ÓRATERVEZET

Készítette: Móricz Márk
Évfolyam: 4.
Műveltségi terület: Ember és társadalom
Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom / olvasás
Témakör: „Fegyvert, s vitézt éneklek…”
Fejlesztési fókusz(ok): társadalmi igazságosság, kritikai gondolkodás, globális lényeglátás
Tartalom: Benedek Elek: A kolozsvári bíró
Domináns didaktikai feladat: ismeretszerzés
Az operacionalizált célrendszer:
A műveltségterület/tantárgy kiemelt célja e témakör feldolgozásának segítségével: a Történelmi látásmód (időbeliség, helyszín, szereplők),
továbbá az erkölcsi gondolkodásmód alapelemeinek elsajátítása a magyar történelemjelentős szereplőinek megismerésén keresztül.
Az adott óra céljai:
– A kritikai gondolkodás fejlesztése, a valós és mesei elemek megkülönböztetése a Mátyás királyról szóló monda elemzésével
– A szövegben való tájékozódási képesség fejlesztése válaszok kikerestetésével és a feladatlap megoldásával
– Véleményalkotás és vitakészség fejlesztése a szereplők cselekedetei hátterének feltárásával
– Beleélő képesség, metakommunikáció fejlesztése a monda egy-egy mozzanatának dramatizálásával
Előzmények: Az osztály napköziben közösen olvassa Tatay Sándor „Kinizsi Pál” c. regényét.
Tankönyv: Nagy Józsefné, Szakolczai Katalin: Irodalmi kincsestár, 3. Műszaki Kiadó.
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Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek
Munkaformák

Eszközök

Idő

beszélgetés

tálca, homok,
kövek, gyertya

4’

RÁHANGOLÁS, HANGULATTEREMTÉS
A feladat ismertetése: Képzeljük el, hogy egyszerű szegény emberek vagyunk,
Mátyás király korában. A fárasztó napi munka után szívesen elüldögélünk és
beszélgetünk, énekelgetünk egy jó kis tábortűz mellett. Foglaljuk el a helyünket!

frontális
osztálymunka

A gyerekek és a tanító a terem közepén körben ülnek. A kör közepén egy
gyertya ég (tábortűz), körülötte kövek. A tanító beszélgetést kezdeményez:
– T.: De jó megpihenni az egész napi munka után a tábortűznél! Ti hogy vagytok
ezzel?
– Tanulók megnyilvánulásai…
– T.: Ilyenkor minden gondot elfelejtek! Még az sem érdekel, hogy: Szegény
legény vagyok én...
a tanító éneklésbe kezd, a gyerekek bekapcsolódnak, majd a dal befejeztével…
– T.: Jaj, majdnem elfeledkeztünk a tűzről, mindjárt kialszik, hozz vagy három
hasábot, pajtás!
Az egyik tanuló hoz három hasábfát. Mindegyik hasábon egy-egy piros M betű
látható.
– T: Mindegyik hasábon piros M betűk vannak! Hogy kerülhettek oda? Csak nem
Ő járt erre? … Mátyás királyunkról jut eszembe egy történet. Hadd meséljem el
nektek! Figyeljétek meg, hogyan tesz a mi királyunk igazságot!
(CD-ről felhangzik, halkan, háttérzeneként a Magyar népmesék főcímdala,
közben a tanító némán jelzi a gyerekeknek, hogy aki szeretné követni a
történetet, nyissa ki a könyvét.).

cselekedtetés

3, papírból
készített
hasábfa, piros
M betűkkel
megjelölve

CD-lejátszó
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BEMUTATÓ OLVASÁS

tanítói bemutatás

frontális
osztálymunka

tankönyv, 88–
89. p.

8’

SPONTÁN REAKCIÓK MEGHALLGATÁSA
Minden véleményt meghallgatunk. Ha az ítéletre, az igazságosságra
reagálnak, akkor itt csak jelezzük, hogy később még vissza fogunk térni erre.
A gyerekek reagálása után mindenki visszaül a helyére.
T.: Üljetek a helyetekre! Hozzátok a könyveteket is! Megismerkedünk közelebbről
is a történettel!
A tanító elhúzza a táblán a függönyt. A táblán képek, illetve szómagyarázatok.
GLOBÁLIS SZÖVEGFELDOLGOZÁS
12’

Előzetes jelentéstartalom megértésének ellenőrzése
– helyszín, Kolozsvár és Mátyás király kapcsolata
– szereplők,
– a történések időtartama
– az egyes napok cselekményeinek elkülönítése
– a hármas szám jelentősége
– az álruhaöltés erkölcsi megközelítése
T: Kik a történet fontosabb szereplői? Hol játszódik a történet? Tudsz-e valami
érdekeset Kolozsvárról? Mi köti Mátyás királyt Kolozsvárhoz?
(A tanító felteszi a házról a képet: Ez az a ház, és egy emléktábla is van a ház
falán. Szünetben közelebb jöhettek, és aki tudja, elolvashatja, mi van ráírva.
Ha pedig Kolozsváron jártok, mindenképp személyesen is keressétek fel a
házat!)

