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TÖRTÉNELEM ÓRATERV 
Nagy Tamás 

 
AZ ÓRA TÉMÁJA: 49. Magyarország hadba lépése és a Kállay-kormány politikája 

A helyi tanterv tankönyvi tartalmának kiegészítése szóbeli történelmi forrás 
feldolgozásával 

AZ ÓRA KÖZPONTI CÉLJA:  

 Annak a folyamatnak a segítése, hogy 11–12. évfolyamon els dlegesen szóbeli 
forrásból, primer történelmi visszaemlékezésekb l a tanuló(k) legyen(ek) képes(ek) 
azokból összefüggéseket, következtetéseket megfogalmazni, és az így szerzett 
ismeretekkel kiegészíteni a tankönyvi feldolgozásból szerzett képet; 

 a II. magyar hadsereg vezet inek helyzetét megismerni 1943 janurájában; 
 a hadsereg állományának helyzetét megismerni; 
 a német–magyar katonai-politikai kapcsolat jellegét, hazánk kiszolgáltatottságát 

megismerni; 
 árnyalni a II. magyar hadsereg (és vezet inek) szerepér l kialakult történelmi képet.  

ELS DLEGES DIDAKTIKAI CÉL:  

 tanult ismeretek mozgósítása és ismeretb vítés, rendszerezés 

MOTIVÁCIÓS ESZKÖZÖK: 
 kihasználni els sorban a bels , egyéni és a páros munkában rejl  motivációt; 
 a tanórán való aktív részvétel megkönnyíti a házi feladat elkészítését; 
 egymásra utaltság a párokon belül 

VÁRHATÓ EL ZETES TUDÁSTARTALMAK: 
a történelem tanórán a második világháborúról korábban tanultak, illetve múzeumlátogatás 
osztálykirándulás keretében (Hadtörténeti Múzeum, Terror Háza) 

A DIFFERENCIÁLÁS ÉS TÁMOGATÁS LEHET SÉGEI 
 az esetlegesen problémával szembesül  tanuló társától és a szaktanártól kaphat azonnal 

segítséget 
 választható nehézségű feladat a páros munkához 
 választható házi feladatok 

A VÁLASZTHATÓ HÁZI FELADAT TÉMÁI NEHÉZSÉGI SORRENDBEN:  
Gyűjts adatokat arról, hogyan vészelték át családod idősebb generációi a második 
világháborút! – A családtörténeti feladat emberközelivé teszi a az id sebb rokonokkal való 
családon belüli kommunikációt. 
Készíts történelmi interjút ismeretségi környezeted olyan tagjával, aki tevékeny részese 

volt az 1956-os forradalom és szabadságharc vagy a békés rendszerváltozás 
folyamatának! – A feladatok két-, háromf s csoportokban is elvégezhet ek. 
 
FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM: OFI-tankönyv; Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a 

második világháborúban. Budapest, 1992, Európa Könyvkiadó, 420 oldal. 

A VIDEO FORRÁSA: Krónika. A 2. Magyar hadsereg a Donnál. Magyar 
dokumentumfilm-sorozat. Rendez : Sára Sándor 
https://m.youtube.com/watch?v=4IbPsybd7Pc  
(az interneten szabadon felhasználható Youtube-fájl) 

https://m.youtube.com/watch?v=4IbPsybd7Pc
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ID KERET 
AZ ÓRA MENETE, 

DIDAKTIKAI 

FELADATOK 

TEVÉKENYSÉGEK 
/KÉRDÉSFELVETÉS 

SZERVEZÉSI MÓD/MÓDSZEREK 
TARTALOM 

ESZKÖZÖK 

1–3. perc szervezés, 
adminisztráció, az óra 
céljának ismertetése, 
motiválás 

a tanár elvégzi az 
adminisztrációt, 
vázolja az óra 
menetét, a házi 
feladat ellen rzése és 
értékelése  

frontális munka 
megbeszélés 
a “csöndes partnerség” és az 
aktív figyelem megteremtése 
egy-egy tanuló beszámolója 
(kiegészítés) 

füzet, napló 
 
 
 
 

3–7. perc ráhangolódás Nyitott végű 
mondatok befejezése 
Ezt párban megírják. Az 
osztály meghallgatja a 
jelentkez  tanulók 
megoldásait. 
Megbe-szélik, hogy 
melyek voltak a 
legötletesebb 
kiegészítések. 

