
Józsa Tímea 

KÓD A MÚLTBA 
Történelmi olvasmányok feldolgozása 

a STEAM metodikával 



Projektterv 

A pedagógus neve: Józsa Timea 

A pedagógus szakja: tanító 

Az iskola neve: PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda 1. Számú Általános 

Iskolája 

Osztály: 3. c 

Műveltségi területek: anyanyelv és irodalom, matematika, ember és természet, testnevelés és 

sport, művészetek, életvitel és gyakorlati ismeretek 

Tantárgyak: magyar nyelv és irodalom (olvasás, nyelvtan), matematika, környezetismeret, 

testnevelés, rajz, technika, testnevelés, etika 

A projekt időtartama: 3 hónap 

STEAM metodika beépítése a történelmi olvasmányok feldolgozásába: 

-S (Science)-természettudományos tartalmak  

-T (Technology)-a technológia, mint eszköz sokféle alkalmazása   

-E (Engineering)- mérnökiség, tervezés: az algoritmikus gondolkodás, az alkalmazási 

képesség és a magasabb rendű gondolkodási készségek és képességek együttes mozgósítása a 

programozás során 

-A (Art)-művészetek: a történelmi olvasmányok, mint műalkotások, dramatizálás, 

illusztrációk, kreativitás, saját képzelet  

M (Math)- matematika: problémamegoldó-, logikus gondolkodás fejlesztése, információk 

rendszerezése, elemzése, összegzése 

A projekt cél- és feladatrendszere:  

• hagyományos és modern oktatás ötvözése 

• analóg és digitális kombinációja 

• online és offline világ integrációja 

• IKT eszközök sokszínű használata 



• magas fokú tantárgyi integráció 

• A robotika beépítése a gondolkodási képességek fejlesztésébe: padlórobotok 

A projekt kapcsolódása a tanítás- tanulás folyamatához: 

• Az aktív szókincs gazdagítása az olvasott szövegekkel összefüggésben 

• A különböző mondatfajták írásbeli alkalmazása 

• Helyesírási készség fejlesztése 

• A hallott és az olvasott szöveg jelentésének megértése 

• A hallott és az olvasott szöveg tartalmához kapcsolódó feladatok, játékok megoldása, 

alkotása 

• A matematikai feladatoknál a számolási rutin fejlesztése, a meglévő matematikai 

ismeretek rögzítése, mélyítése 

• A gondolkodási képességek komplex fejlesztése (problémamegoldó, logikus, 

stratégiai, algoritmikus, divergens, deduktív) 

• A tanulók egy-egy problémának a lehető legtöbb összefüggését és kapcsolódási 

pontját fedezzék fel 

• Az egészségtudatosság, a környezetbarát magatartás, a fenntarthatóság szemléletének 

formálása 

• Pontosságra törekvés igényének alakítása 

• Az önálló tanulás kialakítása, a megismerés fő forrása az önálló tapasztalás 

• A motoros képességek fejlesztése képességfejlesztő gyakorlatsorokon keresztül 

utánzással 

• Mozgáskultúra fejlesztése, mozgáskészség kialakítása, mozgástanulás utánzással 

• A Teams felületén, valamint a projekt során használt digitális alkalmazásokban való 

jártasság kialakítása 

• Digitális kompetencia fejlesztése online feladatok megoldásával és alkotásával 

Szükséges eszközök: 

okostelefon, táblagép, laptop, számítógép, Bee- Bot és Blue- Bot padlórobotok 



Források: 

• Földvári Erika: Olvasókönyv harmadik osztályosoknak, Tizenharmadik, változatlan 

kiadás, Mozaik kiadó, Szeged, 2018. 

• Földvári Erika: Olvasás munkafüzet harmadik osztályosoknak, Tizennegyedik, 

változatlan kiadás, Mozaik kiadó, Szeged, 2020. 

• Pirisi Anna, N. Császi Ildikó, Falusiné Varga Tünde, Miskolci Szilvia, Farkas Andrea: 

Olvasókönyv 3/2. tankönyv, https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/

FI-501020302_1 

• Három hónapra tervezett alkalmazások használatának elsajátítása: Learning.Apps. 

Org, Flippity, Flipsnack, Genially, Word, Power Point, Google play- BlueBot, Fodey- 

newspaper generators, Thinglink, Whiteboard, Wakelet, MsTeams, Jamboard 

Kód a múltba- Honfoglalás 

Első rész: 

Bevezetés: 

#  

Fejtsétek meg a titkosírást! Használjatok annyi színt, ahányan a csoportban vagytok! 

Mi alapján készült? 

https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/FI-501020302_1
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/FI-501020302_1


Írjátok le a megfejtést! 

1. Dolgozzatok a közös dokumentumban! 

➢ Keresd meg a lap tetején a nyíllal lapozva azt az oldalt, ahol a nevedet látod! 

➢ Rajzolj és írj a versrészlethez! Légy kreatív! 

➢ Vigyázz a másik munkájára! Ne töröld ki! 

https://jamboard.google.com/d/1Sj4QAWu82UonkWYgog0CuFiyD6ng4pJuTeT31jeL1hs/

edit?usp=sharing 

2. Dolgozzatok csoportban! 

➢ Készítsetek idővonal tankockát a “Rege a csodaszarvasról” című olvasmányhoz! 

➢ Készítsetek párkereső tankockát a nevekkel és a rájuk illő tulajdonságokkal a “Rege a 

csodaszarvasról” című olvasmányhoz! 

➢ Olvassátok el “A hunok hazát keresnek” című olvasmányt! Játsszátok el két percben a 

történetet!  

➢ Írjatok újságcikket egy képzeletbeli időutazásról, melyen részt vettetek! A mai kor 

kifejezéseit használjátok! Pl: hahstag # (Így írhatod le: ctrl+alt+x) 

         https://www.fodey.com/generators/newspaper/snippet.asp 

Kellemes alkotást kívánok! 

A közös munka gyümölcse: 

https://www.thinglink.com/card/1418261012229914627 

Második rész: 

Attila 

A csoporton belül mindenki egy programsor kártyát húzzon! Ahol ötnél kevesebben vagytok, 

ott az a csoporttag húzzon kettőt, akinek a keresztnevének a kezdőbetűje az ábácében 

legelőször szerepel! 

https://jamboard.google.com/d/1Sj4QAWu82UonkWYgog0CuFiyD6ng4pJuTeT31jeL1hs/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1Sj4QAWu82UonkWYgog0CuFiyD6ng4pJuTeT31jeL1hs/edit?usp=sharing
https://www.fodey.com/generators/newspaper/snippet.asp
https://www.thinglink.com/card/1418261012229914627


A számok sorrendjében programozzátok be Zümit, hogy megmutassa a betűket! A betűket 

sorban jegyezzétek fel! Olvassátok össze a kapott szót, amely név. Vele ismerkedünk meg a 

mai napon. 

#  # #  

Dolgozzatok csoportban! 

➢ Készítsetek -Legyen Ön is milliomos- matekos tankockát az „Attila és az 

özvegyasszony” című olvasmányhoz! 

➢ Olvassátok el “Az Isten kardja” című olvasmányt! Játsszátok el két percben a 

történetet!  

➢ Készítsetek –Lóverseny- tankockát az „Attila temetése” című olvasmányhoz! 

