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5. évfolyam 

A ház 
Az életmód és az építkezés tech-
nikájának összefüggése a nomád 
népeknél (szállítható sátrak, illet-
ve jurta, utalás a honfoglalás előt-
ti magyar életmódra). 

1 1 óra Csoportos Csoportos munka Gy 

Honfoglalás előtti életmód: 

 
http://radnoti.vac.hu/munkak/ 
tori/elete.htm
Jurta: 
http://www.opusztaszer.hu/ 

A magyar paraszti lakóházak kül-
ső jellegzetességei és az egyes táji 
típusok bemutatása (nyugat-
dunántúli, alföldi, palóc, erdélyi). 

1 1 óra Csoportos Csoportos munka I 

Tájak, házak: 
http://www.sznm.hu/ 
elsofrhu1.html 

A szoba 
Mi van a szobában? Miből ké-
szült, hogyan készült, mire hasz-
nálják? Ezek kapcsán utalás a 
munkamegosztásra (fafaragás – 
férfiak, szövés – nők), életmódra, 
felekezeti hovatartozásra (szent-
sarok, kegytárgyak), társadalmi 
helyzetre. Bútortípusok és elne-
vezések: sarokpad, kamarásasztal, 
nyoszolya, dikó, gyalogszék, sub-
lót, szuszék, szökröny, tálas stb., 
mire használták, hogyan díszítet-
ték. 

2 Ú 
Gy 

Szoba: 
http://www.euroastra.com/ 
holloko/ 

 
http://www.c3.hu/~vmmuzeum/ 
tihany.html

 
http://195.199.16.157/kornyek/ 
nepm.htm

2 óra Csoportos Csoportos gyakorló http://www.c3.hu/~vmmuzeum/ 
bakonyi.html
szék: 

 

 

http://www.neprajz.hu/szek/ 
86651.shtml
szövés: 
http://www.euroastra.com/ 
holloko/ 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 2. oldal 
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Textilek: hímzés és szőttes meg-
különböztetése, hétköznapi la-
kástextíliák (abrosz, ágynemű), 
tisztaszoba textíliái (díszpárnák, 
lepedővégek stb.).A szűkebb la-
kókörnyezet motívumkincsének 
megismerése. Dísztárgyak: a 
szentsarok és a sublót dísztárgyai 
(pl. kegyszobrok, szentképek, ha-
zafias tárgyú nyomatok, emlék-
poharak, emlékcsészék). 

1 1 óra Egyéni Egyéni munka Ú 

Hímzés: 
http://www.c3.hu/~matyovk/ 
helyism.htm 
http://www.museumonline.at/ 
2000/mezobereny/htmdecke/ 
decke2.htm 
http://www.terrasoft.hu/kultura/ 
nepmuv/index.htm#nepmuveszek 
http://www.nepmuvesz.hu/vhaz/ 
kezimunka/kalocsai.htm 

 
http://www.gyarmati.de/hindex/ 
pers/herk.htm

 
http://www.stg.co.hu/tiszahat/ 
hungary/vasarosnameny.htm

A konyha 
Tűzhelyek típusai: a kandalló, a 
kemence, a rakott tűzhely, a 
kályha formái, elhelyezkedésük a 
szobában és a konyhában, hasz-
nálatuk módja. A füst elvezetésé-
nek módjai: füstös konyha, sza-
badkémény, zárt kémény. Kony-
hai eszközök: kerámiaedények tí-
pusai (tálak, fazekak, szilkék, sü-
tőedények, vizeskorsók, kan-
csók).Néhány jellegzetes forma 
párosítása az elnevezéssel és a 
használat módjával. Egyéb esz-
közök, például köpülő, dagasztó 
teknő, sütőlapát, krumplinyomó, 
mozsár, vajformázó, szita, hurka-
töltő. 
Az edények és a többi eszköz 
bemutatásán keresztül utalás a 
kenyérsütésre, tejfeldolgozásra, 
disznóölésre, ételhordásra, víztá-
rolásra, néhány hagyományos étel 
elkészítésére. 

