A királyi család Gödöllőn
Óravázlat a Gödöllői Királyi Kastély múzeumi órájához
(részletek)
Készítette: Szabados Mónika
Gádor Általános Iskola, Budapest
Nem szakrendszerű oktatás keretében megvalósítható óra, 7. osztály
Helyszín: Királyi lakosztályok, Erzsébet királyné emlékkiállítás
Előkészítő órára ajánlat:
Ráhangolódás,
motiválás

•
•
•

Tanári ismertetés

A kastély története
Két rövid filmrészlet megtekintése.
Gondolattérkép vázlat kiosztása, film közben egyéni
kitöltése (folytatás a kiállításban)

http://www.youtube.com/watch?v=RFgVNPqz0nY
/ 6 perc 42 másodpercig /
http://www.youtube.com/watch?v=B8T6xM971u8
/ 1 perc 28 másodperctől a végig /

A kiállítás megtekintését és megfelelő előkészítést követően megoldható feladatok:
3-4 fős csoportok
alakítása
A különböző
feladatok
kiosztása

Az osztályt 6 kis csoportra osztom.
Minden csoport más feladatot kap, amelyet a kiállítás
megtekintése után töltenek ki. A termeket célirányosan, a
feladat megoldására koncentrálva nézik meg a tanulók.
(Fontos, hogy előzetesen az iskolában készüljenek a témákra,
mert a kiállításban kevés információ adódik pl. a gyermekek
napirendjéről, korszakban divatos ruhákról stb.)
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Készítsetek interjút Erzsébet királynéval vagy Ferenc Józseffel a kiállításon
látottak alapján! Az interjút majd játsszátok el!



Állítsátok össze Ferenc József vagy Erzsébet királyné és egy gyermekük
napirendjét reggeltől estig. Egy programjukat játsszátok majd el!

Óra lezárása

A csoportok bemutatják az elkészült munkákat.



Képzeljétek magatokat egy kastélyban szolgáló személy helyébe, majd
írjatok levelet a nevében egy barátotoknak a kastélybeli életről!
Használjátok fel a múzeumban látottakat! Az egyik eseményt játsszátok el!



Készítsétek el a kastély 1. emeletének alaprajzát! Nevezzétek meg a
szobákat!



Tervezzetek ruhákat a királyi család tagjainak!



Készítsetek figyelemfelkeltő plakátot a kastély számára!

Értékelés

A kastélyban tartott óra elején, motiválásként, ismétlésként, vagy a foglalkozást követően, visszacsatolásként megoldható feladat a csoportoknak:
Feladat minden
csoportnak

Mikszáth Kálmán: A királynéról című novella elolvasása és
szövegértő feldolgozása feladatlap alapján.

A feladatlap kérdései:
1. Honnan ismeri Mikszáth a novella végén lévő történetet?
2. Jellemezzétek a novella alapján Erzsébet királynét!
3. Mit tudtál meg a magas uraságokról?
4. Hogy hívták Erzsébet kedvenc lovát?
5. Fogalmazzátok meg, kik ők?
 Szűcsné
 Nopcsa
 Mária Valéria
 Aglája
 Kornis grófnő
6. Mivel foglalkozik Erzsébet királyné ebéd után?
7. Játsszátok el a novella végén lévő jelenetet!

2012. október
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