Tábla:
Mátyás
kolozsvári
szülőháza

bemutatás

öndifferenciálás
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T.: Hogyan járta Mátyás király az országot?
T.: Szerintetek megszokott dolog volt az álruhás országjárás a királyoktól?
T.: Szerintetek jó-e ez? Ha igen, miért? Ha nem, miért nem?
T: Miért hagyta a király, hogy megüssék?
T: Mennyi ideig tart a történet cselekménye?
T: Mi történt az első nap?
T: Hányszor ütötték meg a királyt?
T: Mire emlékeztet a hármas szám?
T: Első (második, harmadik) alkalommal kivel beszélt? Miről beszéltek? (Olvasd
fel!)
T: Első (második, harmadik) alkalommal miért ütötték meg?
T: Milyenek voltak a király válaszai?
T: Mivel zárul az első nap?
E: Milyen számmal találkozunk ismét?

beszélgetés

frontális
osztálymunka

Részenkénti feldolgozás, címadás
Az első nap
T: Az első napnak milyen címet adnál?
T: Álljatok fel!
a) Képzeld el, hogy te vagy a hajdú! Hangtalanul, mozdulataiddal játszd el, amikor
észreveszed, hogy egy nagy orrú paraszt ott henyél, a mészárszék előtt. Odamész,
és jó nagyot versz a hátára. Ő csak pimaszul visszaválaszol. Nagyon mérges és
még egyszer elvered. A bíróval is szemtelenkedik. Harmadszor is elvered. Örülsz,
hogy végre dolgozik, büszke vagy magadra, hogy rendet tudsz teremteni. Szobor
vagy.
b) Most változz Mátyás királlyá! Üldögélsz a farönkön. Odajön a hajdú, jó nagyot
ver a hátadra! Értetlenkedve nézel rá, erre ő még jobban elver. Alig hogy
magadhoz térsz, még egyszer elver. Jobbnak látod rakodni a fákat. Vágod a fát,
rakod egy kupacba, vágod a fát, rakod, vágod, rakod...
Beesteledik. Kifújod magad, letörlöd a verejtéket a homlokodról. Ráírod három
hasábra a neved. Már most elképzeled a holnapot. Milyen érzéseid támadnak?

dramatizálás

cselekedtetés

Mátyás király

Szómagyarázatok:
zeke = durva
gyapjúszövetből
varrt kabát
mészárszék =
húsbolt
hajdú = nemesi,
hatósági szolga
kazal =
rendetlenül
összerakott
halom
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milyen lehet az arckifejezésed? Jelenítsd meg az érzéseid! Szobor vagy.
A második nap
T: Miféle változások történtek másnap? Milyen lett a szereplők külső
megjelenése? Hogyan változott a magatartásuk?
T: Mi okozta ezt a változást? Hogyan leplezte le a király a bírót és a hajdút?
T: Olvasd fel X.Y. a király ítéletét, onnan, hogy „Térdre borult a bíró...”!
Érzékeltesd a hangoddal a király szigorúságát!
T: Hogyan fogadta a nép az ítéletet?
Adj címet a második napnak! Keresd meg a szövegben, hogy hol ér véget az első
nap és hol kezdődik a második! Jelöld egy függőleges vonallal!

beszélgetés

T: Ismét álljatok fel!
a) Mátyás király vagy, nagy pompában vonulsz be Kolozsvárra. Megparancsolod a dramatizálás
szolgáidnak, hogy dobálják szét a fahasábokat. Előtted térdel a hajdú és a bíró. A
hajdú felé fordulsz. Közlöd vele a felmentő ítéletet. A bíró felé fordulsz, közlöd
vele a halálos ítéletet. Merevedj meg!
b) Változz hajdúvá! Észreveszed Mátyás királyt, ahogy királyi pompában vonul.
Ráismersz arra, akit tegnap megvertél. Nagyon megijedsz. Térdre borulsz. Hogyan
fogadod a király felmentő ítéletét? Legyél szobor!
c) Most változz át bíróvá! Látod Mátyás királyt. Hajlongasz előtte, kedveskedsz
neki. Amikor előkeresteti a fahasábokat, nagyon megrémülsz. Térdre borulsz. A
hajdú ítéletét hallva reménykedsz. A király feléd fordul, és azt mondja neked, hogy
halálra ítél. Ebben a pillanatban milyen az arcod? Legyél szobor!
d) Végül változzatok néppé! Meghalljátok a király ítéletét, hogyan reagáltok?

frontális
osztálymunka

cselekedtetés

Foglaljatok helyet!
Mélyebb szövegtartalom feltárása:
-

9’

az ítélet mérlegelése (külön a bíró és külön a hajdú esetében is)
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-

az igazságosság kérdése (a bűn és a büntetés mértéke)
önálló véleményformálás
a történet hitelességének vizsgálata

T: Mi a véleményed a király ÍTÉLETRŐL? Mi a véleményed, arról, amit a nép
mond: „Ez az igazság”? Indokold is a véleményedet!

