerésnél nagyban támaszkodunk az interaktív 

tábla nyújtotta motiváló lehetőségekre, továbbá a középkori öltözetek és némajátékok is 

csökkenthetik a tanóra hagyományos értelemben vett óraszerűségét.  

 

Értékelés:  

- Ugyanúgy, mint az előző órán. 

 

Segédanyagok és időbeosztás: 

 Segédanyagok: 

o  interaktív tananyag (szókártyák, pókhálóábra, feladatlap feladatai) 

o A kiállítás tájékoztató szövegének a négy képe darabokra vágva, borítékba 

helyezve. 

o négy különböző feladatlap a Fejezetek a magyar középkori élet tárházából c. 

kiállításhoz 

o középkori öltözetek 

o értékelő lapok 

o „középkoros” dicséretkártyák 

 Időbeosztás: 

o Ráhangolódás (activity és pókhálóábra): 10-15 perc 

o Jelentésteremtés (feladatlap megoldása és ellenőrzése): 35 perc 

o Reflektálás (középkori ruhák segítségével némajáték): 10 perc 
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Munkaformák:  

A ráhangolódás interaktív frontális, majd heterogén csoportmunka forgószínpaddal, végül 

csoportverseny, ki találja ki legelőbb, hogy ki kicsoda. 



9 
 

 

 Az óra 
tananyaga 

Fogalmak, 
ismeretek 

Képességfejlesztési 
fókuszok 

Tanulói tevékenység 

Ráhangolódás 

1. Találd ki, 
milyen 
mesterséget 
űzök! 

kelmekészítő, 
halász, 
vadász, 
bognár vagy 
lakatos, 
lótenyésztő, 
jobbágy, ács, 
kovács, 
fazekas, 
ötvös, 
méhész 

szóbeli 
kifejezőkészség 

A múlt órán tanult 
mesterségek 
szókártyáit kihúzza 
egy gyerek a gépen, 
el kell mutogatnia. 
Az folytatja, aki a 
leggyorsabban 
kitalálja. 
A szókártyákat a 
végén megmutatjuk 
az interaktív táblán.  

2. Mik azok a 
szükségletek? 

szükségletek 
középkori 
földház 

ok-okozati 
gondolkodás, 
összefüggés keresése 

A pókhálóábra 
piktogramjai 
segítségével 
kitaláljuk, milyen 
szükségletek 
léteznek, majd 
társítjuk a már 
megismert 
foglalkozásokat 
aszerint, hogy milyen 
igényünket elégíti ki. 

 Jelentésteremtés 

3. Csoportalakítás   Négy több részre 
vágott kép darabjait 
húzzák ki a gyerekek 
egy borítékból. A 
képkirakással jönnek 
létre a csoportok.  

4. A magyarok 
életmódja a 
középkorban 

 információkeresés, 
lényegkiemelés, 
szóbeli és írásbeli 
kifejező készség 

Négy különböző 
feladatlapra keressék 
meg csoportban a 
választ a kiállításon! 
A feladatlapok első 
feladata a még nem 
tárgyalt 
élelemszerzéssel 
kapcsolatos: 

- szegények 
étkezése 

- híres 
borvidékek  

- halászat  
- betegségek 
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Második feladat a 
kiállított tárgyakkal 
kapcsolatos, úm. 
keresd meg azt a 
tárgyat, amely….! 
A feladatokat forgó 
módszerrel váltják a 
gyerekek, így 
minden gyerek 
megismerkedik 
mindegyik 
feladatlappal. 

5. Feladatlapok 
ellenőrzése 
interaktív tábla 
segítségével 
-A betegségek 
kapcsán 
betekintés a 
régészi 
munkába 

 
 
 
degeneratív 
csontmásolat 
(gyerekhalan-
dóság, 
éhínség, 
pestis, 
sáskajárás, 
vérhas, 
gyerekágyi 
láz) 

kritika 
megfogalmazása, 
önértékelés, egymás 
értékelése 

A feladatok 
ellenőrzése 
 
A betegségeknél 
kitérünk arra, hogyan 
tud a régész 
következtetni az 
életmódra, 
betegségekre. 

