11.

A FELADATOT LEÍRÓ ADATOK

Évfolyam

5. és 9. évfolyam

Általános iskola 5. osztálya – Történelem,
társadalmi és állampolgári ismeretek:
A középkori Európa világa
Kerettantervi
kapcsolódás

Szakiskola 9. osztálya – Társadalomismeret:
Múlt és jelen képekben és szövegekben II.
A középkor századai

Ajánlott időráfordítás

15 perc

Kódváltás
Szövegművelet problématerület

Mozgásos intelligencia fejlesztése

Cím

Emberek a középkorban

Szókincsfejlesztés
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Módszertani javaslat a tanároknak

Játék a középkori emberek szerepének azonosítására az Amerikából jöttem,
mesterségem címere játék alapján.
Minden kártya az

adott társadalmi

rétegről, szereplőről tartalmaz egy

információt. Ezekből a kártyákból húznak a diákok. El kell játszaniuk a
többieknek, ami a kártyán szerepel, a többieknek pedig ki kell találniuk, hogy
kiről van szó.
Természetesen a diákok maguk is készíthetik a kártyákat – minta alapján.
Az egyes rétegekhez, szerepekhez tartozó kártyák tartalma:
Szerzetes:


Kolostorban élek



Másolom a kódexeket



Szegénységi fogadalmat tettem



Tisztasági fogadalmat tettem



Imádkozom és dolgozom

Pap:


A falvak népét szolgálom



Miséket tartok



Én keresztelek



Én adom fel az utolsó kenetet
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Püspök:


Én vezetem az egyházmegyét



Én felelek a papjaimért



Én szedetem be a tizedet



A pápa az én útmutatóm



A király tanácsának tagja vagyok

Király


Enyém a legnagyobb földbirtok



Törvényeket hozok



Isten kegyelméből uralkodom



Földet, birtokot adományozom

Földesúr/nemes


Földemet a királytól kaptam



Én nem fizetek adót



Kötelességem kardommal szolgálni a királyt



Nekem adózik a paraszt



Én teszek igazságot a jobbágyaim felett

Lovag


Kardom van, de saját birtokom még nincs



Ha kiemelkedem a harcban, a királytól birtokot kapok



Mesterségem a harc



Ha nincs háború, tornákon edzem magam



Apródként kezdtem, egy nagyúr szolgálatában
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Paraszt/jobbágy


Faluban élek és földet művelek



Van telkem, házam és szántóm



Munkával, robottal tartozom az úrnak



Adót fizetek az egyháznak és a földesúrnak



Ítéletet a bíróságon a földesúr mond felettem

Polgár – kézműves


A város az én otthonom



Van nekem tanult mesterségem



Tagja vagyok a céhnek



Műhelyemben segédek, inasok dolgoznak

Polgár – kereskedő


Messze földet bejárom a jó árukért



Gazdag polgár vagyok városomban



Hajóim selymet, tömjént szállítanak
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