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Kedves Pedagógus!

A Szokatlan történelem című kiadvány az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 
„A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innova-
tív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című projektjéhez tartozó „Tematikus 
informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani meg-
alapozása” című alprojekt keretében készült.

A projekt a csodaszarvasprogram.hu internetes portálon többek között egy rendkívül gazdag 
játék- és ötletgyűjteményt tett közzé szabad felhasználásra, amely alkalmas arra, hogy fejlesz-
szük a tanulók ön- és társismeretét, valamint szociális készségeit. 

Jelen kiadvány szerzői a történelem tananyag témaköreit – módszertanilag rendhagyóan –
ezekre a játékokra és ötletekre építették, hogy a tanulási motivációt előhívják, illetve fenntart-
sák. Mind az előzetes ismeretek felelevenítésére, mind az újak megértésére, jelentéssel való 
feltöltésére, mind a visszacsatolásra alkalmasak ezek a „játékosított” tananyagok. 

Meggyőződésünk, hogy a történelmen kívül más tantárgyakat tanító pedagógusok számára 
is ötletadó és adaptációra inspiráló lehet ez a gyűjtemény.  

A kiadványban található tárgymutató segítséget nyújt abban, hogy könnyen fellelhetők le-
gyenek a keresett témához kapcsolódó játékok. Továbbá itt megtalálható az is, hogy az adott 
gyakorlatok mennyi idő alatt valósíthatók meg, illetve hogy elsősorban ismeretek felidézésére, 
ellenőrzésére, rendszerezésére, elmélyítésére vagy új ismeret elsajátítására ajánljuk-e ezeket.

Reméljük, bármely pedagógus haszonnal forgatja a kiadványt, és talál benne saját tanulói 
érdeklődésére számot tartó játékos módszert. 

A Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program csapata  



4

A JÁTÉK CÍME TÖRTÉNELMI TÉMAKÖR SZÜKSÉGES IDŐKERET A JÁTÉK CÉLJA OLDALSZÁM
Kártyás párkereső a népvándorlás és a honfoglalás 10–30 perc között ismeretek felidézése, ellenőrzése 11
Asszociációs labda a honfoglalás és az Árpád-kor kevesebb mint 10 perc ismeretek felidézése, elmélyítése 12
Mást gondolunk az Árpád-kor több mint 30 perc ismeretek felidézése, rendszerezése 13
Keresd meg a királyod! a 14–15. századi magyar királyok kevesebb mint 10 perc ismeretek elmélyítése 14
Kinek a bőröndje? a 14–15. századi magyar királyok kevesebb mint 10 perc ismeretek felidézése, elmélyítése 15
Három kívánság a 14–15. századi magyar királyok 10–30 perc között ismeretek felidézése 16
Gondolattérkép a 14–15. századi magyar királyok kevesebb mint 10 perc új ismeretek elsajátítása 16
Kilöttyenyt a kávé a 14–15. századi magyar királyok kevesebb mint 10 perc ismeretek rendszerezése, elmélyítése 17
Botladozó történelem – keresd a hibát! Hunyadi János és kora kevesebb mint 10 perc ismeretek rendszerezése 19
Herceg úrfi vizsgája Hunyadi János és kora több mint 10 perc ismeretek rendszerezése 20
Saját minikódex elkészítése  
újrapapírból 

Hunyadi Mátyás és kora több mint 30 perc új ismeretek elsajátítása, elmélyítése 21

Címerkészítés Hunyadi Mátyás és kora kevesebb mint 10 perc új ismeretek elsajátítása 22
Jön a török! török háborúk Magyarországon kevesebb mint 10 perc  ismeretek elmélyítése 22
Mesélő várfalak török háborúk Magyarországon kevesebb mint 10 perc ismeretek elmélyítése 23

Térfélválasztó
portrék és történetek Magyarország kora újkori 
történetéből

kevesebb mint 10 perc ismeretek rendszerezése, elmélyítése 24

Activity – történelmi fogalmakkal
II. Rákóczi Ferenc élete és a Rákóczi-szabad-
ságharc

10–30 perc között ismeretek felidézése, elmélyítése 25

Csoportos állóképek 
II. Rákóczi Ferenc élete és a Rákóczi-szabad-
ságharc

10–30 perc között új ismeretek elsajátítása 26

Te döntesz! 
II. Rákóczi Ferenc élete és a Rákóczi-szabad-
ságharc

kevesebb mint 10 perc ismeretek elmélyítése 28

Ismétlő saláta a vallási megújulás Magyarországon kevesebb mint 10 perc ismeretek elmélyítése 29
Montázs a vallási megújulás Magyarországon 10–30 perc között ismeretek elmélyítése 30
Körmondatból tőmondat a vallási megújulás Magyarországon kevesebb mint 10 perc ismeretek rendszerezése, elmélyítése 31
Cselekedetek egyvelege eszperente 
nyelven 

Mária Terézia és II. József uralkodása kevesebb mint 10 perc ismeretek elmélyítése, ellenőrzése 32

Vízválasztó a reformkor kevesebb mint 10 perc ismeretek felidézése, ellenőrzése 33
Király-bíró a reformkor kevesebb mint 10 perc új ismeretek elsajátítása 33
Plédes évpárbaj a reformkor kevesebb mint 10 perc ismeretek felidézése, ellenőrzése 34
Cetli a reformkor 10–30 perc között új ismeretek elsajátítása 35
Sorba rendeződés a reformkor kevesebb mint 10 perc ismeretek rendszerezése, elmélyítése 36
Bemutatkozás a reformkor 10–30 perc között ismeretek felidézése, rendszerezése 37

A kötetben szereplő játékok
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A JÁTÉK CÍME TÖRTÉNELMI TÉMAKÖR SZÜKSÉGES IDŐKERET A JÁTÉK CÉLJA OLDALSZÁM
Fogalom- és személyrabló a reformkor több mint 30 perc ismeretek ellenőrzése, elmélyítése 37

Két igaz, egy hamis 
a reformkor és az 1848/49-es forradalom és  
szabadságharc

10–30 perc között új ismeretek elsajátítása 38

Neuron az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kevesebb mint 10 perc ismeretek felidézése, ellenőrzése 39
Körbejár a labda az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 10–30 perc között ismeretek elmélyítése 40
Ki vagyok? a dualizmus kora 10–30 perc között ismeretek felidézése, elmélyítése 41
Elképzelt választási beszédek 20. századi magyar politikusok több mint 30 perc ismeretek felidézése, elmélyítése 42
Életút-térkép 20. századi magyar politikusok kevesebb mint 10 perc ismeretek rendszerezése, elmélyítése 42
Szakértői mozaik 20. századi magyar tudósok, feltalálók 10–30 perc között új ismeretek elsajátítása, elmélyítése 43
Pro és kontra az első világháború és következményei 10–30 perc között új ismeretek elsajátítása, elmélyítése 44
Szétszabdalt fogalmak az első világháború és következményei 10–30 perc között új ismeretek elsajátítása, ellenőrzése 44
Mit vitt a hajó? az első világháború és következményei több mint 30 perc ismeretek ellenőrzése 45
Történetkirakó az első világháború és következményei 10–30 perc között új ismeretek elsajátítása, elmélyítése 46
Filmfeldolgozás Magyarország a két világháború között több mint 30 perc új ismeretek elsajátítása, elmélyítése 47
Vajon ki vagyok? Magyarország a két világháború között 10–30 perc között ismeretek felidézése 48
Történetfüzér a második világháború és következményei 10–30 perc között ismeretek felidézése, ellenőrzése 49
Dobj egy kérdést! a második világháború és következményei kevesebb mint 10 perc ismeretek ellenőrzése, elmélyítése 50
Összegyúrt történetek Magyarország a két világháborúban kevesebb mint 10 perc ismeretek felidézése, ellenőrzése 51
Képrendező az 50-es évek Magyarországon több mint 30 perc ismeretek rendszerezése, elmélyítése 52
Torpedó Magyarország 1945-től 1956-ig 10–30 perc között ismeretek felidézése, ellenőrzése 53
Memóriajáték erdőn-mezőn a múltban Magyarország 1945-től 1956-ig 10–30 perc között ismeretek felidézése 54
Asszociációs szólánc a Kádár-korszak kevesebb mint 10 perc ismeretek felidézése 55

Ki van a hátamon? 
a demokratikus viszonyok kiépítése  
Magyarországon

több mint 30 perc ismeretek felidézése, rendszerezése 56

Névjegykártya 
a demokratikus viszonyok kiépítése  
Magyarországon

több mint 30 perc ismeretek felidézése, rendszerezése 57

Törvénykönyv korszakokon átívelő több mint 30 perc ismeretek felidézése, elmélyítése 58
Példaképek korszakokon átívelő 10–30 perc között ismeretek felidézése 59
Lépj tovább! korszakokon átívelő 10–30 perc között ismeretek felidézése, elmélyítése 59
Rajzoljunk együtt! korszakokon átívelő 10–30 perc között ismeretek felidézése 60
„Amerikából jöttünk” korszakokon átívelő kevesebb mint 10 perc ismeretek felidézése, elmélyítése 61
Csoportalakítás korszakokon átívelő kevesebb mint 10 perc ismeretek elmélyítése 62
Puff korszakokon átívelő kevesebb mint 10 perc ismeretek felidézése, ellenőrzése 63
Telefonos segélyhívás korszakokon átívelő kevesebb mint 10 perc ismeretek rendszerezése, elmélyítése 63
Csoportosan elkövetett rablás korszakokon átívelő kevesebb mint 10 perc ismeretek felidézése, ellenőrzése 64
Ki hiányzik a képről? korszakokon átívelő 10–30 perc között ismeretek felidézése, elmélyítése 65
Szerencsére/sajnos korszakokon átívelő 10–30 perc között ismeretek felidézése 66
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A JÁTÉK CÍME TÖRTÉNELMI TÉMAKÖR SZÜKSÉGES IDŐKERET A JÁTÉK CÉLJA OLDALSZÁM
Évszámdobó korszakokon átívelő 10–30 perc között ismeretek felidézése, ellenőrzése 67
Énvers korszakokon átívelő 10–30 perc között ismeretek felidézése 67
Kvízjáték korszakokon átívelő 10–30 perc között ismeretek felidézése, ellenőrzése 69
Kinek a szájából korszakokon átívelő kevesebb mint 10 perc ismeretek elmélyítése 70
Ha magyar király lehetnék… korszakokon átívelő 10–30 perc között ismeretek felidézése, elmélyítése 71
Királyt a várból korszakokon átívelő 10–30 perc között ismeretek felidézése, elmélyítése 73
Üzenet a háton korszakokon átívelő 10–30 perc között ismeretek felidézése 73
Hopp korszakokon átívelő kevesebb mint 10 perc ismeretek felidézése, rendszerezése 74
Dominó korszakokon átívelő kevesebb mint 10 perc ismeretek felidézése, rendszerezése 75
Hirdetés korszakokon átívelő kevesebb mint 10 perc ismeretek felidézése, rendszerezése 75
Ábécé korszakokon átívelő kevesebb mint 10 perc ismeretek felidézése, rendszerezése 76
Így hallottam... / Azt beszélik... korszakokon átívelő 10–30 perc között ismeretek elsajátítása, elmélyítése 77
Fogalmad sincs korszakokon átívelő kevesebb mint 10 perc új ismeretek elsajátítása 77
Tabu korszakokon átívelő kevesebb mint 10 perc ismeretek rendszerezése, elmélyítése 78
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A JÁTÉK CÍME TÖRTÉNELMI TÉMAKÖR SZÜKSÉGES IDŐKERET A JÁTÉK CÉLJA OLDALSZÁM
Évszámdobó korszakokon átívelő 10–30 perc között ismeretek felidézése, ellenőrzése 67
Énvers korszakokon átívelő 10–30 perc között ismeretek felidézése 67
Kvízjáték korszakokon átívelő 10–30 perc között ismeretek felidézése, ellenőrzése 69
Kinek a szájából korszakokon átívelő kevesebb mint 10 perc ismeretek elmélyítése 70
Ha magyar király lehetnék… korszakokon átívelő 10–30 perc között ismeretek felidézése, elmélyítése 71
Királyt a várból korszakokon átívelő 10–30 perc között ismeretek felidézése, elmélyítése 73
Üzenet a háton korszakokon átívelő 10–30 perc között ismeretek felidézése 73
Hopp korszakokon átívelő kevesebb mint 10 perc ismeretek felidézése, rendszerezése 74
Dominó korszakokon átívelő kevesebb mint 10 perc ismeretek felidézése, rendszerezése 75
Hirdetés korszakokon átívelő kevesebb mint 10 perc ismeretek felidézése, rendszerezése 75
Ábécé korszakokon átívelő kevesebb mint 10 perc ismeretek felidézése, rendszerezése 76
Így hallottam... / Azt beszélik... korszakokon átívelő 10–30 perc között ismeretek elsajátítása, elmélyítése 77
Fogalmad sincs korszakokon átívelő kevesebb mint 10 perc új ismeretek elsajátítása 77
Tabu korszakokon átívelő kevesebb mint 10 perc ismeretek rendszerezése, elmélyítése 78
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KÁRTYÁS PÁRKERESŐ

Ajánlott tagozat: alsó, felső 
Az eredeti  játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/633  
Eszközigény: annyi kártyapár, ahány pár van 
Időkeret: 10–30 perc között
Munkaforma: kiscsoportos, teljes csoport
Célja: ismeretek felidézése, ellenőrzése
Történelmi témakör: a népvándorlás és a honfoglalás  

 
Készítsük elő a kártyákat, amelyek egyértelmű párokat alkotnak. A játék három körből áll – de 
ezt ne közöljük előre.  
1.  A körben állóknak képpel lefelé kiosztunk egy-egy kártyát. Ezt adott jelzésre mindenki fel-

teszi a homlokára úgy, hogy közben megnézi a saját lapját. A játékosok feladata az, hogy 
megkeressék a párjukat. Közben beszélhetnek egymással, és mozoghatnak a térben. 

2.  Az előző körhöz hasonlóan mindenki a párját keresi, de most nem beszélhetnek keresés 
közben.  

3.  Mindenki találja meg a párját úgy, hogy közben nem beszélhetnek, és nem is mozdulhatnak 
el a helyükről. Aki úgy gondolja, készen van, egyértelműen jelezze, miközben némán és moz-
dulatlanul a helyén marad. Amikor mindenki úgy érzi, hogy megvan, ki a párja, a játékvezető 
jelzésére a játékosok menjenek oda a párjukhoz, és nézzék meg a kártyáikat. 

A játékvezető készüljön egy listányi szópárral, állítással, amellyel a már ismert történelmi sze-
mélyekre, eseményekre kérdez rá. 

1. kép: A Szent Korona, a jogar, az országalma és a koronázási kard (forrás: T photography / Shutterstock.com)
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A magyar népvándorlás és honfoglalás témaköréből például: 
Hunor – Magor 
Ópusztaszer – vérszerződés 
Honfoglalás – Vereckei-hágó 
Koppány – pogányság 
Szent István – kereszténység 
Imre herceg – Szent István intelmei 
Augsburg – kalandozás 

Nehezített játék ajánlott a felső tagozatosoknak: a saját kártyánkon kívül mindenkiét látjuk, és 
így találjuk meg a párunkat! 

ASSZOCIÁCIÓS LABDA

Ajánlott tagozat: alsó, felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/20 
Eszközigény: labda
Időkeret: kevesebb mint 10 perc
Munkaforma: teljes csoport
Célja: ismeretek felidézése, elmélyítése
Történelmi témakör: a honfoglalás és az Árpád-kor

A csapat körben áll. Mondjunk egy fogalmat a honfoglalással vagy az Árpád-korral kapcso-
latban, majd dobjuk a labdát az egyik tanulónak, akinek a labdát elkapva mondania kell egy 
kapcsolódó újabb fogalmat. Ha jót mond, mondhat még egyet, miközben a labdát egy másik 
tanulónak dobja.

Például:
Tanár: „Aranybulla.” Tanuló 1.: „II. András.” Tanuló 1.: „Tatárjárás.” Tanuló 2.: „IV. Béla.” 
Ha nem elég egyértelmű a kapcsolat, megállíthatjuk a játékot, és megkérhetjük a tanulót, hogy 
magyarázza el.
Nehezítheti a játékot, ha a tanulóknak asszociációs sort kell mondaniuk. Például: II. András -> 
Aranybulla -> nemesek -> hűbériség -> vazallus -> földbirtok. 

Variáció: 
Mondjunk egy fogalmat és egy számot, például „vezér”, „hét”. A következő hét tanulónak a hét 
vezér nevét kell elsorolnia. Az utolsó mondhat újabb fogalmat és számot, például „Árpád-házi 
királyok”, „nyolc”.

