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EGYÉNI MUNKA 

 Fogalom: Ennél a módszernél a diákok egyedül dolgozzák fel a tanártól kapott feladatot.  

 Így dolgozz egyéni munkád során: 

Lépés Feladat 

Feladat magyarázat és a feladat kiosztása 

 A tanár elmagyarázza a diákoknak a 
feladatot és a megoldási lehetőségeket. 

 A tanár megjelöli a feladat megoldására 
szánt időkeretet.   

Egyéni munka 

 Minden diák egyedül dolgozik a 
feladaton, ügyelve az időkeretre, 
amennyi idő alatt a feladatát be kell 
fejezni. 

Prezentáció 

 A tanár a feladat kiosztása előtt már 
jelezheti, hogy ki fogja bemutatni a 
feladat megoldása során kapott 
információkat, eredményeket.  

 A kiválasztott diákok az egész osztály 
előtt ismertetik az általuk szerzett 
információkat.  

 A tanár kérdései segítik az ismeretek 
beépülését és az esetleges hibák javítását.

 Az egyéni munkamódszer 
alkalmazásakor nem mindig mutatják be 
a diákok az új információkat, hanem az 
idő lejárta után együtt beszéli meg az 
osztály azokat.   

 
 Miért jó az egyéni munka?  

 Az egyéni munka során önállóan dolgozol fel új ismereteket. 

 Megtanulod, hogy mekkora felelősséged van a saját tanulási folyamatodban.  

 Az egyéni munkával az önálló tanulásodat tudod fejleszteni. 
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Feladat: Oldd meg a feladatot egyéni munkával! Ügyelj közben a táblázatban leírt lépésekre és 
feladatmegjelölésekre! 

Lépés Feladat 

Feladatmagyarázat és a feladat 
kiosztása 

 Egészítsed ki a hiányos szöveget a megadott 
szavakkal! Az egyéni munka során így 
átismételheted a korábbi ismereteidet az USA-ról.  

 8 perced van a feladat megoldására. 

Egyéni munka 

 Gyorsan olvasd át a szöveget és jelöld benne az 
ismeretlen szavakat! 

 Olvasd át a behelyettesítendő szavakat és egészítsd 
ki a szöveget! Figyelj arra, hogy csak 8 perced van!

Prezentáció 

 Miután letelt a 8 perc, beszéljétek meg a feladat 
megoldásait!  

 A tanárod kérdései segítik az ismeretek beépülését 
és az esetleges hibák javítását. Ha esetleg vannak 
még felmerülő kérdéseid, akkor nyugodtan 
kérdezd meg a tanárodat. 
 

Aufgabe: Setze die folgenden Wörter (bzw. Wortteile) in die Lücken im Text. 

1492, abhängig, England, Farmwirtschaft, Frankreich Hochkulturen, Isabella, Kolonien, 
Portugal, Puritaner, Legislative, Kolumbus, Konquistadoren, nördlichen, 
Plantagenwirtschaften, spanischen,  portugiesischen , Tordesillas 

Amerika wurde von dem italienischen Seefahrer ________________ , der von der spanischen 

Königin, ________________ unterstützt worden war, im Jahre ________ entdeckt. Die 
______________________________ und die ____________________ Seefahrer und Eroberer, vor 
allem die ____________________________ strömten in großer Zahl in Süd – und Mittelamerika 
ein und haben die dort lebenden alten ________________________ wegen Gold fast ausgerottet. 
Nachdem die südlichen und die mittleren Gebiete dank den Verträgen von 
______________________ und Zaragosa zwischen ________________ und Spanien aufgeteilt 
worden waren, erschienen neue Eroberer auf dem Kontinent, aber jetzt auf dem 
______________________ Teil. Die neuen, stark gewordenen Mächte, die Nordamerika 
unterwerfen wollten, waren ____________________ und ______________ . Die ersten Engländer, 
die verfolgten __________________ erschienen in den nördlichen Gebieten zurzeit von Königin 
Elisabeth I. und haben die ersten Städte und später die Kolonien am Anfang des 17. Jahrhunderts 
gegründet. Sie haben sogar einen Staat, namens Virginia nach der jungfräulichen Königin, Elisabeth 
benannt. Auch die Franzosen wollten in Nordamerika neue Gebiete erwerben und kämpften gegen 
die englischen Könige, die aber ihre Mach aufrechterhalten konnten. Die englischen Siedler haben 
13 ________________ gegründet, die von der englischen Krone __________________ waren aber 
verfügten über eine selbstständige ______________________ . Auch die landwirtschaftliche 
Tätigkeit erlebte einen starken Aufschwung: in den nördlichen Kolonien entfaltete sich die 
____________________________ und in den südlichen Kolonien wurden 
__________________________________________ gegründet. 

 