 Reflektálás 

6. Ki vagyok én? 
(kétféleképpen) 

 empátiakészség, 
ismeretek felismerése 
és alkalmazása 

A középkori ruhákat 
társadalmi 
csoportonként 
kiosztjuk egy-egy 
diáktársaságnak, 
akiknek ez alapján rá 
kell jönni, milyen 
rangú személyt 
kaptak, s egy 
némajátékkal be kell 
mutatni a társaiknak.  
Majd lehet fordítva 
is, először 
bemutatják a 
jelenetet a húzott 
kártyának 
megfelelőn, s a többi 
gyereknek kell 
rájönnie arra, milyen 
ruhára van szüksége. 

7. Egyéni értékelő 
lap 

 önismereti és kritikai 
készség 

Értékelés egyénileg 
és együttesen. 
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3.óra 

 

Lovagi játékok  

 

Cél:  

Átismételjük és rögzítsük a középkori társadalomról tanult ismereteket, illetve a játékokon 

keresztül a gyerekek megtapasztalják a lovagi életforma vonásait, megismerjék az 

eszközeit, továbbá alkalmazni tudják a társadalmi csoportokkal kapcsolatban megszerzett 

tudásukat.  

 

Motiváció:  

Az előző órához képest olyan még izgalmasabb, életközelibb múzeumi tárgyakkal, lovagi 

eszközökkel, pl. a bőrvérttel, a bőrpáncéllal, a láncinggel, a harci sisakkal vagy a 

kardokkal kelthetjük fel a gyerekek érdeklődését az amúgy is az érdeklődésükhöz 

közelebb álló közösség iránt, amelyekkel nem mérhető fel sem a könyvek illusztrációi, 

sem a filmek ábrázolásai. 

 

Értékelés:  

- Ugyanúgy, mint az előző órán. 

 

Segédanyagok és időbeosztás: 

Segédanyagok: 

o Lovag harci díszben, SDT flash 

o múzeumi eszközök: kard fémből, fából, bőrvért, láncing, bőrpáncél, 

fegyverkabát öv, harci sisak 

o Toldi 9. éneke 

o „lovagos” dicséretkártya 

o értékelő lapok 

Időbeosztás: 

o Ráhangolódás (flash): 5 perc 

o Jelentésteremtés (lovagi játékok eszközei): 35 perc 

o Reflektálás (drámajáték): 10 perc 
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Munkaformák:  

A ráhangolódás interaktív frontálisan, a jelentésteremtés frontális módszerrel, illetve 

csoportmunkában. A reflektálásnál páros játék.  
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 Az óra 
tananyaga 

Fogalmak, 
ismeretek 

Képességfejlesztési 
fókuszok 

Tanulói tevékenység 

Ráhangolódás 

1. Lovag harci 
díszben2 

lovag logika SDT flash játék: 
„Öltöztesd fel a 
lovagot, helyezd el a 
lószerszámokat a 
lóra!” 

 Jelentésteremtés 

2. Kiselőadások kard fémből, 
íj 

ismeretbővítés frontális 

3. Mitől lovag egy 
lovag? 

Toldi  A Toldi 9. énekét 
elolvassuk, majd 
közösen 
megbeszéljük, miért 
nem lehet Miklós 
még lovag. 

4. Lovagi játékok hajító 
játékok, 
íjászat, 
bajvívás 
karddal vagy 
lándzsával 

együttműködés, 
következtetés 

Csoportmunka előre 
meghatározott 
tagokkal: minden 
csoport megkap egy 
tusának a nevét, 
illetve eszközigényét. 
Ám egy fontos 
eszköz hiányzik, ezt 
kell kiválasztani a 
rendelkezésre álló 
tárgyak közül.  
Feladataik: 

- készítsék el a 
lovagjuk 
címerét, 
zászlaját és 
bemutatkozó 
szövegét, 
amelyben 
térjen ki a 
hiányzó tárgy 
vonásaira, pl. 
milyen célt 
szolgál, hol 
viselik, 
milyen múltja 
van? 
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 Reflektálás 

5. „A mi lovagi 
játékunk” 

 játék, egymás 
elfogadása  

Eljátszunk egy lovagi 
párbajt karddal és 
szabályokkal. A 
szabályokat mi 
határozzuk meg. 

