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I. Projekt témája 

A projekt témája Arany János, híres magyar költőnk élete és munkássága, a költő születésének 

200. évfordulójára emlékezve. A projekt a Digitális Témahét 2017 programsorozat részeként 

került megvalósításra. Mi, a Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola pedagógusai 

szükségesnek tartjuk, hogy gyermekeink ne csak a tanórák szűk keretein belül találkozzanak 

gyönyörű magyar nyelvünkkel és annak jeles képviselőivel, hanem lopjuk be mindennapjaikba 

nemzetünk kultúráját. 

Sok gyerek és szülő talán bele se gondol abba, hogy jelenlegi rohanó életvitelünk, 

érdektelenségünk a kultúra, az emberi kapcsolatok iránt mennyire káros a jövő nemzedéke 

számára. Úgy gondoljuk, hogy a diákok képesek arra, hogy elgondolkodjanak és befogadják 

nemzeti kultúránk fontos értékeit és azok gondozóivá és tanítóivá váljanak, ezáltal pedig 

hatással legyenek saját jövőjük minél tartalmasabb megéléséhez.  

A projketnap keretén belül, játékos feladatok elvégzésével próbálunk diákjainkkal visszanyúlni 

nemzeti gyökereinkhez, ugyanis azt valljuk, Babits Mihály szavaival élve: „Múlt nélkül nincs 

jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.” 

Szükségessége: 

Országunk gazdag kultúrájának megismerése, szépségeinek felfedezése. Az elhidegülő, 

érdektelen emberi magatartás tönkreteszi kultúránkat is. Fontos a nemzeti identitás erősítése 

fiataljaink körében, melynek egyik alapköve nyelvünk, kultúránk ismerete. Így feladatunk, 

hogy a felnövekvő generáció figyelmét felhívjuk, hogy hogyan tudnak tenni ezen kulturális 

örökségünk fennmaradásáért. Ez a mi feladatunk. Fontos, hogy a magyar fiatal generációt 

megtanítsuk arra, hogy igényesebb, a magyar kultúrát kedvelő és ápoló felnőttek legyenek. 

 

II. A projekt célja 

 figyelemfelhívás a magyar kultúra fontosságára, 

 ismeretek átadása, 

 értékrendszer, társadalmi normák  közvetítése, szocializáció, 

 érzelmi, etikai és esztétikai nevelés, 

 élményforrás,  

 aktív, cselekvő részvétel, 

 önálló tevékenységre ösztönzés, 

 pozitív attitűdök és személyiségvonások kialakítása, 
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 általánosítás, összefüggések meglátása, 

 összehasonlítás. 

Fejlesztési cél: Szociális kompetenciák fejlesztése: 

 kooperáció, 

 értékek feltárása, 

 kompromisszumkeresés, együttműködés, 

 tolerancia, empátia, 

 kommunikáció, 

 felelősség. 

 

Fő cél: A magyar kultúra sokszínűségének felismerése és az életünkbe való beépítése. Az 

önálló értékteremtő attitűd kialakítása. 

 

III. A projekt adatai 

A projekt helyszíne: 

A Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola magyar terme, történelem terme, számítógép 

terme, kézművesház és a tornaterem. 

A projekt résztvevői: 

 A 7.a osztály és a 4. évfolyam szobrászat tanszakának tanulói 

 Pedagógusok:  

- Lakos Angéla (L.K.) 

- Sótiné Papp Elvira (S.P.E.) 

- Zsömbör Attila (ZS.A.) 

- Árva-Szabó Ágnes(Á.SZ.Á.) 

- Koncz Tímea(K.T.) 

- Balogh Tímea (B.T.) 

- Für Valentina (F.V.) 

- Jaksics Erzsébet (J.E.) 

Megvalósítás szervezeti kerete: 

1 tanítási napon belül 7 tanórán. 

