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101 ÖTLET INNOVATÍV TANÁROKNAK

7.1. Milyen problémákkal küzdött a korabeli Európa?

7. Történelem

Oldd meg a szimulációs feladatot is!
http://www.sulinet.hu/innovativotletek/

SzemTanú
Történelem napilapstílusban
 
Szerkessz, tördelj és nyomtass saját történelmi újságot régi korok híreiből a SzemTanú újság 

mintájára, mintha mai napilapot készítenél! Minden lapszám egy-egy évszámokkal behatárolt 
időszakról szóljon, hazai, nemzetközi vagy vegyes tematikájú anyagokkal! Használd az iskola 
Microsoft Publisher szoftverét!

7.2. Névjegykártyák a történelem nagy alakjainak

Készíts névjegykártyát egy nagy történelmi személyiségnek! Keress az interneten modern 
névjegyeket, majd válassz egy érdekes történelmi alakot, és próbálj meg az ő adataival, rangjá-
val és foglalkozásával készíteni egy hasonlót!

Használható szoftverek:
Névjegykártya készítésére: Word, Publisher (a Tisztaszoftver Programban díjmentesen elérhető Microsoft 
Office részei. http://www.tisztaszoftver.hu )
A programhoz további sablonok tölthetők le az Office Online-ról: ezek a http://office.microsoft.com címen 
vagy az MS Office komponensek súgóiból is elérhetők.

7.3. Történet totemekben

Az indiánok által készített egyik totemoszlop-típus különféle szimbólumok és jelek segítsé-
gével egy család történetét meséli el. Néhány példát a Sulinet honlapján láthatsz.

http://www.sulinet.h u / c g i - b i n / d b 2 w w w / m a / e t _ t a r t / l s t ? k a t = A e b l & u r l = / e l 
Nézz utána családod történetének, majd az egyes eseményekhez (házasság, új utód stb.) 

keress egy megfelelő ClipArt képet vagy fényképet! Ezeket PowerPointban helyezd egymás-
ra totemoszlopszerűen, majd az egyes szimbólumokhoz készíts egy-egy külön diát, melyen a 
szimbólum értelmét írod le!

Használható szoftverek:
Képek keresésére: Internet Explorer
ClipArt keresésére, a diavetítés elkészítéséhez: PowerPoint (a Tisztaszoftver Programban díjmentesen 
elérhető Microsoft Office része. http://www.tisztaszoftver.hu )

7.4. Napilapstílusú történelmi újság szerkesztése
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TÖRTÉNELEM, IDEGEN NYELV, KÉMIA

Példajavaslatunk egy 8 oldalas kiadvány rovataira, témáira:

•
•
•
•
•
•
•
•

1 címlap rövid hírekkel, ízelítővel a tartalomból
1 oldal belpolitika, külpolitika
1 oldal gazdaság
1 oldal tudomány
1 oldal kultúra, benne slágerlista és bestsellerlista
1 oldal exkluzív interjú a kor kiemelkedő személyiségével
1 oldal színes, rövid anyagokkal: közügyek, sport, apróhirdetés, időjárásjelentés
1 utolsó oldal: rövid, könnyed hangvételű hírek, előzetes a következő lapszámból

A példaként megadott terjedelmet, rovatokat, témákat szabadon lehet változtatni.
A cikkeket tetszés szerint lehet illusztrálni, de ne legyen képekkel zsúfolt az oldal.
Egy oldal A4 méretű legyen, a betűtípus 10 pont méretű Times. Egy cikknek a főcímen kívül 

egy alcíme vagy egy felcíme lehet, ha szükséges. A cikkeket vékony vonal: lénia válassza el 
egymástól.

 
Segítségként nézd meg a SzemTanú honlapját: www.szemtanu.hu

8. Idegen nyelv

Csoportmunka: a tanulók 2-4 fős csoportokban keressenek az interneten jellegzetes francia 
ételek receptjeit. Állítsanak ezekből össze egy menüt. Minden csoportból 1-1 személy kiáll és 
ismerteti a többiekkel az általa kiválasztott ételek hozzávalóit (fogásonként egy ember), mint-
ha el akarná készíteni az ételt, majd elmondja és közben mutatja is, hogy mit csinál éppen. A 
végén a többieknek ki kell találni, hogy milyen ételt készített el a társuk. Az a csoport nyer, 
ahol a legtöbb jó találat van összesen.

Javasolt házi feladat vagy ellenőrző kérdés:

A tanulók írják le annak az ételnek a receptjét, amit önállóan el tudnak készíteni (lehet az 
egy egyszerű szendvics is).

Továbbfejlesztési lehetőségek:

A következő órán szituációs feladatként el lehet játszani, hogy egy étteremben a házi fel-
adatként elkészített ételek szerepelnek az étlapon, mindegyiknek fantázianeve van. A betérő 
vendégek nem tudják, mi van a név mögött, a pincér elmagyarázza, mi az stb...

8.1. Vocabulaire de la cuisine

Használható szoftverek:
Nyomtatvány készítésére: Word, Publisher (a Tisztaszoftver programban díjmentesen elérhető Microsoft 
Office részei, amelyhez a http://www.tisztaszoftver.hu oldalról lehet hozzájutni)


