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A kerettantervek követelményei 

• A múltat szemléletesen megjelenítő történettanítás. 

• Történetek megjelenítésén alapuló és tevékenység-központú 

feldolgozás. 

• A történelem képszerű megjelenítését jelentő történettanítás. 

• A tanulók váljanak képessé ismereteket meríteni szűkebb 

környezetükből, történetekből, könyvekből, képekből, 

tömegkommunikációs eszközökből, a világhálóról, statisztikai 

adatokból, grafikonokból, diagramokból, tárgyi és szöveges 

forrásokból és más ismerethordozókból. 

• A szerzett ismeretek önálló és kritikus értelmezése, és 

következtetéseket levonása. 



A kísérleti tankönyvektől elvárt funkciók 

• Feldolgozható mennyiségű ismeretanyag 

• Kapcsolatok az új ismeretek és a tanulók előzetes 

tudása, tapasztalatai között 

• Képességfejlesztés 

• A szövegértési és szövegalkotási képességek 

fejlesztése 

• A tudáskínáló szövegeken kívül élménykínáló szövegek 

• Az internet mint a tanítás és tanulás eszköze 

 

 



Tipográfia 

 

• A tankönyv tagoltsága a taníthatóság-tanulhatóság 

fontos feltétele. 

 

• A különböző didaktikai funkciójú szövegrészek 

(törzsanyag, kiegészítő anyag, olvasmányok, 

kérdések, feladatok) jól elkülönülnek egymástól. 

 

• A tanulást különféle kiemelések segítik. 



A fejlesztési feladatok 

1. Ismeretszerzés, tanulás 
Kutató feladatok, Nézz utána… Keresd meg… Alkossatok csoportot 

 

2. Kritikai gondolkodás 
Miről mesélnek az ókori görög mítoszok, 

Történetek Róma alapításáról…  

A fehér ló története 

 

3. Kommunikáció 
Képzeld el… Meséld el… Beszélj róla… Írj róla… Mutasd be… 

 

4. Tájékozódás időben és térben 
Mutasd meg a térképen … Olvasd le a térképről… A térkép alapján válaszolj… 

 



Nyitóoldalak a fejezetek elején 



A korosztály érdeklődéséhez igazodó tartalom 

• A tankönyv az érdekes történeteket állítja a tanulás 

középpontjába 

 

• Minden leckében találhatók érdekes történetek, ezekhez 

kapcsolódnak az ismeretek 

 

• Gazdag és sokrétű illusztráció: rajzok, képek, térképek 

 

• A tanulók számára könnyen érthető szövegezés és 

tartalom, amelyek felidézéséhez a hozzájuk tartozó 

érdekes történet jelent kapaszkodót 



Figyelemfelkeltő kérdések 

A fejezetek elején szerepel egy-két olyan kérdés, amely az 

egész téma legfontosabb vagy legérdekesebb problémáira 

irányítja a tanulók figyelmét. 

 



A NAT és a kerettantervek megjelenése a 

tankönyvekben - Hosszmetszeti témák 

Gyermekek nevelése, oktatása 

Család, lakóhely 

Falvak és városok, urbanizáció 

Hétköznapok és ünnepek 

Öltözködés, divat 

Betegségek, járványok 

Uralkodók és államférfiak 

Birodalmak 

Kisebbség, többség, nemzetiségek 

Békék, háborúk, hadviselés 

Egyezmények, szövetségek 

 

 

A földrajzi környezet 

A természetformálás és -átalakítás 

hatásai 

Közlekedés, úthálózat, hírközlés 

Felfedezők, feltalálók 

Hasonlóságok és különbségek 

Népek és vallások egymásra 

hatása, együttélése 

A világvallások alapvető tanításai, 

vallásalapítók, vallásújítók 

Történelemformáló eszmék 

 



A leckék felépítése I. 



Bevezető kérdések a leckék elején 

A leckék témájának 

rövid bemutatása után 

olyan kérdések 

következnek, amelyek 

kapcsolatot teremtenek 

az új téma és a diákok 

előzetes ismeretei 

között. 

 



A nyitótérképek a leckék elején 

A leckék többségét is 

térképvázlat vezeti be. 

 

A tanulók összefüggéseiben 

lássák az adott történelmi tájat. 

 

A digitális változatban 

multimédiás animációk is segítik 

a térképek megértését. 

 

A térképekhez, képekhez és 

ábrákhoz mindig valamilyen 

kérdés vagy feladat is tartozik. 

 



A leckék felépítése II. 



A leckék felépítése III. 

 

 



Történetek a leckéken belül 

A történetekhez olyan kérdések és feladatok kapcsolódnak, amelyek segítik 

a tartalom megértését és felidézését. 

 

 

 

 

 

 



A történelmi szemlélet és gondolkodás kialakítása 

Ahogy a történészek gondolkodnak… 

 

Ez a rész a leckékben az értelmező történelmi kulcsfogalmakhoz 

(forrás, tények és bizonyítékok, okok és következmények, 

folyamatosság és változás, jelentőség, történelmi nézőpont, 

interpretáció) kapcsolódó ismeretek folyamatos bővítését és 

alkalmazását szolgálják 

 

 Egy általánosítható megállapítás pl. a forrásokról vagy az ok-okozati 

összefüggésekről 

 Egy konkrét példa a lecke anyagából 

 Egy feladat, amely már a kulcsfogalommal kapcsolatos ismeret 

alkalmazását igényli 

 



A történelmi kulcsfogalmak tanítása 



A tartalom naprakészsége a tankönyvben 



Eltérő nézőpontok 

  



Okok és következmények 

  



Kapcsolódási pontok 



Tanulási stratégiák tanítása  

Dolgozd ki a válaszodat! 

 

 

Ez a feladattípus azt gyakoroltatja a gyerekekkel, hogyan 

kell az információkat hatékonyan összegyűjteni és 

összerendezni egy-egy kérdés átgondolt 

megválaszolásához. 

Ehhez mintákat, illetve logikai előrendezőket is ad a 

tanulóknak. 



Dolgozd ki a válaszodat! I. 



Dolgozd ki a válaszodat! II. 



Dolgozd ki a válaszodat! III. 



Összefoglaló kérdések a leckék végén 

A lecke végén 

található kérdések 

sohasem egy-egy 

részletre, hanem a 

lecke legfontosabb 

összefüggéseire 

kérdeznek rá. 



Összefoglaló leckék 

Egy tartalmas összefoglaló óra feltételeinek megteremtése:  

 

 az ötödikes-hatodikos tankönyvekben ismétlések, a fejezetek 

tömör ismeretanyaga 

 

 a hetedikes tankönyvben a lényeges folyamatokra, 

eseményekre koncentráló tevékenykedtető feladatok 

 

 az újonnan elsajátított kompetenciák alkalmazása és 

gyakorlása 
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