További ajánlott témakörök: 
Alsó tagozatban az 1848/49-es forradalom és szabadságharc témakörét javasoljuk, különös 
tekintettel március 15-ére.
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MÁST GONDOLUNK

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/948 
Eszközigény: szerepkártyák
Időkeret: több mint 30 perc
Munkaforma: teljes csoport
Célja: ismeretek felidézése, rendszerezése
Történelmi témakör: az Árpád-kor

Alakítsunk a tanulókból két 5 fős csapatot. Ez történhet önkéntes jelentkezéssel vagy vélet-
lenszerű választással. A többiek ebben a játékban megfigyelők lesznek. Ezt követően adjuk 
meg a csapatoknak a képviselendő állításokat. Például az egyik csapat amellett kell, hogy 
érveljen, hogy szerencsésebb lett volna, ha a pogány magyarok nem vették volna fel a ke-
reszténységet, míg a másik csapat a kereszténység felvétele mellett kell, hogy kiálljon. A csa-
patok kapnak tíz perc felkészülési időt, hogy összegyűjtsék gondolataikat a vitára. Mindkét 
csapat hét perc kerettel rendelkezik a vita során. Ennek beosztásáról szabadon dönthetnek. 
A csapaton belül lesz két szóvivő és három tanácsadó. Ezen szerepek kiosztásához előzetesen 
elkészített szerepkártyákat húzatunk mindkét csapat tagjaival. A vitát tetszés szerint bárme-
lyik csapat kezdheti, de egy felszólalás nem lehet hosszabb három percnél. Eközben a másik 
fél nem szólhat közbe, csak miután a felszólalók befejezték a mondandójukat. A megfigyelők 
eközben figyelik az érveket, a cáfolatokat és a vitastílust, és jegyzetet készítenek arról, mi 
az, ami tetszett, mit hiányoltak, mivel nem értettek egyet, és milyen javaslatuk lenne az 
eredményesebb érdekképviseletre. Mikor mindkét csapat felhasználta a rendelkezésére álló 
idejét, vagy már nem kívánnak további hozzászólást tenni, akkor megkérjük a megfigyelő-
ket, hogy titkos szavazással adják le a voksukat, melyik csapat volt számukra meggyőzőbb. 
Ez történhet úgy, hogy mindenki becsukja a szemét, és megkérjük, hogy először az tegye 
fel a kezét, akinek az egyes számú csapat volt a meggyőzőbb, majd az, aki a kettes szá-
mú csapatra szavaz. Egy másik lehetőség, hogy a csapatok cetlikre írják fel a szavazatukat. 
A begyűjtött szavazatok eredményét jegyezzük le, de még ne hirdessünk győztest, hanem 
kérjük meg a megfigyelőket, hogy osszák meg észrevételeiket a vitában részt vevő felekkel 
kapcsolatban. Itt fontos, hogy emeljék ki a számukra pozitív megnyilvánulásokat, és hogy 
a kritikát, javaslatot építő módon fogalmazzák meg. A megfigyelők beszámolói után hirdessük 
ki az eredményt, és tapsoljuk meg a győzteseket. Amennyiben szükségesnek látjuk, foglaljuk 
röviden össze a történelmileg hiteles eseményeket, következtetéseket.

Megjegyzés: 
A vitáknak meg kell felelniük a tiszteletteljes és agressziómentes kommunikáció alapértékeinek. 
Ennek fényében nem elfogadható az olyan viselkedés, amely a vitapartnerrel szemben sértő 
vagy bántó.
A felkészülés során a csapatok összegyűjtik az érveiket is, de ebben a személyes meggyőződé-
sük nem játszik szerepet, hiszen itt egy kapott állítást kell képviselniük, amivel adott esetben 
nem is értenek egyet. A nézőpontváltással azonban lehetőség nyílik arra, hogy az eltérő véle-
ményeket is megismerjék. A játék során a diákok megtanulják, hogy azonos dolgokról másként 
is lehet gondolkodni, és megértik, hogy az övéktől eltérő vélemény mellett is szólhatnak érvek.
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További lehetséges vitapárok: 
királyság vagy demokrácia, Habsburg- vagy török szövetség, háború vagy semlegesség, antant 
vagy központi hatalmak

KERESD MEG A KIRÁLYOD! 

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/otlet/69 
Eszközigény: cédulák az idézetekkel, személyekkel, fogalmakkal, helyszínekkel
Időkeret: kevesebb mint 10 perc
Munkaforma: teljes csoport
Célja: ismeretek elmélyítése
Történelmi témakör: a 14–15. századi magyar királyok

Osszunk ki a tanulóknak cédulákat, melyeken személyek, fogalmak, események, helyszínek és 
idézetek szerepelnek. A tanulók feladata, hogy csoportot alakítsanak az alapján, hogy melyik 
vegyesházi királyhoz köthetők a cédulák, melyik király uralkodása alatt történt az idézetekben 
olvasható esemény. A csapat neve a király neve lesz. Annyi királynév kell, ahány csoportot aka-
runk alakítani, és annyi cédula az adott királyhoz, ahány fős csoportot szeretnénk.

Például:
1.  I. Károlyhoz kapcsolódóan: Zách Felicián, visegrádi királytalálkozó, aranyforint,  

rozgonyi csata (Arany János: Zách Klára)

 „»Életed a lyányért »Gyermekemért gyermek:
 Erzsébet királyné!« Lajos, Endre, halj meg!«
 Jó szerencse, hogy megváltja Jó szerencse, hogy Gyulafi
 Gyönge négy ujjáért. Rohan a fegyvernek.”

2.  I. Lajoshoz kapcsolódóan: Toldi Miklós, nápolyi hadjáratok, perszonálunió  
Lengyelországgal, pestisjárvány (Arany János: Toldi)

 „Hogy miért borult el a király orcája, »Mégis van egy módon kegyelem számára,
 Azt nem mondta Györgynek, ez sem tudokálta; Hozasd fel a fiút mielőbb Budára:
 Hallgattak sokáig; végre a felséges Egy erős cseh ví bajt Duna szigetében,
 Király így töré meg a nagy csendességet: Sok derék vitézem mult ki már kezében.«”

3.  V. Lászlóhoz kapcsolódóan: Hunyadi László kivégeztetése, nándorfehérvári csata, Cillei 
Ulrik, Prága (Arany János: V. László)

 „»Messze még a határ?
 Minden perc egy halál!«
 »Legitten átkelünk,
 Ne félj uram: velünk
 A gyermek, a fogoly.«”
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4.  Hunyadi Mátyáshoz kapcsolódóan: fekete sereg, Bécs, reneszánsz kultúra, corvinák 
(Arany János: Mátyás anyja)

 „Gyermekem!
 Ne mozdulj
 Prága városából;
 Kiveszlek,
 Kiváltlak
 A nehéz rabságból.”

KINEK A BŐRÖNDJE?

Ajánlott tagozat: alsó 
Az átdolgozott játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/212
Eszközigény: nincs
Időkeret: kevesebb mint 10 perc
Munkaforma: teljes csoport
Célja: ismeretek felidézése, elmélyítése
Történelmi korszak: a 14–15. századi magyar királyok

A gyakorlatban a kijelölt játékosnak ki kell találnia, hogy ki az a történelmi személy, akinek 
a képzeletbeli bőröndjében lévő tárgyakat a tanulótársai felsorolják.
Jelöljünk ki egy kezdőjátékost, aki kimegy a teremből. A többiek a segítségünkkel egyezzenek 
meg egy történelmi személyben, akinek a képzeletbeli bőröndjét fogják a tanulók összeállítani. 
Amikor a kiválasztott tanuló visszajön, a tanulók elkezdik sorolni a bőröndbe tett tárgyakat, neki 
pedig meg kell mondania, hogy kié lehet a bőrönd.
Határozzuk meg előre, hogy a tanuló hányszor tippelhet. Ha hibás a tipp, a többiek mondjanak 
újabb tárgyakat. Ezek állhatnak szorosabb kapcsolatban a híres emberrel, de lehetnek távo-
labbi asszociációk is. Lehetőleg ezekkel kezdjünk. A tanulóknak nagy segítség, ha a játék első 
körében mi sorolunk fel tárgyakat, így jobban megértik, hogy milyen kapcsolódásra gondolunk 
a tárgyak és a személy között. 

Néhány példa:
Nagy Lajos bőröndje: lepra elleni kenőcs, egy szelet nápolyi, Itália-térkép, pirog, egy dalmata-
kölyök
I. Károly (Károly Róbert) bőröndje: géz és sebtapasz, egy csokor liliom, egy régi papírpénz, 
egy jegy az 1-es villamosra, egy évkönyv a kiskirályok arcképével, születési anyakönyvi kivonat 
Nápolyból, egy Arany János-balladáskötet
Luxemburgi Zsigmond bőröndje: egy meghívó a konstanzi zsinatra, egy személyi, amiből kide-
rül, hogy a tulajdonos hármas állampolgár, prémes füles sapka, egy kehely
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HÁROM KÍVÁNSÁG

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/618 
Eszközigény: írólap, toll, névvel ellátott kártya 
Időkeret: 10–30 perc között
Munkaforma: páros, kiscsoportos 
Célja: ismeretek felidézése
Történelmi témakör: a 14–15. századi magyar királyok 

A párok húzzanak egy kártyát, amelyen egy-egy király neve áll. Egy király neve több kártyán 
is szerepelhet. 
Minden pár kap egy írólapot, amelyre írhat három kívánságot a kártyán szereplő király nevében. 
Kérhet valamit önmagának, a családjának vagy bárkinek. Miután mindenki elkészült, összehajt-
va begyűjtjük a lapokat, és megkeverjük őket. Véletlenszerűen húzunk közülük, és felolvasás 
után megpróbáljuk kitalálni, ki írhatta a kívánságokat. A játékvezető nagyon figyeljen, hogy 
pozitív, elfogadó légkör legyen a gyakorlat alatt. 
Egy másik lehetőség, hogy nem áruljuk el a király nevét, csak a három kívánságát, és ezekből 
kell a többi tanulónak kitalálnia, vajon melyik uralkodó kívánságairól lehet szó. Fel kell hívni 
a tanulók figyelmét arra, hogy olyan kívánságokat írjanak, amelyek az adott királyra jellemzők, 
de azért ne legyenek annyira egyértelműek, hogy kapásból megfejtsék a többiek.
Javasolt királyok, illetve kormányzó a 14–15. századból: Károly Róbert, Nagy Lajos, Luxemburgi 
Zsigmond, V. László, I. Ulászló, Hunyadi János és Mátyás

GONDOLATTÉRKÉP

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/otlet/275 
Eszközigény: csomagolópapír, rajzeszközök
Időkeret: kevesebb mint 10 perc
Munkaforma: kiscsoportos
Célja: új ismeretek elsajátítása
Történelmi témakör: a 14–15. századi magyar királyok
Egyéb: az olvasmány a Történelem Tankönyv 6. (OH-TOR06TA) 25. oldalán található

A gondolattérkép egy vizualizációs szervező eszköz amely jól alkalmazható adott témához kap-
csolódó fogalmak, események rendszerezéséhez, áttekintéséhez. 
Alkossunk kiscsoportokat a tanulókból! Olvassák el a „Vendégségben Mátyás királynál” című 
olvasmányt. Ezután készítsenek gondolattérképet az olvasmányban előforduló ételfajtákról, fű-
szerekről, élelmiszerekről. 
A tanulók az olvasmányban előforduló ételeket, ételtípusokat és ételösszetevőket post-itek-
re írják fel. Ezek után beszéljék meg kiscsoportban, hogy milyen szempontok szerint tudnák 
csoportosítani a felírt fogalmakat: például alapanyag, ízesítő, készétel, főétel stb. Egy csoport 
készíthet több gondolattérképet is. 
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A kiscsoportok mutassák be az elkészült gondolattérképeket. Együtt beszéljük meg, hogy mi-
lyen rendezőelveket használtak. 
A módszer jól használható szinte bármely történelmi korszak feldolgozásához.

KILÖTTYENYT A KÁVÉ

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/otlet/275 
Eszközigény: cédulák az idézetekkel, személyekkel, fogalmakkal, helyszínekkel
Időkeret: kevesebb mint 10 perc
Munkaforma: kiscsoportos
Célja: ismeretek rendszerezése, elmélyítése
Történelmi témakör: a 14–15. századi magyar királyok

A gyakorlat a gondolattérkép egy variánsa, mely több előkészületet igényel. Az alapötlet, hogy 
mi készítünk egy gondolattérképet, aminek bizonyos elemeit nem lehet elolvasni, és a tanulók-
nak kell kitölteniük a hiányokat. Ki kell találniuk, hogy milyen fogalmak kerülhetnek oda.
A gyakorlatot másképpen is játszhatjuk. 
Készítsünk egy gondolattérképet valamelyik király uralkodásának főbb jellemzőiről, esemé-
nyeiről. A térkép egyes elemeit (a főbb rendszerező elveket és az alájuk tartozó fogalmakat) 
post-itekre írjuk fel. 
Alkossunk kiscsoportokat. A tanulók feladata, hogy a post-itekre írt elemeket rendszerezzék, 
vagyis megtalálják a fő rendszerező elveket (esetleg azon belül más fogalmakat), és az egyes 
konkrét fogalmakat be tudják sorolni a megjelölt kategóriákba. 

Eredeti gondolattérkép:
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Hiányos gondolattérkép:

Gondolattérkép mozaikból:

Nápoly

hadviselés

kilenced

igazság-
szolgáltatás

külpolitika

az úriszék
megerősítése

belpolitika

Havasalföld

adózás

Nagy Lajos
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BOTLADOZÓ TÖRTÉNELEM – KERESD A HIBÁT!

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/otlet/1163
Eszközigény: nincs
Időkeret: kevesebb mint 10 perc
Munkaforma: teljes csoport
Célja: ismeretek rendszerezése
Történelmi témakör: Hunyadi János és kora

A tanulók által már elsajátított témával kapcsolatban írjunk néhány olyan állítást, melyek egé-
szen apró pontatlanságot vagy akár komolyabb tévedést is tartalmaznak. A legjobb, ha mind-
kettőből van benne. A tanulóknak meg kell találniuk ezeket.
Ezt követően alkossanak csoportokat, és ők maguk is írjanak ilyen állításokat egy-egy kiosztott 
tananyagrészhez kapcsolódóan.

Javaslat:
Hunyadi János élete
Helyes történelmi tények:
A Hunyadi család a Havasalföldről származott, mely a Magyar Királyság délkeleti részén fek-
szik. A család címerállata a holló, mely egy gyűrűt tart a csőrében. Hunyadi János I. Ulászló 
lengyel királyt támogatta V. László ellenében a magyar trón megszerzéséért vívott csatákban. 
Szolgálataiért cserébe óriási földbirtokokat és számos tisztséget is kapott. Hunyadi birtokai 
jövedelmének nagy részét ütőképes haderő kialakítására és működtetésére fordította, elsősor-
ban a nehézlovasságra. A gyalogságot továbbra is a szekerekből összeállított várak védésére 
használta. Az ún. hosszú hadjárat során a magyar haderő behatolt az Oszmán Birodalomba, és 
a várnai csatában vereséget szenvedett, I. Ulászló pedig meghalt.

Hibás tényekkel:
A Hunyadi család a Havasalföldről származott, mely a Magyar Királyság északkeleti részén 
fekszik. A család címerállata a holló, mely kígyót tart a csőrében. Hunyadi János I. Ulászló 
lengyel királyt támogatta V. László ellenében a magyar trón megszerzéséért vívott csatákban. 
Szolgálataiért cserébe óriási földbirtokokat és számos tisztséget is kapott. Hunyadi birtokai jö-
vedelmének nagy részét külhoni zsoldosok megfizetésére fordította. Hadseregének fő ere-
jét a fürge és mozgékony könnyűlovasság adta. A gyalogságot továbbra is a szekerekből 
összeállított várak védésére használta. Az ún. hosszú hadjárat során a magyar haderő behatolt 
az Oszmán Birodalomba, és a várnai csatában vereséget szenvedett, I. Ulászló pedig az egyik 
csatában súlyos sérülést szenvedett, és a hazaúton meghalt.
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HERCEG ÚRFI VIZSGÁJA

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/148 
Eszközigény: nincs
Időkeret: több mint 10 perc
Munkaforma: teljes csoport
Célja: ismeretek rendszerezése
Történelmi témakör: Hunyadi János és kora

A herceg úrfi nagyon buta, de nem lehet megbuktatni a vizsgán, ezért a vizsgáztató előre 
megadta neki a válaszokat, amit ő tisztességesen be is magolt. A tanár sajnos közben a nagy 
felfordulásban elhagyta a kérdéseket, de már nincs ideje a vizsga előtt újraírnia őket. A tanulók 
feladata, hogy kiscsoportokban írjanak kérdéseket az általunk meghatározott válaszokhoz. 

Például: 
Ütőképes haderő létrehozására. Lehetséges kérdés: Mire fordította birtokainak jelentős részét 
Hunyadi János? 
Minden csoport kapjon 3–4 választ, amihez kérdéseket kell írniuk. A végén a diákok közösen 
fejtsék meg a csoportok által feltett kérdéseket. 

Javaslatok: 
• a Magyar Királyság déli kapujának – Védelmi szempontból minek tartották Nándorfehér-

várt, hogyan emlegették? 
• a déli végvárak fejlesztésére – Mire fordította birtokai jövedelmét Hunyadi János?
• Ulászlót – Kit támogatott Hunyadi János V. László ellenében?
• a szpáhikkal szemben – Kikkel szemben volt egyértelmű erőfölényben a nehézlovas lovagi 

haderő?
• Várnánál elesett – Hogyan halt meg I. Ulászló magyar király?
• V. László nagykorúvá válásáig – Meddig nevezték ki kormányzónak Hunyadi Jánost?
• Konstantinápoly elfoglalása után – Melyik város elfoglalása után indított újabb hadjáratot  

II. Mohamed a magyar királyság ellen?
• Hunyadi János sógora védte – Ki védte 1456-ban Nándorfehérvár várát a törökkel 

szemben?  
• a török flotta legyőzése – Hunyadi János seregei számára mi biztosította az utat Nándor-

fehérvár felé? 
• pestisben – Milyen betegségben hunyt el Hunyadi János?
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SAJÁT MINIKÓDEX ELKÉSZÍTÉSE ÚJRAPAPÍRBÓL  

Ajánlott tagozat: alsó, felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/otlet/42 és 
https://www.csodaszarvasprogram.hu/otlet/49 
Eszközigény: turmixgép, víz, papírmassza, fa képkeretre feszített szúnyogháló és fa képkeret 
háló nélkül szitának, merítőkád, földfestékek, diófapác, gyapjúszál, teafű, kávézacc, filclap, 
sodrófa, csipesz, tinta, penna, nádtoll, vízbázisú festékek, famentes rajzlap, ragasztó, olló, 
lyukasztó, bőrszíj, raffia
Időkeret: több mint 30 perc
Munkaforma: kiscsoportos
Célja: új ismeretek elsajátítása, elmélyítése
Történelmi témakör: Hunyadi Mátyás és kora

Előkészületek:
Osszuk a tanulókat 5–6 fős kiscsoportokba! Minden csoport készítse el a saját minikódexét 
közösen kiválasztott, az igazságos Mátyás királyról szóló kedvenc meséjével. A tanulók hozza-
nak otthon gyűjtött, minél világosabb, semmiképpen sem színes újságpapírt, papír tojástartót. 
Az összegyűjtött papírokat tépjék apró darabokra, és egy éjszakára áztassák vízbe. Az így 
elkészült masszát kisebb adagonként, gépben turmixoljuk pépessé. Ettől kezdve a tanulók te-
vékenykedjenek önállóan, de természetesen kísérjük állandó figyelemmel munkájukat, segítve 
őket, amennyiben szükséges. A pépet tegyék bele a merítőkádba (lavór is megfelel), és vízzel 
hígítva, kézzel jól keverjék össze. A masszát ebben a fázisban színezhetik földfestékek, diófapác 
vagy más növényi eredetű anyag felhasználásával. A papír textúráját még egyedibbé tehetik, 
ha gyapjúszálat vagy kávézaccot szórnak merítéskor a felületre. A szitát – függőlegesen tartva 
– merítsék bele a pépes vízbe, majd fordítsák vízszintes helyzetbe. Apró, szitáló mozgatással, 
a pépet a felületen egyenletesen eloszlatva óvatosan emeljék ki a vízből, vigyázva, hogy a pép 
ne csússzon le. Várják meg, amíg a víz alul lecsorog, majd vegyék le a szita felső keretét, és egy 
határozott mozdulattal borítsák rá a filclapra. Fontos, hogy a kimerített papírnak nem szabad 
lelógnia a filcről. Így készítsenek csoportonként 3–4 darab papírt, melyeket egymásra borítva 
helyezzenek el (papír, filc, papír, filc stb.). Végül préseljék ki belőle valamilyen nehezék, például 
sodrófa segítségével a maradék vizet. Egyenként, szárítóra felcsipeszelve szárítsák meg a la-
pokat.