Kapcsolódó tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, informatika, német, földrajz, 

ének, néptánc, szobrászat 

Dátum: 2017.04.07. 
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IV. Projekt megvalósításának ütemterve 

TEVÉKENYSÉG RÉSZTVEVŐK DÁTUM 

ELŐKÉSZÍTÉS 

 Lehetséges témák összegyűjtése 

 Felelősök megnevezése 

 Eszközigények felmérése 

projektmegvalósításban résztvevő 

pedagógusok 
2017.03.30. 

 előzetes csoportalkotás magyar órán, 

kiadott témák alapján, vázlat készítése 

a kiselőadáshoz 

gyerekek, pedagógus (L.A) 2017. 03.31. 

 prezentáció készítése az előzőleg 

kialakult csoportokban informatika 

órán 

gyerekek, pedagógus (S.P.E.) 2017. 04. 05. 

MEGVALÓSÍTÁS 

Rövid köszöntő a pedagógus részéről, a 

diákok kiselőadásokat tartanak. 
gyerekek, pedagógus (L.A.) 2017.04.07. 

Ráhangolódás LearningApps felületen lévő 

feladatok megoldásával. Étlap, képeslap, 

meghívó, facebook profil, levél, oklevél 

készítése. 

gyerekek, pedagógus (S.P.E.) 2017.04.07. 

Arany balladáinak földrajzi vonatkozásai 

 
gyerekek, pedagógus (ZS.A.) 2017.04.07. 
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Arany János német nyelvű önéletrajzának 

elkészítése. 
gyerekek, pedagógus (Á.SZ.Á.) 2017.04.07. 

Megzenésített Arany János versek előadása. 

A nagyidai cigányok című Experidence 

performáció részleteinek megtekintése. 

gyerekek, pedagógus  

(B.T, F.V., ZS. A., K. T.) 
2017.04.07. 

A reformkori művészet, a klasszicista 

építészet és a reformkori festészet áttekintése. 
gyerekek, pedagógus (J. E.) 2017.04.07 

ÉRTÉKELÉS 

A tapasztalatok megbeszélése, 

következtetések levonása. 

Tanulói, szülői visszajelzések, vélemények 

kiértékelése. 

projektmegvalósításban résztvevő 

pedagógusok 
2017.04.08. 
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V. Projektmegvalósítás 

1. Rövid köszöntő, diákok kiselőadásai 

A tanárnő rövid köszöntője után a diákok egymás kiselőadásait hallgathatták meg, a 

korábban PowerPoint porgrammal készített prezentációkat interaktív tábla segítségével 

jelenítették meg.  

 

2. Betekintés Arany János mindennapjaiba. 

Ráhangolódásként LearningApps felületen lévő feladatok megoldása, mely feladatok Arany 

János önéletrajzát és életének fontos állomásait foglalták össze játékos formában. Ezután 3 

fős csapatokban dolgoztak a gyerekek. Étlap (mely a Pilvax kávéházban lehetett Arany 

korában), képeslap (Arany János édesanyjának küldhette Debrecenből), meghívó 

(divatbemutatóra Arany korában), facebook profil (Arany János facebook profilja), levél 

(Arany Petőfit invitálja otthonába), oklevél (melyet Arany a Kisfaludy Társaságtól 

kaphatott) készítése volt a feladata a különböző csapatoknak.  

Ehhez használták a Windows Office alkalmazásokat, illetve a Fotor kollázskészítő 

programot. 

Zárásként a diákoknak kellett LearningApps alkalmazással feladatot készíteni. 
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3. Arany balladáinak földrajzi vonatkozásai 

Mátyás anyja – Prága – a város gazdasági-kulturális jelentősége - képek, videók a városról 

és környékéről 

Szondi két apródja – Drégely – Börzsöny – a hegység kialakulása, természeti 

látványosságai 

Az örök zsidó – Izrael – zsidók – Izrael helyzete napjaink világpolitikájában és a zsidó 

diaszpóra (zsidó szokások, klezmer, zsidó konyha) 

Walesi bárdok – Wales és Anglia viszonya (képek, videók) 
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4. Arany János német nyelvű önéletrajza 

A német nyelvű önéletrajz (Lebenslauf) szempontjainak megismerése. Az internetes 

szótár bemutatása: http://www.magyarnemet.hu/  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Arany_J%C3%A1nos_(k%C3%B6lt%C5%91)  

A feladatlap segítségével a célnyelven (német) csoportosították a kifejezéseket a német 

nyelvű önéletrajz szempontjai szerint:  

Például:  

- Angaben zur Person (Name, Geburtsdatum usw.)  