2 3 óra Csoportos Csoportos munka Ú 
M 

Konyha: 

 
http://keller.freeweb.hu/ 
Oroksegunk/html/muzeum.htm

 
http://www.sznm.hu/ 
elsofrhu1.html
Edények: 

 
http://www.cosys.ro/siculica/ 
acta96/cikkek/hu/rangyak.htm

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 3. oldal 
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Hétköznapok a paraszti házban és a ház körül 

http://www.c3.hu/~matyovk/ 
helyism.htm

Hétköznapok: 

 

19. század végi, 20. század eleji 
gazdálkodó paraszti család mun-
kamegosztása (helyezze előtérbe 
a szűk környezet hagyományait, 
pl. ahol volt, a nagycsaládi for-
mát). Nemek, korosztályok sze-
rinti munkák a házban és a ház 
körül: .a kisebb gyerekek játékai, 
a munkákat utánzó gyerekjáték-
ok; a 10-12 éves lányok, illetve 
fiúk csoportos játékai és munkái: 
vízhordás, állatetetés, takarítás, 
mosás, főzésben segítés, ételhor-
dás, libapásztorkodás, disznó őr-
zése; .a felnőttek munkái: fafara-
gás, kosárfonás, idénymunkák 
(lekvárfőzés, szövés, fonás 
stb.).A napi, a heti és az éves 
munkarend, munkaritmus: egy 
nap és egy hét étkezési és mun-
karendje, az évenkénti munkák 
ideje (lekvárfőzés, tollfosztás, fo-
nás, szövés).Az étkezések rendje: 
téli és nyári étrend (jellegzetes 
paraszti ételek). 

2 2 óra Egyéni 

http://www.nograd.net/museum/ 
paloc/sirig/
Kosárfonás: 

 

http://www.museumonline.at/ 
2000/mezobereny/htmkorb/ 
korbrahmenhu.htm
http://www.terrasoft.hu/kultura/ 
nepmuv/ 
Gyerekjátékok: 
http://server.bajabela.sulinet.hu/ 
tubi/iearn/1998/ugroisk.htm 
Libapásztorkodás: 

 

http://www.kfki.hu/keptar/ 
magyar/m/meszoly/muvek/ 
1880-82/index.html
Lekvárfőzés: 

 

Egyéni gyakorló Ú 
Gy 

http://yikes.exabit.hu/ 
szakacskonyv/szaky195.html
Fonás: 
http://www.agria.hu/(deutsch)/ 
hmhirlap/archiv/2000/0415/ 
paloc.htm 
Paraszti ételek: 

 

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/ 
human/haztart/gasztro/html/ 
2fejezet.htm
Munkarend: 
http://www.c3.hu/~szf/Szofi99/ 
06/06-Area-1.htm 

Hétköznapi viselet: a hagyomá-
nyos paraszti ruhadarabok típusai 
(gatya, pendely, ing, kapca, kö-
tény, kendő stb.) és anyagai. Ismerkedés Ú 

Viseletek: 
http://keller.freeweb.hu/ 
Oroksegunk/html/muzeum.htm 

 
1 1 óra Egyéni http://www.ba.telecom.sk/ 

zoboralja/kolon2.html#c

 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 4. oldal 
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Az ünnep 
Általános összefoglaló az ünnep 
szerepéről, világi és vallási ünne-
pek. Az ünnepek előzményei az 
európai hagyományban. 1 1 óra Egyéni Ismerkedés Ú 

Téli parasztkalendárium: 
http://www.sopron.hu/netelkedo/ 
2/v4/naptar.htm 
Vallási ünnepek: 
http://www.vallasforum.hu/ 
Karácsonyi magyar népszokások 
http://www.herendherald.hu/002/ 
hun/karacsony.htm 

Ünnep a paraszti házban 
A liturgikus év ünnepei a paraszti 
házban. Ünnepi előkészületek: 
böjt, munkatilalmak, ételek, vise-
let, szokások stb. 1 1 óra 

Étkezési szokások: 

 

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/ 
human/haztart/gasztro/html/ 
4fejezet.htm
Vallási étkezési előírások: 
http://www.sulinet.hu/tananyag/ 
97212/on/tapkult/muszlim.htm 

Csoportos Csoportos munka M 

A karácsonyi ünnepkör 
Az advent, Miklós napja, Luca 
napja, a téli napforduló. A helyi 
hagyományban ma is élő vagy új-
ra felelevenített szokások (pl. ka-
rácsonyi kántálás, betlehemezés, 
bölcsőske, regölés, névnapi kö-
szöntés, aprószentek napi vesz-
szőzés, újévi köszöntők). 