Összeállítás, dekorálás:
A megszáradt merített papírlapokat tépjék méretre (a kézműves hatás megtartása érdekében 
fontos, hogy ne ollót vagy kést használjunk). Tipp: a kívánt vágási szél mentén a papírt óvatosan 
vizezzék be, majd két kézzel (ellentétes irányba húzva) válasszák szét a nedves csík mentén. 
A kiscsoportok a 3–4 lapra nádtollal, pennával és tintával vagy tussal írják le a kiválasztott 
mesét vagy meserészletet, a bekezdések, fejezetek kezdőbetűit nagy méretben, kidíszítve ké-
szítsék el. Diófapáccal vagy vízbázisú festékkel illusztrálják is a történetet. Vízbázisú festéket 
csak abban az esetben használjanak, ha teljesen kiszáradtak a lapok. Amennyiben ez nem tör-
tént meg, külön készítsék el az illusztrációkat famentes rajzlapra, és ragasszák be a kódexbe. 
A borítót dekorálják illusztrációkkal vagy raffiával. Lyukasszák ki a lapokat, és fűzzék össze őket 
bőrszíjjal.
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Minden csoport mutassa be a minikódexét. Beszélgessünk a tanulókkal a kódexkészítésről: kik, 
milyen nyelven, kiknek a megbízásából készítették őket; mennyi időbe telhetett egy kódexet 
megírni; mik azok az iniciálék; mi váltotta le a kézzel készült könyveket stb. Mutassunk nekik 
híres kódexekről, például a Képes Krónikáról vagy Hunyadi Mátyás corvináiról képeket.

CÍMERKÉSZÍTÉS

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/otlet/402 
Eszközigény: csomagolópapír, rajzeszközök
Időkeret: kevesebb mint 10 perc
Munkaforma: kiscsoportos
Célja: új ismeretek elsajátítása
Történelmi témakör: Hunyadi Mátyás és kora 

A gyakorlat célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a címerállatok jelentésével és néhány – 
a címertanban használt – szimbólummal.
Minden kiscsoportnak adjunk egy címerállatot (sas, bagoly, farkas, medve stb.), de a csoportok 
maguk is választhatnak. Végezzenek internetes kutatómunkát, amely során az alábbi kérdé-
sekre kell válaszolniuk: 
Mit szimbolizál ez az állat a címertanban? 
Melyik család címerében szerepel? 
Melyik város címerében szerepel? 
Keressetek egy címer-eredettörténetet!

Ezek után a csoportok tervezzenek címert maguknak, amiben szerepel a címerállat. Találják ki 
a címer eredettörténetét, amelyben megmagyarázzák, hogy miért kapta a család a címert, és 
melyik szimbólum mit jelent benne.
Az elkészült címereket és az eredettörténeteket a csoportok mutassák be egymásnak!

JÖN A TÖRÖK!

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/62 
Eszközigény: papírlapok a 16. századi magyarországi városok neveivel
Időkeret: kevesebb mint 10 perc  
Munkaforma: teljes csoport
Célja: ismeretek elmélyítése
Történelmi témakör: török háborúk Magyarországon

Terítsünk le papírlapokat, melyekre előzőleg 16. századi magyarországi települések neveit írtuk 
fel. A tanulók sétáljanak a térben a leterített papírok körül, majd egy kijelölt végvári őrszem 
kiáltsa el magát: „Jön a török!”. A kiáltás után az őrszem ötig számol, ezalatt a többieknek 
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gyorsan rá kell állniuk a papírokra úgy, hogy egy testrészük sem érhet a padlóra. Akié leér, azt 
megfogta a török, és elvitték janicsárnak. Minden török betörés után vegyünk el egy papírla-
pot olyan sorrendben, ahogyan a törökök a valóságban elfoglalták a városokat. A tanulóknak 
egymást segítve kell az egyre kisebb „Magyar Királyság” és „Erdélyi Fejedelemség” városaiban, 
például Sopronban, Pozsonyban, Kolozsváron vagy Kassán elférniük. A papírokat a játék kezde-
tén leteríthetjük vagy leteríttethetjük a városok valódi, egymáshoz képesti elhelyezkedéséhez 
hasonlóan.

Variációk:
A tanulóknak a „Jön a török!” kiáltás után úgy kell ráállniuk a papírokra, hogy azt az egyet érin-
tetlenül hagyják, amely szerintük legközelebb ki fog esni, vagyis amit következőnek elfoglaltak 
a törökök. Meg is tippelhetik az évszámot. 
Például:
Nándorfehérvár – 1521
Mohács – 1526
Buda – 1541
Esztergom – 1543
Drégely, Temesvár és Szolnok – 1552 
Tata - 1558
Szigetvár - 1566
Eger - 1596

MESÉLŐ VÁRFALAK

Ajánlott korosztály: felső
Az eredeti játék linkje: nincs
Eszközigény: papír, toll, kinyomtatott képek, internet
Időkeret: kevesebb mint 10 perc
Munkaforma: kiscsoportos, teljes csoport
Célja: ismeretek elmélyítése
Történelmi témakör: török háborúk Magyarországon

A tanulók feladata, hogy kitalálják, melyik magyarországi várról, híres épületről mesélünk. Ké-
szítsünk el előre néhány leírást, melybe a vár / az építmény földrajzi elhelyezkedését, történelmi 
szerepét és a hozzá köthető történelmi személyeket, eseményeket is beleszőjük. A leírást felol-
vassuk, majd a tanulóknak ki kell találniuk, hogy melyik építményről van szó. 
Ezután 3–4 fős kisebb csoportokban a tanulók maguk is készíthetnek ilyen leírásokat, és felol-
vashatják őket egymásnak. Ehhez jó, ha tudunk internetelérést biztosítani.
Sárospatak: Falaimat I. Endre királyunk parancsára kezdték el építeni. A bástyákról, a barbakán 
tetejéről és az őrtornyokból gyönyörű kilátás nyílik Zemplén kies vidékére. Borospincéimben 
egy híres magyar borvidék borait tartottam, mely karnyújtásnyira van tőlem. Voltam a Dobó 
és a Bocskai család birtokában is. Otthont adtam a Wesselényi-összeesküvésnek. Kedvenc fe-
jedelmemet száműzték. Hol a kurucok, hol a labancok laktak. Sajnos a 19. század vége felé 
a Windisch-Gräetz család tulajdona lettem. Gyakran találkozhatsz velem, ha papírpénzzel fi-
zetsz. A Bodrog partjára építettek.
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Eger: Egy híres borvidék közelében fekszem. Falaimat riolittufából húzták fel, ezért a nagyobb 
hidegek utáni olvadásokkor egyes szakaszaimat rendre elveszítettem. Az oszmánokkal szem-
ben kialakított végvárrendszer fontos tagja voltam. Védműveimet Alessandro Vedani tervei 
alapján népszerűsítették. A 16. század közepén a török seregek nem bírtak velem. Végül III. 
Mehmed szultánnak sikerült bevennie.
Kőszeg: Már 802-ben említést tesznek rólam. A tatár pusztítás után épült meg az Alsóváram. 
III. András leromboltatta. 1327-ben Károly Róbert foglalt el. A 15. században a Habsburgok 
kezére kerültem, pedig tőlük kellett volna védenem az országot. Legjelentősebb ostromomat 
Szulejmán seregétől szenvedtem el 1532-ben. Várkapitányom alig 1000 fővel védte a hazát, 
akik közt nem sok fegyverforgató volt. Végül nyolc tornyomra kitűzték a török lobogót.

TÉRFÉLVÁLASZTÓ

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/187
Eszközigény: kötelek vagy más térelválasztók, névpárok papírokon
Időkeret: kevesebb mint 10 perc
Munkaforma: teljes csoport
Célja: ismeretek rendszerezése, elmélyítése
Történelmi témakör: portrék és történetek Magyarország kora újkori történetéből

A játék a már elsajátított ismeretek, tudásanyag ellenőrzésére alkalmas. A gyakorlat során 
a tanár a tanulóknak két történelmi személyre vonatkozóan állításokat mond, és a diákok-
nak térben való mozgásukkal kell jelezniük, hogy melyikükre igaz az állítás. A játék előké-
szítéséhez az osztályterem közepén két kötélből alakítsunk ki egy 2 méter széles sávot, 
és ettől jobb és bal oldalra is legyen szabad terület, ahova a tanulók mozoghatnak majd. 
A választott két történelmi személy nevét helyezzük el a középső sáv jobb, illetve bal ol-
dalán. A tanulók a játék kezdetén a középső sávban állnak. A pedagógus felolvassa az első 
állítást, a tanulók pedig arra a térfélre futnak, ahol annak a történelmi személynek a neve 
található, akire szerintük igaz az állítás. Ha az állítást mindkét személyre igaznak érzik, állva 
középen maradnak. Ha egyikre sem érzik annak, akkor a középső sávban üljenek le. A játék 
annál versenyszerűbb, minél nagyobb tétje van a hibás válasznak vagy annak, hogy valaki 
utolsónak ér az adott térfélre.

Javaslatok:
Bocskai István – II. Rákóczi Ferenc: Erdélyi fejedelem voltam (mindkettő). Az oldalamra állítot-
tam a hajdúkat (B. I.). Szabadságharcot vezettem a Habsburgok ellen (mindkettő). Édesapám 
Thököly Imre volt (egyik sem). Pénzt verettem (R. F.). Közreműködésemmel ért véget a har-
mincéves háború (egyik sem). Prágába jártam egyetemre (R. F.). Nem száműzetésben haltam 
meg (B. I.).
Bethlen Gábor – Zrínyi Miklós (1620–1664): Uralkodásom alatt élte Erdély az aranykorát (B. 
G.). Katolikus főiskolát alapítottam Gyulafehérváron (egyik sem). Egyik nevelőm Pázmány Péter 
esztergomi érsek volt (Z. M.). Bár a törökök ellen harcoltam, a Habsburg Birodalommal szem-
ben is megrendült a bizalmam (mindkettő). Versben emlékeztem meg dédapám és Szigetvár 
védőinek hősiességéről (Z. M.). Vadászat közben egy szarvas lerántott a nyeregből, és kioltotta 
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életemet (egyik sem). Arcképem látható a 2000 forintos bankjegyen (B. G.). A tudományok, a jó 
neveltetés rendkívül fontos szerepet játszottak az életemben (mindkettő).
Szapolyai János – Thököly Imre: Török segítséggel lettem uralkodó (mindkettő). A magyar tró-
non halálom után mostohafiam követett (egyik sem). Mivel egymásnak ellentmondó paran-
csokat kaptam, lemaradtam a mohácsi csatáról (Sz. J.). Létrehoztam egy új fejedelemséget 
Felső-Magyarországon, ezzel az ország immár négy részre szakadt (T. I.). Követőim a Habs-
burg-párti labancok voltak (egyik sem). Nőül vettem egy erdélyi fejedelem fiának özvegyét  
(T. I.). Komoly harcokat vívtam a Habsburgok ellen (mindkettő).

További javasolt témakörök és személyek:
Honfoglalás és Árpád-kor: Álmos – Koppány; I. István – I. László; II. András – IV. Béla
Reformkor és szabadságharc: Kossuth Lajos – Széchenyi István; Petőfi Sándor – Jókai Mór; 
Damjanich János – Batthyány Lajos
Magyarország 1945-től az 1956-os forradalom és szabadságharc leveréséig: Tildy Zoltán – Rá-
kosi Mátyás; Nagy Ferenc – Kovács Béla; Nagy Imre – Kádár János

ACTIVITY – TÖRTÉNELMI FOGALMAKKAL

Ajánlott tagozat: alsó, felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/377 
Eszközigény: előre elkészített kártyák
Időkeret: 10–30 perc között
Munkaforma: kiscsoportos
Célja: ismeretek felidézése, elmélyítése
Történelmi témakör: II. Rákóczi Ferenc élete és a Rákóczi-szabadságharc

A gyakorlatot a klasszikus Activity szabályai szerint játszhatjuk. Írjunk a feldolgozandó törté-
nelmi eseménnyel kapcsolatban tizenöt-húsz fogalmat, eseményt, személyt egy-egy cetlire. 
A tanulókból alakítsunk 4–5 fős csoportokat. Egy-egy kiválasztott tanulónak kell a sorra kerülő 
cetlin lévő fogalmat lerajzolnia, elmagyaráznia vagy elmutogatnia. A pontozási rendszert tetszés 
szerint alakíthatjuk ki.

Javasolt fogalmak:
fejedelem, Transsilvania, Aranygyapjas rend, felségárulás, trónfosztás, kuruc, labanc, irreguláris 
hadak, pénzverés, országgyűlés, libertas, adó, fegyverletétel, rajtaütés, békekötés, követ stb.
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2. kép: II. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona szobra, Munkács (forrás: Nick Nick / Shutterstock.com)

CSOPORTOS ÁLLÓKÉPEK

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/otlet/232 
Eszközigény: leírások egy személy életeseményeiről papíron
Időkeret: 10–30 perc között
Munkaforma: kiscsoportos, teljes csoport
Célja: új ismeretek elsajátítása
Történelmi témakör: II. Rákóczi Ferenc élete és a Rákóczi-szabadságharc

A gyakorlat előkészítéseképp lapokra írjuk fel II. Rákóczi Ferenc életének egy-egy részletét. Ala-
kítsunk ki 4–5 fős kiscsoportokat, és osszunk ki nekik egy-egy lapot. A csoport feladata, hogy 
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egy állóképet készítsen az adott eseményhez. Ha végiggondolták, hogy ki mit fog megformálni, 
és hogy az esemény mely mozzanatát választják ki, következhet a közös bemutató.
Kérjük meg a csoportokat, hogy egyesével formálják meg az állóképüket. Figyeljünk arra, hogy 
a csoportok az események sorrendjében mutassák be alkotásukat.
Amikor egy csoport bemutatja a képét, a többieknek ki kell találniuk, hogy mit látnak, mi törté-
nik. Kérdéseket tehetnek fel, a csoport tagjai pedig igennel és nemmel válaszolhatnak.

Jelenetek II. Rákóczi Ferenc életéből:
1. Édesapját négy hónapos korában veszítette el, édesanyja, Zrínyi Ilona ezután hozzáment 
Thököly Imréhez, a kuruc hadak főgenerálisához. Thököly nagyon keményen bánt mostohafi-
ával, szigorú katonaéletre nevelte. Rákóczi még nem volt ötéves, amikor magával vitte hadjá-
ratába. Télen-nyáron sátorban lakott, vívni, lovagolni tanult, ugyanazt a kiképzést kapta, mint 
a többi katona.
2. Miután Thököly Imrét a törökök fogságba vetették, Zrínyi Ilona több mint két évig védte 
Munkács várát a Habsburg császárral szemben, de végül kénytelen volt feladni azt. I. Lipót 
Bécsbe vitette Zrínyit, gyermekeit, a 15 éves Juliannát és a 12 éves Ferencet elszakították tőle, 
utóbbival soha többé nem találkozott.
3. II. Rákóczi Ferenc, látva a Habsburg abszolutizmus egyre erőteljesebb térfoglalását, titkos 
levelezést kezdett a francia XIV. Lajossal, a „Napkirállyal”, aki az osztrákok haderejének leköté-
sét remélte egy esetleges magyar konfliktustól. Rákóczi azonban lelepleződött, letartóztatták, 
és felségárulás vádjával a bécsújhelyi börtönbe vetették.
4. Miután a hivatalos úton történő közbenjárások kudarcot vallottak, Rákóczi felesége, Sarolta 
Amália hercegnő a férje őrzésére rendelt parancsnokkal, Gottfried Lehmann kapitánnyal meg-
tervezte Rákóczi megszöktetését. Rákóczi Lengyelországba menekült, és ott bujkált a császári 
bérgyilkosok elől, felesége pedig visszatért a családjához Németországba, a szökésben részt 
vevő fogdatisztet azonban kínvallatásnak vetették alá, lefejezték és felnégyelték.
5. A kuruc bujdosók jobbágy származású vezetője, Esze Tamás egy küldöttség élén felkereste 
Rákóczi Ferencet Lengyelországban. 1703-ban Rákóczi a felkelők élén tért haza Magyarország-
ra, a híres jelmondattal zászlaján: „Istennel a hazáért és a szabadságért”.
6. Rákóczi serege nyugat felé nyomult. A győzelmek hatására egyre több nemes csatlakozott 
a kurucokhoz. A császárhoz hű magyarok, a labancok száma egyre fogyatkozott. Az erdélyi or-
szággyűlés, látva Rákóczi sikereit, fejedelemmé választotta őt, 1705-ben pedig a Szécsényben 
tartott magyar országgyűlés Magyarország vezérlő fejedelmévé nevezte ki.
7. A kuruc csapatok Trencsénnél katasztrofális vereséget szenvedtek a császár hadától, a ve-
zetők ezután elkezdtek átpártolni a császáriakhoz. Rákóczi nem kapta meg a remélt segítséget 
a francia királytól, XIV. Lajostól, és az orosz cárral, Nagy Péterrel való szövetség sem valósult 
meg. A kuruc táborokban ráadásul a pestis is pusztított.
8. 1710-ben, a romhányi csatavesztés után Rákóczi egyre több magyarországi területet veszí-
tett el, ezért 1711. február 21-én örökre elhagyta Magyarországot. Először Lengyelországban, 
Angliában, majd XIV. Lajos haláláig Franciaországban tartózkodott. Ezután elfogadta a török 
porta meghívását, és haláláig, 1735-ig Rodostóban élt.
9. Rákóczi távozásakor Károlyi Sándorra ruházta a főparancsnokságot, aki 1711. március 14-én 
felesküdött a császárra – Rákóczi tudta nélkül. A még fegyverben lévő kuruc felkelők Szatmár 
mellett, a majtényi mezőn április 30-án letették a fegyvert. A szatmári béke, melyet valójában 
Nagykárolyban írtak alá, 1848-ig biztosította Magyarország rendi különállását a Habsburg Bi-
rodalmon belül.
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Variáció:
Az életesemények ne egymás után következzenek, és miután a diákok minden állóképet kitalál-
tak, beszéljék meg, hogyan következhettek egymás után az események, és már ennek alapján 
álljanak be ismét. 