beszélgetés,
vitatkozás

frontális
osztálymunka

beszélgetés

frontális
osztálymunka

T: Azt mondjátok, hogy kétféle ítéletet is hozott a király. Egyszer a bíró felett,
egyszer a hajdú felett.
T: Miért kapja a bíró büntetést! (Keresd a történet végén!)
T: Ezért jár büntetés?
T: Milyen büntetést kap ezért a bíró?
T: Megérdemelte a bíró?
T: A király tehát enyhített a büntetésen, de nem túl szigorú még így is?
(T: Emlékszik-e valaki, hogy a Kinizsiben mi a király ítélete? – Jól
Megverette.)
T: Mi lehet az oka annak, hogy a kétféle változatban kétféle ítélet van?
T: Vajon milyen körülmények közt keletkezhetett az egyik, és milyenek közt a
másik?
T: Mit mondott a király a hajdúnak? Keresd ki!
T: Erről mi a véleményed?
T: De csak parancsra tette. Ha nem engedelmeskedik, neki lett volna baja.
T: Tehát azt állítjátok, hogy bűnös volt?
T: Egyetértek veletek, de nem csak azért, mert engedelmeskedett!
Keresd csak ki a szövegből azt a részt, ami azt bizonyítja, hogy a hajdú nem csak
kényszerből, hanem szívesen engedelmeskedett! (88.o. vége felé)
T: Te mit tettél volna a király helyében? Milyen ítéletet hoztál volna?
T: Milyennek ismerted meg Mátyás királyt a történet alapján?
T: Azt hogy jóságos és igazságos, utólag mondták rá. Sok jó és hasznos dolgot tett,
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tényleg törődött a néppel, de szigorú volt, és a nép számára sok kellemetlen
intézkedést vezetett be, így nem kedvelték annyira. De halála után nagyon
zűrzavaros és nehéz kor következett, ezért visszasírták Mátyás szigorú, de nyugodt
korát.
T: Mennyire tartod hihetőnek a történetet? Megtörténhetett-e pontosan így?
T: Milyennek érzed a történetet?
T: Miben érzed azt, hogy meseszerű?
T: Mondhatjuk, hogy ez egy mese?
T: Mátyás királynak mely tulajdonságai, cselekedetei meseszerűek melyek
valósak?
Szövegben való tájékozódás feladatlap segítségével
A tanító kétféle feladatlapot oszt ki. Az ‘A’ csoporté egyszerűbb –
használhatnak könyvet a megoldáshoz, a ‘B’ csoport nehezebb – könyv nélkül
kell megoldani, de ellenőrzéshez használhatnak könyvet.
T: A történetből kiemeltem néhány mondatot. Egészítsd ki azzal a kifejezéssel,
ami az eredeti szövegben is megtalálható!
Ellenőrzés (mindkét csoportnak azonosak a megoldásai)
T: Az első (második, harmadik, negyedik) mondatot mivel egészítetted ki? Olvasd
el a szövegben található egész mondatot!
Keresd ki a szövegből a mondat szomszédait! Olvasd fel!

közlés

differenciált
egyéni munka

ellenőrzés

frontális
osztálymunka

SZINTETIZÁLÁS
T: Telepedjünk ismét a tűz köré.
beszélgetés,
T: Barátaim! Mielőtt végleg elalszik a tűz és nyugovóra térnénk, játszunk egyet!
dramatizálás
Gondok négy különleges eszközt a történetből. Válassz ki közülük egyet, és szólalj
meg az eszköz nevében! Mi pedig megpróbáljuk kitalálni, mi lehetsz. A
négy eszköz: Mátyás zekéje, a hajdú pálcája, az egyik hasáb fa, a vörös kréta.

frontális
osztálymunka

feladatlapok

5’

4’
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Válassz egyet! Gondold végig, mi mindent láthattál, mit tettek veled, mi volt a
szereped! Egy mondatot mondj!
Körben meghallgatnak minden gyereket, kitalálják mire gondolt.
T: Ki kuncog ott a bozótban? Mutasd magad! Ej, de nagydarab, erős ember!
A segédtanító feláll, rá irányul a figyelem.
T: Tán ismeritek ez a vitézt? Talán Kinizsi Pál? Igen, a híres Kinizsi! Gyere, ülj
közénk! Mesélj, milyen Mátyás király híres fekete seregében? Mi is épp róla
beszélgettünk!
ST.: Hallottam én is a történetet. No de az nem egészen úgy volt, ahogy mondtad!
T: Háát? Te hogyan ismered?
Gyertya elfújása, megdermed minden.
HÁZI FELADAT
Olvassátok el újra a történetet, külön figyeljetek a párbeszédes részekre!
Gyakoroljátok a kifejező, hangsúlyos olvasást!
Szorgalmi feladat:
1. A „Kinizsi” 3. fejezetének újraolvasása, azt ott leírt történet összehasonlítása a
most megismert történettel.
2. Egy félbe hajtott papír külső felére felrajzolni az álruhás Mátyás királyt, belső
felére pedig királyi ruhában.

frontális
feladatadás

leckefüzet

2’

ÉRTÉKELÉS
Az óra végi értékelés szempontjai: beleélés – aktivitás – magaviselet
frontális értékelés

1’
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