➢ Készítsetek képregényt „Gárdonyi Géza: Éjjel a Tiszán” című verséhez a Whiteboard 

alkalmazás segítségével! A versszakokat szövegdobozba tegyétek! A mai kor 

kifejezéseivel kommenteljétek a vers tartalmát! Használjatok cetliket a versszakok 

mellett! Pl: hahstag # (Így írhatod le: ctrl+alt+x) 



  

  

   

Produktumok linkjei: 

https://learningapps.org/watch?v=phv51ogdk21 

http://learningapps.org/watch?v=phdrv3iy521 

https://learningapps.org/watch?v=phv51ogdk21
http://learningapps.org/watch?v=phdrv3iy521


https://drive.google.com/file/d/1V0_kPfOLW3aEw3xgJ7NyaRJAvIzG6PWt/view?usp=sharing 

Harmadik rész: 

1. Fejtsétek meg a kódot a következő kalandhoz! 

https://view.genial.ly/6030c1d551a26a0d92b40464/game-kod-a-multba-a-magyarok-utra-

kelnek 

2.Készítsetek LearningApps. tankockákat! 

Szisziék: Szókereső 

https://learningapps.org/watch?v=pxcv8x7pc21 

Kornélék: Idővonal 

https://learningapps.org/watch?v=pjokt1quc21 

Liáék: Memória 

https://learningapps.org/watch?v=prr74u8xc21 

Daniék: Ketesztrejtvény 

https://learningapps.org/watch?v=pd3bwwo2321 

Alejandráék: Sziromlevelek 

https://learningapps.org/watch?v=pinup9byt21 

Negyedik rész: 

Sziszi, Kornél, Bence, Alejandra, Lilcsó 

-Tervezzétek meg osztálykirándulásunkat az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba! 

https://drive.google.com/file/d/1V0_kPfOLW3aEw3xgJ7NyaRJAvIzG6PWt/view?usp=sharing
https://view.genial.ly/6030c1d551a26a0d92b40464/game-kod-a-multba-a-magyarok-utra-kelnek
https://view.genial.ly/6030c1d551a26a0d92b40464/game-kod-a-multba-a-magyarok-utra-kelnek
https://learningapps.org/watch?v=pxcv8x7pc21
https://learningapps.org/watch?v=pjokt1quc21
https://learningapps.org/watch?v=prr74u8xc21
https://learningapps.org/watch?v=pd3bwwo2321
https://learningapps.org/watch?v=pinup9byt21


• helyszín, időpont (valamikor május vége), belépőjegyek 19 gyereknek és 2 felnőttnek, 

ha van csoportos kedvezmény, látnivalók, érdekességek 

• ppt előadásként prezentáljátok, melyet az irodalom csatornában a Kód a múltba 

mappába tegyetek 

• https://opusztaszer.hu/ 

Lia, Lily, Marci, Réka 

-Az Árpád a honalapító című olvasmányt olvassátok el! OK: 157-158. oldal 

-Készítsetek Lóverseny tankockát a történethez! 

Hanna, Huki, Dani, Geri, Linda 

-Olvassátok el a Pusztaszer című olvasmányt! OK: 160-161. oldal 

-Készítsetek Idővonal tankockát a történethez! (6 elem legyen) 

Máté, Ármin, Áron, Ruben, Beni 

-Olvassátok el a Pusztaszer című olvasmányt! OK: 160-161. oldal 

- Készítsetek Szókereső tankockát! 

A produktumok linkjei: 

https://learningapps.org/watch?v=paoq0oox221 

https://learningapps.org/watch?v=pvstb9tbc21 

https://learningapps.org/watch?v=p0vxn0dzc21 

https://drive.google.com/file/d/1j4EbCh4UspcXpctXQbIBiFonw5FeMjWS/view?usp=sharing 

Ötödik rész: Fruzsi néni könyvtár órája + Whiteboard 

https://opusztaszer.hu/
https://learningapps.org/watch?v=paoq0oox221
https://learningapps.org/watch?v=pvstb9tbc21
https://learningapps.org/watch?v=p0vxn0dzc21
https://drive.google.com/file/d/1j4EbCh4UspcXpctXQbIBiFonw5FeMjWS/view?usp=sharing


1.A jurtával kapcsolatos tudnivalókat a fájloknál, a Kód a múltba mappában a Jurta mappában 

találjátok.  

#  

2.Kattints a linkre! 

Válaszd ki a saját neveddel ellátott cetlit! 

Írj néhány gondolatot a jurtáról! 
h t t p s : / / w b d . m s / s h a r e / v 2 /
aHR0cHM6Ly93aGl0ZWJvYXJkLm1pY3Jvc29mdC5jb20vYXBpL3YxLjAvd2hpdGVib2FyZHMvcmVkZWVtLzcwMDgxODU3NjhjOTR
hYzBhNzQzZmJiZjI4YWRlOGRmXzU3MDcwMmQ0LTAxMDctNGEzOS1hOWQ1LTc0N2Y4Yjk3YWU5MQ== 

https://wbd.ms/share/v2/aHR0cHM6Ly93aGl0ZWJvYXJkLm1pY3Jvc29mdC5jb20vYXBpL3YxLjAvd2hpdGVib2FyZHMvcmVkZWVtLzcwMDgxODU3NjhjOTRhYzBhNzQzZmJiZjI4YWRlOGRmXzU3MDcwMmQ0LTAxMDctNGEzOS1hOWQ1LTc0N2Y4Yjk3YWU5MQ==
https://wbd.ms/share/v2/aHR0cHM6Ly93aGl0ZWJvYXJkLm1pY3Jvc29mdC5jb20vYXBpL3YxLjAvd2hpdGVib2FyZHMvcmVkZWVtLzcwMDgxODU3NjhjOTRhYzBhNzQzZmJiZjI4YWRlOGRmXzU3MDcwMmQ0LTAxMDctNGEzOS1hOWQ1LTc0N2Y4Yjk3YWU5MQ==


#  

Hatodik rész: 

1.Figyeljétek meg ezt a titkosírásra is használható ábécét! Ez az írás a rovásírás. Mielőtt 

őseink a Kárpát medencébe érkeztek, már rendelkeztek saját írással. Ezt hívjuk magyar 

rovásírásnak. A rovásírás története jóval a honfoglalás előtt kezdődött. Mint az írás neve jelzi, 

azt "rótták", főleg fára, botra, esetleg kőre. 



 

Megfejtés: 

Írjátok le egy papírra a neveteket az általunk használt (latin) betűkkel, mellé pedig 

rovásírással! Figyeljetek arra, hogy jobbról balra olvassuk! 

Fotózzátok le munkátokat, és szúrjátok be a képeket ide a közös dokumentumra! 

2.Mit jelent a mondás?  

Sok van a rovásodon! 

Jelentése:  

Nézzetek utána az interneten! Ne felejtsétek a forrást is megjelölni! 

Forrás:  



  

Írjatok egy papírra feladványokat arab számokkal, mellé rovásokkal! Figyeljetek arra, hogy 

jobbról balra olvassuk! 

Fotózzátok le munkátokat, és szúrjátok be a képeket ide a közös dokumentumra 

Az elkészült alkotások: 

   

  



Hetedik rész: 

Készítsük el honfoglaló őseink névjegyét! 