6. Csoportértékelő 
lap 

 önismereti és kritikai 
készség 

Önmaga, a csoport és 
a feladatok értékelése 
egyénileg és 
együttesen. 
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4.óra 

A szerzetesek és a somogyvári bencés apátság története 

 

Cél:  

A gyerekekben tudatosítsuk, hogy a középkor mélyen vallásos. Célunk, hogy a gyerekek 

átlássák a keresztény egyház kettős felépítését, a szerzetesek sokrétű feladatait, illetve 

tudjanak érvelni amellett, hogy miben nyilvánul meg a korszak erős vallásossága, akár 

magyar példákkal is.  

 

Motiváció:  

A kiállításon látható kódex és a kiállított leletek segítik a gyerekeket, hogy 

belehelyezkedhessenek egy középkori szerzetes élethelyzetébe, elképzelhessék, milyen 

lehetett ott az élet, továbbá az ismeretfeldolgozást követő manuális foglalkozásokon 

játékos formában alkalmazhatják a megszerzett tudásukat. 

 

Értékelés:  

- Ugyanúgy, mint az előző órákon. 

 

Segédanyagok és időbeosztás: 

 Segédanyagok: 

o szókártyák (alapfogalmak) 

o „bencés rendi” dicséretkártyák 

o interaktív tananyag (ábra, feladatok) 

o feladatlap (kiselőadáshoz, csoportmunkához) 

o szövegek: Szent Egyed, Krisztus és Szent Pál élete, kódexírásról 

oMúzeum tárgyai: a somogyvári bencés apátság leletei c. vitrin, kódex, 

reliefeket ábrázoló képek, Somogyvárról szóló szöveg és az apátság 

felépítése, Az egyház virágkora c. szöveg szerzeteseket mutató képe, 

harang és mozaikos ablak, A/3-as lapok és színesek a kódexrajzoláshoz, 

gyurma az apátság makettjéhez, imakönyv mintának az imaíróknak. 
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 Időbeosztás: 

o Ráhangolódás (activity, ábra értelmezése): 10- 15 perc 

o Jelentésteremtés (kiselőadás, csoportmunka és bemutatása, ellenőrző 

feladatok): 40 perc 

o Reflektálás (alkotás): 30 perc 

 

Munkaformák:  

Interaktív frontális munka a ráhangoló szakaszban, majd egyéni és csoportmunka. A 

reflektálást végezhetik együtt és egyedül is a diákok.  
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 Az óra 
tananyaga 

Fogalmak, 
ismeretek 

Képességfejlesztési 
fókuszok 

Tanulói tevékenység 

Ráhangolódás 

1. Alapfogalmak 
tisztázása  

hit, kereszt, 
Jézus 
Krisztus, 
Isten, 
templom, 
kolostor, 
szerzetes, 
pap, pápa 

szóbeli 
kifejezőkészség, 
dramatikai készség, 
rajzkészség 

Az alapfogalmakat 
elevenítjük fel 
activityvel („Rajzold 
le, mutogasd el vagy 
írd körül a 
fogalmat!”) 

2. A keresztény 
egyház 
felépítése 

 ábraértelmezés, 
ismeretek analógiás 
alkalmazása 

Interaktív táblán ábra 
kiegészítése 

 Jelentésteremtés 

3. A bencés rend bencés rend szóbeli 
kifejezőkészség, 
lényegkiemelés 

tanuló kiselőadás, 
többieknek közben 
feladatlap kitöltés ez 
alapján 

4. Somogyvári 
apátság története 
(szövegfeldol-
gozás, 
leletértelmezés) 

alapítása, 
helyei: 
sírkamra, 
kerengő, 
oltármenza, 
sekrestye, 
káptalanterem,
 
szerzetesek 
feladatai 
kódex, bulla,
füstölő, relief,
szent 

ismeretbővítés, lényeg 
kiemelése, szóbeli 
kifejező készség, 
somogyi identitás 
erősítése 