M 

Advent: 

 

http://www.nexus.hu/szalaim/ 
unnepek/karacsony/ 
keszulodes.html
Regölés: 
http://www.nexus.hu/szalaim/ 
unnepek/karacsony/regoles.html 
Betlehemezés: 

 
http://www.sopron.hu/netelkedo/ 
2/v14/betlehemez.html

 

1 1 Egyéni Egyéni 

http://www.sopron.hu/netelkedo/ 
2/v23/bet.html
http://www.megaport.hu/ 
nephagyomany/ 
http://www.agria.hu/(english. 
magyar)/hmhirlap/2000/1204/ 
kar2.htm 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 5. oldal 
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A vízkereszt fogalma, ház- és víz-
szentelés, háromkirályjárás. 

1 1 óra 

1 óra Csoportos Csoportos gyakorló 

Egyéni Egyéni gyakorló Gy 

Vízkereszt: 

Gy Csűr, pajta: 

 

http://mkdsz.hu/n11/ 
vizkereszt0106.html 

http://www.somogytourism.hu/ 
hagyomanyorzo.asp

Házszentelés: 

 

http://www.snp.hu/tirol/ 

http://www.katolikus.hu/plebania/ 
kamra/szentelm/hazszen1.htm
http://esca.atomki.hu/~cserny/ 
DKF/30/hazszent.html 

A farsang 
A farsangi időszak jeles napjai. A 
farsang változó időpontjának 
magyarázata. Farsangi köszöntők 
és maszkos alakoskodások, pél-
dául állatmaszkos alakoskodás 
felelevenítése. 

Ú 
I 

Farsang: 

 
http://server.bajabela.sulinet.hu/ 
tubi/iearn/festivals/hmohacs.htm
http://www.extra.hu/muvtori/ 
belso/aktualitas/farsang/kezdo.htm 

 

1 2 óra Egyéni Egyéni munka 

http://www.extra.hu/eviz/ 
viza1-26.htm

6. osztály 

A kamra és a gazdasági épületek 
A gazdálkodás a használati tár-
gyakon és a telek épületein ke-
resztül: .a kamra tárgyai (gabona-
tárolók, favilla, tiloló, gereben, 
vonószék, taliga stb.), mikor mire 
használták; 

1 1 óra Csoportos Csoportos gyakorló Ú Kamra: 

 
http://www.kfki.hu/~kardoshp/ 
nepitap/3fej.html

 

http://www.agria.hu/(english)/ 
hmhirlap/archiv/2000/0108/ 
gaspar.htm
Melléképületek: 

 
http://clmc.topnet.ro/csszm/ 
sza-web/csszm/0043-npr.html

 
http://www.sci-tech.hu/history/ 
ttkalauz/toth_s/fatort3.html
http://keller.freeweb.hu/ 
Oroksegunk/html/muzeum.htm 

a gazdasági udvar épületei (a gó-
ré, a csűr vagy pajta), az itt talál-
ható eszközök: eke, borona, hen-
ger, csép, rosta, petrencerúd stb. 

1 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 6. oldal 
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használatának alkalma és módja;  

http://www.neprajz.hu/ 
gyujt_foldmuveles.shtml
http://main.cz/konyvtar/ 
komensky/orbis_045.htm 

snp02.htm

 

http://www.ba.telecom.sk/ 
zoboralja/ledec_taj.html

 

 

Kenderfeldolgozás: 

 

http://business.matav.hu/uzlet/ 
anp/tajhaz.htm

 

http://www.arcanum.com/ 
free_zone/classifications/ipc/ipc7/ 
hd01b.htm
http://clmc.topnet.ro/csszm/ 
sza-web/csszm/0043-npr.html 

http://www.c3.hu/~kvte/ksar/ 
ksartf.htm

 
http://silver.uni-miskolc.hu/ 
Galeria/e6.html
Mezőgazdasági eszközök: 
http://www.efe.hu/muzeum/ 

az állattartás épületei (ólak, istál-
lók), a bennük élő háziállatok és 
azok haszna. 

