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A tanítás helye, ideje: Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola, Szentes 

A tanító tanár neve: Bagi László 

A témakör megnevezése: A második világháború. Magyarország részvétele a háborúban 

A tanítási óra anyaga: Magyarország a második világháború poklában 

 

Az óra feladatai: 

Oktatási:  

Legyen képes a tanuló meglátni, hogy a magyar második világháborús részvételt a magyar érdekek mellett más nagyhatalmi, elsősorban német érdekek is 

befolyásolták. Képes legyen a világtörténelmi és magyar történelmi eseményeket szinkron szemlélettel vizsgálni. Legyen képes értékelni a doni 

katasztrófa jelentőségét. Tudja elhelyezni azt térben és időben, képes legyen az előzményekkel együtt vizsgálni és magyarázni a tragédia okait, illetve 

annak hatásait a magyar hadvezetés döntéseire, és különösen a magyar külpolitika irányváltására. Képes legyen megfelelően értékelni a doni katasztrófát 

mind az egyén, mind a nemzet szempontjából. Ismerje és konkrét példák segítségével érezze át az egyéni szenvedés mértékét a doni katasztrófában. Ez 

utóbbi segítségével a hazafiasságra nevelés is megvalósulhat. Ismerje meg az emberi szenvedés és a személyes tettek, személyes önfeláldozás szerepét a 

magyar események kapcsán. 

Képzési: 

- ismeretszerzés, kifejezőképesség: a doni katasztrófa okai, következményei, hatásai. Tudják a részegységek tartalmát összefüggő mondatokban, önállóan 

megfogalmazni; 

- történelmi időben, térben való tájékozódás; 

- a magyar részvétel folyamatának időbeli elhelyezése; 

- a történelmi gondolkodás fejlesztése az események mozgatórugóinak felismertetésével, a folyamat következményeinek megfogalmazásával; 

- a nagyhatalmi érdekek világpolitikai mozgatóerejének felismerése, ezáltal a képzelőerő fejlesztése; 
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- érzékenyítés, az egyéni sors fókuszpontba helyezése videóinterjúk segítségével. 

                   

Eszközök: 

- tankönyv: Horváth Péter: Történelem 7. az általános iskolások számára. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 2013.; 

- munkafüzet: Munkafüzet: játékos feladatok Horváth Péter hetedik osztályos tankönyvéhez. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó 2013.;  

- atlasz: Történelmi atlasz. Cartographia, 2008.  

- videóinterjúk: Krónika – A 2. magyar hadsereg a Donnál. Magyar dokumentumfilm-sorozat, 18. rész. Rendező: Sára Sándor. Elérhetőség: 

https://www.youtube.com/watch?v=0Erhp_dy5bY&index=18&list=PLGBsU6Ne0j_dumONqrNBm692LSiHrhO2B  

Hozzáférés időpontja: 2017. április 29.,11:36 

- Makám – A Don-kanyar felől c. dala. Elérhetőség: https://www.youtube.com/watch?v=tpEmjanii8s  

Hozzáférés időpontja: 2014. május 13., 14:13 

- órai füzet 

- tábla 

- projektor, számítógép, digitális tábla 

- falitérkép  

 

Módszerek:  

- önálló ismeretszerzés 

- tanári magyarázat 

- frontális munka 

- önálló feladatmegoldás 
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Az óra szerkezete, 

időbeosztás 
Az óra menete Módszerek, eszközök 

0-1 

I. Szervező 

   munka 

1-3 

II. Ellenőrző 

    rész: 

a) frontális 

 

  

3-6 

b) egyéni 

 

 

 

 

6-9 

c) egyéni 

 

 

Hetesek jelentése, hiányzók regisztrálása 

 

 

Melyik századról tanultatok az előző órákon? (A XX. századról.) Milyen háborúról tanultunk? (A második 

világháborúról.) Milyen hozzáállásra törekszik a magyar vezetés a világháború elején? (Fegyveres semlegességre.) 

Mikor lépett be hazánk mégis a háborúba a SZU ellen? (1941. június 27-én.) Milyen revíziós célokat ér el 

Magyarország német segítséggel? (A Felvidék, Kárpátalja, Észak-Erdély és a Délvidék visszaszerzése.) Milyen 

közvetlen esemény hatására dönt úgy a magyar vezetés, hogy Németország oldalán belép a SZU elleni háborúba? (A 

kassai bombázás hatására.) 

 

Kivetítő: A digitális táblán most egy feladatot láthattok, amely a második világháború időrendjével kapcsolatos. 

Húzzuk a háború eseményeit a megfelelő évszámokhoz! (Jelentkezők egyesével elhelyezik az eseményeket, majd a 

megoldókulcs segítségével ellenőrizzük is azt). 

Feladat:  

https://learningapps.org/display?v=p3drzh5xa17 

 

Meghallgatunk egy szóbeli felelőt is. 

A felelő kérdései: 

- Milyen területeket sikerült visszaszereznie hazánknak az 1938-1941-ig tartó években? 

