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TEMATIKUS TERV 

 

Tantárgy: Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek  

 

A tanulási-tanítás egység témája: A második világháború 

 

A tanulási-ta ítási egység célja, fejleszte dő ko pete ciák: 
- a téma áttekintése után a tanulók legyenek birtokában az alapvető történelmi tényeknek, ismereteknek, tudják használni a szaknyelvet, értsék a 

történelmi fogalmakat (pl. szövetségesek, tengelyhatalmak, holokauszt);  

- a tanulók ismerjék meg a világháború kitörésének okait, fontosabb fordulópontjait; Magyarország helyzetét a háborúban; a holokauszt 

eseményeit és tanulságait.  

- a tanulók számára fontos a tények ismeretén kívül annak felismerése, milyen politikai-ideológiai-gazdasági folyamatok állnak a hadi 

események hátterében 

- önálló ismeretszerzési és feldolgozási képességek fejlesztése (pl. órai csoportmunka, páros munka, forrásértelmezés, összefüggések 

meglátása). 

- kritikai forrásszemlélet (milyen típusú forrás mire használható, mire nem) kialakítása.  

- képek és irodalmi szövegek, dokumentumfilmek és interjúk történeti forrásként való használata.  

- történelmi események különböző források szempontjából való megközelítése, azok sajátosságait és értékeit megismerve.  

A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: 

A második világháború tematikáját a 11. évfolyamon megelőzi a két világháború közötti történelem ismerete: a náci ideológia és Németország 

politikai rendszere, a Szovjetunió politikájának elemzése; Magyarország útkeresése az első világháború és Trianon után; a nagyhatalmak 
diplomáciai mozgatórugói. A holokauszt előzményeihez hozzátartozik a modern antiszemitizmus kialakulása, illetve az asszimiláció fogalmának 

ismerete. 
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Tantárgyi kapcsolatok: Földrajz: Európa államai a két világháború között; határváltozások a ’30-as években. Bécsi döntések. Magyar nyelv és 

irodalom: a holokauszt irodalma. Vizuális kultúra: interjúk, dokumentumfilmek és történelmi film. Informatika: aktív tábla, power point, 

videóinterjúk. 

Osztály: 11. évf. 

Felhasznált források: forrásgyűjtemények, feladatlapok, középiskolai történelmi atlasz, internet, dokumentumfilmek, videóinterjúk 

Óra A téma órákra 
bontása 

Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Ismeretanyag (nevek, 
fogalmak, események, 
helyszínek) 

módszerek, 
munkaformák 

szemléltetés, 
eszközök 

1. A háború közvetlen 

okai; Lengyelország 

lerohanása 

térképelemzés, egyéni 

ötletek, előzetes 
ismeretek használata  

ismeretszerzés 

térképről, filmből, 
jegyzetkészítés, tanultak 

felhasználása, szóbeli 

ismertető 

Hitler, Sztálin, Molotov, 

Ribbentrop, 

Lengyelország, Varsó, 

Hans Frank 

tanári közlés, 

ötletelés, kérdve 

kifejtés, 

jegyzetkészítés,  

térkép, tábla, 

dokumentumfil

m 

2. Az ún. furcsa háború; 

Franciaország és 

Anglia megtámadása 

forráselemzés, 

megfigyelés 

szempontok alapján, 

rendszerezés, 

összehasonlítás 

ismeretszerzés 

térképről, filmből 
feltevések 

megfogalmazása 

Baltikum, Dánia, 

Svédország, Norvégia, 

(Narvik), Quisling, 

Chamberlain, Churchill, 

Dunkerque, Pétain, 

Vichy, Maginot 

egyéni munka, 

jegyzetkészítés, 

feladatmegoldás 

térkép, film, 

forrásszövegek 

3. 1941; Magyarország 

1939-1941 között, 

belépés a háborúba 

forráselemzés, lényegi 

összefüggések 

bemutatása, 

megfigyelés, 

ábraelemzés 

ismeretforrások 

értelmezése, 

jegyzetkészítés, 

Teleki, Bárdossy, Horthy, 

Jugoszlávia,  

jegyzetkészítés, 

feladatmegoldás, tanári 

közlés (elemzés), 

szemléltetés, 

szöveges forrás és film 

elemzése 

térkép, ábra, film, 

szöveges forrás 

4. 1941-1943;  