- Schul-und Berufsausbildung  

Arany János önéletrajzának elkészítése és az elkészített önéletrajzok bemutatása. 

 

  

http://www.magyarnemet.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Arany_J%C3%A1nos_(k%C3%B6lt%C5%91)


Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

10 

 

5.  A reformkori művészet, a klasszicista építészet és a reformkori festészet 

A 4. évfolyam szobrász tanszak növendékei a reformkori művészetet, a klasszicista építészetet 

és a reformkori festészetet tekintették át a tanárnő segítségével.  

A gyerekek, Word fájlban kapták meg a tananyagot, megadott linkek segítségével a diákok az 

Interneten gyűjtöttek információt a reformkor művészetének jellegzetességeiről. Időszakonként 

egy-egy LearningApps feladat volt beszúrva, melyet az adott témarész után kellett megoldani. 

A feladatok kiértékelését az interaktív táblán folyamatosan nyomon lehetett követni.  

Majd a következő órában az iskola kézműves házában következett a digitális órához tartozó 

alkotói feladat, miszerint készíteni kellett a diákoknak egy maximum A/5- ös méretben 

agyagból domborművet, melyen a klasszicista épületek homlokzatát jelenítették meg. 

 

6. Megzenésített Arany János versek előadása. A nagyidai cigányok című Experidence 

performáció részleteinek megtekintése. 

Az iskola ének, magyar és történelem szakos tanárai egy kis előadással készültek diákjainknak, 

mely alkalomból Arany János versei közül választottak ki párat (pl. Vörös rébék, A világ) és 

gitárkísérettel, közösen énekelve szólaltak meg ezek az irodalmi alkotások. Valamint a 

néptáncot oktató tanárnő készült az Experidence: A nagyidai cigányok című előadás egy 

részletének vetítésével. Ezek a bemutatók emelték a Digitális Témahét hangulatát és méltó 

zárásai voltak projektnapunknak. 
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VI. A projekt értékelése 

A magyar identitás kérdéskörét közelebb hoztuk a diákokhoz, azzal, hogy e projektnapon 

felhívtuk a figyelmet az őket körülvevő csodálatos magyar irodalom, kultúra és művészet 

szépségeire. 

Digitális kompetenciájuk fejlődött a számítógép, az Internet és az interaktív tábla, valamint a 

többféle számítógépes program használatával (Microsoft PowerPoint, LearningApps, 

Microsoft Word, Fotor, Microsoft Publisher). 

A foglalkozások gyakorlati hasznát abban látjuk, hogy a most elültetett kis „magok” 

termékeny talajra hullanak és okos, intelligens a környezetét, a kultúráját, hagyományait, 

gyökereit fontosnak tartó, tisztelő, ápoló felnőttek cseperednek fel. A projektben résztvevő 

diákok tagjai között vannak olyanok, akik a magyar irodalom, nyelv és művészetek iránt 

fogékonyak, érdeklődőek, ezért úgy gondoljuk, hogy megszerzett tudásuk a későbbi 

tanulmányaikat és mindennapi életüket meghatározza.  

Jó játéknak tűnt, de valójában komoly témát ölelt fel az Arany János témakör. Ezzel a 

projekttel szeretnénk a gyermekek számára példaképet, jövőképet állítani és tiszteletünket 

kifejezni Arany János munkássága, nagysága előtt. 

Összességében számos területet fejleszt, sok tárgy ismeretét fogja át, rövid, ám de a 

visszajelzések alapján érdekes és tartalmas projektünk. 
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MELLÉKLETEK 

1.  számú melléklet 
Diákok prezentációi 
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2. számú melléklet 

Informatika óra 7.a osztály 

1. feladat (Ráhangolódás) (10 perc) + időkitöltő 

LearningApps-es feladatok megoldása 

2. feladat (15 perc) 