További ajánlott témakörök:
Hunyadi Mátyás életútja; Széchenyi István életútja; az 1848/49-es forradalom és szabadság-
harc eseményei; az első világháború eseményei; a második világháború eseményei; az 1956-os 
forradalom és szabadságharc eseményei

TE DÖNTESZ!

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/233 
Eszközigény: papír, toll, kinyomtatott képek
Időkeret: kevesebb mint 10 perc
Munkaforma: kiscsoportos
Célja: ismeretek elmélyítése
Történelmi témakör: II. Rákóczi Ferenc élete és a Rákóczi-szabadságharc 

Válasszunk egy történelmi eseményt. Kezdjük el mesélni a tanulóknak, majd a történet bizo-
nyos pontjain mondjunk két válaszlehetőséget. A tanulók próbálják meg kitalálni, megtippelni, 
hogy szerintük melyik az igaz. A választáshoz használhatjuk a vízválasztó gyakorlatot (a játék- 
és ötlettárban megtalálható: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/60). Néhány tanulót 
kérjünk meg, hogy indokolják választásukat. Ha meghallgattuk őket, mondjuk meg, hogy mi 
történt a valóságban. Ezután folytassuk a történetet, és a következő választási lehetőségnél 
ismét kérdezzük meg a diákokat, hogy mit gondolnak, melyik válaszlehetőség az igaz. 

Rákóczi szökése
Rákóczi arra az álláspontra jut, hogy a Habsburg-házzal való szembenállás külső segítség nélkül 
nem lehetséges. Ezért elhatározta, hogy felveszi a kapcsolatot XIV. Lajossal. 
Válasz 1.: A francia udvarba egyik kedvenc postagalambját, egy erdélyi bukógalambot indított 
útnak.
Válasz 2.: Levelét egy futárral próbálta eljuttatni a francia udvarba. 

Sajnos azonban Rákóczi rosszul választotta meg futárját, mert a levél eljuttatásával megbízott 
eperjesi kapitány, Longueval megmutatta az üzenetet a bécsi titkosrendőrségnek. A futár oly 
buzgó volt, hogy nemcsak a levelet, de visszaúton a válaszokat is megmutatta nekik. A bécsi 
udvar elhatározta, hogy számonkéri Rákóczit. Ezért…
Válasz 1.:  …1701. április 18-án császári katonák özönlötték el nagysárosi kastélyát, és letar-
tóztatták.
Válasz 2.: …a Habsburgok Bécsbe kérették Rákóczit, hogy adjon számot tettéről. A fiatal és naiv 
nemes teljesítette a kérést. Bécsben azonban a meghallgatás után letartóztatták.
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Rákóczit a bécsújhelyi börtönbe vetették.
Válasz 1.: Felesége, Hesseni Sarolta Amália, értesülvén a férje ellen felhozott vádakról, azonnal 
beadta a válópert az áruló herceggel szemben.
Válasz 2.: Odaadó feleségét nem tántoríthatta el semmi, elhatározta, hogy minden követ meg-
mozgat férje szabadulásáért.

Hesseni Sarolta Amália minden rokoni kapcsolatát megpróbálta latba vetni. Végül azzal ért el 
sikert, hogy elhitette a bécsújhelyi kapitánnyal, Gottfried Lehmann porosz tiszttel, hogy Rákóczi 
Ferenc szöktetési terve mögött befolyásos emberek állnak.
Válasz 1.: Lehmann dragonyos tiszti egyenruhába bújtatta a herceget, aki a börtönt elhagyva 
lóháton menekült a városból.
Válasz 2: Lehmann egy titkos folyosón kivezette cellájából a herceget, majd egy szénásszekéren 
elbújtatva juttatta ki a városból.

ISMÉTLŐ SALÁTA

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje: nincs
Eszközigény: papírlapok
Időkeret: kevesebb mint 10 perc
Munkaforma: egyéni 
Célja: ismeretek elmélyítése
Történelmi témakör: a vallási megújulás Magyarországon

Papírdarabokra befejezetlen mondatokat írunk, melyek az adott témához kapcsolódnak. Ezeket 
egymásra gyűrjük-hajtogatjuk, mintha egy saláta vagy káposzta levelei lennének. Figyeljünk 
arra, hogy az egymást fedő rétegek egyre nagyobbak és nagyobbak legyenek. Érdemes egé-
szen apró cédulával kezdeni, és az osztály létszámának megfelelő számú papírdarabot egymás-
ra gyűrni. Nagy létszámú osztály esetén készítsünk két „salátát”.
A „papírsalátát” dobjuk oda az egyik tanulónak, aki lefejti a legelső réteget, és felolvassa a mon-
datot. Az ő feladata, hogy befejezze azt, majd tovább dobja egy másik társának. (Egy-egy 
mondatnak többféle helyes befejezése is lehet. A zárójelben lévő mondatkiegészítések csupán 
példák.)

A protestáns egyházak többek között azt kifogásolták a római katolikus egyházban, hogy… (ve-
zetőik anyagiasak, megvesztegethetők).
Luther Márton azt hirdette, hogy… (a bűnt kizárólag Isten bocsáthatja meg).
Luther fontosnak tartotta… (a Biblia anyanyelvre történő lefordítását).
A protestáns egyházak szakítottak azzal a szokással, hogy… (latin nyelven mutassanak be is-
tentiszteletet).
A reformáció hatására terjedt el… (az anyanyelvi istentisztelet).
A könyvnyomtatás egyik hatása volt, hogy… (a Biblia tömegekhez jutott el).
Az első teljes magyar bibliafordítást… (Károli Gáspár készítette).
A könyvek terjedésével egyre nőtt… (azok száma, akik megtanultak olvasni).
A protestáns egyházak hazánkban is… (megjelentek).
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Az 1568-as tordai országgyűlésen meghozott rendelkezés… (az Erdélyi Fejedelemségben a ró-
mai katolikus és a protestáns felekezetek számára szabad vallásgyakorlást biztosított).
A katolikus Habsburgok a 17. században… (mindent megtettek, hogy a Magyar Királyság lakóit 
a katolikus hitre visszavezessék).
A 17. századi katolikus megújulás… (vezéralakja Pázmány Péter volt).
Pázmány Péter egyetemet alapított… (Nagyszombatban).

MONTÁZS  

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/otlet/72 
Eszközigény: nagy kartonpapír, filctollak, ragasztó, színes képek különböző templomokról
Időkeret: 10–30 perc között
Munkaforma: kiscsoportos
Célja: ismeretek elmélyítése
Történelmi témakör: a vallási megújulás Magyarországon
Egyéb: az idézetek a Történelem 6. az általános iskolások számára című tankönyv 
(OH-TOR06TB) 40. és 42. oldalain találhatók

Osszuk a tanulókat 5–6 fős kiscsoportokba. Kapjanak egy nagy kartonlapot, filctollakat, ragasz-
tót és rengeteg színes képet 17–18. században épült magyar templomok, imaházak külsejéről, 
belsejéről. A nagy kartonra rajzoljanak egy vázlatos, egész felületet kitöltő templomot. A cso-
portok egyik felének adjuk meg, hogy a protestáns templomokról, imaházakról készült képeket 
válasszák ki és ragasszák fel a rajzolt templomba, a másik felének a barokk stílusú, katolikus 
templomokról készült képekkel kell ugyanezt tenniük. Ha ismerik, írják a felrajzolt templom fölé 
a felekezetnek megfelelő köszöntést: „Erős vár a mi Istenünk!” (evangélikus), „Áldás, békes-
ség!” (református), „Dicsértessék a Jézus Krisztus!” (katolikus).

A feladathoz segítségként adhatunk szöveges forrást, például a tankönyv alábbi le-
írásait:
„Az evangélikus és a református egyházak szertartásai egyszerűek. Templomaikban kevés a dí-
szítés, a falak is többnyire egyszínűek, hogy ne vonják el a hívők figyelmét a szertartásokról. 
Míg a katolikus templomok tornyán mindig keresztet látunk, az evangélikusok keresztet vagy 
sokágú csillagot helyeznek ide. A református templomok tornyát pedig sokágú csillaggal vagy 
fémből készült kakassal ékesítik Magyarországon.”

„A reformáció ellen küzdő katolikus egyház mindenkinek meg akarta mutatni gazdagságát és 
hatalmát. Ebben nagy szerepet szántak a pompának, a külsőségeknek, az elkápráztató lát-
ványnak és a vallásos áhítatnak. A templomokat gazdagon díszítették, aranyozták. Arannyal 
borították be vagy színesre festették a szobrokat is. A díszítések, a festmények és a szobrok 
dinamikusak, titokzatosak, amit fokozott a fények és árnyékok játéka. Ezért az új stílust barokk-
nak nevezték, ami azt jelenti: szokatlan, szabálytalan.”

Ha a csoportok készen vannak a művekkel, tegyék ki őket jól látható helyre a teremben. Nagy-
csoportban beszéljük meg, megfelelően lettek-e kiválasztva a képek. Beszélgessünk a diákok-
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kal arról, hogy milyen összefüggéseket találnak a templomok kinézete és a reformációról, vala-
mint a katolikus megújulásról tanultak között. Lehetséges beszélgetéstémák például:

• az evangélikus és református templomok egyszerűek, mert a protestánsok feleslegesnek 
ítélték az egyházi vagyont, felháborította őket a búcsúcédulák árusítása, a római katolikus 
egyház anyagiassága;

• szentekről készült festmények, szobrok nem találhatóak a protestáns templomokban, mert 
minden ember fordulhat közvetlenül Istenhez, nincs szükség közvetítőkre;

• a katolikus egyház a művészet eszközeivel is igyekezett visszahódítani a híveket, látványo-
sabb szertartásokat végeztek, ezeknek pedig remek hátteret adtak a gazdagon díszített 
templomok; 

• mivel a liturgia továbbra is latin nyelvű volt, amit a köznép, a parasztság nem értett, a dí-
szes freskók, szobrok, ablaküvegek kötötték le a figyelmüket, segítettek elképzelni nekik, 
hogy miről lehet szó;

• a Habsburgok a 17. században erőszakos eszközökkel is igyekeztek a Magyar Királyságot 
rekatolizálni, tiltották a protestánsoknak a templomépítést, így ők sokszor olyan épületeket 
emeltek, melyeknek nem volt tornya. 

A beszélgetéshez természetesen más témák is választhatók.

KÖRMONDATBÓL TŐMONDAT

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje: nincs
Eszközigény: néhány előre kiválasztott barokkos körmondat
Időkeret: kevesebb mint 10 perc  
Munkaforma: kiscsoportos
Célja: ismeretek rendszerezése, elmélyítése
Történelmi témakör: a vallási megújulás Magyarországon

A tanulóknak időnként gondot okozhat az írásos források megértése, feldolgozása, különösen, 
ha sok-sok évszázad választja el őket az eredeti szövegektől. A következő gyakorlattal jól fej-
leszthetjük a tanulók szövegértését és interpretációs készségét is. A diákoknak a tanár által 
megadott szövegeket (mondatokat vagy hosszabb szövegeket) kell minél rövidebben, ma hasz-
nált nyelvi fordulatokat használva összefoglalniuk.

Például:
„Mikor prédikációm kibocsátásárúl sokan szorgalmaztatnának, és magam gondolkodnám, két 
dolog sokáig függőben tartotta tanácskozásomat. Első az volt: Ha Isten tisztességére és a ma-
gyarországi anyaszentegyház égületire szükséges-e, hogy amit élő nyelvemmel hirdettem, azt 
rendbe hozván és kiterjesztvén, nyomtatásba bocsássam?
Bezzeg ha elégséges számú papok volnának, kik prédikálásokkal taníthatnák a községet: úgy 
tetszik, szükségtelen volna a magyar nyelven való prédikációk nyomtatása. De látom az Isten 
igéjének éhségét: látom, hogy a papok szűk voltáért nem adhatunk mindenüvé egyházi embe-
reket…”
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További körmondatok: Tarnóczi Márton (szerk.) (2001): Pázmány Péter művei, Budapest: Neu-
mann Kht. https://mek.oszk.hu/06200/06223/html/pazmany0175/pazmany0175.html (2022. 
03. 06.)

CSELEKEDETEK EGYVELEGE ESZPERENTE NYELVEN 

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/167 
Eszközigény: papír, toll
Időkeret: kevesebb mint 10 perc 
Munkaforma: kiscsoportos, teljes csoport
Célja: ismeretek elmélyítése, ellenőrzése
Történelmi témakör: Mária Terézia és II. József uralkodása

Osszuk a tanulókat 4–5 fős csoportokba. Írjunk eszperente nyelven meghatározásokat a tanult 
korszakkal kapcsolatos személyekről, eseményekről, fogalmakról. A tanulóknak ki kell találniuk, 
hogy kire, mire gondoltunk, majd csoportonként nekik is írniuk kell hasonló meghatározásokat 
a kiosztott fogalmak alapján. Ha készen vannak, minden csoport felolvassa a maga eszperen-
te meghatározását, és a többieknek ki kell találniuk a fogalmat. Pontozhatjuk is a találatokat, 
a legügyesebb csoport jutalomban részesülhet. 

Példák a meghatározásokra:
Mária Terézia – Kedvesem rengeteg gyermeket nemzett nekem, nemzeteket engedtem be eme 
helyre, seregeket eresztettem szerte, nem keletre. 
Német-római császár(nő) – Ezt nem vehettem fel nevembe, nemem nem engedte, de kedve-
sem megtette helyettem.
Országgyűlés – Nemes emberek szervezete, mely rendeleteket szerkeszt. 
Pragmatica Sanctio – Rendeletem, mely megengedte: eme gyenge nem, fejedelem legyen.
Ratio Educationis – Elrendeltetett: gyermekek szervezetten legyenek nevelve.
II. József – Fejemet nem fedte ferdekeresztes, szent, nemes ereklye.
A szerzetes rendek feloszlatása – Szertekergettettek lelkes, szent emberek.
Türelmi rendelet – Rendelet, mely megengedte felekezeteknek: emeljenek szent helyeket, de 
ezeknek hegyes teteje nem megengedett.

Variáció:
Eszperente helyett csak magas vagy csak mély magánhangzókkal kell meghatározásokat írni.
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VÍZVÁLASZTÓ

Ajánlott tagozat: alsó, felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/60 
Eszközigény: fonal vagy kötél
Időkeret: kevesebb mint 10 perc
Munkaforma: teljes csoport
Célja: ismeretek felidézése, ellenőrzése
Történelmi témakör: a reformkor

Egy fonallal vagy kötéllel osszuk két egyenlő részre a teret. Mindig két választási lehetőséget 
mondjunk a témának megfelelően, és mindegyikhez jelöljük ki a tér adott oldalát. „Ide álljanak 
azok, akik…, erre az oldalra pedig azok, akik…” A tanulók arra a térfélre állnak, amelyik állítással 
jobban tudnak azonosulni, amelyik mellett érvelni tudnak. Szólítsuk meg a játékosokat, kérjük 
őket, hogy indokolják választásukat. Megfelelő gyakorlat óra eleji bemelegítésre.
Készüljünk egy listányi szópárral, állítással, amellyel a már ismert történelmi személyekre, ese-
ményekre kérdezhetünk rá.

Például: 
• Széchenyi/Kossuth
• Petőfi követté választása mellett/ellen
• A Habsburg-trónfosztás mellett/ellen
• A világosi fegyverletétel mellett/ellen
• Görgei áruló volt / nem volt áruló
• Kossuth-emigráció / passzív ellenállás

Variáció: 
Kisebbeknek lehet egyszerűbben eldönthető kérdéseket is feltenni.
Például: 
Honfoglalás és Árpád-kor:

• jurta / nád- vagy fakunyhó
• kalandozás/letelepedés
• István/Koppány
• László törvényei / Kálmán törvényei

KIRÁLY-BÍRÓ

Ajánlott tagozat: alsó, felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/155 
Eszközigény: székek, feliratozott papírok
Időkeret: kevesebb mint 10 perc
Munkaforma: kiscsoportos
Célja: új ismeretek elsajátítása
Történelmi témakör: a reformkor
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A tanulók körben ülnek. A székek jelölik a rangokat: császár, király, főherceg, nagyherceg, her-
ceg, őrgróf, gróf, vikomt, báró. 
Vagy: pápa, bíboros, érsek, püspök, esperes, plébános, káplán, diakónus, szerzetes. 
A játék célja, hogy a tanulók minél előrébb jussanak a ranglétrán (vagyis egyre közelebb a csá-
szári/pápai székhez). 
A játék menete: 
A játékot a császár/pápa kezdi: megnevezi magát, és mond egy másik rangot is. Például: „Csá-
szár hívja a grófot.” Ekkor a grófi széken ülő játékos következik. Megnevezi magát, és ő is hív 
egy másik rangot (például: „Gróf hívja a főherceget”). A játékot értelemszerűen a gróf által 
hívott játékos folytatja, és így tovább.
Aki nem ront, maradhat a helyén. Aki téveszt, az az utolsó helyre kerül (a legalsóbb rangú 
székre ül), míg a többiek (az alatta lévők) eggyel feljebb kerülnek a ranglétrán. Hibának számít 
olyan rangot-számot hívni, amilyen nincs a körben és hiba a visszahívás, vagy ha valaki nem 
szólal meg időben.
Könnyítésnek először ki lehet írni a székek elé a pozíciót, amíg jól meg nem jegyzik a résztve-
vők, illetve ki lehet tenni egy ábrát, amelyen jól láthatók a főúri/papi ruházatok és a hierarchia.

