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ÓRAVÁZLAT 
 
Nőnapi ünnepség  
(az óraterv egy zsidó iskolai osztálynak készült, de jól használható nem zsidó iskolában is).  
Osztályfőnöki óra 9. osztályosoknak (45 perc) 
  
Az óra előkészítése: 
1. A diákok nézzék meg a Centropa honlapját, ott keressék meg Kinszki Judit és Szamosi 
Ivánné életrajzában a nőkre vonatkozó adatokat. 
 
2. Keressenek bármilyen anyagot, információt arról, hogy miben különleges a zsidó nők 
helyzete közösségükön belül. Mozgósítsák általános ismereteiket, amelyek egy zsidó nő 
életére vonatkoztathatóak. 
  
Bevezetés(5'): 
A nőnapra vonatkozó alapfogalmak tisztázása. 
Mi a nőnap? 
Mit jelent ma? 
Mit jelent a lányoknak? Mennyivel másabb az ő életük, mit az anyukájuk, vagy nagymamájuk 
élete? Milyen alkalom ez a fiúknak?  
+ Egy kevés történeti háttér 
  
A bevezető beszélgetés után, megtekintjük a filmeket (8-10') 
Előtte a diákok megkapják azokat a szempontokat, amelyek alapján a filmet értelmezni kell. 
Megfigyelési szempontok: 
1. Milyen közös pontot találsz a két film között? 
2. A filmek megtekintése után változik-e a véleményed a nagymamák korszakáról?  
3. Élet a háború előtt és után 
Kinszki Judit - családok közötti vagyoni helyzet és a szerelem ellentéte 
Szamosi Ivánné - az erős nő (háborús évek), új élet megteremtője (háború után) 
 
Aktív munka- csoportokban (10'): 
1. plakát készítése nőnapra: képek válogatása, montázs készítése 
2. műsorterv: rádióműsor nőnapra (kb egy 1 órás nőnapi ünnepi műsor megtervezése) 
3. videofilm: az iskolai honlapra riportok írása a témáról, tanárokkal, diákokkal; kérdések 
kitalálása, kiket kérdeznének meg, miről? 
  
Az aktivitás lezárása (10 perc): 
1. plakát a választott képek indoklása, plakátterv magyarázata 
2. műsor: a tervezet bemutatása 
3. video: a kérdések, témák elővezetése 
  
Az óra lezárása (10'): 
Téma: a nőnap a zsidó iskolában 
powerpoint vetítés - híres zsidó nők (miről híresek) és zsidó férfiak szép idézetei a nőkről 
Képek és szövegek 
 
Az óra lezárása egy aforizmaszerű gyűjtemény, melyben ott szerepel Kinszki Judit és Szamosi 
Ivánné életfilozófiája is. 
  



  
 
 
 
Készítette:  

 
 
jobbról:  
Darvas Bernadett: Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola (Budapest) 
Patkó Csaba: Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola (Budapest) 
 