1 1 óra Csoportos Csoportos munka M Ól, istálló: 

 

http://server.kossuth-
saujhely.sulinet.hu/magyar/diakelet/ 
fuzer/tajhaz.htm
http://www.sznm.hu/ 
elsofrhu1.html 
http://www.neprajz.hu/ 
gyujt_allattartas.shtml 
http://www.opusztaszer.hu/ 

A paraszti munka éves rendje 
A gazdasági év tavasztól őszig, a 
legfontosabb jeles napok és a 
hozzájuk köthető gazdasági tevé-
kenységek: a szántás, a vetés, a 
boronálás, az aratás (Péter-Pál 
napja), a cséplés ideje, az állatok 
ki- és behajtása (Szent György 
Szent Mihály és Szent Márton 
napja). 

1 1 óra Egyéni Ismerkedés Ú Paraszti munkák: 

 
http://www.interj.datanet.hu/ 
zenecd/aratas1.jpg

 

http://www.fa.gau.hu/dep/ 
kerteszet/ta/szolo/szuret/ 
index.htm

 

A kenderfeldolgozás legfonto-
sabb munkafázisai, a már megis-
mert munkaeszközök és a mun-
kafolyamatok összekapcsolása; .a 
férfi és a női munkák szétválasz-
tása. A gazdálkodáshoz nélkü-
lözhetetlen természetismeret (pl. 
természeti megfigyelések, egyes 
napokhoz kötődő időjóslások). 

2 2 óra Csoportos Csoportos munka M 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 7. oldal 
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A munka-alkalmakhoz kapcsolódó szokások 
A gazdálkodáshoz szorosan kap-
csolódó ünnepek (pl. arató és 
szüreti mulatságok, húsvéti ha-
tárkerülés, Szent György napi 
pásztorünnepek, Szent Márk napi 
búzaszentelés), ezekkel kapcsola-
tos szólások, énekek. 

1 1 óra Egyéni Egyéni munka Ú Szokások: 

 
http://www.topnet.ro/hargitanepe/ 
archiv/aprilis/990407/fuzer.htm
http://www.cosys.ro/haromszek/ 
falvak/esztelnek/leiras.html 

 
http://delfin.klte.hu/~neprajzi/ 
ethnica/iii_1/pantya_adok.html

 
http://www.agria.hu/hmhirlap/ 
1997/0421/meltozta.html

 
http://www.theol.u-szeged.hu/ 
gorkat/hitt7.htm
http://www.interj.hu/liska/ujsag/ 
ujsag2/ujsagc15.htm 

A falu közössége 
A falu teljes közösségének közös 
munkaalkalmai, egymás segítése 
több munkaerőt igénylő nagyobb 
munkák elvégzésekor, a kaláka-
munkák: aratás, szüret, tollfosz-
tás, kukoricafosztás, disznóölés. 
A fonó ideje és helye, az itt vég-
zett munka, a fonóbeli szórako-
zások, játékok és az udvarlás 
módja a fonóban. 

3 3 óra Csoportos Csoportos gyakorlás Ú 
Gy 
I 

Disznóvágás: 

 

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/ 
human/haztart/gasztro/html/ 
2fejezet.htm

 
http://gyulavari.baja.hu/ 
disznovagas/
Tollfosztás: 
http://www.mora-
rszmarton.sulinet.hu/Rozsa/ 
Rozsabemut.htm 
Fonó: 
http://www.udvph.ro/regio/falvak/ 
ujszekely.htm 

Társadalmi kapcsolatok a falun belül 
A családon kívüli kapcsolatok. A 
komák, a komatál küldése (lásd 
még fehérvasárnap a húsvéti ün-
nepkörben), a komák feladatai, a 
keresztszülők fogadása. 