Variáció:
Egymás hívása meghatározott ritmus szerint történik. A ritmus általában a következő: két te-
nyérrel a combunkra csapunk, tapsolunk, majd bal kezünket ökölbe szorítva, hüvelykujjunkat 
felfelé tartva a bal vállunkhoz emeljük (ekkor kerül sor saját szerepünk/pozíciónk bemondá-
sára), ugyanezt elvégezzük a jobb oldalon (ekkor meghívjuk a következő játékost). Hibának 
számít, ha valaki kiesik a ritmusból. (A tempó akár gyorsulhat is.)

PLÉDES ÉVPÁRBAJ

Ajánlott tagozat: alsó, felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/52 
Eszközigény: pléd, előre megírt papírok
Időkeret: kevesebb mint 10 perc
Munkaforma: teljes csoport
Célja: ismeretek felidézése, ellenőrzése
Történelmi korszak: a reformkor

A játékosokat osszuk két csoportra, és ültessük le őket egymásnak háttal. Minden gyereknek 
adjunk egy A4-es méretű papírt, melyre jól láthatóan fel van írva egy-egy történelmi esemény, 
keresztnév vagy helyszín. Ezután álljanak be, az egy csoportban lévők sorban egymás mögé, 
a két sor egymással szembe. Tartsunk egy plédet a két csoport közé úgy, hogy a játékosok ne 
láthassák egymást. Egy-egy ember közvetlenül a plédhez áll, a többiek mögöttük helyezkednek 
el. Amikor a két játékos elfoglalta a helyét, hirtelen eresszük le a plédet. Az egymással farkas-
szemet néző játékosoknak minél hamarabb ki kell mondaniuk a velük szemben álló játékos-
nál lévő eseményhez az évszámot, a keresztnévhez a vezetéknevet, a helyszínhez a fogalmat. 
Amelyikük hamarabb nevezi meg az évszámot, vezetéknevet, fogalmat, az megszerzi a csapa-
tának a másik játékost, aki átáll a csapatába. Addig tart a játék, amíg az egyik csapat el nem 
fogy, s mindenki át nem kerül a pléd egyik oldalára.
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Lehetséges történelmi események: 
Egyévi jövedelem felajánlása, a pesti árvíz, a Hitel megjelenése, a Pesti Hírlap első száma, 
a Konzervatív Párt megalapítása, az Ellenzéki Párt megalapítása, a Védegylet létrehozása stb.
Lehetséges történelmi személyek keresztnevei:
István, Lajos, Sándor, Mór, Ferenc, Miklós, Mihály, Pál stb.
Lehetséges történelmi helyszínek:
Pozsony, Pest-Buda, Vaskapu-szoros, Felvidék, Vác, Balaton stb.

Variáció: 
Nagy létszámú csoportnál vége lehet a játéknak akkor, amikor minden tanuló sorra került lega-
lább egyszer. A győztes csapat az, amelyikben többen vannak.

CETLI

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/otlet/1166 
Eszközigény: papírcetlik
Időkeret: 10–30 perc között
Munkaforma: teljes csoport
Célja: új ismeretek elsajátítása
Történelmi témakör: a reformkor

Kooperatív technika, mely új ismeretek elsajátítását teszi interaktívvá, élményszerűvé. A fela-
dat előtt a tananyag részleteit írjuk fel apró cetlikre. Minden tanuló kap egy cetlit, a rajta lévőket 
memorizálja, majd a zsebébe rakja a papírt. Ezután a tanulók körbejárnak, és megkérdezik 
egymás cetlire írt mondatait, miközben ők is elmondják az övéiket. A rendelkezésre álló időt 
a csoport méretétől függően határozzuk meg. A tanulók igyekeznek minél több mondatot meg-
jegyezni, összegyűjteni. 
Ha letelt az idő, egyénenként vagy kiscsoportokban megpróbálják összerakni, hogy mi kereke-
dik ki az összegyűjtött mondatokból (ez lehet események sorozata, egy híres ember élete stb.)
Izgalmasabb a feladat, ha a mondatokat időben egymáshoz fűzzük, vagy a mondatokban egy-
másra hivatkozunk (például az Al-Duna szabályozása után...).
Az elsajátított ismereteket kvíz, kérdezz-felelek stb. formájában kérdezhetjük vissza.
Széchenyi élete – javasolt cetlik:
1791-ben Bécsben láttam meg a napvilágot.
Édesanyám, Festetics Julianna pápai engedéllyel újraházasodott 1777-ben.
Öt testvérem közül én voltam a legfiatalabb. 
Gyermekkoromat Nagycenken és Bécsben töltöttem. Magántanároktól tanultam, többek között 
magyar nyelvészetet Révai Miklóstól.
A német nyelvet anyanyelvi szinten beszéltem, magyartudásomat sokat kellett palléroznom, 
hogy jó szónok legyek.
Tizennyolc évesen katonai pályára léptem, és harcoltam a napóleoni háborúkban.
Huszonnégy éves koromtól sokat utaztam. Megfordultam Franciaországban, Angliában, Itáliá-
ban és Görögországban is. 
1822-ben Wesselényi Miklóssal külföldi tanulmányúton voltam. A lótenyésztést, a lóversenyeket 
tanulmányoztuk, és számos tenyészlovat vásároltunk.
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1825-ben felszólaltam az alsótáblán, és egyévi jövedelmem hat százalékát ajánlottam fel a ma-
gyar nyelv művelését végző társaság javára. 
Pestre hívtam Adam Clarkot, hogy vezesse a Lánchíd építését.
Pesten megalapítottam a Nemzeti Casinót, hogy a politikai párbeszédnek legyen fóruma.
1836-ban feleségül vettem Seilern Crescence osztrák grófnőt, akitől három gyermekem született.
Irányítottam az Al-Duna szabályozási munkáit.
Batthyány kormányában elvállaltam a közlekedésügyi tárca vezetését.
A szabadságharc kirobbanása súlyos lelki válságot okozott nekem, orvosom tanácsára Döbling-
be, a Görgen-elmegyógyintézetbe vonultam.
Halálom előtt nem sokkal a bécsi rendőrség házkutatást tartott nálam, és elkobozta írásaimat, 
levelezésemet.
1860-ban önkezemmel vetettem véget életemnek.

SORBA RENDEZŐDÉS

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/314 
Eszközigény: nincs
Időkeret: kevesebb mint 10 perc
Munkaforma: teljes csoport
Célja: ismeretek rendszerezése, elmélyítése
Történelmi témakör: a reformkor 

A feladat használható egy rövidebb történelmi korszak eseményeinek feldolgozására, de több 
évszázad eseményeinek elmélyítésére is. 
Írjuk a feldolgozandó témához kapcsolódó legfontosabb eseményeket cetlikre, majd a tanulók 
álljanak fel egy sorba, bármilyen sorrendben (például tornasor). Ezek után minden tanuló húz 
egy cetlit, és ki kell alakítaniuk a helyes sorrendet. Segítségként megmondhatjuk, melyik a leg-
korábbi esemény.
Játszható történelmi eseményekkel, történelmi személyekkel, például 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc, világháborús események.

Események:
I. Ferenc összehívja a rendi országgyűlést – 1825.
Széchenyi egyévi jövedelmét ajánlja fel a Magyar Tudós Társaság javára – 1825.
Kolera pusztít Magyarországon a reformkorban – 1831.
Megkezdik a Lánchíd építési munkáit – 1842.
Átadják a Lánchidat – 1849.
Átadják az első magyar vasútvonalat Vác és Pest között – 1846.
A Magyar Királyság területén a latin helyett a magyar lett a hivatalos államnyelv – 1844.
V. Ferdinánd trónra lép – 1835.
Közakadozásból felépül a Pesti Magyar Színház – 1837.
Megalakul az Ellenzéki Párt – 1847.
Bécsben kitör a forradalom – 1848. március 13.
Leváltják Metternich kancellárt – 1848. március 18.
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A Landerer-nyomdában kinyomtatják a tizenkét pontot – 1848. március 15.
Gróf Batthyány Lajos vezetésével megalakul a kormány – 1848. március 23.
Pákozd mellett a magyar seregek megverik Jellasics csapatait – 1848. szeptember 29.
Az újabb bécsi forradalom elől az udvar Olmützbe menekül – 1848. október 6.

BEMUTATKOZÁS

Ajánlott tagozat: felső  
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/612  
Eszközigény: az idő mérésére alkalmas bármilyen eszköz (például homokóra)
Időkeret: 10–30 perc között
Munkaforma: kiscsoportos 
Célja: ismeretek felidézése, rendszerezése 
Történelmi témakör: a reformkor 

A játék ismertetése után közösen határozzuk meg az egy-egy beszélő rendelkezésére álló időt. 
Javasolhatjuk a homokóra lepergésének idejét, azaz három percet, akkor is, ha nem áll rendel-
kezésre homokóra.
A játék során a résztvevők addig mesélhetnek egymás után egy történelmi személyiségről 
a többieknek, amíg le nem telik az előzetesen megbeszélt idő. 
Választási lehetőség: önállóan mondanak egy nevet, vagy adott személyek közül választhatnak 
a tanulók. A választást kérjük indokolni. 
Ha ismétlésre, rendszerezésre alkalmazzuk a játékot, ajánlott a tanult témának megfelelő sze-
mélyeket felsorolni. 
Körben ülünk a teremben. Az első játékos addig beszél a választott történelmi személyiségről, 
amíg le nem telik az idő, utána a jobbra mellette ülő következik. A játéknak akkor lesz vége, ha 
mindenki sorra került.  
Ajánlott történelmi személyiségek a reformkor és az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
időszakából: 
Kossuth Lajos, Széchenyi István, Deák Ferenc, Szemere Bertalan, Bem apó, Gábor Áron, Görgei 
Artúr, Petőfi Sándor, Batthyány Lajos, Damjanich János, Klauzál Gábor, Klapka György, Táncsics 
Mihály

FOGALOM- ÉS SZEMÉLYRABLÓ

Ajánlott tagozat: felső 
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/410 
Eszközigény: nincs 
Időkeret: több mint 30 perc
Munkaforma: kiscsoportos
Célja: ismeretek ellenőrzése, elmélyítése
Történelmi témakör: a reformkor
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A tanulók körben állnak, ők a téglák. A kör közepén áll egy tanuló, a „fogalomrabló”. Az a célja, 
hogy egy fogalmat behúzzon a maga helyére. Ezt úgy teheti meg, hogy a kör közepéről elindul 
a kiszemelt tanuló felé, és mond neki egy fogalmat. A fogalmak azonban összetartók, és meg-
próbálják megvédeni a társukat úgy, hogy a két oldalán állók szembefordulnak egymással, és 
összetéve a kezüket házat képeznek, majd hárman megpróbálják kifejteni a fogalmat. Ha elég 
gyorsak, nem sikerül a rablás, ha azonban valaki téveszt, akkor ő lesz az új „fogalomrabló” a kör 
közepén. Addig játsszuk, amíg a gyerekek élvezik.

Lehetséges fogalmak:
Hitel: Széchenyi István könyve, mely 1830-ban jelent meg magyarul. A gazdasági élet fel-
lendítését célozta többek között az ősiség törvényének eltörlésén és a jobbágyfelszabadításon 
keresztül. Megfogalmazta, hogy az örökváltság útján fokozatosan átléphetünk a polgári társa-
dalomba.
Pesti Hírlap: 1841-től jelent meg. Kossuth Lajos szerkesztői munkájával vált az ellenzék legfőbb 
sajtótermékévé. Erős ellenzéki hangvételével a nemességhez szólt.
Eljátszható személyekkel is.

Például:
Széchenyi István: Arisztokrata származású férfi, aki megcsömörlött a hedonista életmódtól, és 
nekivágott az ország modernizálásának. 1830-ban jelent meg Hitel című könyve. Hajózhatóvá 
tette a Vaskaput, és számos ipari fejlesztést hajtott végre, például kezdeményezte a dunai gőz-
hajózást.
Wesselényi Miklós: Az erdélyi reformkor vezető személyisége. Képviselte a jobbágyfelszabadí-
tást, és megírta Balítéletek című munkáját. „Árvízi hajós” néven vált híressé.

KÉT IGAZ, EGY HAMIS

Ajánlott tagozat: alsó, felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/47 
Eszközigény: nyomtatott forrásanyag
Időkeret: 10–30 perc között
Munkaforma: kiscsoportos
Célja: új ismeretek elsajátítása
Történelmi témakör: a reformkor és az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
Egyéb: otthoni kutatómunka szükséges

Válasszunk ki a feldolgozandó tananyagból két-három történelmi személyt/eseményt/fogalmat. 
Mondjunk velük kapcsolatban három állítást, melyek közül kettő igaz, egy hamis. A gyerekek-
nek 4–5 fős kiscsoportokban tippelniük kell, melyik lehet a hamis állítás. 

Például:
Széchenyi István: 
A magyar nyelv érdekében tartott felszólalásom alkalmával alig beszéltem magyarul. Legna-
gyobb politikai ellenfelem Wesselényi Miklós volt. Arcképemet őrzi az ötezer forintos bankjegy.
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12 pont: 
Követeltem nemzeti őrsereg felállítását. Követeltem a sajtószabadságot, a cenzúra eltörlését. 
Követeltem az országgyűlés ötévenkénti összehívását Pest-Budára.
Pákozdi-fennsík: 
Láttam Jellasics horvát bán csapatainak megfutamodását. Az itt vívott magyar győzelem em-
lékére óriási lovas huszárszobrot állítottak rajtam. A magyar csapatokat 1848-ban Móga János 
altábornagy vezette rajtam.
Ezután osszunk ki további 2–3 történelmi személyt, eseményt, helyszínt a kiscsoportok között, 
amelyeknek házi feladatuk internetes, könyvtári keresőmunkával vagy kiosztott szövegek alap-
ján két igaz és egy hamis állítást írni. A következő órán elmondják az állításokat a többi csoport-
nak, amelyeknek ki kell találniuk, melyik a hamis. 
Javasolt személyek/események/helyszínek: 
Petőfi Sándor, Batthyány Lajos, Pilvax Kávéház, az aradi vértanúk, Debrecen, Világos, Görgei 
Artúr, Bem József stb.

További ajánlott témakörök és állítások: 
Népvándorlás, honfoglalás: 
A magyarok a letelepedés előtt főleg földműveléssel foglalkoztak. Ismerték a kengyelt és 
a nyerget. Legfontosabb fegyverük a reflexíj volt.
Rákóczi-szabadságharc: 
II. Rákóczi Ferenc édesanyja Zrínyi Ilona volt. II. Rákóczi Ferenc a szabadságharc leverése után 
Isztambulban raboskodott élete végéig. II. Rákóczi Ferenc rézből és ezüstből pénzt veretett, 
amelyet libertasnak hívtak.
Az első világháború: 
Ferenc Ferdinánd trónörökös ellen két merényletet is elkövettek Szarajevóban. Tisza István 
magyar miniszterelnök a szarajevói merénylet után azonnal hadat akart üzenni Szerbiának. Az 
olasz fronton vívott kegyetlen harcok során sok magyar katona vesztette életét. 

NEURON

Ajánlott tagozat: alsó, felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/76 
Eszközigény: papírlapra nyomtatott, jól látható írás/képek, szék, kokárda, plüss
Időkeret: kevesebb mint 10 perc
Munkaforma: teljes csoport
Célja: ismeretek felidézése, ellenőrzése
Történelmi témakör: az 1848/49-es forradalom és szabadságharc

A csoportot osszuk két részre. A két csapat két párhuzamos sorba áll be, háttal egymásnak. Az 
egy csapatban levők megfogják egymás kezét. Csak a két első ember fordul egymással szembe 
(továbbra is fogva a mellettük álló csapattársuk kezét). Álljunk a sor elejére. Az elsők felénk 
fordulnak. A sor másik végén egy szék áll egyforma távolságra a két csapat utolsó emberétől. 
Helyezzünk a székre egy könnyen felkapható kis tárgyat, például egy biztosítótű nélküli nagyobb 
kokárdát. Mutassunk fel egy lapot, amelyet csak a két első ember lát. Ha a lapon a tizenhárom 
aradi vértanú egyikének neve szerepel, az első embereknek meg kell szorítaniuk a mellettük 
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álló kezét, és így végigfut a jel a soron. Ha az utolsó kezét is megszorították, felkaphatja a tár-
gyat a székről. Ilyenkor a gyorsabb csapat utolsó embere a sor elejére jön. Ha valamelyik csapat 
elrontja, és például olyankor is elindítja a kézszorításos jelet, amikor nem egy aradi vértanú ne-
vét látja, akkor az első ember megy hátra utolsónak. Az a csapat győz, amelyik előremenetben 
először áll vissza az eredeti sorrendbe.

Ajánlott téma alsósoknak magyar nyelv és irodalom órára:
Akkor indítsák a jelet, ha a magyar regékhez, mondákhoz kapcsolódó képet mutat fel a játék-
vezető. 
Például: turulmadár, Hunor és Magor üldözi a csodaszarvast, vérszerződés, Szent Korona, az 
igazságos Mátyás király. Ezek közé keverhetünk külföldi népmesékről, műmesékről készült il-
lusztrációkat (például Piroska és a farkas, A tücsök és a hangya, A kis hableány, A róka és a gó-
lya, A holló és a róka). A felkapni való tárgy lehet egy plüss-szarvas.