Csoportalkotás 6 csapat (1 csapat 3 fő) 

 készíts étlapot, amely a Pilvax Kávéházban is megállná a helyét 1848-ban 

(Word pr. segítségével), 

o http://www.pilvax.ro/restaurant-hu.html 

 készíts képeslapot (Word, Publisher, Paint, PhotoSpace, 

Fotor(kollázskészítő)), melyet Arany János küldhetett édesanyjának 

Debrecenből, 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-

10-osztaly/arany-janos/arany-janos 

 a reformkorban, divatbemutatóra meghívó készítése (Word, Publisher) 

 Készítsd el Arany János facebook profilját, tedd a mai kor emberei számára 

érdekessé őt, hogy sokan lájkolják az oldalt! (Word) 

 írj levelet Petőfi Sándornak Arany nevében verses formában(Word) 

 Oklevél készítése (Publisher) 

Arany megnyerte a Kisfaludy Társaság pályázatát, milyen oklevelet kaphatott 

a költő? 

3. feladat(10 perc) 

Feladat készítése LearningApps alkalmazással! 

 Arany-Petőfi barátsága 

 Arany balladái 

 reformkor 

 http://sulihalo.hu/pedagogus/oktatasi-segedanyagok-magyarerettsegi-tetelek-

erettsegi-feladatok-eretsegi-matek-erettsegi-szobeli-erettsegi-emelt-szintu-

kozepszintu-erettsegi/magyar-nyelv-irodalom/532-a-reformkorszak-es-a-

magyar-romantika- 

 Arany élete 

 híres magyar tudósok a reformkorban 

 történelmi események, 

http://www.pilvax.ro/restaurant-hu.html
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/arany-janos/arany-janos
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/arany-janos/arany-janos
http://sulihalo.hu/pedagogus/oktatasi-segedanyagok-magyarerettsegi-tetelek-erettsegi-feladatok-eretsegi-matek-erettsegi-szobeli-erettsegi-emelt-szintu-kozepszintu-erettsegi/magyar-nyelv-irodalom/532-a-reformkorszak-es-a-magyar-romantika-
http://sulihalo.hu/pedagogus/oktatasi-segedanyagok-magyarerettsegi-tetelek-erettsegi-feladatok-eretsegi-matek-erettsegi-szobeli-erettsegi-emelt-szintu-kozepszintu-erettsegi/magyar-nyelv-irodalom/532-a-reformkorszak-es-a-magyar-romantika-
http://sulihalo.hu/pedagogus/oktatasi-segedanyagok-magyarerettsegi-tetelek-erettsegi-feladatok-eretsegi-matek-erettsegi-szobeli-erettsegi-emelt-szintu-kozepszintu-erettsegi/magyar-nyelv-irodalom/532-a-reformkorszak-es-a-magyar-romantika-
http://sulihalo.hu/pedagogus/oktatasi-segedanyagok-magyarerettsegi-tetelek-erettsegi-feladatok-eretsegi-matek-erettsegi-szobeli-erettsegi-emelt-szintu-kozepszintu-erettsegi/magyar-nyelv-irodalom/532-a-reformkorszak-es-a-magyar-romantika-
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 művészeti alkotások és művészek (pl. szobrászat, festészet, építészet stb.) 

 Szabadon választott téma a reformkorhoz és Arany János életéhez és 

munkásságához kapcsolódóan! 
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3. számú melléklet 

Szobrászat tanszak növedékeinek művészettörténet órája 

 

Barabás Miklós: Arany János portréja (1848) 

Arany János (Nagyszalonta, 1817. március 2. – Budapest, 1882. október 22.) magyar költő, 

tanár, újságíró, a Kisfaludy Társaság igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és 

főtitkára. A magyar irodalom egyik legismertebb és egyik legjelentősebb alakja. A legnagyobb 

magyar balladaköltő, a reform kor nagy formátumú művésze. 

I. Mit tudhatunk a reformkor művészetéről? 

Kattints az alábbi linkre, olvasd el, majd a kapott információk alapján válaszd ki a helyes 

megoldást! A helytelent töröld ki a táblázatból! 

http://users.atw.hu/hazidoga/reformkor.htm 

Kérdés Válasz 

A reform kor melyik században zajlik? XI. sz.                                                   XIX. 

sz. 