A feladatokat az irodalom csatornában, a Kód a múltba mappában a saját csoportotoknál 

találjátok.  

1.Kattintsatok a linkre! Pörgessétek meg a kereket! Ahol megáll, azt a nevet jegyezzétek meg!  

Egyezzetek meg, hogy ki pörget! Javaslat: Akinek közületek a születési hónapja a legnagyobb 

szám. 

https://www.flippity.net/rp.php?k=1qQGVu5906RcCCk2jdvpWREEe4tcGORn-

aLX4pPHp4ns 

2. Készítsétek el a névjegyét, profilját a pörgetett névvel rendelkező honfoglaló korabeli 

ősünknek! 

Csapatban dolgozzatok! Mindegyikőtök válasszon egy színt, amivel dolgozik a közös 

dokumentumban! 8 percet kaptok. Legyetek kreatívak! 

Az elkészült alkotások: 

1. csoport: 

Lily, Alejandra,  Réka, Bence, Ruben 

Név:  Árpád 

Születési idő: 845 – 907.július eleje 

Születési hely: Liüntika 

Legjobb barát:  Huba 

Kedvenc étel: tyúkleves 

Kedvenc ital: patakvíz 

Hobbi: Íjászat, Lovaglás 

Napirendem: 5: 35 -kor kel, Reggeli, kisebb futás, ebéd lovaglás, tanulás a táltossal,  munka, 

tanulás dicséret (este), Vacsora, Szentség imádás,  Kompletorium, Alvás  

https://www.flippity.net/rp.php?k=1qQGVu5906RcCCk2jdvpWREEe4tcGORn-aLX4pPHp4ns
https://www.flippity.net/rp.php?k=1qQGVu5906RcCCk2jdvpWREEe4tcGORn-aLX4pPHp4ns
https://hu.wikipedia.org/wiki/845
https://hu.wikipedia.org/wiki/907


Ruben kutatott:  

Árpád magyar fejedelem – Wikipédia 

kompletorium  :Hivatalos emberek összegyűlnek 

2. csoport: 

Ármin Máté Kori Marci Beni 

Név:Árpád 

Születési idő: 845-től 907-ig 

Születési hely: Magyarország 

Legjobb barát:  Kolohovics Sanyi (profi íjász) 

Kedvenc étel:  krumplis tészta 

Kedvenc ital: Narancslé 

Kedvenc sport: lovaglás, íjászat, birkózás 

Hobbi :dárdahajítás 

Napirend: 

1.Reggeli 

2.Ebéd  

3.íjászat 

4.lovaglás  

5. vacsora          

6. alvás         

3. csoport:    

Név: Huba 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%25C3%2581rp%25C3%25A1d_magyar_fejedelem


Születési idő:822.08.24.12:34                                                   

Születési hely: Magyarország Baranya                                                

Legjobb barát: Töhötöm 

Kedvenc étel: sült hal 

Kedvenc ital: hideg víz 

Kedvenc sport: lovaglás 

Hobbi: íjászat 

Napirendem: tejivás, gyakorlás, barátságos harcolás a magyarokkal, ebéd, tanácsadóhoz 

menni, vacsora, alvás 

Dani, Lia, Hanna, Huki, Áron 

Készítette: Hinin stúdió 

4. csoport: 

Név: Ond vezér 

Születési idő: 855.11.20. 

Születési hely: Mongólia, Kazacß ,taztß utca. 1                                                    

Legjobb barát:Kond 

Kedvenc étel: Főtt krumpli, bográcsos ètelek 

Kedvenc ital: Rum 

Hobbi: íjászat 

Kedvenc sport: lovaglás 

Napirend: Reggeli, lovaglás, íjászat, harcolás, ebéd, harcolás, vacsora, alvás (a jurtában) 



Nyolcadik rész: 

1.Kattintsatok a linkre! Menjetek végig a kvízjáték gondolkodtató kihívásain! 

https://view.genial.ly/6047dce4d3e9ff0d815304a8/interactive-content-kod-a-multba-kviz 

2.Ha elkészültetek, nyissátok ki az olvasókönyvet a 166-167. oldalon, és készüljetek fel a 

hangos olvasásra! 

3.Dolgozzatok csoportban az Apró.c Learningapps. fiókunkban!  

Lia, Hanna, Áron, Huki, Dani: 

-Készítsetek idővonal tankockát! 

https://learningapps.org/watch?v=pkt47xjk521 

Kornél, Marci, Máté, Beni, Ármin: 

-Készítsetek szókereső tankockát! 

https://learningapps.org/display?v=pzz7f03pn21 

Alejandra, Lily, Réka, Bence, Ruben: 

-Készítsetek Legyen Ön is milliomos tankockát! 

https://learningapps.org/watch?v=pkt47xjk521 

Sziszi, Linda, Lilcsó, Geri 

-Készítsetek sziromlevelek tankockát! 

https://learningapps.org/watch?v=p3bgsvxcj21 

Kilencedik rész: 

1.Kattintsatok a linkre! Fejtsétek meg a kódot!  

https://view.genial.ly/604c7c4cc507970d859f1095/interactive-content-kalandozasok-

oseinkkel 

2.Nyissátok ki az olvasókönyvet a 168. oldalon, a munkafüzetet a 66. oldalon!  

A 66./5. feladatot oldjátok meg a füzetetekben! 

A tanulók által írt kérdések: 

https://view.genial.ly/6047dce4d3e9ff0d815304a8/interactive-content-kod-a-multba-kviz
https://learningapps.org/watch?v=pkt47xjk521
https://learningapps.org/display?v=pzz7f03pn21
https://learningapps.org/watch?v=pkt47xjk521
https://learningapps.org/watch?v=p3bgsvxcj21
https://view.genial.ly/604c7c4cc507970d859f1095/interactive-content-kalandozasok-oseinkkel
https://view.genial.ly/604c7c4cc507970d859f1095/interactive-content-kalandozasok-oseinkkel


Fájt Lehelnek a király ítélete?  

Érdekes a kürt története?  

Fejbe sújtotta Konrádot Lehel a kürttel?  

A császár halálra ítélte a foglyokat?  

A Magyarok Hamburgban vesztettek csatát?  

Lehel vezér a boldogság zenéjét játszotta el a kürtjén, amikor ő következett a kivégzéssel?  

Tényleg Lehel vezéré volt a kürt?  

Lehel vezér minden csatájába magával vitte a kürtjét?  

A kürt zengése több mérföldre is elhangzott?  

Konrád német császárhoz vitték a foglyokat?  

3. Kattintsatok a linkekre! 

Lehel kürtje és az Augsburgi csata - YouTube  

Lehel kürtje - YouTube  

Szorgalmi feladat: http://www.e-kompetencia.si/egradiva/M2%20-%209%20razred/

1.3%20A%20jurta%20es%20a%20viselet%20%28szokincs%29%20Fekonja/index2.html 

Kód a múltba- Magyar királyok 

Első rész: 

1. Keressétek meg a neveket a görög fésűs kódfejtő módszer segítségével, amely úgy 

S I N L O I M R Y E

Z S K Y R T R C U R

E T I A Á É E E L C

N V R N S Z H G A E

T Á Á D V I E G H G

https://www.youtube.com/watch?v=DMRK-cSs5I8
https://www.youtube.com/watch?v=psBQnyOrCNY
http://www.e-kompetencia.si/egradiva/M2%2520-%25209%2520razred/1.3%2520A%2520jurta%2520es%2520a%2520viselet%2520%2528szokincs%2529%2520Fekonja/index2.html
http://www.e-kompetencia.si/egradiva/M2%2520-%25209%2520razred/1.3%2520A%2520jurta%2520es%2520a%2520viselet%2520%2528szokincs%2529%2520Fekonja/index2.html


működik, hogy balról jobbra haladva az oszlopokban fentről lefelé össze kell olvasni a 

betűket! Ha az oszlop aljára értetek, folytassátok a következő oszlop tetejétől az olvasást! 