Homogén 
csoportmunka és 
bemutatás: 
-kevés szókincsűek: 
az alapításról szóló 
szöveg alapján 
pókhálóábra 
kiegészítése 
-gyenge szóbeli 
kifejező készségűek: 
kódexértelmezés és 
képértelmezés 
szempontok alapján 
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-közepes, jó 
teljesítményűek: kép 
alapján lelet keresése 
a kiállításon, majd a 
címben szereplő 
szent éltéről kapott 
rövid szöveg 
segítségével 
bemutatják Szent 
Egyedet, Krisztust, 
Szent Pétert. pl. 
hogyan kapcsolódik 
az apátság 
történetéhez, a 
kereszténységhez, 
vagy miért lett 
szent?  
-  jó képességű, 
szorgalmas tanulók: 
Kettős feladat: 
egyrészt a vitrin 
tárgyai közül 
kiemelni azokat a 
tárgyakat, amelyek 
elárulják, hogy egy 
vallásos hely leletei, 
másrészt az apátság 
térképét 
tanulmányozva 
annak a felépítését 
bemutatni. 

5. Ellenőrző 
feladatok 

 rendszerezés Interaktív frontális 
módszerrel digitális 
tananyaggal 
rendszerezzük a 
csoportok munkáját. 

 Reflektálás 

6. Ha én bencés 
rendi szerzetes 
lennék… 

 manuális készségek, 
ismeretek alkalmazása 

… 
- kódexet 

írnék! (egy 
kódexoldal 
rajzolása) 

- apátságot 
építenék! (az 
apátság 
makettezése 
csoportban) 

- imádkoznék! 
(ima írása) 
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5.óra 

Hazánk, megyénk a honfoglaló magyarok előtt és alatt a leletek tükrében 

 

Cél:  

Megismerjék a megyénkben élők életét a honfoglalás előtt és után a leletek segítségével, 

illetve megértsék, hogy az egyes népek nem elszigetelten éltek itt, hanem együtt, s ennek 

vannak következményei, pl. tárgyi leletek hasonlóságai vagy szókincs. 

 

Motiváció:  

Mivel az osztálynak a földrajzi ismeretein van még mit javítani, s sokszor a nagyobb, 

ismertebbnek vélt területeket sem tudják elhelyezni páran, a könyv példái is elvont 

fogalomként jelennek meg számukra, amellyel sokszor nem tudnak mit kezdeni. A múzeumi 

példák viszont somogyiak lévén nagyobb eséllyel társulnak személyes élményekhez, hogy 

esetleg már jártak azon a helyszínen. Az ismeretszerző csoportmunkát követő manuális 

foglalkozáson kipróbálhatják, milyen avar és magyar díszítésű ékszereket készíteni. Végül, de 

nem utolsó sorban építhetnek egy jurtát, amelyet tapasztalni máshol biztos nem lesz módjuk. 

 

Értékelés:  

- Ugyanúgy, ahogy az előző órákon. 

 

Segédanyagok és időbeosztás: 

Segédanyagok: 

o Kárpát-medence térképe a római korból, a hunok, a frankok alatt és a 

honfoglalás korában 

o A kiállításon olvasható tájékoztató rövidített változata az avarokról 

o  avar és honfoglalás kori leletek összekeverve négy borítékban 

o A honfoglalás kora Somogy megyében c. kiállítás tárgyai  

o jurta, Kassai-féle íj 

o levegőn száradó gyurma és formázó kés 

o értékelő lapok 

o „honfoglalás kori” dicséretkártyák 

o interaktív tananyag (honfoglalás kori magyar párnak és lovának 

megnevezései) 
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 Időbeosztás: 

o Ráhangolódás (térképek, népek és jellemzésük társítása): 10 perc 

o Jelentésteremtés (avar nép ismertetése, avar és honfoglalás kori leletek 

szétválogatása, népek életmódja a leletek tükrében, reflexíj megismerése, 

jurtaépítés, interaktív tananyag, avar díszítésű övdíszek készítése): 50 perc 

o Reflektálás (értékelés): 5 perc 

 

Munkaformák:  

A ráhangolódó szakasz interaktív frontális módszerrel, majd a jelentésteremtésnél páros, 

csoportos munkával és ismét közös megbeszéléssel, illetve a forgószínpados feladatoknál 

egyénileg. Az értékelés egyénileg és csoportosan is történik. 
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 Az óra 
tananyaga 

Fogalmak, 
ismeretek 

Képességfejlesztési 
fókuszok 

Tanulói tevékenység 

Ráhangolódás 

1. Pannóniától A 
fehér ló 
mondájáig 

Pannónia 
provincia, 
hunok, 
langobárdok, 
avarok, 
Oriens 
tartomány 

összehasonlítás, 
rendszerezés 

A különböző 
korokból származó 
magyarországi 
térképek segítségével 
beszéljük meg kik 
lakták Dunántúlt. 