KÖRBE JÁR A LABDA

Ajánlott tagozat: alsó  
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/604 
Eszközigény: labda 
Időkeret: 10–30 perc között
Munkaforma: kiscsoportos, teljes csoport
Célja: ismeretek elmélyítése 
Történelmi témakör: az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 

 
A játékosok a körbejáró labda segítségével új információkat tudhatnak meg a történelmi ese-
ményről. 
Körbeadnak egy labdát; akinél éppen van, az feltesz egy kérdést, amelyre szeretné tudni a vá-
laszt az adott történelmi eseményről attól, akinek a labdát dobja. Ezután a válaszadó is feltehet 
egy kérdést annak, akinek a labdát dobja. 
 
Ajánlott történelmi eseménysor a korszakhoz kapcsolódóan: 
1848. március 15. történései 
 
Hol történtek az események? 
Kik voltak a márciusi ifjak? 
Kik voltak a szereplők? Ki volt Petőfi Sándor, Jókai Mór, Táncsics Mihály? 
Hol találkoztak? 
Milyen volt az idő aznap? 
Hány pontban fogalmazták meg a követeléseiket? 
Kinek a nyomdáját foglalták le? 
Kit szabadítottak ki a börtönből? 
Mit játszottak azon az estén a Nemzeti Színházban? 
Mi a kokárda? 
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KI VAGYOK?

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje:  https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/830 
Eszközigény: keményebb A/4-es lapok, rajtuk egy-egy híres ember neve, tollak, cellux
Időkeret: 10–30 perc között
Munkaforma: teljes csoport
Célja: ismeretek felidézése, elmélyítése
Történelmi témakör: a dualizmus kora

Minden tanuló hátára celluxszal ragasszunk fel egy lapot, amin egy-egy híres magyar történelmi 
személy neve szerepel. A résztvevők azt a feladatot kapják, hogy írjanak a társaik hátán lévő 
papírlapokra az ott található történelmi személyről rövid információkat. Korosztálytól függően 
kérhetjük tőlük, hogy ha tudnak egy kis érdekességet beletenni a leírtak közé, akkor ezt te-
gyék meg, továbbá arra is ügyeljenek, hogy ne legyen túlzottan egyértelmű a felírt információ. 
Lényeges, hogy egy tanuló csak egy mondatot írjon a másik társa hátára. Lehetséges állítások 
például: „Halálával egyesek szerint oda lett az igazság.” Vagy: „Egy gyászos színű madár volt 
a címerén.” (Mátyás király)
A rendelkezésre álló idő függvényében szabjuk meg, hogy hány papírra kell írnia egy-egy ta-
nulónak. Javasoljuk, hogy legalább öt mondatot írjon mindenki, de ha van elég idő, akkor ezt 
a számot bátran lehet emelni. Határozzuk meg azt is, hogy minden tanuló hátára minimum 
három mondat kerüljön. Kérjük meg őket, hogy olvashatóan írjanak, és mielőtt írnak, olvassák 
el a már ott található mondatokat, hogy ne ismételjék meg az ott szereplő információkat. 
Ugyanaz a történelmi személy akár három-négy tanuló hátára is felkerülhet, de a tanulók le-
hetőleg ne ugyanazokat a mondatokat írják az azonos személyekhez. Alternatívaként arra is 
lehetőség van, hogy a tanulók egy bizonyos történelmi korszakból akár más tárgyak kapcsán 
tanult hírességekkel is dolgozzanak, például zenszerzőkkel, írókkal, költőkkel, tudósokkal, spor-
tolókkal stb.
Miután az írásokkal elkészültek, állítsuk a tanulókat egy nagy körbe arccal befelé, majd kérjük 
meg őket, hogy mindenki forduljon 90 fokot jobbra. Kijelölünk egy tanulót, akit megkérünk, 
hogy olvassa fel az előtte álló hátára írt mondatokat, de a személy nevét ne. A mondatok el-
hangzása után kérjük meg a lap tulajdonosát, hogy mondja meg, melyik személyre illenek ezek 
a meghatározások. Ha nem tudja, akkor a többi tanuló segíthet neki. Ezzel a módszerrel nézzük 
végig az összes lapot. Ha szükséges, akkor korrigáljunk, illetve összegyűjthetünk még olyan 
lényeges információkat, amelyek nem kerültek elő.

Javasolt személyek:
Deák Ferenc, Andrássy Gyula, Kossuth Lajos, Széchenyi István, Ferenc József, Erzsébet király-
né, Tisza Kálmán, Baross Gábor, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Ganz Ábrahám, Mechwart And-
rás, Eötvös József, Batthyány-Strattmann László, Podmaniczky Frigyes, Krúdy Gyula, Puskás 
Tivadar
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ELKÉPZELT VÁLASZTÁSI BESZÉDEK

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/826 
Eszközigény: papír, toll
Időkeret: több mint 30 perc
Munkaforma: kiscsoportos
Célja: ismeretek felidézése, elmélyítése
Történelmi témakör: 20. századi magyar politikusok
Egyéb: internet, okostelefon és történelemkönyv használata javasolt a feladathoz

Az osztály tanulóit osszuk 3–4 fős kiscsoportokra. Mindegyik csoport megkapja egy-egy konk-
rét 20. századi magyar politikus nevét, akinek meg kell írniuk a választási beszédét. Egy politi-
kus nevét több csoport is megkaphatja. 
Fontos, hogy ez most egy olyan elképzelt történelmi szituáció, ahol az általuk képviselt történel-
mi szereplő csak tiszta, demokratikus szavazás útján kerülhet hatalomra, és a megválasztása 
csupán annak függvénye, hogy a többségi társadalom számára mennyire szimpatikus a meg-
fogalmazott programja, cselekvési terve. A beszéd kidolgozásánál a fókuszt tehát arra helyez-
zék, hogy milyen elvárásai, igényei vannak az adott korszakban a nemzetnek, illetve mik azok 
a megoldandó problémák, amelyekre az ő programjuk válaszokat nyújt. Tekintsenek el attól 
is, hogy a politikus személye és tevékenysége milyen erkölcsi megítélés alá esik. A cél, hogy 
a szavazók számára leginkább elfogadható, az adott történelmi helyzetre legjobban reagáló 
programbeszédet készítsenek el.
A beszédeket írják le, és adják elő a többieknek. Egy-egy beszéd maximum 2–3 perces le-
gyen. Az azonos személlyel dolgozó csoportok egymás után adják elő beszédeiket, és miután 
mindannyian elmondták azt, akkor a csoporton kívüli tanulók szavazzanak, hogy közülük kit 
választanának meg, és indokolják is döntésüket. A pedagógus irányítása mellett beszéljék meg, 
hogy minden lényeges pontot érintettek-e a csoportok beszédei, illetve korrigálják az esetleges 
tévedéseket, téves információkat.

Javasolt politikusok:
Tisza István, Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Bethlen István, Gömbös Gyula, Teleki Pál, 
Szálasi Ferenc, Rákosi Mátyás, Nagy Imre, Kádár János

ÉLETÚT-TÉRKÉP

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/otlet/38
Eszközigény: két választott szereplő és előre megírt állítások
Időkeret: kevesebb mint 10 perc 
Munkaforma: kiscsoportos
Célja: ismeretek rendszerezése, elmélyítése
Történelmi témakör: 20. századi magyar politikusok
Egyéb: történelemkönyv használata javasolt a feladathoz
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A gyakorlat során a tanulók nemcsak rendszerezik már megszerzett ismereteiket, de kreativi-
tásukat és absztrakciós készségüket is fejlesztik. Kiscsoportokban készítsék el egy-egy ismert 
történelmi személy életút-térképét. Jelenítsék meg a személy legfontosabb életeseményeit 
szimbólumokkal. A kiscsoportok dolgozhatnak különböző személyek életrajzával, vagy mind-
annyian ugyanazzal. Először gyűjtsék össze az adott személy életének legfontosabb esemé-
nyeit. Ezt megtehetik önálló kutatómunkaként vagy általunk kiosztott életrajzokat, forrásokat 
feldolgozva. Utána gondolják át, hogy milyen grafikus, képi formában tudnák ezeket megjele-
níteni. Ezek után rajzolják fel az életút mentén a szimbólumokat. Az életút lehet például egy 
folyó, országút, erdei ösvény, hegyi út. Ez a tanulók fantáziájára van bízva. A csoportok nagy 
papírlapra vagy flipchartra dolgozzanak. Az elkészült alkotásokat mutassák be egymásnak.
Ha előzőleg tartalmi és formai kritériumokat is megadtunk, akkor az elkészült alkotásokat ér-
tékelhetjük is.

Javasolt személyek:
Tisza István: Történelem 7. tankönyv (FI-504010701/1) 94–95. oldal feldolgozása
Teleki Pál: Történelem 7. tankönyv (FI-504010701/1) 94–95. oldal feldolgozása, valamint a 145. 
és a 196–197. oldal feldolgozása
Nagy Imre: Történelem 8. tankönyv (FI-504010801/1) 68–69. oldal feldolgozása

SZAKÉRTŐI MOZAIK

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje:  https://www.csodaszarvasprogram.hu/otlet/1238 
Eszközigény: a források fénymásolva, szétvágva, jegyzetfüzet, toll
Időkeret: 10–30 perc között
Munkaforma: kiscsoportos
Célja: új ismeretek elsajátítása, elmélyítése
Történelmi témakör: 20. századi magyar tudósok, feltalálók
Egyéb: az olvasmányok a Történelem 7. tankönyv (FI-504010701/1) 160. és 165. oldalán 
találhatók

A tanulókat osszuk hármas csoportokra, és jelöljük őket A, B és C betűvel. Az új ismeretet tar-
talmazó szöveget szintén három részre osztjuk. Minden csoport ugyanazokkal a szövegekkel 
dolgozik, de a csoporton belül minden tag más-más szövegrészt kap. A kapott szövegrészeket 
a diákok egyénileg elolvassák, tanulmányozzák, jegyzeteket készítenek belőle, majd az azonos 
betűjelű tanulók összeülnek, megbeszélik a tananyagot, és közös vázlatot készítenek. Ezután 
mindenki visszamegy a csoportjába, és megtanítja a társainak a saját feldolgozott anyagát.
Egy lehetséges feldolgozásra alkalmas téma lehet a „Magyar feltalálók és tudósok a 20. szá-
zadban” című olvasmány két részre bontva, illetve „A kultúra közösségteremtő ereje. Magyarok 
a határokon túl” című olvasmányok.
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PRO ÉS KONTRA

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/otlet/158 
Eszközigény: nagyméretű (flipchart) papír, nagyméretű, színes post-itek, filctollak
Időkeret: 10–30 perc között
Munkaforma: kiscsoportos, teljes csoport
Célja: új ismeretek elsajátítása, elmélyítése
Történelmi témakör: az első világháború és következményei

Rajzoljunk egy egyszerű fát egy flipchart papírra vagy a táblára. A tanulókat osszuk 4–5 fős 
csoportokba, minden csoportnak adjunk post-iteket és filctollakat. Kérjük meg a gyerekeket, 
hogy csukják be a szemüket, és képzeljék el, amit mondunk: „1914. július 12-e van. Két hete 
az Osztrák–Magyar Monarchia trónörököse és felesége merénylet áldozata lett Szarajevóban. 
II. Ferenc József császár elhatározta, hogy hadat üzen Szerbiának, amit Berchtold gróf közös 
külügyminiszter és Conrad von Hötzendorf vezérkari főnök is támogat. Tisza István grófot, 
a Magyar Királyság miniszterelnökét azonban kétségek gyötrik, álmatlanul forgolódik ágyában, 
fejében kavarognak a gondolatok. Segítsetek neki rendezni a gondolatait: milyen előnye szár-
mazhat az országnak a hadüzenetből, és milyen veszélyeket rejthet magában a hadba lépés?” 
Ezután a tanulók kinyithatják a szemüket. A kiscsoportok egyik fele a post-itekre írjon állításokat 
azzal kapcsolatban, hogy milyen előnye származna Magyarországnak a hadba lépésből, a másik 
fele pedig a hadüzenet lehetséges hátulütőit gyűjtse össze. Minden post-itre egy dolgot írjanak. 
Ezután tegyék fel őket a fára: az elvárásokat a lombozatra, a félelmeket a törzsre. Strukturáljuk 
a feliratokat, majd olvassuk fel az eredményt. Kérdezzük meg a tanulókat, hogy miért ezeket 
írták, miből vonták le a következtetéseiket. A fát érdemes a téma feldolgozásáig jól látható he-
lyen hagyni, majd visszatérni rá, hogy mely elvárások és félelmek teljesültek a felsoroltakból.

További ajánlott témakörök:
A kereszténység felvétele – I. (Szent) István
Habsburg trónfosztás – Kossuth Lajos
Bécs megtámadása – I. Mátyás király
Második világháború – Jugoszlávia megtámadása – Teleki Pál miniszterelnök
Az 1956-os forradalom mellett vagy ellen – Nagy Imre

SZÉTSZABDALT FOGALMAK

Ajánlott korosztály: felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/430
Eszközigény: fogalmak összevágva, borítékok, megoldások, pontozólapok, labda
Időkeret: 10–30 perc között
Munkaforma: kiscsoportos, teljes csoport
Célja: új ismeretek elsajátítása, ellenőrzése
Történelmi témakör: az első világháború és következményei
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Nyomtassuk ki egy fogalom meghatározását, és vágjuk szavakra. Alakítsunk ki 5–7 fős cso-
portokat, majd osszuk ki nekik a szavakat tartalmazó borítékokat. A csoportból egy valaki 
időmérő, egy másik diák pedig fogalomellenőr lesz. A tanulók feladata, hogy a szavakból ér-
telmes fogalommeghatározást rakjanak össze, amire egy perc áll rendelkezésükre. Ezután 
átadjuk a fogalomellenőröknek a megoldásokat. Ezt követően a tanulók körbe állnak, majd 
memorizálják a meghatározást úgy, hogy mindenki 2–3 szót jegyez meg. Csak az mond-
hatja a saját szavait, akinél a labda van. Az első elkezdi, majd továbbdobja a kislabdát. Az 
időmérő ellenőrzi a helyes sorrendet a kinyomtatott papírról, majd a pontozólapra feljegyzi 
a mért időt és azt, hogy helyes volt-e a csoport megoldása. Ahhoz, hogy több fogalmat 
taníthassunk meg, az első fogalom után a csapatok az óra járásával megegyező irányban 
továbbadják a szétvagdosott fogalommeghatározásokat tartalmazó borítékokat.

Például:
Rekatolizáció: 
Visszatérés | a katolikus | felekezet | hittételeihez. | A 16. | század | során | tömegek | fordultak el 
a | katolikus | egyháztól | a reformáció | hatására. A 17. | században ez a | folyamat | megfordul.
(A felvágás javasolt határát függőleges vonalak jelölik.)

MIT VITT A HAJÓ?

Ajánlott tagozat: felső 
Az eredeti játék linkje: www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/472 
Eszközigény: doboz, toll, papír
Időkeret: több mint 30 perc
Munkaforma: teljes csoport
Célja: ismeretek ellenőrzése 
Történelmi témakör: az első világháború és következményei

Írjunk össze kis cédulákra 15–20 kérdést a témakörrel kapcsolatban, majd tegyük a papírokat 
egy dobozba. Szólítsunk meg egy-egy tanulót, közben húzzunk egy cédulát a dobozból – példá-
ul: „Ádám, mit vitt a hajó 1914 júliusában Szerbiának?” Ha a megszólított tanuló tudja a választ 
(hadüzenetet az Osztrák–Magyar Monarchiától), a cédulát félretesszük, és a tanuló megszólít-
hat valakit, és húzhat új kérdést a dobozból. Ha valaki nem tudja a helyes választ, zálogot ad, 
a kérdés pedig visszakerül a dobozba, és újra ki lehet húzni. Ugyanazt a tanulót nem lehet még 
egyszer szólítani, csak akkor, ha már mindenki sorra került. Ha minden kérdés elfogyott, követ-
kezik a zálogok kiváltása. A zálogokat takarjuk le egy kendővel. Az összes kérdést tegyük vissza 
a dobozba. Húzzunk egy zálogot, majd egy kérdést, melyet a zálog tulajdonosának kell megvá-
laszolnia. Ha sikerül neki, visszakapja zálogát. Ha elsőre nem tudja, a többiek segíthetnek neki. 
Akkor van vége a játéknak, ha mindenki visszakapta zálogba adott tárgyát.

Javaslatok:
Mit vitt a hajó 1914 végén az északi fronton? 
Válasz: Az orosz hadsereg betör a Magyar Királyság területére.
Mikor esik el a przemyśli erődrendszer?
Válasz: 1915 márciusában.
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1916-ban mit hozott a hajó az Osztrák–Magyar Monarchiának? 
Válasz: Román hadüzenetet.
1917 novemberében mit vitt a hajó az Olasz Királyságnak? 
Válasz: A Monarchia ellentámadását és a XII. isonzói csatát. 

TÖRTÉNETKIRAKÓ

Ajánlott tagozat: alsó
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/351 és https://www.
csodaszarvasprogram.hu/jatek/519 
Eszközigény: képek, fényképek, borítékok
Időkeret: 10–30 perc között
Munkaforma: kiscsoportos
Célja: új ismeretek elsajátítása, elmélyítése
Történelmi témakör: az első világháború és következményei

A tanulókat osszuk 5–6 fős csoportokra. Minden csoport kap egy borítékot, amelyekben 
más-más – az első világháborúhoz és annak következményeihez kapcsolódó – képek, fény-
képek találhatóak: annyi, ahány tagú a csoport. A tanulók feladata, hogy öt perc alatt rakják 
sorba a képeket az alapján, ahogyan szerintük az események történtek. Ezután mutassák 
be a képsorozatot a többieknek, akik javaslatot tehetnek, ha valamivel nem értenek egyet. 
Beszéljük meg közösen a látottakat, ismertessük a tanulókkal, hogy mi a képek háttértör-
ténete, vegyük végig az eseményeket. A képek kint maradhatnak a falon, ameddig ezzel az 
anyagrésszel foglalkozunk. Az interneten találhatunk oktatási célra szabadon felhasználható 
képeket.