USA belépése, 

Sztálingrád, 

Don-kanyar, 

Afrikai hadszíntér 

csoportosítás, 

rendszerezés, 

megfigyelés, 

forráselemzés 

ismeretforrások 

értelmezése, változás 

értelmezése, 

jegyzetkészítés, feltevések 

megfogalmazása 

Barbarossa, Sztálingrád, 

Pearl Harbour 

egyéni munka, 

pármunka, 

jegyzetkészítés, 

ábraelemzés, 

forráselemzés, 

feladatmegoldás, tanári 

ábrák, képek, 

forrásszövegek, 

film 
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közlés 

5. 1943;  

az olasz front; 

a teheráni konferencia 

csoportosítás, 

rendszerezés, 

megfigyelés, 

forráselemzés 

ismeretforrások 

értelmezése, változás 

értelmezése, 

jegyzetkészítés, 

kulcsszavak keresése, 

feltevések 

megfogalmazása 

Casablanca, Teherán, 

Eisenhower, Badoglio, 

Szicília 

egyéni munka, 

pármunka, 

jegyzetkészítés, 

ábraelemzés, 

forráselemzés, 

feladatmegoldás, tanári 

közlés 

 

ábrák, képek, 

térkép, film 

6. a propaganda szerepe a 

háborúban 

rendszerezés, 

megfigyelés, 

forráselemzés 

ismeretforrások 

értelmezése, változás 

értelmezése, 

jegyzetkészítés, 

kulcsszavak keresése, 

feltevések 

megfogalmazása 

propaganda, eszközei elemzés, 

forráselemzés, 

feladatmegoldás,  

képek, filmek 

7. 1944; szovjet front 

Lengyelország 

a normandiai 

partraszállás 

térképelemzés, lényegi 

összefüggések keresése,  

feltevések 

megfogalmazása tanultak 

felhasználása, kérdésekre 

válaszadás 

Leningrád, Varsó, 

Normandia,  

tanári közlés, 

térképelemzés, vita 

forrásszövegek, 

képek, film 

8.  1945; jaltai konferencia 

a világháború vége 

Európában 

Potsdam 

Japán 

forrásszövegek 

értelmezése, változások 

felismerése, 

helyzetelemzés 

forráselemzés, 

térképhasználat 

Moszkva, Jalta, Berlin, 

Hirosima, Nagaszaki, 

tanári közlés, 

képelemzés, 

filmelemzés 

térkép, fotók, film 

9. Magyarország a 2. 

világháborúban, 

1941-1944 

Kállay-kormány 

1944. március 19. 

1944.október 15. 

térkép elemzése, 

szöveges forrás 

értelmezése, 

helyzetelemzés 

előzetes tudás használata, 
forráselemzés, vita 

Bárdossy, Horthy, Kállay, 

német megszállás, Sztójay 

Döme,  Szálasi 

tanári közlés, szöveges 

forrás elemzése,  

ppt., forrásszöveg 
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10. A holokauszthoz vezető 
út – antiszemitizmus, 
diszkrimináció, 
deportálás 

előzetes tudás, egyéni 
ötletek, összefüggések 
felismerése 

forráselemzés, ismeretek 
felhasználása, 
térképelemzés, 
videóinterjúk elemzése 

holokauszt fogalma, 
fontosabb helyszínek, 
antiszemitizmus 
gettó(k), Auschwitz 

tanári közlés, 
megbeszélés, 
forráselemzés, 
egyéni és páros 
munka, 
csoportmunka 

képek, térkép, 
videóinterjúk 

11. A holokauszt 
Magyarországon – 
deportálás, túlélés, 
felszabadulás, 
hazatérés 

térképhasználat, 
változások megértése 

videóinterjú elemzése deportálás, láger, 
munkatábor, 
felszabadulás 

tanári közlés, 
megbeszélés, 
forráselemzés, 
egyéni és páros 
munka 

képek, térkép, 
videóinterjúk 

12.  A második világháború 

és a holokauszt mérlege - 

összefoglalás 

ábraelemzés,  térképelemzés, 

ábraelemzés, vita 

 tanári közlés, egyéni 

munka, 

kérdve kifejtés 

diagramok, 

térképek 

 

 