Megfejtés: 

2. Olvassátok el az Olvasókönyv 175-176. oldalán az Andorás vitéz című olvasmányt! 

Írjatok annyi vázlatpontot a történet összefoglalásaként, ahányan a csoportban vagytok! 

Mindenki válasszon egy színt, mellyel a közös dokumentumban dolgozik! 

Egy csapat vázlata: 

1. A mesélés 

2. Jönnek a vitézek 

3. Az érdekes vitéz ember 

      4.Szomorú István király 

       5.A legbátrabb vitéz. 

3. Olvassátok el az Olvasókönyv 177. oldalán a történetet: Szent István király intelmei!  

Képzeljétek azt, hogy iskolás kisbírák vagytok Szent István király országában! Egy 

iskolatársatok elkövetett egy apró csínyt. Hozzatok bölcs ítéletet számára! Hogyan teheti jóvá 

hibáját? Legyetek kreatívak! Mindenki színe szerepeljen a fogalmazásban! 



Az elkészült alkotások: 

1.Megnézzük, hogy milyet vagy mekkorát hibázott. 

2. Ha egy társunk ellen vétett, meghallgatom mindkét személyt, hogy mi történt. 

3. A hibázó ember kérjen bocsánatot a megbántott személytől. 

 4.Aki hibázott az hoz egy apró ajándékot a megbántalmazottnak 

5.Annak, akinek elkövette a csínt megígéri, hogy többet nem csinál ilyet. 

1. Kérjen bocsánatot  . 

2. Többet ilyet ne kövessen el   .    

3. Legyen őszinte. 

4. Vallja be az igazat.      

5. Attól kezdve legyen kedvesebb.       

Második rész: István király koronázása 

1.Kattints a linkre!  Nézd meg a mondát, amely István király életét és koronázásának 

történetét meséli el!  A filmnézés közben oldd meg a feladatokat, melyek helyes megoldása 

után szavakat fogsz kapni. Ezeket jegyezd fel, mert a film végén egy mondatot kell 

összeállítanod a kapott szavakkal!  

A mondatot gépeld ide a OneNote munkafüzetbe!  

Készíts a füzetedben egy rajzot a mondában történtekről, melyet illessz ide a lapra! Légy 

kreatív, színesen dolgozz!  

 A link: https://learningapps.org/watch?v=pj6ditcp321  

Harmadik rész: 

Az első magyar király, koronázási ékszerek 

Közös feladatok: 

Mondák a magyar történelemből: István királlyá koronázása 

https://learningapps.org/watch?v=pj6ditcp321


https://www.youtube.com/watch?v=7BBPr7JTXdM 

https://learningapps.org/watch?v=pj6ditcp321 

A koronázási ékszerek : 

https://www.mozaweb.hu/Search/global?
search=istv%C3%A1n%20kir%C3%A1ly&lexikontypeid=3D 

Koronázási jelvények 

#  

Csoportmunka: 

1.Koronázási jelvények 

Korona: Az uralkodói hatalom fejdísze 

https://www.youtube.com/watch?v=7BBPr7JTXdM
https://learningapps.org/watch?v=pj6ditcp321
https://www.mozaweb.hu/Search/global?search=istv%25C3%25A1n%2520kir%25C3%25A1ly&lexikontypeid=3D
https://www.mozaweb.hu/Search/global?search=istv%25C3%25A1n%2520kir%25C3%25A1ly&lexikontypeid=3D


#  

Kard: Koronázási jelvény, amely az ország védelmét jelképezi 

#  

Foglaljátok 6-8 mondatos szövegbe a kardról és koronáról, amit tudnunk illik! Mindenki 
válasszon egy színt! Dolgozzatok együtt a közös dokumentumban! Adjatok címet 
munkátoknak! 

Írjátok a szöveg végére, hogy ki melyik színnel dolgozott! 

Forrás: Olvasókönyv: 173. oldal, és az itt látható képek 

2.Koronázási jelvények 

Jogar: A törvények szerinti uralkodás, bíráskodás megjelenítője 



#  

Országalma: A békés hatalomgyakorlás jelképe 

#  

Foglaljátok 6-8 mondatos szövegbe a jogarról és az országalmáról, amit tudnunk illik! 
Mindenki válasszon egy színt! Dolgozzatok együtt a közös dokumentumban! Adjatok címet 
munkátoknak! 

Írjátok a szöveg végére, hogy ki melyik színnel dolgozott! 

Forrás: Olvasókönyv: 173. oldal, és az itt látható képek 

3.Koronázási jelvények 



Palást 

#  

Foglaljátok 6-8 mondatos szövegbe a palástról, amit tudnunk illik! Mindenki válasszon egy 
színt! Dolgozzatok együtt a közös dokumentumban! Adjatok címet munkátoknak! 

Írjátok a szöveg végére, hogy ki melyik színnel dolgozott! 

Forrás: https://mnm.hu/hu/kiallitasok/allando/koronazasi-palast 

4. István koronázása 

Törvény rendelkezett arról, hogy a magyar királyokat a székesfehérvári bazilikában kell 

megkoronázni. A koronázási ünnepségen részt vettek: Magyarország főpapjai, főurai, a 

vármegyei és egyházi testületek. A király fejére az esztergomi érsek tette a koronát. 

Magyarország első királya: Szent István, akit Esztergomban koronáztak királlyá. 

#  

https://mnm.hu/hu/kiallitasok/allando/koronazasi-palast


Olvassátok el az Olvasókönyv 172. oldalán lévő szöveget! 

Alkossatok párbeszédet a koronázási szertartásról! Válasszátok meg, melyikőtök milyen 
szerepben lesz: István király, püspök, az egyik pap, egy ember a nép tömegéből 

Használjatok különböző színeket! Nem kell szó szerint használni az olvasókönyv tartalmát, a 
saját szavaitokkal írjátok meg a párbeszédet!  

25 perc áll rendelkezésetekre. 

Írjátok a színek mellé, ki melyik szereplő! 

Legyetek kreatívak! 

Az elkészült alkotások: 

             A Kard és a Korona 

 A korona és a kard királyi jelképek. 

A legfontosabb királyi jelvény a korona. 

A korona az uralkodói hatalom fejdísze. 

A kard az ország védelmét jelképezi. 

 A kardnak van egy tartója ami bordó. 

A korona aranyból és drágakövekből készült. 