2. Melyik népre 
igaz? 

hun, magyar, 
római nép 
 

ismeretek 
felelevenítése 

A népek időrendbe 
sorolása, majd rövid 
rájuk jellemző 
leírások társítása. 

 Jelentésteremtés 

3. Az avarok  lényegkiemelés, 
szövegértelmezés 

Rövid 
ismeretterjesztő 
szöveg feldolgozása 
párban. 

4. Avar és 
honfoglalás kori 
díszítések  

 válogatás, 
következtetés, 
általánosítás 

A gyerekek négy 
csoportban 
dolgoznak. Minden 
csoport kap egy-egy 
népnevet és egy-egy 
borítékot, amelybe 
avar és honfoglalás 
kori leleteket teszünk 
összekeverve. Ki kell 
válogatni, majd a 
kapott nép leleteit 
figyelve az általános 
jellemzőket 
megfogalmazni a 
díszítésmódról. 

5. Milyen jellegű 
népek voltak az 
avarok és a 
magyarok a 
leletek alapján? 

-Avar leletek: 
állatdíszítésű 
és indás 
övveretek, 
csüngős 
fülbevalók, 
rúdgyöngyös 
nyakláncok, 
reflexíj 
csontlemezei
, 
lószerszámok
, zabla, 

rendszerezés, 
következtetések 
levonása 

A kiállító teremben 
összefoglaljuk, 
következtetéseket 
vonunk le a leletek 
alapján avarok és a 
magyarok 
életmódjáról. 
Nomád életmód 
jellemzőit 
táblázatban 
összefoglaljuk a 
megszokott módon, 
szükségletek szerint:  
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kengyelpár. 
-Honfoglalás 
kori leletek: 
lándzsa, 
nyílcsúcs, 
lószerszám-
veretek, 
ékszerek, 
kengyel, 
honfoglalás 
kori öv, 
zabla, 
főzőedény 
 

- élelemszerzés 
- előbbi 

eszközigénye 
- öltözet 
- lakhely 

 
 

6. Az életmód 
megtapasztalása 
forgószínpaddal 

jurta, Kassai-
féle íj 

 A csoport nagy 
száma miatt forgó 
színpaddal 
ismerkednek meg a 
diákok a 
jurtaépítéssel, a 
Kassai-féle íj 
használatával, illetve 
avar díszítésű 
tárgyak készítésével 
levegőn száradó 
gyurmából. 

 Reflektálás 

7. Csoportértékelő 
lap 

 önismereti és kritikai 
készség 

Önmaga, a csoport és 
a feladatok értékelése 
egyénileg és 
együttesen. 
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6.óra 

A múzeum és a történelem 

 

Cél:  

Összefoglaljuk a múzeumi órákon tapasztaltakat, hogyan segíthet a történelem 

megértésében a múzeum. Célunk, hogy a gyermekek megtapasztalják, hogyan lehet 

információt kicsalni „a föld kincseiből”, a leletekből.  

 

Motiváció:  

Az elmúlt öt órán folyamatosan régészeti tárgyakkal dolgoztunk, ezen az órán viszont 

úgymond kulisszatitkokba nyerhetnek betekintést a diákok, átélhetik milyen ásatást 

végezni, majd kitalálni a sír korát, mindezt játékosan cselekedve. Erre az órára lesz igazán 

igaz a címlapi idézet ”lehessek részese, s megtanulom”.  

 

Értékelés:  

- Ugyanúgy, ahogy az előző órákon annyi különbséggel, hogy ezen az órán összesítjük, 

ki gyűjtötte a legtöbb és legkülönfélébb kártyákat össze. 

