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Magyar órákon
Mátyás királyról szóló történeteket, meséket, mondákat olvastak a gyerekek. A meséket
filmen is megnéztek. Az IKT táblán, tableteken a mesékhez kapcsolódó feladatokat oldottak
meg a gyerekek (tankockák, smart programok). A meséket feldogozták „Kódexeket” írtak,
melyeket iniciálékkal díszítettek.
https://www.youtube.com/watch?v=fhvAw_bYdlo)
https://learningapps.org/watch?v=prbthtana17
https://learningapps.org/display?v=pumyjkxck18
Felső tagozaton tájékozódtak a lovagi kor, a lovagi erények, lovagkori szokásokról.
Lovagkori költőket ismertek meg, Walther Walther von der Vogelweide verseket olvastak,
másoltak. Iniciálé színeztek. Tablót készítettek róla.
Nyelvtanon a középkor és jelenlegi kor nyelvi stílusának összehasonlítása volt a téma.
Elolvasták a „Hogyan került a holló Mátyás király címerébe?” Végül lerajzolták a gyerekek a
címert.
Feladat volt a Mátyás király aranyszőrű báránya feldolgozása:
1. Népmese-műmese jellemzőinek kiválogatása. Ha a gyerekek jól dolgoztak, akkor
egy lovag képét kapják meg. (www.learningapps.org –on készített feladat)
2. Miután átismételték a népmese jellemzőit, elolvasták és meg is nézték a Mátyás
király aranyszőrű báránya c. népmesét.
3. Ezután feldogozták a népmesét. (www.learningapps.org – on készített feladatok)
Matematika órákon
„Lovagi próbák”, a tanult műveletek alkalmazása, gyakorlása (6-os szorzó), programozás
gyakorlása volt a feladat.
Matematika órán a tanulók lovagi képekkel készített ppt alapján gyakorolhatták a szorzó
táblát, s munkájuk eredményeképp virág koszorút ábrázoló kiskártyát gyűjthettek.
Különböző próbákat kellett kiállniuk a”lovagoknak”, a próbák az adott témakörhöz
kapcsolódtak (szorzás, műveletvégzés, szöveges feladatok).
Alaprajz fogalmának megismerése, terület, kerület számítások elmélyítése volt a cél a lovagi
várak kapcsán. Közösen tervezett alaprajz alapján befejezésül egy vár építése volt a cél.
A fizika tantárgyhoz kapcsolódva felelevenítették - a páncél ruházat kapcsán - a fémek
tulajdonságait, jelentőségét a középkorban, jelen korunkban.

Technika órákon
A várak modelljeit készítették el a tanulók. Saját címereket terveztek és rajzoltak, előtte az
internet segítségével tájékozódtak.
Lovagkor étkeivel, receptjeivel ismerkedtek meg. megkeresték interneten az ételek tálalását,
táplálkozási szokásokat. A feladatokhoz interaktív táblát, laptopot, tableteket használtak.
Ének órán
Gregorián dalokat hallgattak, és középkori hangszerekkel ismerkedtek meg a youtube
program felhasználásával.
Történelem órákon
A lovagok életmódjával, a lovagi erényekkel foglalkoztak. Megismerkedtek a lovagi
életmóddal, lovagi erényekkel, melyről plakátot is készítettek.
Óra végén a gyerekeket lovaggá avattuk, a gyerekekkel közösen készített lovagi figura
segítségével.
Természetismeret órákon
A címerállatokat, illetve az iniciálés betűkben található állatokat rendszerezték. A hét
zárásaképpen minden osztályt jelképesen lovaggá ütöttük.
Digitális eszköz segítségével megismerkedhetek:


A pécsváradi Kószavárral, melyet Szent István az 1020-as évek elején épített.



A simontornyai várral, mely a tizenharmadik századtól indult fejlődésnek.



A hollókői vár történetével, amely a XIII. század végi elkészültétől a
tizennyolcadik század közepén történő elhagyásáig állt fenn.



A Keszthelyi-fennsíkon álló Rezi várral, mely a XIII.-XIV. század fordulóján
épült, 1589-ben azonban az Oszmán Birodalom katonái felgyújtották, azóta nem
építették újjá.

Az osztályokban a fiúk órai munkáért, s a szünetekben végzett lovagias cselekedeteikért
virágcsokrot ábrázoló kis képet gyűjthettek egész héten, amelyet egy kislány, mint úrnő adott
át.
Kódexekről készült képek kerestek az interneten.
Gondolattérkép készítettek a kódex képeiben szereplő állatokról.

Segédanyagok, internetes források:
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B3dex
https://bit.ly/2JIa10Z
https://bubbl.us/
Hon és népismeret
1. A visegrádi vár Mátyás korában volt az egyik téma, amelyhez a kutatás során az
ellenőrző listában ajánlott weboldalakat használhatták.

Gondolattérképet, szófelhőt,

szókeresőt készítettek.
Segédanyagok, internetes források:
https://tagul.com/my-clouds
http://www.word-search-world.griddler.co.uk/Word-Search-Generator.aspx
http://studhist.blog.hu/2017/07/12/a_visegradi_var_es_a_kiralyi_palota_tortenete
2. A középkori várak volt a másik téma, amelyhez filmeket, internetes forrásokról a várakat
tekintettek meg. Testekből várat építettek és rajzoltak
Segédanyagok, internetes források:
https://www.youtube.com/watch?v=eGVEMjxusvs
http://www.korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2017/09/24/video-latvanyos-animaciosfilm-nyolc-kozepkori-magyar-varrol
https://www.youtube.com/watch?v=tlP7yTbJBu0&list=PLmSA6r_vsgsRVjaV6lUgvX8SLSRnGpKO
Informatika órán
5. évfolyam: „Vigyél virágot a hercegnőnek!” Beebot programozás.
6.évfolyam: Anyaggyűjtés és bemutató készítés a lovagokról

7.évfolyam: Ismerkedés a Beebottal. „Mentsd meg a hercegnőt!” Beebot- programozás
8.évfolyam: Ismerkedés a Beebottal. Mentsd meg a hercegnőt! Beebot-programozás.
Montázst készítettek egyénenként készített rajzokból. Történetet írtak az elkészült
képhez.