 Készítette: Rukohabeale stúdió 

Minden palást palástja 
Alapanyaga rozettamintás bizánci selyem, amelyet csaknem teljesen 
beborít az aranyszállal hímzett díszítés.    A palást eredetileg harang 
alakú, zárt miseruha volt, amelyet később alakítottak át palásttá. A 
ráhímzett felirat szerint Szent István király (997–1038) és Gizella királyné 
készíttette és ajándékozta 1031-ben a székesfehérvári Szűz Mária-
egyháznak.  Szent Istvánt drágaköves pántkoronával, jobbjában szárnyas 
lándzsával, baljában országalmával, Gizellát hasonló koronával, kezében 
torony alakú ereklyetartóval ábrázolták. Közöttük, a kereszt szárán egy 
kisebb, kör alakú keretben egy ifjú – valószínűleg Imre herceg – mellképe 



látható. A jelenetekből csak apró részletek maradtak meg (A 
mandorlamandula alakú dicsfény: Jézus, Mária és szentek alakja. Az 
átalakítás alkalmával a miseruha mellrészén egy széles sávot kivágtak, s 
az egykori négyzet és mandorlakeret övezi az ábrázolásokon.) 

régi királyok (studió) 
Dani :)
Geri :) 

Huki :)                 

Lilcsó :)

Linda :)                         

                                                     A jogar és az országalma 

A király egyik kezében országalmát tart, amely a békés hatalomgyakorlás jelképe.  A jogar 
törvények szerinti uralkodás, bíráskodás megjelenítője .  A másik kezébe a jogart tartotta. 
Bal kezébe van a jogar. A jogar részei: arany foglalat, hegyi kristálygömb és díszített 
fanyél. A jobb kezében pedig az országalma.        

A koronázás: 

Püspök: Máté        I. István király: Sziszi     Ember: Bence        mesélő: Áron 

István királyt Esztergomban koronázták királlyá. A koronázási ünnepség jellegzetes része volt 

a király fogadalomtétele. Az érsek a következőket kérdezte Istvántól. 

Akarod e a szent hittet, melyet hívő férfiaik adtak át neked, megtartani és igaz módon 

megőrizni? 

 I. István: Akarom! 

Püspök: 

Akarsz-e a szent egyházaknak és az egyház papjainak védője és oltalmazója lenni? 

 I. István: Akarok! 

Püspök: 



Akarod-e az Isten által neked átengedett országot és őseid igazsága szerint kormányozni és 

védelemezni? 

I. István: Akarom, és amennyiben Isten segedelmével és minden hívő vigasztalására érdemes 

leszek rá, úgy megígérem mindezek hű betartását! 

Püspök (a népnek): Akarjátok, hogy ez a fejedelem uralkodjon Magyarországon? 

Ekkor a nép hangosan kiáltozni kezdte: Úgy legyen, ámen! 

Ember: István a király, István a király!!! 

Így István király lett Magyarország első királya.  

Negyedik rész: 

1.Kattintsatok a linkre! Oldjátok meg a gondolkodtató feladatokat! 

https://www.flippity.net/sh.php?k=1d1u2SG0qt2MfhGS8QRD80K9icLby2uri7lOzNcgf_mo 

2.Találjatok ki a megoldottakhoz hasonló gondolkodtató feladatokat! 

Gépeljétek ide! 

Elkészült feladatok a tanulóktól: 

Hubának 60 lova van. Tasnak ötször annyi. Ondnak fele annyi, mint Tasnak. Elődnek 50 

darabbal több van, mint Ondnak. Hány lova van Elődnek?   

 Megoldás: (60*5):2+50=200  

Mik a koronázási jelvények:  

Arany kupa  

Arany lánc                            

Országalma  

Jogar  

Korona  

Megfejtés: Országalma, Jogar, Korona  

https://www.flippity.net/sh.php?k=1d1u2SG0qt2MfhGS8QRD80K9icLby2uri7lOzNcgf_mo


István király egy futóverseny a 15. helyéről indul. Hányadik lesz, ha a 2.-at megelőzi?   

Megoldás: Második 

Ötödik rész: 

1.Olvassátok el a történetet! 

A Tordai-hasadék 

Erdély egyik leglátogatottabb természeti látványossága. A könnyen bejárható, jól kiépített 
kanyon,  csodaszép túrázóhely. Ha Kolozsvár, illetve Torda felé utazunk, mindenképp 
érdemes végig járni a nyaktörő sziklafalakban és számtalan barlangban is 
bővelkedő hasadékot. A Tordai-hasadék mészkő-hasadék a Torockói-hegységben, Erdélyben, 
nem messze Torda városától. 1938 óta védett terület. A hasadékban vulkáni és üledékes 
eredetű kőzeteket találunk. Egy nagyobb beszakadt barlangrendszerből jött létre. A völgyet a 
benne folyó Hesdát-patak mosta ki sok-sok ezer éven keresztül, míg elnyerte mai formáját. 
1983-ban természeti rezervátumnak nyilvánítják. A Tordai hasadékban több mint 997 
fajta növény él, amely a Romániában ismert növények több mint egy negyede. A hasadékban 
több védett állatfaj él, pl. a szirti sas, a fülesbagoly, valamint több különleges pillangóféle. 

   

Forrás: https://www.erdekesvilag.hu/a-tordai-hasadek/ 

2.Keressétek meg a kódsor alapján a szövegben elrejtett nevet!  

Az első szám a sort, a második a jelölt sorban a betű számát jelöli! A kétjegyű mássalhangzók 

egy betűnek számítanak! 

A megfejtést gépeljétek ide a feladatlapra! 

http://www.tordaihasadek.hu/
https://www.erdekesvilag.hu/a-tordai-hasadek/


Kódsor:  

1-31, 1-1, 2-5, 10-5, 1-10, 1-14, 3-26, 4-5, 7-4 

Megfejtés: 

3.Nézzétek meg a linkre kapcsolva a mondát! 

https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-1631&page=179 

4.Készítsetek Sziromlevelek Learningapps. Tankockát az osztálycsoportunk fiókban! 

Felhasználónév: Apró.c 

4.Készítsetek Csoportosító Learningapps. Tankockát az osztálycsoportunk fiókban! 

Felhasználónév: Apró.c 

4.Készítsetek Idővonal Learningapps. Tankockát az osztálycsoportunk fiókban! 

Felhasználónév: Apró.c 

4.Készítsetek Párkereső Learningapps. Tankockát az osztálycsoportunk fiókban! 

Felhasználónév: Apró.c 

Az elkészült tankockák linkjei: 

A linkekre kattintva próbáljátok ki a csoportok által készített tankockákat: 

 
https://learningapps.org/watch?v=p24oysoec21 

https://learningapps.org/watch?v=pwjw2bgwk21 

https://learningapps.org/watch?v=p8kxkf0hj21 

https://learningapps.org/display?v=p7tkuw6un21 

https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-1631&page=179
https://learningapps.org/watch?v=p24oysoec21
https://learningapps.org/watch?v=pwjw2bgwk21
https://learningapps.org/watch?v=p8kxkf0hj21
https://learningapps.org/display?v=p7tkuw6un21


Hatodik rész: 



  



  

1. csoport 



Tegyetek fel 3 kérdést a szöveghez! A válaszokat is gépeljétek le! 

Mindenki válasszon egy színt, amivel dolgozik a dokumentumban!  

  

1.kérdés: 

válasz: 

2.kérdés: 

válasz: 

3.kérdés: 

válasz: 



2. csoport 

Alkossatok 3 olyan állítást a szöveghez, melyről el kell dönteni, hogy igaz vagy hamis! 

Húzzátok alá az állításoknál a megfelelőt! 

