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Király vagyok! 
Mátyás a népi emlékezetben és a forrásokban 

 
 

Kompetenciaterület:  
Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 
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Polgár a demokráciában 
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MODULLEÍRÁS 
 
Ajánlott korosztály 15-16 évesek  
Ajánlott időkeret 2 × 45 perc  
A modul közvetlen célja Annak kritikai elemzése – népmesék, vizuális ábrázolások és történeti források feldolgozásával –, hogy 

miként alakul át egy-egy történelmi személyiség alakja a kollektív emlékezetben. 
A modul témái, tartalma Témák: 

Identitás – hagyomány; magyarságtudat; társadalom – hatalom; személyiségek 
Tartalom: 
A népmesék és mondák Mátyás királya. Mátyásról készült képek és szobrok – különféle történeti 
korszakokból. Mátyás személye a korabeli történelmi források tükrében. A történelem alakjai az utókor 
emlékezetében. A történelmi szereplők, mint a nemzeti identitás építőkövei. 

Megelőző tapasztalat Mátyás hatalomra kerülése, és uralkodása 
Ajánlott továbbhaladási irány A Jagellók kora Magyarországon  
A kompetenciafejlesztés 
fókuszai 
 

A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitívkészségek: információfeldolgozás, kritikai gondolkodás, 
kreativitás 
Társas kompetenciák: véleményalkotás, vitakészség 
A NAT-hoz: Ember és társadalom 
Tantárgyakhoz: történelem 

Kapcsolódási pontok 

Modulokhoz: Hagyományőrzés és lépéstartás Európával (szka207_07) 
 
 
Módszertani ajánlás 
 
A terem berendezését úgy kell kialakítani, hogy frontális vetítésre, csoportmunkára és beszélgető kör kialakítására egyaránt alkalmas, vagy 
legalább gyorsan átrendezhető legyen.  

Az óra megkezdése előtt szükség van a következő előkészületekre: ki kell választani a készletből azokat a meséket és ábrázolásokat, 
amiket alaposabban is fel szeretnénk dolgozgatni a tanulókkal. Ezeket megfelelő módon meg kell formázni, és a szükséges mennyiségben ki kell 
nyomtatni az óra előtt.   

A házi feladatok bemutatására a következő órán kerülhet sor. Ha sikerült elég sokféle hősről képet alkotni a diákoknak, akkor azt is 
megtehetjük, hogy az elkészült munkákat összefűzzük, és ebben a formában mindenki számára megtekinthetővé tesszük. Ha a feladat elég 
érdekes volt a tanulók számára, a gyűjteményt továbbfejlesztve, készíthetnek belőle egy illusztrált könyvtári példányt is.  
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A modul mellékletei 
 
Tanári segédletek 
 
P1 – Mesék Mátyás királyról 
P2 – Kivetíthető és kinyomtatható képek (Mátyás-portrék) 
P3 – Háttérinformáció (Elekes Lajos: Mátyás királyról) 
 
Tanulói segédletek 
 
D1 – Mátyás ábrázolása (páros feladatlap) 
A lapból fele annyi darabra van szükség, mint amennyi az osztály létszáma.  
 
D2 – Mátyás források tükrében (12 szemelvény) 
A hat csoport mindegyik kétfajta szöveggel dolgozik. Ebből a kétféle szövegből összesen annyi példányt kell kapnia a csoportnak, ahány tagja 
van.  
 
D3 – Népünk hősei (egyéni feladatlap) 
A lapot minden tanuló számára sokszorosítani kell.  
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