Fodor Miklós

A parasztház és a paraszti porta
Tantárgy: Hon- és népismeret
Osztály: 5.
Témakor: Találkozás a múlttal I.. A paraszti ház és háztartás, a ház népe. Népi mesterségek
Téma: A parasztház és a paraszti porta
Az óra típusa: új ismeretet feldolgozó.
Nevelési cél: A kényelem és biztonság értékének felismerése. Együttérzés a hiányban
szenvedıkkel.
Oktatási cél: A parasztház és parasztporta részeinek, azok rendeltetésének megismerése, a
praktikus megoldások felismerése.
Kapcsolódó tantárgyak: történelem, irodalom, rajz, technika.
Elızetes ismeretek: a hajlék fejlıdése, a ház helyiségeinek és tárgyainak ismerete.
Szemléltetés: Bemutató, számítógép + SMARTtábla, rajzlap

VÁZLAT
1. Ismétlés
A különbözı háztípusok felismerése
Szódominó a SMART program1 segítségével

2. A házi feladat ellenırzése: lakástervezés
Bemutató tartása, magyarázatok meghallgatása.

3. Célkitőzés
Ma száz évvel ezelıtti paraszti porta és ház részeivel ismerkedünk meg. El tudnád képzelni az
életedet ilyen körülmények között?

4. Bemutató – A parasztház
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Internetrıl letölthetı, tanítást támogató programcsomag.
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4. A parasztház alaprajza

5. A lakószoba berendezése

- A lakószoba és bútorzata, tagolása és használata
- A tisztaszoba jelentısége
A tanulói vélemények, magyarázatok, személyes élmények meghallgatása, párbeszéd
kezdeményezése.
A konyha és a kamra a következı tanóra anyaga.

5. Összegzés, ismétlés
- Milyen részekre lehetett tagolni a paraszti portát?
- Hogyan nézett ki a háromosztatú ház?
- Milyen berendezései voltak a szobának?
- Mi jut eszetekbe a következı fogalmakról?
láda, téka, dikó, mestergerenda, tisztaszoba
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6. Játsszunk tükröset!
Egy tanuló mozdulatait tükörképként kell utánoznia az osztálynak.
- Milyen babonák kötıdtek a tükörhöz?
Ha egy lány eltörte, akkor hét évig nem ment férjhez, ha magától tört el, akkor valaki meg fog
halni a családból, ha meghalt valaki, akkor a szobában letakarták a tükröt.

7. Házi feladat: El tudnád képzelni az életedet egy ilyen házban? Fogalmazás írása.

8. Értékelés
Az órai aktivitás alapján.
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