Mindenki válasszon egy színt, amivel dolgozik a dokumentumban!  

  

1. állítás: 

igaz vagy hamis 

2.állítás: 

igaz vagy hamis 

3.állítás: 

igaz vagy hamis 



3. csoport 

Tegyetek fel 3 kérdést a szöveghez! A válaszokat is gépeljétek le! 

Mindenki válasszon egy színt, amivel dolgozik a dokumentumban!  

  

1.kérdés: 

válasz: 

2.kérdés: 

válasz: 

3.kérdés: 

válasz: 



4. csoport 

Alkossatok 3 olyan állítást a szöveghez, melyről el kell dönteni, hogy igaz vagy hamis! 

Húzzátok alá az állításoknál a megfelelőt! 

Mindenki válasszon egy színt, amivel dolgozik a dokumentumban!  

  

1. állítás: 

igaz vagy hamis 

2.állítás: 

igaz vagy hamis 

3.állítás: 

igaz vagy hamis 

Elkészült alkotások: 



1. állítás: Julianus nyelvét jól megértették.  

igaz vagy hamis  

2.állítás: A pogány magyarok a Costa Brava partján laktak.  

igaz vagy hamis  

3.állítás: Julianus karácsony 2. napján haza tért.  

igaz vagy hamis  

1.kérdés: Ki sajnálta meg a magyarokat?  

válasz:  Julianus barát.   

2.kérdés:Kik támadták meg a németeket?  

válasz:Tatárok  

3.kérdés: Ki volt Julianus barát legjobb barátja?  

válasz: Gellért  

17, 35, 19, 15, 1, 22, 35, 29     

Megfejtés: Julianus 

Hetedik rész: 

1.Repülj vissza a múltba Zümivel! Tartsd a jelölt irányt! Írd le, melyik betűkre repül Zümi! 

Olvasd össze a kapott betűket, és megtudod, melyik történelmi eseményt ismerheted meg! 

Z Á É D S V T B E S

L T R S M K J I B Á N

Á A A Z G A Á S R E M

M T R T J E S Á G Z U

A I O P Á E J R F M A

Z C K I E R Á O T H Ő

#



EBE__ 

EJE__ 

EBE__ 

EJE__ 

EBE__ 

EBE__ 

EJE__ 

EBE__ 

EJE__ 

EBE__ 

A történelmi esemény:_______________ 

2.Olvasd el az Olvasókönyv 181-182. oldalakon vagy a Mozaweben a történeteket! 

https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-1631&page=181 

https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-1631&page=183 

Nézd meg a 3D tartalmakat is! 

3.Gépelj ide 3 kérdést az eseményekhez kapcsolódóan! A válaszokat is írd le! 

kérdés: 

válasz: 

kérdés: 

válasz: 

kérdés: 

válasz: 

https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-1631&page=181
https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-1631&page=183


4.Gépelj ide 3 igaz- hamis állítást! Húzd alá a megfelelő választ! 

állítás: 

igaz vagy hamis 

állítás: 

igaz vagy hamis 

állítás: 

igaz vagy hamis 

Szorgalmi feladat:  

Készíts Learningapps. Tankockát a saját fiókodban! A teljes képernyős linkjét másold ide!  

Nyolcadik rész: Adj király katonát!- Stratégiai játék a padlórobotokkal 

Játékszabály 

Szükséges eszközök: 

1. Padlórobotok táblája (6x6 csempéből), logikai készlet nagy négyzet lapjai (tetszőlegesen 

elhelyezve a két csapat vagy két játékos által a játéktáblán), 6 db piros- 6 db kék korong, két 

padlórobot (BeeBot vagy BlueBot, tablet a BlueBot irányításához), ceruza, jegyzetpapír a 

program megírásához 

2. Papír alapú nyomtatott játéktábla az 1. pont szerint (mellékletben), amennyiben nincs 

padlórobotunk, piros- kék korongok, melyekre mosolygós arcot rajzolnak a játékosok (a 

padlórobotok helyett minden esetben a korongok mozgatásával mozognak a játéktáblán). 

3. Meosztott Power Point a MsTeamsen vagy megosztott Google Diák az alap játéktáblával, 

rajta elhelyezett négyszet és kör alakzatokkal, padlórobotok képével szövegdobozban 

elhelyezve a forgathatóság céljából. 

A játék menete: 

A játékot ketten vagy két csapatban játsszuk. A páros vagy a csapatok „Kő, papír, olló” 

játékkal eldöntik, ki indítja a játékot, és ki melyik színnel lesz. 



A játékosok elhelyezik korongjaikat a játéktábla feléjük lévő első sorában egymás mellett, így 

alkotnak sorfalat saját katonákkal az ellenféllel szemben. 

A játékosok a játéktábla négy üresen maradt sorában elhelyezik a logikai készlet nagy 

négyzetlapjait. Mindenki 4-6 darabot. A piros korongos játékos kezdi az elhelyezést. Ezek 

lesznek a játékban az akadályok.  

Az akadályok kiekerülésével kell eljutni a saját csapatuk katonáival az ellenfél katonáihoz a 

padlórobotokhoz alkotott programsor segítségével, a padlórobotok programozásával vagy a 

korongok mozgatásával. 

Mindkét csapat tagjai választanak egy katonát (korongot), melyre ráhelyezik a padlórobotot 

abba az irányba, amerre a robot indulni fog (ez tetszőleges). Ezt a korongot addig leveszik a 

játéktábláról. (Ha koronggal játszanak, a rajzolt koronggal mozognak a táblán.) 

A csapattagok megírják a programsort, mellyel az ellenfél táborába a leghamarabb el tudnak 

jutni az akadályok kikerülésével, azaz csak üres mezőre szabad lépni. A katonák sorába, azaz 

a csatosorba csak akkor lehet lépni, ha üres a mező. 

Egyszerre indítják programozott padlórobotjaikat a játékosok. Ha ütköznének a padlórobotok, 

mindkét csapat elveszíti katonáját, így korongot cserélnek, az ellenfél az övék. 

Amelyik csapat robotja először eljut az ellenfél táborába, levehet egy katonát (korongot) az 

ellenféltől, és a saját katonáját visszaállíthatja a helyére. 

Az a csapat vagy játékos (kétszemélyes játék esetén) veszít, akinek elfogynak a katonái. 

Az a játékos vagy csapat nyer, aki el tudja venni az ellenfél összes katonáját (korongját). 

A játékban a logikai készlet nagy négyzetei helyett rajzolt képeket is használhatunk. 

Játéktáblák: 



#  #  

  

Kód a múltba- Hunyadi család, Mátyás király 

Első rész: 

Ismerkedjünk meg a Hunyadi családdal! 

Kattintsatok a linkre! 

Menjetek végig a feladatokon! A pdf. dokumentumot nyomtassátok ki, úgy dolgozzatok rajta! 

https://wakelet.com/wake/bQ5fdAhJNblaPY0nt2bRf 

Második rész: 

A nándorfehérvári diadal 

1.  Kattints a linkre! Megtudod, hova teszünk ma képzeletbeli utazást a múltba:  
https://learningapps.org/watch?v=ponv9ku5321  

https://wakelet.com/wake/bQ5fdAhJNblaPY0nt2bRf
https://learningapps.org/watch?v=ponv9ku5321


2. Kattints a linkre! Lépj be a Mozaweb fiókodba! Nézd meg a kisfilmet a nándorfehérvári 

diadalról! 

https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-1631&page=195 

3. Tegyél 3D sétát Nándorfehérvárban! 

Ismerd meg a város részeit! 