 

Segédanyagok és időbeosztás: 

Segédanyagok: 

o A könyvtár, a levéltár és a múzeum képe 

o régészeti réteg demó 

o preparált sírláda 

o lemez csontváz 

o koponyamásolatok, gyurma 

Időbeosztás: 

o Ráhangolódás (beszélgetés a segédtudományokról): 5-10 perc 

oJelentésteremtés (A régészet és a feladatai csoportmunkában, ezek 

bemutatásai a társaknak): 30 perc 

oReflektálás (múzeumi órákkal kapcsolatos gondolatok, érzések 

megbeszélése, kívánságok megfogalmazás, pl. legyen-e jövőre is hasonló, 

esetleg milyen témában szeretnének ilyen jellegű foglalkozásokat, 

dicséretkártyák összesítése): 10 perc 
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Munkaformák:  

Az órát interaktív frontálisan kezdenénk, majd egyénileg vagy párban tapasztalnák meg a 

csoportonként kiosztott „régészi feladatokat, a végén egy beszélgető körrel foglalnánk össze a 

múzeumi élményeinket. 

 

 Az óra 
tananyaga 

Fogalmak, 
ismeretek 

Képességfejlesztési 
fókuszok 

Tanulói tevékenység 

Ráhangolódás 

1. Források és 
kutatóik 

könyvtáros, 
történész, 
régész, 
antropológus, 
nyelvész 

 A táblán kiemelünk 
három helyet: 
könyvtár, levéltár, 
múzeum. Beszélgetés 
arról, hogy ezek a 
helyek hogyan 
segítenek a 
történelem 
kutatásában, 
megismerésében, kik 
dolgozhatnak ezeken 
a helyeken. 

 Jelentésteremtés 

2. a régészet 
lépései 

ismeretek alkalmazása A gyerekekkel 
először 
általánosságban 
beszélgetünk a 
régészetről, majd a 
feltárástól az 
arcrekonstrukcióig 
megtapasztalják a 
régészek munkáját: 

3.  kronológiai 
gondolkodás 

Régészeti réteg demó 
segítésével annak a 
megfigyelése, 
hogyan építkeznek 
egymásra a 
különböző korok 
rétegsorai.  

4.  összefüggés keresés, 
képértelmezés 

A régészet 
lépéseinek közös 
meghatározása fali 
poszter alapján.  

5. 

A régész 
munkája 

 manuális készségek, 
ismeretek 
alkalmazása, 
következtetések 

Három csoportban a 
régészet eltérő 
szakaszait bemutató 
feladatot oldanak 
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levonása meg:  
 
1. csoport: Preparált 
sírládák feltárása 
páros vagy csoportos 
munkával, majd 
következtetések 
levonása az 
elhunytról megadott 
szempontok alapján. 
2. csoport: 
Szétszedett rétegelt 
lemez-csontváz 
összerakása. 
3. csoport: A 
koponyamásolatok-
ból rekonstruálnak 
arcot gyurma 
segítségével. 

6.   szóbeli (ön)kifejező 
készség 

A csoportmunkák 
bemutatása a 
társaknak, a velük 
kapcsolatos 
élmények, érzések 
megbeszélése. 

 Reflektálás 

7. Múzeumi 
munkánk 
értékelése, 
kívánságlap 
kitöltése 

 kritikai készség, 
szóbeli kifejező 
készség 

Önmaga, a csoport és 
a feladatok értékelése 
egyénileg és 
együttesen. 

 



26 
 

 
Hivatkozások 

 
1: Fejezetek a magyar középkor i élet tárházából, Rippl-Rónai Múzeum állandó régészeti 

kiállításának címlapja, 2010. november 4. 

2: Lovag harci díszben, interaktív tananyag, Sulinet Digitális Adattár, letöltés dátuma: 2010. 

november 4. http://sdt.sulinet.hu/Player/default.aspx?g=019b78e3-9d45-4b01-ab34-

82635dec2239&v=1&b=3&cid=fbd3bf79-3422-4ae8-a02f-bc19d447671e  



27 
 

Irodalomjegyzék 

 

1. Somogy Megyei Múzeumok Közleményei, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, 

Kaposvár, 1973-2010.  

2. Rippl-Rónai Múzeum kiállításai:  

a. A honfoglalás kora Somogy megyében 

b. Fejezetek a magyar középkori élet tárházából 

3. Lovag harci díszben, interaktív tananyag, Sulinet Digitális Adattár, letöltés dátuma: 

2010. november 4. http://sdt.sulinet.hu/Player/default.aspx?g=019b78e3-9d45-4b01-

ab34-82635dec2239&v=1&b=3&cid=fbd3bf79-3422-4ae8-a02f-bc19d447671e. 