Például:
1.  csoport: gróf Tisza István – fénykép fiatalkorából, egyetemi évei alatt; Ferenc Józseffel egy 

1905-ös képeslapon, első miniszterelnöksége idején; Benczúr Gyula: Gróf Tisza István port-
réja (1915-ből, második miniszterelnöksége idejéből); fénykép Gróf Tisza István honvédez-
redesről az olasz fronton 1917-ből, miután lemondott miniszterelnöki tisztségéről; nemes 
Tamássy Miklós: Tisza István halála

2.  csoport: a Habsburg–Lotaringiai ház tagjai – Achille Bertrame: Szarajevó (Ferenc Ferdinánd 
trónörökös meggyilkolása); propagandaplakát az imádkozó Ferenc Józsefről („Mindent meg-
gondoltam, mindent megfontoltam.”); II. Vilmos német császár és Ferenc József közös port-
réja 1914-ből; fénykép Ferenc Józsefről a ravatalon 1916-ból; fénykép IV. Károly és Zita 
királynő koronázásáról 1916-ból; fénykép az eckartsaui nyilatkozatról 1918-ból

3.  csoport: katonák, civilek – fénykép katonákkal tömött vonatokról („Irány a front!”) 1914-
ben; osztrák–magyar sebesültek szállítása a szerb harctérről 1914-ben; Rudolf Alfred Höger: 
Szuronyroham Doberdónál; fénykép az őszirózsás forradalomról; propagandakép a Tanács-
köztársaságról (az 1919-es dátum lehetőleg legyen rajta)

4.  csoport: térképek – az Osztrák-Magyar Monarchia 1914-ben, Magyarország katonai helyzete 
1918. október – 1919. augusztus; Magyarország felosztása a trianoni békeszerződés szerint; 
Magyarország a soproni népszavazás után 1921-ben; katonai helyzet Magyarországon 1919. 
augusztus–szeptember
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Variánsok:
Nehezíthető a feladat azzal, hogy a csoportban minden tanuló húz egy képet, de azt nem 
mutathatja meg a többieknek, ehelyett el kell mondaniuk egymásnak, hogy a képek mit 
ábrázolnak, és ez alapján kell sorba rakniuk őket, lefordítva. Megengedhetjük a diákoknak, 
hogy mielőtt megmutatják a többi csoportnak a sorba tett képeket, felfordíthatják őket, és 
módosíthatják a sorrendet.

FILMFELDOLGOZÁS

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/otlet/119  
Eszközigény: laptop, projektor, internet, papír, toll
Időkeret: több mint 30 perc
Munkaforma: kiscsoportos, teljes csoport
Célja: új ismeretek elsajátítása, elmélyítése
Történelmi témakör: Magyarország a két világháború között

Nézzük meg közösen a tanulókkal a 2021-ben, Réti László és Borbás Barnabás rendezé-
sében készült Trónfosztott királyság – Az utolsó magyar király visszatérési kísérlete című 
27 perces magyar dokumentumfilmet. Mivel rengeteg tisztázandó kérdésre számíthatunk, 
érdemes felkészülésként megnéznünk ifj. dr. Bertényi Ivánnak, a Bécsi Magyar Történeti 
Intézet igazgatójának IV. Károly 1921-es visszatérési kísérletei című előadását is, amely-
ben az intézet igazgatója Zeidler Miklós történésszel beszélget a témáról. Mindkét előadás 
megtalálható az interneten, az ismert videómegosztó platformok valamelyikén.

A film elindítása előtt a gyerekeket osszuk 3 fős csoportokba, és mindenkinek adjunk 
szempontokat a filmnézéshez. A csoportok egyik tagja gyűjtsön érdekes ellentmondáso-
kat a filmből, kezdve a címében rejlő kontraszttal. Egy másik csoporttag jegyezze le, hogy 
mire alapozott IV. Károly, amikor vissza akart térni a magyar trónra. A csoportok harmadik 
tagja pedig írja össze, hogy kik és milyen érveket hoztak fel a király visszatérése ellen.
A film megnézése után dolgozzuk fel a látottakat. Először beszéljük meg az ellentmondá-
sokat, felváltva kérdezzük a csoportokat arról, mit tudtak kigyűjteni (például: Magyaror-
szág király nélküli királyság; a kormányzó tengerésztiszt egy tengerrel nem rendelkező 
országban; ideiglenesen lett kormányzóvá kinevezve, mégis 25 évig töltötte be a tiszt-
séget; IV. Károly lemondott, mégis el akarta foglalni a trónt; a Csehszlovák Köztársaság 
katonái közül volt, aki évekkel korábban a királyra esküdött fel; Károly hatalmi harcként 
emlékezik vissza a kormányzóval való találkozójára, Horthy szerint szívélyes volt a hangu-
lat; királypuccs vagy törvényes visszatérés történt stb.). Beszélgessünk el az ellentmon-
dások okairól, esetleges feloldásukról. 

Ezután a tanulók ütköztessék a megismert érveket. A főbb szerepeket ki is lehet osztani 
közöttük (IV. Károly, Mikes püspök, Teleki Pál, Horthy Miklós), a többiek pedig belehelyez-
kedhetnek az egyik, illetve a másik oldal tanácsadóinak szerepébe. Amikor elhangzik egy-
egy fontos érv, próbálják meg a mélyebb értelmét is meglátni. Tegyünk fel segítő kérdése-
ket, például: Mélyen vallásos katolikussága hogyan befolyásolta Károlyt elhatározásában? 
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Mire alapozta számítását, hogy Horthy minden további nélkül átadja neki a hatalmat? Miért 
volt biztos benne Horthy, hogy Franciaország nem egyezik bele a király visszatérésébe? 
És a szomszédos államok, a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság, Csehszlovákia, Románia?
Az érvek és ellenérvek ismeretében a tanulók próbáljanak meg megegyezésre jutni abban, 
hogy engednék-e Károlynak elfoglalni a magyar trónt.

VAJON KI VAGYOK?

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/572 
Eszközigény: papír, toll
Időkeret: 10–30 perc között 
Munkaforma: kiscsoportos
Célja: ismeretek felidézése
Történelmi témakör: Magyarország a két világháború között

Az átismétlendő történelmi személyek száma szerint érdemes csoportokat alkotni.
Papírlapokra történelmi személyek neveit írjuk, melyekből mindenki húz egyet. A diákoknak 
le kell írniuk az adott személy tulajdonságait maximum 3–5 mondatban, a többieknek pedig ki 
kell találniuk, hogy kiről van szó. A tulajdonságok bemutatását megfogalmazhatják egyes szám 
első személyben vagy egyes szám harmadik személyben is. A kidolgozási idő maximum 5 perc. 

Például:
Nagyapám pipakészítő volt Pesten, én pedig gyáramat Csepelre helyeztem. Sok mindent gyár-
tottam a konzervtől a harckocsiig, ami nekem világhírnevet biztosított. (Weiss Manfréd)
Felszámoltam a gazdasági válságot, de a politikában kevesebb sikerem volt. Nemzeti munka-
tervem mellett egy pártban láttam a jövőt, melyet én vezetek. Toboroztam is a tagokat ország-
szerte, és minden harmadik felnőtt a Nemzeti Egység Pártjának tagja lett.
(Gömbös Gyula)

Vészterhes időkben lettem Magyarország királya. Nem volt lehetőségem békében kormányozni 
az országot. Megpróbáltam visszatérni, de a nemzetgyűlés megfosztott a trónomtól.
(IV. Károly)

Tíz évig voltam Magyarország miniszterelnöke. A gazdasági konszolidáció érdekében nehéz 
döntéseket hoztam meg. Elbocsájtottam 20 000 közalkalmazottat, új adókat vetettem ki, és 
külföldi kölcsönt vettem fel. Új, értékálló pénzt vezettem be, takarékosabbá tettem az államot, 
és létrejött az önálló Magyar Nemzeti Bank.
(Bethlen István)
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TÖRTÉNETFÜZÉR 

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/150 
Eszközigény: előre megírt cetlik a történelmi eseményekkel, számok 
Időkeret: 10–30 perc között
Munkaforma: kiscsoportos, teljes csoport
Célja: ismeretek felidézése, ellenőrzése
Történelmi témakör: a második világháború és következményei

A tanulókból alakítsunk ki 5–6 fős csoportokat. Minden csoportnak adjunk egy történelmi ese-
ményt, amelynek folyamatát el kell mutogatniuk, illetve mindenki húzzon egy kártyát a cso-
portban, melyen egytől indulva számok, a történelmi esemény egy-egy mozzanata, esetleg az 
elmutogatásukhoz szükséges segítő mondatok, javaslatok szerepelnek. A számok a szereplés 
sorrendjét jelzik majd. Az egyes számú tanuló kigondol és elmutogat egy tevékenységet. A ket-
tes számú igyekszik megérteni a mutogatást, értelmezi azt, és ő maga is elmutogat egy, az 
előzőhöz és az eseményhez kapcsolódó tevékenységet. A tevékenységlánc így bővül az utolsó 
tanulóig.
Fontos szabály, hogy a gyakorlat közben senki sem szólhat a másikhoz, és nonverbális eszkö-
zökkel sem árulhatja el egyetértését vagy egyet nem értését. Ha minden csoport befejezte 
a feladatot, meg kell beszélni, hogy mi volt a tanulók mondandója.

Például:
A második világháború kitörése és magyar vonatkozásai
1.  Az első tanuló először jobbról, majd balról masíroz, és egy képzelt szuronyt beledöf az ellen-

ségbe, vagyis Németország és a Szovjetunió megtámadja Lengyelországot.
2.  A második tanuló kullog, hátán imitált hátizsák, kezében batyuk, majd eljátszik egy másik 

személyt, aki mintha betessékelne valakit, vagyis a lengyel katonákat és civileket befogadják 
Magyarországra.

3.  A harmadik tanuló büszkén vonul, és úgy tesz, mintha kitűzne egy zászlót, vagyis visszacsa-
tolja Észak-Erdélyt és Székelyföldet Magyarországhoz.

4.  A negyedik tanuló imitált fegyverrel a kezében masírozik, és hátraint, majd masírozik tovább 
és célra tart, vagyis a német csapatok megtámadják Jugoszláviát Magyarországon keresztül, 
csatlakozásra buzdítva a magyarokat.

5.  Az ötödik tanuló elutasítóan int a kezével, és rázza a fejét, kezéből pisztolyt formál, a ha-
lántékához illeszti, majd összecsuklik, vagyis Teleki Pál miniszterelnök öngyilkos lesz, mert 
minden törekvése ellenére nem sikerült az országot távol tartania a világháborútól.

6.  A hatodik tanuló repülőgépet imitál, és kezével lehulló lövedéket formáz, robbanást utánoz, 
majd úgy tesz, mintha fegyvert ragadna, vagyis Kassát bombázzák, Magyarország pedig 
bejelenti a hadiállapot beállását a Szovjetunióval.

További események:
Megegyezés keresése az ellenséges nagyhatalmakkal és Magyarország német megszállása
A kiugrási kísérlet és a nyilasok rémuralma
Budapest ostroma, a kitörési kísérlet és a háború vége
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Variáció:
Játszható csoportbontás nélkül is. Egy erre vállalkozó gyermek a teljes csoport előtt mutogatja 
el a kezdő tevékenységet. A csoportból bárki, aki úgy gondolja, hogy felismerte azt, feláll, és 
folytatja a következő mozzanattal. Aki ezt felismeri, szintén feláll, és folytatja az eseménysort.

További ajánlott témakörök:
Honfoglalás és államalapítás, Magyarország három részre szakadása, az első világháború, az 
1956-os forradalom és szabadságharc

DOBJ EGY KÉRDÉST!

Ajánlott tagozat: felső 
Az eredeti játék linkje: nincs
Eszközigény: nincs
Időkeret: kevesebb mint 10 perc
Munkaforma: kiscsoportos, teljes csoport
Célja: ismeretek ellenőrzése, elmélyítése
Történelmi témakör: a második világháború és következményei

Osszuk az osztályt 7–10 fős csoportokra. A csoportok önállóan dolgoznak. Mindenkit megké-
rünk, hogy írjon 2–3 kérdést a tankönyv meghatározott része vagy az általunk kiosztott anyag 
felhasználásával. Egy-egy cédulára egy-egy kérdés kerüljön. A diákok a cédulák sarkába írják 
fel a monogramjukat. Jelöljünk ki egy-egy moderátort minden csoportban. A moderátor fogja 
az adott csoporton belül levezényelni a feladatot, de ezen kívül részt is vesz a feladatban. Miu-
tán mindenki megírta a kérdéseit, akkor egy tetszőleges játékos az egyik kérdéséből galacsint 
gyúr, és odadobja valamelyik játékostársának. A játékos hangosan felolvassa a kérdést, majd 
megválaszolja. Ha helyes volt a válasz, akkor elteszi magának a kérdést. Most ő is választ egy 
játékost, dob neki egy kérdést, és a játék tovább folytatódik. Ha valaki nem tudja a választ, 
akkor jelentkezéssel el lehet tőle rabolni a válaszadás jogát. Ilyenkor a moderátor figyeli, hogy 
ki volt az első jelentkező, és megadja neki a lehetőséget, hogy válaszoljon. Az első jelentkező 
így megválaszolhatja a kérdést. Ha sikerül neki, akkor ő teheti el a kérdést tartalmazó cédulát, 
és ő dobhat egy kérdést egy általa választott személynek. Ha egy kérdésre senki nem tudja 
a választ, akkor a moderátor begyűjti a cédulát, a kérdés gazdája pedig új kérdést dobhat ismét 
egy tetszőleges személynek. Ha valakinek elfogytak a saját kérdései, de jól válaszol, és meg-
szerzi valaki céduláját, az kiválaszthatja, hogy ki dobja a következő kérdést. A játéknak akkor 
van vége, ha mindenkinek elfogytak a saját kérdései. A játék nyertese az, aki a legtöbb cédulát 
összegyűjti a többiektől. Az összegyűjtött megválaszolatlan kérdéseket a játék végén a mode-
rátor felolvassa, és a kérdés írói megadják rájuk a válaszokat. 

Például:
Hogy hívták 1945 után a győztes hatalmak érdekeit érvényesítő katonai és politikai szervezetet 
Magyarországon? (Szövetséges Ellenőrző Bizottság)
Mikor írta alá a Magyar Királyság a második világháborús harcokat lezáró fegyverszüneti egyez-
ményt? (1945. január)
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Mikor jött létre az Ideiglenes Nemzeti Kormány? (1944. december 22.)
Mely pártok kaptak helyet az Ideiglenes Nemzeti Kormányban? (Nemzeti Parasztpárt, Független 
Kisgazdapárt, Szociáldemokrata Párt, Magyar Kommunista Párt)

ÖSSZEGYÚRT TÖRTÉNETEK

Ajánlott tagozat: felső 
Az eredeti játék linkje: nincs  
Eszközigény: két szöveg mondatai összekeverve, papíron 
Időkeret: kevesebb mint 10 perc  
Munkaforma: páros 
Célja: ismeretek felidézése, ellenőrzése  
Történelmi témakör: Magyarország a két világháborúban

Két szövegből készítsünk egyet úgy, hogy a mondataikat összekeverve gépeljük le vagy ragasz-
szuk fel őket egy papírra. Annyi példányt kell készíteni, ahány párban a játékot játszani akarjuk. 
A párok megkapják a címekkel ellátott, „összegyúrt” történetet. A papírlapon lévő szöveget 
mondatonként vágjuk fel! Az egyik tanuló az egyik, a másik tanuló a másik történet mondatait 
próbálja sorba rakni.
 
Összekeverve: 
A trianoni békeszerződés az első világháborút lezáró békediktátum. 
Ez a békeszerződés 1947-ben az első és második bécsi döntéseket semmisnek nyilvánította. 
A második világháborút a párizsi békeszerződés zárta le. 
Ez a diktátum az első világháborúban vesztes Magyarország – mint az Osztrák–Magyar Mo-
narchia egyik utódállama – és a háborúban győztes antantszövetség hatalmai között létrejött 
békeszerződés. 
Ez határozta meg Magyarország új határait.
A visszacsatolt területek pedig újra Csehszlovákiához és Romániához kerültek. 
Helyesen: 
1. A trianoni békeszerződés az első világháborút lezáró békediktátum. 
Ez a diktátum az első világháborúban vesztes Magyarország – mint az Osztrák–Magyar Mo-
narchia egyik utódállama – és a háborúban győztes antantszövetség hatalmai között létrejött 
békeszerződés. Ez határozta meg Magyarország új határait.  
2. A második világháborút a párizsi békeszerződés zárta le. Ez a békeszerződés 1947-ben az 
első és második bécsi döntéseket semmisnek nyilvánította. A visszacsatolt területek pedig újra 
Csehszlovákiához és Romániához kerültek. 
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KÉPRENDEZŐ

Ajánlott tagozat: felső 
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/396 
Eszközigény: feldarabolt fényképek, papír, színesceruza, filctoll, a fényképekhez kapcsolódó 
forrás
Időkeret: több mint 30 perc
Munkaforma: kiscsoportos, teljes csoport
Célja: ismeretek rendszerezése, elmélyítése
Történelmi témakör: az 50-es évek Magyarországon

3. kép: 1955. május elsejei felvonulás, Budapest, XIV. kerület (forrás: Fortepan / Martin Kornél)

A tanulókból alakítsunk 3–4 fős csoportokat a következő módszerrel: a feldolgozandó/feldolgo-
zott tananyaghoz kapcsolódóan keressünk és nyomtassunk ki nagyon jellegzetes fényképeket, 
például az 1945-ös földosztásról, a szavazatát leadó Rákosi házaspárról, a Sztálin-szobor előtt 
gyülekező forradalmi tömegről stb. A képeket vágjuk annyi darabra, ahány fős csoportokat sze-
retnénk, majd keverjük jól össze őket. Minden tanuló húzzon egy képrészletet. Akik ugyanannak 
a képnek a részeit húzták, azok keressék meg egymást. A tanulók feladata, hogy az összerakott 
kép alapján készítsenek rajzot arról, hogy – figyelembe véve a helyszínt és a szereplőket – a ké-
pen szereplő eseménynek mi lehetett az előzménye, és mi történhetett a készítése után. Ennek 
során segítségként használhatják a tankönyvet vagy az általunk kiadott anyagot, forrásokat is.
Végül a csoportok megmutatják egymásnak a fényképeket és az elkészült rajzokat, és elmond-
ják az előzményeket, illetve a folytatást.
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TORPEDÓ

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/otlet/960 
Eszközigény: előre elkészített kérdéssor mezőkkel, elrejtett hajókkal, stopper/telefon/ho-
mokóra
Időkeret: 10–30 perc között
Munkaforma: kiscsoportos, teljes csoport
Célja: ismeretek felidézése, ellenőrzése
Történelmi témakör: Magyarország 1945-től 1956-ig

Rajzoljunk a táblára egy 4x4-es torpedópályát. Minden cellába írjunk bele egy-egy témát. Osz-
szuk a tanulókat 4–5 fős kiscsoportokba. Mondjuk el, hogy négy csatahajót rejtettünk el a pá-
lyán, egy hármas, két kettes és egy egyes hajót. Ezek sarkosan érintkezhetnek egymással. 
A csapatok a témakört bemondva lőnek a mezőkre, amelyek kérdéseket rejtenek. A kérdések 
között van kiegészítendő, de feleletválasztós is. Jó válasz esetén 1, jó válasz és hajótalálat ese-
tén 2, jó válasz és süllyesztés esetén 3 pontot kap az adott csapat. Egy csapat egy mezőt lőhet 
egy körben, a kérdés megválaszolására 30 másodperc áll rendelkezésére. Fontos, hogy tartsuk 
az időt, illetve az is, hogy hangosan mondjuk a kérdést. A mező ugyanis játékban marad akkor 
is, ha a csapat nem tudja a választ, így a többiek is gondolkodhatnak a kérdésen. Rossz válasz 
esetén nincs pontlevonás, ebben az esetben a következő csapat lőhet. A játéknak akkor van 
vége, ha az összes kérdésre érkezett jó válasz. Az a csapat nyer, amelyik több pontot szerzett.