Ellenőrizd tudásodat feladat kitöltésével a Mozaweben, valamint a tankocka linkjére 

kattintva! 

https://learningapps.org/watch?v=pfpzuzatj21 

4. Utazz vissza a múltba! Képzeld azt, hogy Nándorfehérvárban teszel egy korhű látogatást! 

Írd le, mit látsz séta közben! Hol jársz? Készíts illusztrációt írásodhoz! 

Elkészült alkotás: 

#  

Harmadik rész: 

Mátyás király 

https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-1631&page=195
https://learningapps.org/watch?v=pfpzuzatj21


Utazzunk vissza a múltba, és ismerkedjünk meg Hunyadi Mátyással! 

1. Kattints a linkre! Lépj be a Mozaweb fiókodba! Olvasd el Mátyás királlyá választásának 

történetét! 

https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-1631&page=199 

2.Kattints a linkre! Nézd meg a mesét! 

https://www.youtube.com/watch?v=NGOsB5XsK54 

3. Készítsünk tankockákat a meséhez csoportokban! 

-Párkereső 

-Csoportba rendezés 

-Szavak és sziromlevelek 

-Többválasztásos kvíz 

-Szókereső 

A közös munka gyümölcse: 

https://learningapps.org/watch?v=p7a4qvg2321 

Negyedik rész: 

Kinizsi Pál 

1. Megtudod, hova teszünk ma képzeletbeli utazást a múltba, ha megkeresed a magyar 

ábécében a számoknak megfelelő sorszámú betűket! 

18, 15, 22, 15, 44, 15  

2. Kattints a linkre! Lépj be a Mozaweb fiókodba! Olvasd el a történetet! Ismerd meg a híres 

Fekete sereg zsoldoskatonáit a 3D tartalmak megtekintésével! Te melyik zsoldoskatona 

lennél? Miért? Írd le 4-5 mondatban! 

https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-1631&page=199 

3.Kattints a linkre! Nézd meg a mesét! 

https://www.youtube.com/watch?v=dopAz8DpbhE 

https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-1631&page=199
https://www.youtube.com/watch?v=NGOsB5XsK54
https://learningapps.org/watch?v=p7a4qvg2321
https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-1631&page=199
https://www.youtube.com/watch?v=dopAz8DpbhE


4. Készítsünk tankockákat a meséhez csoportokban! 

-Párkereső 

-Csoportba rendezés 

-Szavak és sziromlevelek 

-Többválasztásos kvíz 

-Szókereső 

-Keresztrejtvény 

-Párosítós 

-Idővonal 

A közös munka gyümölcse: 

https://learningapps.org/watch?v=p8rzwtdqj21 

Ötödik rész: 

Mátyás király könyvtárában 

1. Találd ki, hogy hívták Mátyás király könyvtárában a korabeli könyveket! Fejtsd meg a 

kódot! 

Fedezd fel a szabályt, és folytasd a számsort úgy, hogy összesen 7 tagú legyen a számsorozat! 

Azokat a betűket használd fel a betűsorból balról jobbra, amelyeket a számsor jelöl! 

1, 2, 3, 6, __, __, __ 

CORXLVEÁKOPIMEPLMNFDSCRNFHAÉPŐÁŰVCERWNQKAMGSEZKAGTZ 

Megfejtés: ________________ 

2. Kíváncsi vagy Mátyás király híres könyvtárának történetére? Kattints a linkre!  

https://www.youtube.com/watch?v=IzWbyaEW5KQ 

3. Utazz vissza a múltba! Képzeld azt, hogy könyvfestő és könyvmásoló vagy! Készítsünk 

egy Corvinát együtt! 

- Lépj be a Mozaweb fiókodba! Nyisd meg Arany János Mátyás anyja című versét! 

https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-1631&page=197 

https://learningapps.org/watch?v=p8rzwtdqj21
https://www.youtube.com/watch?v=IzWbyaEW5KQ
https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-1631&page=197


- Az osztálynévsor szerint mindenik egy versszakról készíti a Corvina oldalait! A Corvina 

borítóját Lily alkossa meg! Egy fehér A/4-es lapon és egy vonalas lapon dolgozzatok kézzel!  

Ceruzát és filctollat használjatok! 

4. Az elkészült Corvinát online formába öntjük a https://www.flipsnack.com/ alkalmazást 

használva! 

https://www.flipsnack.com/jozsatimi/a-mi-corvin-nk.html 

Hatodik rész: 

A Visegrádi palota Mátyás király korában 

1. csoport: 

1. Lépjetek be a Mozaweb fiókotokba! Kattintsatok a linkre! 

https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-1631&page=209 

Olvassátok el a leírást a Visegrádi palotáról! Nézzétek meg a 3D tartalmat!  

Kattintsatok a linkre, hogy megnézzétek, ma hogy néznek ki a Visegrádi fellegvár 

maradványai! 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDywKOyhFUg 

2. Mutassátok be a palotát társaitoknak! Hozzatok létre egy ppt dokumentumot az irodalom 

csatornában a fájloknál a Kód a múltba- Mátyás király mappában! 

2. csoport: 

1. Lépjetek be a Mozaweb fiókotokba! Kattintsatok a linkre! 

https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-1631&page=209 

Olvassátok el a Mátyás király és a török követ című olvasmányt! 

2. Készítsetek a közös Learningapps. fiókunkban egy Lóverseny tankockát! 

3. csoport: 

https://www.flipsnack.com/
https://www.flipsnack.com/jozsatimi/a-mi-corvin-nk.html
https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-1631&page=209
https://www.youtube.com/watch?v=ZDywKOyhFUg
https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-1631&page=209


1. Lépjetek be a Mozaweb fiókotokba! Kattintsatok a linkre! 

https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-1631&page=211 

Olvassátok el a Vendégségben Mátyás király palotájában című olvasmányt! 

2. Készítsetek a közös Learningapps. fiókunkban egy Idővonal tankockát! 

4. csoport: 

1. Lépjetek be a Mozaweb fiókotokba! Kattintsatok a linkre! 

https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-1631&page=211 

Olvassátok el A királyi szakácsok című olvasmányt! 

2. Kattintsatok az alábbi linkekre!  

https://www.youtube.com/watch?v=ZMUDjI4WbIo 

https://www.youtube.com/watch?v=14fHClIQK5I 

Állítsatok össze a videókban látottak, hallottak alapján egy Mátyás korabeli vacsoramenüt! 

Hozzatok létre egy közös Word dokumentumot az irodalom csatornában a fájloknál a Kód a 

múltba- Mátyás király mappában! 