A korszak meghatározó stílusirányzatai a 

klasszicizmus és a romantika. 

Igaz állítás                                          Hamis 

állítás 

A reform korban mi vált divattá a nemzeti 

öntudat megerősödése miatt? 

Divattá vált magyar ruhákban járni, magyar 

zenét hallgatni, magyar táncokat táncolni. 

Sokan kutatni kezdték népünk történetét. 

 

Divattá vált külföldi írók műveit idegen 

nyelven olvasni. 

Ki ajánlotta fel  birtokai egy évi jövedelmét 

a Magyar Tudományos Akadémia 

megalapítására? 

Arany János                          Széchenyi 

István 

 

http://users.atw.hu/hazidoga/reformkor.htm
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Barabas-arany.jpg
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II. Mi jellemzi a klasszicista építészetet?  

A magyarországi klasszicista épületek általában kevés, egyszerű mértani elemből állnak, ilyen 

a hasáb, a kocka, a henger, a fél henger és a félgömb. Az épület téglatest szerű megjelenését az 

alacsony hajlásszögű tető sem zavarja. Ezt olykor a magas attika mögé rejtik. A homlokzatokra 

az egységes, oldal rizalitok nélküli összkép, a nyugodt, horizontális tagolás a jellemző, 

ablaksorokkal, ismétlődő motívumokkal. A reprezentativitást a kiemelt közép rizalit fejezi ki, 

legtöbbször előcsarnokszerű, oszlopos, háromszögű oromzattal, (timpanonnal) vagy erkéllyel 

koronázva. A stílus szép példája a megyeháza Székesfehérváron, Pollack Mihály alkotása. 

 

A piros színnel jelölt szavak jelentését keresd meg az internet segítségével! Töltsd ki a 

táblázatot! Az alábbi linkek segítik a munkádat! 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Attika_(%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szet) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Rizalit 

Fogalom Meghatározás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. A reformkor festészete! 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Attika_(%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szet)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rizalit
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Kattints az alábbi linkre, olvasd el a szöveget, majd egyenként is kattints rá a 3. 4. képre, s 

jegyezd meg alkotóik nevét! 

http://kepzomuvesz.hermuz.hu/korszakok/hun_korszakok2.html 

Lépj be felhasználói neveddel és jelszavaddal LearningApps felületre. 

https://learningapps.org/myapps_teacher.php 

Itt old meg a feladatot! 

IV. Alkotói feladat. 

Készíts maximum A/5- ös méretben agyagból domborművet, melyen a klasszicista épületek 

homlokzatát jeleníted meg! 

  

http://kepzomuvesz.hermuz.hu/korszakok/hun_korszakok2.html
https://learningapps.org/myapps_teacher.php


Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

20 

 

4. számú melléklet 
 

Német óra: Arany János német nyelvű önéletrajzának elkészítése 

Einer der bedeutendsten Dichter Ungarns: János Arany 

Előzetes feladat: A német nyelvű önéletrajz (Lebenslauf) szempontjainak megismerése. 

A tanulók az előző órákon kialakított párokban-csoportokban dolgoznak. 

1. Bevezetés 

(2 perc) Irányított kérdésekkel felidézzük a legfontosabb tanult információkat Aranyról:  

Például: 

- Ki ő? /Miről híres?  

- Mikor és hol született?  

 

(5 perc) Az önálló munkához ajánlott oldalak:  

Az internetes szótár bemutatása: http://www.magyarnemet.hu/  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Arany_J%C3%A1nos_(k%C3%B6lt%C5%91)  

 

2. Új téma: Német nyelvű önéletrajz 

 

(3 perc) A feladatlap segítségével a célnyelven (német) csoportosítjuk a kifejezéseket a 

német nyelvű önéletrajz szempontjai szerint:  

Például:  

- Angaben zur Person (Name, Geburtsdatum usw.)  

- Schul-und Berufsausbildung  

 

(30 perc) Arany János önéletrajzának elkészítése  

 

3. Befejezés  

(5 perc) 1-2 munka bemutatása és a kész munkák beküldése a tanári gépre.   

 

http://www.magyarnemet.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Arany_J%C3%A1nos_(k%C3%B6lt%C5%91)