 Egy háborúban a parancsokat… 

 Egy háborúban az a hős, aki… 

 Egy háborúban a végsőkig 
kitartani…  

 Egy háborúban az emberélet… 

 Egy háborúban a tisztek 

felelőssége, hogy… 
 

füzet 

8–12. perc ismeretb vítés 
jelentésteremtés –1. 
az els  filmrészlet 
megtekintése (3.28-ig) 

Hová tűnt a sok 
virág? 
Amíg a f címzene szól, 
mindenki listát készít a 
képeken megjelen  
jel-legzetes 
problémákról. 

egyéni munka laptop, digitális 
tábla, projektor 
 
füzet, jegyzetelés 
 
 

13–16. perc “Utolsó emberig, 
töltényig kitartani a 
Donon” 
nagyon történelmes 

rész 
 

Megbeszélés 
melyik az a történelmi 
pillanat, amiben 
va-gyunk, felelevenít  
kér-dések: hely, id , 
el z-mények, térkép, 
id -rend, fogalmak, 
is-métlés stb. 

frontális osztálymunka 
 
Felvethet  az oral history 
jelleg-zetes problematikája is: 
“emlék-szem”, “asszem”, 
“Berlinb l jöt-tek, vagy mit tudom 
én, Hitlert l jöttek, ugye?” 

füzet, jegyzetelés 

17–21. 
perc 

jelentésteremtés –2. 
a második filmrészlet 
megtekintése (3.28-tól 
7.54-ig) 
 

A “történelmir l” az 
“emberire” tereljük a 
tanulók figyelmét, a 
feladatuk az lesz, hogy 
keressék az emberi 
érzések 
megnyilvánu-lásait, a 
metakommu-nikáció 
jeleit abban az 
eseménysorban, 
mely-ben világossá 
válik a feláldoztatás. 

egyéni munka, motiváló tanári 
feladatutasítás 
 
Megfigyelés el zetes listát alapján 
például a következ  reakciókkal 
(mozdulatokkal, szavakal stb.), és 
figyeljék azt, hogy kire vonatkozik, 
és mit árul el: 
 Nem tudtunk mi semmir l sem 

beszélni; 
 A vezérkari f nök teljesen 

ma-gába volt már omolva, 
kés bb be is vallotta nekünk, 
hogy  nem tehet róla, hát szóval 
kiké-szültek az idegei; 

 Jány Gusztáv idegei is 
megle-het sen kikészültek,  
azonban ezt sose mutatta, hanem 
mindig egy olyan sztereotíp 
mosoly volt az arcán; 

 “Isten veled, János, kitartani 
utolsó emberig, töltényig a 
Donon” (mit árul el az “Isten 
veled!” a mondatban?); 

 Ezek után ott állt az egész 
társa-ság megsemmisülve; 

 Jány pedig leroskadt; 
 a két tenyerébe temette az arcát, 

laptop, digitális 
tábla, projektor 
 
füzet, jegyzetelés 
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és nagyon sokáig nem nézett fel 
 Féltettem, hogy valamit elkövet 

önmagával szemben; 
 Én nem tudok ebbe 

belenyugod-ni; 
 “Nagyon sajnálom, teljesíteni 

kell a német parancsot.” 
 A hadsereg megsemmisítésre 

van ítélve most már joger sen; 
 Aminek  nagyon megörült; 
 Én nagyon ki voltam már 

merülve. 
 