1 1 óra Csoportos Csoportos gyakorlás Ú 

 

http://www.inf.u-szeged.hu/ 
~tanacs/cserkesz/szokas/ 
sztavasz.html
http://www.mammut.hu/magazin/ 
2000aprilis/husvet.htm 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 8. oldal 
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A faluban élés a születéstől az 
öregkorig: közös gyerekjátékok, 
leány- és legénycsoportok tevé-
kenységei, munkái, leány- és le-
gényavatás, ismerkedés és a pár-
választás alkalmai, a felnőtt és 
idősebb férfiak falubeli tisztségei, 
az idős asszonyok feladatai a kö-
zösségben 

2 2 óra Csoportos Csoportos munka M Legényavatás: 

 
http://www.inf.u-szeged.hu/ 
~tanacs/cserkesz/szokas/sztel.html
Élet falun 

 
http://fotomuveszet.elender.hu/ 
9834/983413.html
http://www.neprajz.hu/fototar/ 
regi/regibevez.shtml 

Az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó szokások 
A gyermek megszületéséhez és a 
keresztelőhöz kapcsolódó hie-
delmek és szokások. 

1 1 óra Egyéni Egyéni munka M Születés, keresztelés: 

 

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/ 
egyeb/lexikon/pallas/html/057/ 
pc005712.html
http://www.jate.u-szeged.hu/ 
~comenius/born.htm 
http://www.jate.u-szeged.hu/ 
~comenius/born.htm 

A házasságkötés szokásai (a la-
kodalom előkészületei, a lakoda-
lom szokásai, a lakodalom tiszt-
ségviselői, például vőfély, nász-
nagy és feladataik. Egy lakodal-
mas (lehetőség szerint helyi) 
megismerése. 

2 2 óra Csoportos Csoportos Munka Gy 
M 

Lakodalmak, szokások: 

 
http://gyulavari.baja.hu/Szeremle/ 
szeremle1/kage_110.htm
http://www.agria.hu/hmhirlap/ 
archiv/1998/0803/lakoma.html 
http://interj.datanet.hu/redemptio/ 
97jun/c11.html 
http://www.agria.hu/(deutsch)/ 
hmhirlap/archiv/1998/0919/ 
menyi.html
http://www.hhrf.org/erdely/most/ 
1010994.html 

 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 9. oldal 



Szerző: Drávus József Tantárgy: Hon- és népismeret  
 

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök 
 

Húsvéti ünnepkör 
A húsvét ószövetségi és újszö-
vetségi eredete. A falunak a hús-
véti ünnepkörhöz kötődő nép-
szokásai, továbbá más egyéb ha-
gyományos népszokások például 
virágvasárnapi kiszehajtás, 
villőzés, húsvétvasárnapi 
zöldágjárás, a locsolás, köszöntő 
versek, komatál küldése. 

1 1 óra Egyéni Egyéni munka Ú Húshagyó keddtől húsvétig: 
http://www.vjrktf.hu/carus/ 
honisme/ho000225.htm
Népszokások: 

 

 

http://www.koloknet.hu/jeles/ 
husvet.htm
http://www.interj.datanet.hu/ 
dosaihirek/9802F/INDEX.HTM 

 

http://www.inf.u-szeged.hu/ 
~tanacs/cserkesz/szokas/ 
sztavasz.html

 
http://hegedus.gamf.hu/egyeb/ 
apro.htm

A pünkösdi ünnepkör és a nyári napforduló 
A pünkösdi ünnepkör népszoká-
sai, például pünkösdölés, pün-
kösdi királynéjárás, hesspávázás. 
Egy kiválasztott szokás eljátszása. 
Szent Iván napja mint a nyári 
napforduló, a szertartásos tűz-
gyújtás ünnepe. Egy kiválasztott 
szentiváni ének megismerése. 

1 1 óra Egyéni Egyéni munka I Pünkösd: 
http://parameter.elosoft.com/ 
punkosd.html 
http://www.negral.com/szbe/ 
par-szel/tartmell/punkosd.html 
Szentiváni ének: 

 

http://www.inf.u-szeged.hu/ 
~tanacs/cserkesz/szokas/ 
sznyar.html
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/ 
egyeb/lexikon/pallas/html/096/ 
pc009653.html#1 

 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 10. oldal 