Az elkészült produktumok: 

https://learningapps.org/display?v=pepr0oaj321 

https://learningapps.org/display?v=p1wbrndqa21 

https://learningapps.org/display?v=p0qqccni321 

Az irodalom csatornában a fájloknál ppt a vár történetéről, és word dokumentumban a korhű 

menü: Kód a múltba- Mátyás király vagy az alábbi linken: 

https://drive.google.com/file/d/15LKmOYKiV-AZBC4YwPrkkj-LUjUmnMwU/view?

usp=sharing 

Étlap: 
Italok:  
Többféle bor  
                                  

https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-1631&page=211
https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-1631&page=211
https://www.youtube.com/watch?v=ZMUDjI4WbIo
https://www.youtube.com/watch?v=14fHClIQK5I
https://learningapps.org/display?v=pepr0oaj321
https://learningapps.org/display?v=p1wbrndqa21
https://learningapps.org/display?v=p0qqccni321
https://drive.google.com/file/d/15LKmOYKiV-AZBC4YwPrkkj-LUjUmnMwU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15LKmOYKiV-AZBC4YwPrkkj-LUjUmnMwU/view?usp=sharing


Meleg ételek:  
Ökör  
Bárány  
Vadmalac  
Kenyér   
Klasszikus sült malac  
Vadmalac tárkonyos tejfeles lével tyúkmájjal  
Halak   
Erdei disznó feje és sonkája  
Szárnyasok   
Galamb lúdmájjal és tormás cipóbéllel  
  
Hideg ételek:  
Tojás  
Gyümölcs ,zöldség  
(Régen a desszert gyümölcs volt.)                              Készítette: Lirélihali étterem  

Hetedik rész: 

Kód a múltba rejtvények 

https://view.genial.ly/60bcc8729dff880d2eef74ff/interactive-image-kod-a-multba-rejtvenyek 

Készítsünk online társasjátékot! 

1.Ismerkedjünk meg a Genially alkalmazással, mellyel interaktív játékokat készíthetünk! 

-Regisztráció a https://www.genial.ly/ weboldalra 

-Játékok készítésének bemutatása, sablonok kiválasztása 

-Alkotás csoportokban 

Az elkészült játékok 

https://view.genial.ly/60a762672d0c4c0d3aae3016/interactive-content-puzzle-quiz 

https://view.genial.ly/60a768d51aa3ca0dd4ad0974/interactive-content-darts-quiz 

https://view.genial.ly/60bcc8729dff880d2eef74ff/interactive-image-kod-a-multba-rejtvenyek
https://www.genial.ly/
https://view.genial.ly/60a762672d0c4c0d3aae3016/interactive-content-puzzle-quiz
https://view.genial.ly/60a768d51aa3ca0dd4ad0974/interactive-content-darts-quiz


https://view.genial.ly/60a759628af8a40dcd540625/interactive-content-vendegsegben-matyas-

kiraly-palotajaban 

https://view.genial.ly/60a759bac345dd0dd4986b9e/interactive-content-matyas-kitaly 

https://view.genial.ly/60a759ba4c75780d52d74934/interactive-content-puzzle-quiz 

2.Társasjáték összeállítása 

-sablon kiválasztása 

-szabályalkotás 

-a játéktáblához az ikonok hozzárendelése 

-próbajáték 

-megosztás 

-közös játék csoportokban 

https://view.genial.ly/60a77a533e6fed0d4bab93a2/interactive-content-kod-a-multba-
tarsasjatek 

Kód a múltba- Társasjáték a padlórobotokkal 

Készítsük el és játsszunk a padlórobotokkal történelmi társasjátékot! 

Az osztály tanulói technika órán, a délutáni napközis tanító kollégám vezetésével rajzoltak a 

történelmi olvasmányok feldolgozása során folyamatosan készülő társasjátékunkhoz 

játékkártyákat a padlórobotok táblájára. A 15x15 cm-es négyzeteken jeleneteket illusztráltak a 

történésekről. A kártyákon 5x5 cm-es négyzeteket jelöltek ki a három hónap során készített 

feladatokhoz rendelt QR- kódok elhelyezésére.  

Játékosok száma: 2- 10 fő 

Eszközök: 6x6 négyzetből álló padlórobot játéktábla, Bee- Bot, Blue- Bot padlórobot, 

dobókocka, QR- kóddal ellátott játékkártyák, programsor kártyák, betű- szám kódkártyák, 

okostelefon, tablet, jegyzettömb, toll vagy ceruza 

Játékszabály: 

https://view.genial.ly/60a759628af8a40dcd540625/interactive-content-vendegsegben-matyas-kiraly-palotajaban
https://view.genial.ly/60a759628af8a40dcd540625/interactive-content-vendegsegben-matyas-kiraly-palotajaban
https://view.genial.ly/60a759bac345dd0dd4986b9e/interactive-content-matyas-kitaly
https://view.genial.ly/60a759ba4c75780d52d74934/interactive-content-puzzle-quiz
https://view.genial.ly/60a77a533e6fed0d4bab93a2/interactive-content-kod-a-multba-tarsasjatek
https://view.genial.ly/60a77a533e6fed0d4bab93a2/interactive-content-kod-a-multba-tarsasjatek


A játékosok egy dobókockával dobnak. Aki a legnagyobb értéket dobja, az kezdi a játékot. A 

többiek a dobások csökkenő sorrendjében folytatják. Ha egyenlő a dobott érték, a játékosok 

addig dobnak, amíg eldől a sorrend.  

A játékosok a játék sorrendjében húznak egy betű és szám kódkártyát. A kihúzott kártya által 

jelölt mezőre helyezik el a játék kezdetén a padlórobotot tetszőleges irányban, majd húznak 

egy programsor kártyát.  

Beprogramozza a soron lévő játékos a padlórobotot (a BlueBot-ot tablettel, okostelefonnal is 

programozhatják) a kihúzott programsor szerint.  

Ha a padlórobot a kihúzott programsor szerint lemegy a játéktábláról, a játékos újabb 

programsor kártyát húz mindaddig, amíg sikerül egy mezőre eljuttatnia a robotot. 

A játékos feljegyzi a jegyzettömbbe a neve mellé annak a mezőnek a betű- szám kódját, ahol 

megáll a padlórobot, mert innen folytatja a játékot, ha újra ő jön sorra. 

Ha QR- kóddal ellátott mezőn áll meg a padlórobot, beolvassa az okoseszközén a QR- kódot, 

és akkor áll vissza a játékba, ha elvégzi a feladatot. Közben a többiek folytatják a játékot. 

Ha a játékos koronázási jelképekkel jelölt mezőre ér, aranyat kap, melyet feljegyez a neve 

mellé egy A betűvel.  

A játékot az a játékos nyeri, aki legtöbbször érinti a koronázási jelképekkel jelölt mezőt, azaz 

a legtöbb aranyat gyűjti össze. Kellemes kalandozást!  

#    #  

Projektzáró Számháború 

Kirándulás a Mecsekre, Számháború játék a Tettyén a várromnál. 



Játékszabály: Két csapatra osztjuk az osztály tanulóit. Piros és kék csapatra. Négyjegyű 

számokat tartalmazó számkártyákat készítünk az említett két színnel. kalapgumival rögzítjük 

a számkártyákat a játékosok fejére. A csapatok az ellenfél négyjegyű számait két kétjegyű 

szám kombinációjában olvassák le a játék közben színnel együtt. Akinek a számát leolvasták, 

a játékvezetőhöz fut, megérinti a tenyerét, így „új életet kap”, azaz visszaállhat a játékba. A 

játékvezető jegyzi, hogy melyik csapat tagjai hányszor kaptak új életet. Az a csapat nyer, aki 

kevesebbszer kért „új életet”, azaz amelyik csapat játékosainak többször olvasták le a számát, 

az a vesztes. 