22–27. perc nagyon történelmes 

rész 
beszélgetés a 
megold-ásokról  
 

Hogyan válaszol ez a 
rész az óra eleji nyitott 
mondatokra? (Most 
nem az a kérdés, hogy a 
tanulók hogyan 
válaszolnának, hanem, 
hogy a történelmi 
pillanatban mi rájuk az 
– elég egyértelmű – 
válasz.) 
 
Utalás az oral historyra: 
hogyan hitelesíti a 
riportalany, amit mond: 
“és hallottam, mert egy 
ilyen dobozhallgatóval 
én is hallhattam a 
beszélgetést” 

 Egy háborúban a parancsokat… 

 Egy háborúban az a hős, aki… 

 Egy háborúban a végsőkig 
kitartani…  

 Egy háborúban az emberélet… 

 Egy háborúban a tisztek 

felelőssége, hogy… 
 

frontális osztálymunka 
 

füzet, jegyzetelés 

28–35. perc jelentésteremtés – 3. 
a harmadik filmrészlet 
megtekintése (7.54-t l 
7.54-ig 15.00-ig) 

“A parancsokat a 
mindenkori 
helyzetnek 
megfelel en kell 
kezelni” 
 
A filmrészlet alatt a 
visszavonulással 
kapcsolatos problémák, 
emberi rekaciók 
összegyűjtése a tanár 
kiosztott szempontsora 
alapján. 
 
Hogyan értelmezhet  ez 
a mondat: “A 
paran-csokat a 
mindenkori helyzetnek 
megfelel -en kell 
kezelni”? 
 
Utalás az oral history 
szerepére: a beszél k 
egymást er sítik; 
dá-tumban való 
bizony-talanság; 
“mondom németül”, 
“állítólag”, “így mondja 
valaki”. 

páros munka, motiváló tanári 
feladatutasítás 
 
Két szempontsor készül a tanulók 
részére, a tanár/tanulók szabadon 
választhat/nak: 
1. Problémagyűjtés nevek alapján: 

 Lajtos Árpád 
 Lengyeltóti László 

tartalékos zászlós 
 Schvoy Ferenc tart. 

f hadnagy 
 Viluth Antal honvéd 
 Károly János honvéd 

2. Problémagyűjtés kulcsszavak 
alapján: 
 távbeszél vonalak 
 töltény, sebesült 
 sebesült, kórház 
 emlék a családnak 
 lábkapcacsere 
 nádas 
 tehetetlenség 
 kitörési kísérlet 
 fejbe l tte magát 
 akna 
 nyúlnyom 

laptop, digitális 
tábla, projektor 
 
füzet, jegyzetelés 
 
 
 
 
 

36–40. perc nagyon történelmes 

rész 
beszélgetés a 
megol-dásokról 

A történelmi adatok, 
tények összevetése a 
visszaemlékezésben 
megidézett és azt 
kie-gészít  

frontális osztálymunka 
 

füzet, jegyzetelés 
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körülmé-nyekkel, 
események-kel; a 
visszavonulás 
menete, végs  
érté-kelése stb. 

41–45. perc reflektálás a szerzett ismeretek 
végiggondolása  
 
A csoportok a 
térképüket két-két 
percre továbbadják, 
amikor elkészültek, 
és azalatt még a többi 
csoport kiegészítheti. 

egyéni vagy csoprtos / frontális 
munka, közös megbeszélés 
Két lehetséges feladat közül a tanár 
választhat az adott helyzetben: 
1. Mindenki fejezze be az óra eleji 
közösen megfogalmazott 
mondatokat most újra a saját 
megoldásaival! Azok olvassák fel, 
akik változtattak rajta! 
2. Készítsenek kiscsoportban 
gondolattérképet (csoportokban) a 
következ  fogalmak köré: 
 h s 
 parancs 
 kitartani a végs kig 
 visszavonulás 

füzet, jegyzetelés 

 

 


