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ALAPADATOK 

 

SZERZŐ 
Kas Erika 

CÉLCSOPORT (KOROSZTÁLY) 
6. osztály  

TÉMA 
Uradalom makett készítése 3D nyomtatóval és lézervágóval 

FEJLESZTÉS FÓKUSZA 
eszközhasználat, alkotóképesség, szociális kompetenciák fejlesztése, a 

korábban tanultak IKT-ben történő alkalmazása, IKT érzékenyítés a 

tantárgyi koncentrációban 

TANTÁRGYI KAPCSOLÓDÁSOK 
történelem, technika és tervezés, vizuális kultúra 

RÖVID LEÍRÁS 
A foglalkozást történelem szakkör keretében kívánom megvalósítani. 

Csoportmunkában. 

A szakköri órákon elhatároztuk, hogy olyan oktatást segítő eszközöket 

fogunk készíteni a High-Tech Suli eszközeinek segítségével az iskola 

számára, amit később hasznosítunk a tanórákon. 

A makett készítő óra után a következő szakköri foglalkozáson 

felkészülünk a tanórán tartandó kiselőadásokra, így ez az óra egy 

folyamat részét képezi majd. 

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 
1 db tanári laptop 

1 db interaktív panel 

4 db tanulói laptop 

3 db 3D nyomtató 

lézervágó 

akrilfesték, ragasztópisztoly, ecset, törlőrongy 
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ÓRAVÁZLAT 

 

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA MEGJEGYZÉS 

Téma kijelölése (5 perc) 

 

A tanár kijelöli a feladatot: 

A feladat uradalom makettjének készítése, amin keresztül a tanulók a 

következő történelemórán kiselőadást tartanak a középkori uradalomról 

az 5. osztályosok számára, miközben bemutatják a kész maketteket.  

Mivel a makett több elemből fog állni, a csoportok más-más részfeladatot 

végeznek. 

 

A cél az, hogy a tanulók vizualizációval segítsék társaikat a tananyag 

elsajátításában. Továbbá cél iskolai szemléltetőeszköz készítése. 

 

A feladatvégzés lépései: 

1. Közösen felidézzük az uradalomról tanultakat. 

 

2. A tanulók 4 csoportba ülnek, kikészítik a tanulói laptopokat, 

beüzemelik a 3D nyomtatókat és a lézervágót. 

 

Tanítási módszer: plenáris, majd csoportmunka 

 

 

A diákok csoportban 

dolgoznak, amit ezen az 

órán alakítunk ki az óra 

céljának ismertetése után. 

Szerencsés, ha a szakkör 

ideje alatt a csoportok 

összetétele nem változik. 

 

 

 

 

[Esetünkben ez úgy 

történt, hogy a tavalyi 

(„manuálisan készített”) 

maketteket megnéztük 

annak érdekében, hogy 

kreatív ötleteket 

gyűjtsünk.] 

Közösen megnézzük az NKP oldal képét az uradalomról (5 perc) 

 

A kivetített kép segítségével megbeszéljük a középkori uradalom részeit. 

 

Tanítási módszer: plenáris kérdések, egész csoportos megbeszélés 

 

 

Az interaktív panelen 

kivetített diaképet 

tanulmányozza a csoport. 

Felosztjuk a csoportok között, ki melyik részét készíti az uradalomnak 

(5 perc) 

 

Választható elemek: 

1. Lézervágón elkészíteni az uradalom alapját  

2. lakótorony/vár, templom 

3. parasztházak, fák (4-5 db) 

4. malom 

 

 

 

 

Mivel 4 csoport van, a 

lézervágó 

beprogramozása után az 

ezt választó csoport kifesti 

(pl. folyó kékre) az 

alaplapot 

(pl. folyó kékre, szántóföld 

barnára). 
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4. Ötleteket merítünk az internet és a tanári dia segítségével, milyen 

alakúra tervezzük meg a nyomtatandó épületeket stb. (10 perc) 

 

A csoportok az általuk választott uradalomrészre keresnek példát, hogyan 

nézzen ki, majd megmutatják egymásnak a kivetítőn, hogy összeálljon az 

összkép. 

 

5. A négy csoportnak közösen kell megterveznie az uradalmat (5 perc) 

 

Mivel az uradalmat jelölő alapra helyezzük a kész nyomtatásokat, meg kell 

tervezni a méreteket és azok felhelyezését. 

 

Tanulási módszer: plenáris megbeszélés 

 

6. A makettek elkészítése (30 perc) 

 

A csoportok egyénileg készítik el a vállalt maketteket és az alaplapot. 

Közben a felmerülő kérdéseiket megbeszélhetik más csoportokkal is. 

Az alaplapot készítők az uradalom részeinek nevét rágravírozzák a tábla 

megfelelő részeire. Saját elképzeléseik alapján még megtervezik, milyen 

részeket gravíroznak – pl. várfal stb., milyen részeket festenek ki) 

 

Tanulási módszer: csoportmunka 

 

7. A makettek kifestése, összeillesztése (20 perc) 

 

A megbeszéltek alapján kifestik a maketteket, majd száradás után 

felragasztják az alaplapra. 

 

Tanulási módszer: egyéni feladatmegoldás, csoportmunka 

A kész nyomtatások és az 

alaplap dekorálása, majd 

ragasztópisztollyal történő 

összeragasztása. 

8. A tapasztalatok megbeszélése (5 perc) 

Megbeszéljük, mely részei voltak sikeresek a feladatmegoldásnak, min 

kell változtatni legközelebb (különös tekintettel az időbeosztásra és a 

csoportok önszerveződő feladatmegoldásaira) 

 

Tanulási módszer: plenáris megbeszélés 

A lezárás, tapasztalatcsere 

az ilyen típusú 

feladatoknál mindig 

hangsúlyos. A szociális 

készségeket fejleszti, 

csoportmunkát elősegíti.  

8. Az eszközök elpakolása, rendrakás (5 perc)  

 

  



High-Tech SULI Program 

- minta óravázlat - 

oldal 4 / 5 
 

MELLÉKLETEK: 

 

NKP - Az uradalom 

 
  

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_9_nat2020/lecke_04_010
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diaképek a megvalósított makettekről 

 

 
 

 