 

 

 

Időbeli, térbeli 

tájékozódás 

Tanári kérdések 

Frontális munka 

Ismétlés 

 

Egyéni munka 

Digitális tábla, 

interaktív feladat 

 

 

 

Egyéni ellenőrzés 
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9-10 

d) értékelés 

 

10-12 

III. Kapcsolat, 

      célkitűzés 

 

 

 

IV. Fő rész 

12-17 

1. logikai egység 

 

 

17-19 

részösszefoglalás 

     (rögzítés) 

- Mikor és milyen események hatására lépett be hazánk a Szovjetunió elleni háborúba? 

- Miért mondhatjuk, hogy Kassa bombázása ürügy volt, és melyek voltak a valódi okok? 

- Mit jelent a kényszerpálya kifejezés, és hogyan kapcsolódik a magyar külpolitikához? 

- Mi volt a győri program, és mennyire sikerült ezzel felkészíteni a magyar hadsereget a világháborúra? 

 

A felelet értékelése 

 

 

Tanári magyarázat, szemléltetés: kivetítő. Miután Magyarország belép a Szovjetunió elleni háborúba a németek 

oldalán, sajnos viszonylag gyorsan harcképtelenné válik a legütőképesebb magyar alakulat, a gyorshadtest. Ezután, 

német nyomásra, 1942-ben felállítanak egy újabb hadsereget, mely a 2. magyar hadsereg nevet kapja. Ezt a mintegy 

200 ezer fős magyar hadsereget 1942-ben küldik ki a keleti frontra, a Don folyó mellé. Ennek a magyar hadseregnek a 

tragikus sorsáról tanulunk a mai órán. Az eseményeket doni katasztrófaként vagy voronyezsi tragédiaként is nevezzük. 

 

Most egy kis szöveget fogok nektek kiosztani, amely a doni katasztrófa okairól és előzményeiről szól. Alaposan 

olvassátok el, majd önállóan válaszoljatok a kérdésekre. 

Fénymásolt szöveg 

 

Ellenőrzés 

Mi a fő probléma a magyar hadsereg felállásával? (Az, hogy túlságosan vékony a magyar arcvonal, alig tudják lefedni 

a területet, nincs mélységi tagozódás, maradnak orosz ún. hídfőállások.) 

 

 

 

 

 

 

 

Kivetítő (1. dia) 

Frontális munka 

Új ismeretek 

Tanári magyarázat 

Célkitűzés 

 

 

Egyéni munka 

Új ismeretek 

Fénymásolt szöveg (1. 

melléklet) 

 

Tanári kérdések 

Frontális munka 
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19-21 

2. logikai egys. 

 /részcél/ 

 

 

 

 

 

 

21-23 

 

 

 

23-24 

Mit tudunk elmondani a magyar sereg fegyverzetéről? (A szovjetekéhez képest gyenge, sokan fegyvertelenek, nincs 

nehézfegyverzet, vagy a hidegben nem működik, vagy nem lehet mozgatni.) 

Sorolj fel legalább két okot, amely miatt a szovjetek fölényben voltak 1942-43 fordulóján! (Jobb felszerelés, jobban 

bírták az extrém hideget is, volt nehézfegyverzetük.) 

Miért mondhatjuk, hogy a németek szinte pajzsként használják a magyar csapatokat? (A németek viszont a 

páncélosokat inkább a saját védelmükre tartalékolták, hogy a visszavonulást fedezzék.) 

 

Tanári magyarázat: Nem csoda tehát, hogy a magyar csapatok vonalát a szovjetek 1943 elején áttörik, és óriási 

veszteségeket okoznak a 2. magyar hadseregnek. Az egyik fő probléma az, hogy látszik, hogy a szovjeteket nem lehet 

visszaverni, tehát a legjobb lenne visszavonulni, hogy a további értelmetlen veszteségeket elkerüljék. Ezzel 

kapcsolatban most megnézünk egy videóinterjú-részletet, amely egy doni katasztrófát túlélt volt honvéddel készült. 

 

Videóinterjú: Krónika, 18. rész, 8:50-9:20 

 

Miért kellett volna Jánynak a visszavonulást elrendelni? (Hogy az emberei életét mentse.) 

 

Most egy másik túlélővel készült részletet tekintünk meg, melyből az is kiderül, miért nem engedték a visszavonulást. 

Keressük meg erre a kérdésre a választ! Kiknek a parancsára nem engedi Jány a visszavonulást? 

 

Videóinterjú: Krónika, 18. rész, 9:43-10:30 

 

 

Digitális tábla (2. dia) 

 

 

 

 

 

Visszacsatolás 

Tanári magyarázat 

Új ismeretek 

 

 

Digitális tábla, 

videóinterjú-részlet 

Tanári kérdés 

Frontális munka 

Digitális tábla, 

videóinterjú-részlet 

Tanári kérdés 

Frontális munka 
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részösszefoglalás 

(rögzítés) 

 

24-27 

3. logikai egység 

/részcél/ 

 

 

 

 
 

 

 

részösszefoglalás 

     (rögzítés) 

 

27-30 

4. logikai egység 

/részcél/ 

 

 
részösszefoglalás 

     (rögzítés) 

Tehát kiknek a parancsára nem engedte Jány Gusztáv a visszavonulást? (A németek parancsára és a kormányzó 

utasítására.) 

