Óravázlat
Tantárgy:
Évfolyam:
Tematikai egység:
Az óra témája:
Az óra célja és feladata:
Kapcsolódási pontok:
Módszerek:
Munkaformák:
Felhasznált eszközök
és irodalom:

Erkölcstan
5.
Társadalmi együttélés
Az ünnep
Az ünnepeink. Szerepük az életünkben. Felépítésük, csoportosításuk.
Történelem, társadalmi ás állampolgári ismeretek, Vizuális kultúra
Szemléltetés, megbeszélés, magyarázat, házi feladat
Frontális, egyéni munkaforma
Képek, feladatlap
KAPAI Éva: Útravaló Erkölcstan 5. 50-51. oldal, Mozaik Kiadó Szeged
2013., KAPAI Éva: Útravaló Erkölcstan 5. Munkafüzet 30. oldal,
Mozaik Kiadó Szeged 2013.

Az óra menete
I. Ráhangolódás
Képek megtekintése. (Melléklet 1.)
Milyen ünnepeket mutatnak a képek?
Válogasd szét az ünnepeket! Melyik a vallási, a családi és a nemzeti ünnep?
Találtál olyan ünnepet, amelyik több csoportba is tartozhat? Nevezd meg!
Szemléltetés, megbeszélés, frontális munkaforma 7’
II. Ismeretbővítés
1. Milyen ünnepeket ismersz még? Egészítsd ki a felsorolást! (Melléklet 2.)
Közös megbeszélés.
Megbeszélés, egyéni, frontális munkaforma 8’
2. Tanári közlés az újévről, a húsvétról, pünkösdről, halottak napjáról, karácsonyról.
(Melléklet 3.)
Szemléltetés, magyarázat, frontális munkaforma 7’
3. Idézet elolvasása.

„Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl reá, testben és lélekben. S nemcsak a
naptárnak van piros betűs napja. Az élet elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el
mindent, figyelj az ünnepre." (Márai Sándor)
Mi különbözteti meg a hétköznapot és az ünnepet?
Mit jelent az, hogy az ünnepre testben és lélekben is fel kell készülni?
Melyik az az ünnep, amit a naptár nem jelöl piros betűvel, neked mégis fontos?
Megbeszélés, frontális munkaforma 5’
4. Ünnepi recept
Válassz ki egy ünnepet! Írj receptet, mi kell az ünnepléshez!
Azt az összetevőt írd elsőnek, amelyikből szerinted a legtöbb kell!
Ha elkészültél, hallgasd meg társaid Ünnepi receptjét!
Beszéljétek meg, kinek mi került az első helyre! Miért?
Megbeszélés, egyéni, frontális munkaforma 10’
III. Összefoglalás
Szerinted miért kellenek ünnepek az ember életébe?
Sorold fel, milyen alkalmakat ünnepiünk meg!
Hogyan készülünk az ünnepre?
Írj rövid szöveget arról az ünnepről, amelyiket te a legfontosabbnak tartasz! Rajz készítése!
A diákok értékelése az órai aktivitásuk tekintetében.
Megbeszélés, egyéni, frontális munkaforma 7’
IV. Házi feladat kijelölése
Illemszabályok gyűjtése!
Megbeszélés, frontális munkaforma 1’

Melléklet
Melléklet1.

Melléklet 2.
Vallási ünnep

Családi ünnep

Nemzeti ünnep

Melléklet 3.
Tudtad?
•
•
•
•
•

Az újévet a pogány Rómában Janus [janusz] isten tiszteletére kicsapongásokkal ülték meg. Jót
kívántak, és megajándékozták egymást az új esztendőre.
A húsvét a negyvennapos böjt befejezése. A kereszténységben böjtnek nevezik azt az időszakot,
amikor az emberek nem esznek húst.
A húsvét utáni ötvenedik napon, pünkösdkor köszöntötték az emberek az új életet, bő termést és
gyermekáldást kértek.
A halottak napját régen „lelkek napjának" nevezték. Ezen a napon elhunyt családtagjainkról,
barátainkról, ismerőseinkről emlékezünk meg.
A karácsony Jézus születésének emléknapja. Az öröm és békesség, a család, az otthon és a
szülőföld ünnepe.