 

Tanári magyarázat, szemléltetés: kivetítő. Így tehát a magyar csapatok elképesztő veszteségeket szenvednek a 

szovjet áttörés után. A teljes veszteség elérte a 120 ezer főt, a hadi felszerelésnek pedig mintegy háromnegyede veszett 

oda. A 2. magyar hadsereg szinte teljesen harcképtelenné vált pár hónap alatt. A 120 ezer halálos áldozatnak három fő 

oka volt: természetesen sokan a csatában halnak meg, azonban talán még ennél is többen szenvednek fagyhalált vagy 

halnak éhen. Lássuk, hogyan emlékszik vissza ezekre a körülményekre egy túlélő.  Közben figyeljétek meg, mit nevez 

a visszaemlékező „fehér halál”-nak. 

 

Videóinterjú: Krónika, 18. rész, 29:37-31:15 

 

Mit nevezett a visszaemlékező „fehér halál”-nak? (A fagyhalált.) 

Hány fokos hideget emlegetnek a túlélők? (Mínusz 47-48 fokos hideget.) 

 

Emiatt tehát rengetegen halnak meg. Szintén óriási áldozatokat követel a rossz ellátás, az utánpótlás hiánya, az éhezés.  

Erről tekintünk meg most egy visszaemlékezést. 

 

Videóinterjú: Krónika, 18. rész, 34:57-36:23 

 

Miért kényszerültek lovat enni a honvédek? (Mert nem volt más, különben éhen haltak volna.) 

Tanári kérdés 

 

 

Frontális munka 

Tanári magyarázat 

Digitális tábla (3. dia) 

Új ismeretek 

Tanári kérdés 

 

 

Digitális tábla, 

videóinterjú-részlet 

Tanári kérdések 

Frontális munka 

 

Tanári magyarázat 

 

 

Digitális tábla, 

videóinterjú-részlet 

Tanári kérdések 
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30-34 

részösszefogl. 

(rögzítés) 

 

34-37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

37-43 

V.Összefoglalás 

 

 

 

 

 

 

Most pedig néhány kérdést látsz a kivetítőn, melyek a videóinterjúkban elhangzottakhoz kapcsolódnak. Válaszold meg 

őket a füzetedbe. Szeretném, ha a saját véleményedet fejtenéd ki a válaszokban. 

 

 

Lássuk, ki milyen választ adott, nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. 

Első kérdés: Te mit tettél volna Jány Gusztávnak, a hadsereg parancsnokának a helyében a szovjet áttörés után? 

(Elrendeltem volna a visszavonulást, hogy elkerüljem a még több áldozatot.) 

Szerinted mi lehetett a legborzasztóbb a Donnál harcoló magyar katonák számára? Válaszodat indokold is! 

(A mínusz 40-50 fokos hideg, az éhezés, az, hogy nem volt megfelelő fegyverzet a szovjetek ellen, nem volt élelem, 

távol voltak a hazájuktól stb.) 

Melyik beszámolóból lehetett érezni, hogy a szerencsétlen magyar katonák embertelen dolgokra is rákényszerülnek az 

éhhalál elkerülése érdekében? (Abból, amelyik arról szól, hogy lóhúst ettek, sokszor fagyott állapotban.) 

 

Bizony, a doni katasztrófa a magyar történelem egyik legszomorúbb eseménye. Nagyon sok művész meg is ihletett ez 

az esemény. Most zárásként egy ilyet szeretnék nektek mutatni: egy dalt fogunk meghallgatni a Makám együttestől. 

Érdemes közben a dal közben vetített képeket is alaposan megfigyelni, csakúgy, mint a dal szövegét, hangulatát. 

Kivetítő: https://www.youtube.com/watch?v=tpEmjanii8s 

 

Kinek hogy tetszett a dal? Mitől volt szép? Ne feledjétek, attól még, hogy nagyon szomorú valami, még lehet egyúttal 

szép is! (Válaszok meghallgatása) 

Frontális munka 

Egyéni munka 

Digitális tábla (4. dia) 

 

 

Frontális munka 

Tanári kérdések 

 

 

 

 

 

 

 

Tanári magyarázat 

Frontális munka 

Digitális tábla: dal 

meghallgatása 

 

Frontális munka 

Tanári kérdések 
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43-44 

     Értékelés 

 

 

44-45 

    Házi feladat 

kijelölése 

 

Megköszönöm a mai órai munkátokat, nagyon ügyesek és aktívak voltatok. Emellett külön kiemelném, hogy igen 

éretten viszonyultatok egy nagyon komoly és tragikus történelmi témához. 

 

Házi feladatként egy keresztrejtvényt készítettem nektek, amelyet következő órára kell megoldanotok. 

(Keresztrejtvények kiosztása) 

 

Frontális munka 

 

 

Fénymásolt 

keresztrejtvények (2. 

melléklet) 

 

 

 

 

 