Például:
A hármas hajót rejtsük a D2, D3, D4-es, a két kettes hajót az A2, B2-es, illetve az A4, B4-es, az 
egyes hajót a C1-es mezőbe.

A mezőkhöz tartozó témák és kérdések:
A1: SZOBROK – Melyik budapesti szobornak nem volt fontos szerepe az 1956-os forradalom 
során? 
1. Petőfi-szobor 2. Szent István-szobor 3. Sztálin-szobor 4. Bem József-szobor
A2: ROBOT – Mi a szó szerinti jelentése a „málenkij robot” kifejezésnek? 
1. rossz masina 2. kényszerszolgálat 3. hadifogoly 4. kis munka
A3: FELVÁGOTT – Hogyan hívták azt a módszert, amellyel a Magyar Kommunista Párt egye-
sével kiszorította az ellenfeleit a hatalomból 1947–48-ban? 
1. kolbászcsel 2. szalámitaktika 3. párizsifurfang 4. szalonnaeljárás
A4: SZTÁLIN UTÁN – Ki volt a Szovjetunió Kommunista Pártjának első titkára, aki 1956-ban 
a szovjet kommunista párt kongresszusának zárt ülésén elítélte a sztálini személyi kultuszt? 
(Nyikita Hruscsov)
B1: A MÁSODIK ELSŐ – Ki volt a második Magyar Köztársaság első elnöke? (Tildy Zoltán)
B2: MOZGALMI NÓTA – Melyik napról szóljon az ének, amelyen az ország második világhábo-
rú végi, szovjet hősök általi felszabadulását ünnepelték a kommunista diktatúrában? 
1. március 21-éről 2. április 4-éről 3. május 8-áról 4. november 7-éről
B3: HERCEGPRÍMÁS – Hogy hívták azt a bíborosi címet is viselő esztergomi érseket, akit 
1948 karácsonyán a kommunisták börtönöztek be, és 1956. október 30-án a forradalmárok 
szabadítottak ki? (Mindszenty József)
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B4: RÖVID – Minek a rövidítése a SZEB? 
1. Szovjet Ezredek Bírósága 2. Szocialista Energia Bizottmány 3. Szabad Európai Bank 4. Szö-
vetséges Ellenőrző Bizottság
C1: ELŐZMÉNYEK – Mivel szűnt meg Magyarország szovjet megszállásának jogosultsága 
1955-ben? (A szövetséges megszállók kivonultak Ausztriából, így a szovjetek már nem hivat-
kozhattak arra, hogy Magyarországon keresztül biztosítják megszállási övezetük utánpótlását.)
C2: VEZÉR – Milyen tisztségeket töltött be Rákosi Mátyás a Magyar Kommunista Pártban és 
annak utódjában, a Magyar Dolgozók Pártjában? (Főtitkár, majd első titkár volt.)
C3: CÍMER – Mely jelkép nem jelenik meg a Rákosi-címeren? 
1. vörös csillag 2. búzakalász 3. sarló 4. nemzetiszín szalag
C4: NAGYOK – Hogy hívták az 1940–50-es évek két nagy formátumú, „Nagy” vezetéknevű 
politikusát, a második Magyar Köztársaság első miniszterelnökét és a Magyar Népköztársaság 
kétszeres elnökét? (Nagy Ferenc és Nagy Imre)
D1: IDEIGLENES – Melyik városban alakult meg az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1944. de-
cember 22-én?
1. Debrecenben 2. Szegeden 3. Budapesten 4. Pécsett
D2: DIKTATÚRA – Soroljatok fel tíz fogalmat, amely szorosan köthető a Rákosi-diktatúrához! 
Pl.: téesz, tervgazdálkodás, internálótábor, beszolgáltatás, titkosrendőrség, szocializmus, kulák, 
trojka, személyi kultusz, csengőfrász, MKP, MDP, kollektivizálás, fekete autó, padlássöprés, ki-
rakatper, egypártrendszer, kilakoltatás, AVO, AVH, államosítás, kényszermunkatábor, pártállam 
stb.
D3: HATÁROK – Melyik az a három ország, amely a második világháború végétől évtizedekig 
Magyarország szomszédja volt, ma már azonban nem létezik? (Csehszlovákia, Szovjetunió, Ju-
goszlávia)
D4: SZÍNEK – Milyen cédulásnak nevezték a kommunista párt által elcsalt 1947-es választást? 
1. kék 2. vörös 3. fehér 4. fekete

MEMÓRIAJÁTÉK ERDŐN-MEZŐN A MÚLTBAN

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/433  
Eszközigény: papír, toll, két doboz, kendők a dobozok letakarásához
Időkeret: 10–30 perc között 
Munkaforma: kiscsoportos
Célja: ismeretek felidézése
Történelmi témakör: Magyarország 1945-től 1956-ig

Alakítsunk ki 6–10 fős csoportokat, melyeket két további alcsoportra osztunk. Feladatuk, hogy 
a fogalmakat és/vagy helyeket összepárosítsák a hozzájuk köthető eseményekkel. A pedagó-
gus a történelmi helyszíneket vagy fogalmakat írja fel cédulákra, majd ossza el annyi dobozba, 
ahány csoport alakult, és takarja le őket. A teremben el vannak rejtve a cédulákra írt szavakhoz 
tartozó történelmi események. Minden csoport a saját dobozának céduláihoz keresi a párokat. 
A csoportok egy adott ideig nézhetik a kendőzetlen dobozt, majd az megint le lesz takarva. Ez-
után indul a verseny. Ha egy csoport megleli az összes párt, akkor jelentkezik. Az győz, aki jól 
párosította össze az összes helyet és/vagy fogalmat.
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Például:
Eduard Beneš kollektíven bűnösnek nyilvánítja a magyarokat – Csehszlovákia, kitelepítés vagy 
1945
földosztás – FKGP
a Független Kisgazdapárt győzelme az 1945 novemberében tartott választásokon – 57% 
elkezdik hazaengedni a hadifoglyokat – szovjet munkatáborok
Magyarország államformája 1946-ig – királyság
a gazdaság állami tulajdonba vételének állomása – a szénbányák állami tulajdonba vétele, 1946
párizsi béke: – a második világháborút lezáró dokumentum
a Magyar Kommunista Párt egyeduralom felé vezető útjának állomása – a polgári pártok fel-
oszlatása
az 1947 februárjában lezajlott választások jelzője – ,,kékcédulás”
a mezőgazdaság átszervezése szovjet mintára – kollektivizálás
az egypárti országgyűlés új alkotmányt fogad el – 1949 tavasza

ASSZOCIÁCIÓS SZÓLÁNC

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/856
Eszközigény: plüssjáték, korabeli újságcikk
Időkeret: kevesebb mint 10 perc 
Munkaforma: teljes csoport
Célja: ismeretek felidézése
Történelmi témakör: a Kádár-korszak

Az asszociációs szójáték lényege, hogy egyik szó előhívja a másikat, s az megint egy újabbat. 
Így ezt a gyakorlatot szinte bármelyik történelmi témakörnél alkalmazhatjuk, akár ráhangoló, 
akár lezáró játékként. 
Például nyolcadikosoknál a Kádár-korszakkal kapcsolatban indíthatjuk a láncot Kádár Jánossal. 
A folytatás a résztvevőkön múlik. Hiszen lehet, hogy valaki az egypártrendszert vagy május 
1-jét, az ötéves tervet, esetleg a panellakásokat fogja mondani. Célszerű a játék elején tisz-
tázni, hogy maradjunk a szavakkal a Kádár-korszaknál, hiszen az asszociációk nagyon messze 
is elvihetnek ettől a témától. A játékhoz álljunk egy nagy körbe, és jelöljük ki a kezdő játékost. 
A gyakorlat előtt egy korabeli újság cikkét dolgozzuk fel az osztállyal, például mozaikmódszer 
segítségével, és beszéljük meg az új fogalmakat, kifejezéseket. 
Izgalmasabbá tehetjük a játékot azzal, ha egy plüssjátékot adunk a tanulóknak, amit aztán 
tetszőlegesen bármely társuknak dobhatnak. Ez azért is jó, mert mindenkinek éberen kell fi-
gyelnie, hiszen bármelyik pillanatban ő következhet. Ilyenkor érdemes azt is kikötnünk, hogy 
csak akkor adhatják annak a társuknak a plüssjátékot, aki már volt, ha már lement egy teljes 
kör, vagyis minden társuk egyszer már sorra került.
További nehezítés lehet, ha miután egy kör végigért, visszafelé kell adogatni a plüsst. Vagyis 
emlékezni kell arra, kitől is kapták a játékot, sőt arra is, mi volt a szavuk. A játék végén érde-
mes átismételni a nehezebb, kevésbé ismert szavakat, hogy mindegyik minden tanuló számára 
világos legyen.
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Variáció:
Csak a kezdő szót, fogalmat mondjuk ki. Innentől kezdve a következő tanuló már nem azt 
a szót mondja, amire asszociált, hanem azt néhány mondattal körülírja. Például Kádár János 
után nem mondja ki, hogy május elseje. Hanem helyette azt mondja, hogy egy kommunista 
munkás ünnepnap hatalmas felvonulással a mai Dózsa György úton. Ha ebből még nem tudja 
a következő tanuló kitalálni, mi a feladvány, akkor egy újabb mondattal lehet őt segíteni. Pél-
dául: a felvonulást követően népünnepély volt ezen a napon a Városligetben, aminek a virsli és 
a sör elmaradhatatlan része volt.

KI VAN A HÁTAMON?

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/1053 
Eszközigény: papírok történelmi szereplőkkel, cellux
Időkeret: több mint 30 perc 
Munkaforma: teljes csoport
Célja: ismeretek felidézése, rendszerezése
Történelmi témakör: a demokratikus viszonyok kiépítése Magyarországon

Minden tanuló hátára ragasszunk egy papírt, amelyeken egy-egy híres magyar ember neve 
szerepel. A feladat, hogy a diákok kitalálják, hogy „ki van a hátukon”. Ezt úgy deríthetik ki, hogy 
minden társuknak 3–3 barkochbakérdést tehetnek fel az illetővel kapcsolatban. Aki kitalálta 
a hátán lévő nevet, annak adjunk egy újabb nevet, amíg az előkészített cédulák el nem fogy-
nak. Az a nyertes, aki a legtöbb nevet gyűjti be a játék végére. A legvégén érdemes átbeszélni 
a tanulókkal, hogy maradt-e bennük bizonytalanság, vagy például volt-e, amikor nem jó választ 
kaptak a kérdésükre. 

Lehetséges nevek:
Neumann János, Szilárd Leó, Teller Ede, Kertész Imre, Szent-Györgyi Albert, Tamási Áron, Antall 
József, Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc, Göncz Árpád, Sólyom László, Németh Miklós, 
Grósz Károly, Csurka István, Demszky Gábor, Fodor Gábor, Lezsák Sándor, Kövér László, Szűrös 
Mátyás, Pozsgay Imre, Szabad György, Torgyán József, Csoóri Sándor,  Schmitt Pál, Áder János, 
Déry Tibor, Márai Sándor, Németh László, Örkény István, Szabó Magda, Rubik Ernő, Farkas Ber-
talan, Puskás Ferenc, Egerszegi Krisztina, Gábor Dénes, Gábor Zsazsa, Polgár Judit, Rejtő Jenő
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NÉVJEGYKÁRTYA

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/993 
Eszközigény: cédulák történelmi szereplőkkel, eseményekkel, fogalmakkal, tábla és filc az 
eredmények rögzítéséhez
Időkeret: több mint 30 perc
Munkaforma: teljes csoport
Célja: ismeretek felidézése, rendszerezése
Történelmi témakör: a demokratikus viszonyok kiépítése Magyarországon

Írjunk fel történelmi szereplőket, eseményeket, fogalmakat egy-egy cédulára. Ugyanaz a szó 
vagy szóösszetétel akár többön is szerepelhet, de arra ügyeljünk, hogy ne egy csapaton belülre 
kerüljenek ugyanazok a szavak. A tanulókat véletlenszerűen – akár az ötlettárban megtalálható 
csoportalkotási módszer valamelyikét használva – osszuk két (vagy több) csoportba.
Kérjük meg őket, hogy húzzanak egy cédulát, és a csoport közösen írjon 5–5 állítást a kihúzott 
személyekről, eseményekről vagy fogalmakról. Ezeket az állításokat számozzák is be. 
Az egyik csoport kiválaszt a másikból egy tanulót, majd mond egy számot. A tanuló elmondja, 
hogy személyre, eseményre vagy fogalomra vonatkoznak-e a meghatározásai, majd felolvassa 
a kért sorszámú állítást. Ha a másik csoportnak ebből sikerül eltalálni a szót, szóösszetételt, 
akkor öt pontot kap. Ha két állításból találják ki, akkor négyet, ha háromból, akkor hármat, és 
így tovább. Ha nem jó választ mondanak, az mínusz két pontot jelent. Például ha az első állítás 
után rákérdeznek, és nem találják el a szót, de a következő állítást kérve már igen, akkor is csak 
két pontot kapnak, mert bár négy pont járt volna nekik, a rossz tippjük miatt azonban két pon-
tot le kell vonni tőlük. Ha az egyik csapat helyesen válaszolt, vagy az öt állítás után sem tudták 
kitalálni a szót, akkor a másik csapat következik.
A játék addig tart, míg mindkét csapat minden tagja sorra nem kerül. A végén összesítsük 
a pontszámokat, és hirdessünk eredményt.

Lehetséges meghatározások:
Személy: 
Antall József: 

•   magyar–történelem szakos tanári diplomája is van;
•   1989 júniusától az MDF képviselője a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásain;
•   az MDF első elnöke;
•   a rendszerváltoztatás utáni első miniszterelnök;
•   édesapja a második világháború előtt a Kisgazdapárt egyik alapítója volt.

Esemény:
A rendszerváltoztatás utáni első szabad választások:

•   1990 tavaszán zajlottak le;
•   az MDF nyerte meg őket;
•   12 párt vett rajtuk részt;
•   politikai plakátok tömkelege előzte meg őket;
•   feltételeiket a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalásokon dolgozták ki.
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Fogalom: 
Országgyűlés:

•   a népképviseleti demokrácia legfontosabb szerve;
•   Steindl Imre tervezte azt az épületet, amely otthont ad neki;
•   tagjait rendszeres időközönként választják;
•   törvényeket és rendeleteket alkot;
•   megbízatása az alakulóüléssel kezdődik.

TÖRVÉNYKÖNYV

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/794 
Eszközigény: flipchart papír, filctoll
Időkeret: több mint 30 perc
Munkaforma: kiscsoportos
Célja: ismeretek felidézése, elmélyítése
Történelmi témakör: korszakokon átívelő
Egyéb: internet és okostelefon használata javasolt a feladathoz

A tanulókat 4–5 fős kiscsoportokra osztjuk. Minden csoport megkapja, melyik uralkodóra vagy 
más jelentős történelmi személyre vonatkozóan kell elvégezniük a feladatot. A csoportoknak 
bele kell helyezkedniük egy-egy meghatározó történelmi személyiség tanácsadóinak helyzeté-
be, és meg kell alkotniuk az ország helyzetéhez illeszkedő „törvénykönyvüket”. 
Szent István tanácsadóinak például arra kell figyelniük, hogy megszilárdítsák a kereszténysé-
get, védjék a magántulajdont, támogassák az idegeneket stb. 
A tanulók bátran hagyatkozzanak a fantáziájukra, és ne csak olyan törvényeket, rendelkezése-
ket írjanak le, amelyekről tanultak, hanem olyanokat is, amelyek szerintük segítenék az ország 
lakosainak békés együttélését, stabilizálnák a rendet, illetve biztosítanák a gazdasági egyen-
súlyt is az adott korban. 
A „törvénykönyvet” egy flipchart papíron kell bemutatni a többieknek. Emeljék ki, melyek azok 
a törvények, rendelkezések, amelyek a szóban forgó uralkodónál is megtalálhatók, és melyek 
azok, amelyeket ők tettek hozzá. 
Vagy úgy is lehet játszani, hogy a bemutatás után a csoporton kívüli többi tanuló feladata lesz 
az, hogy megmondják, melyek voltak a fiktív törvények, rendelkezések, és melyek azok, ame-
lyek a valóságban is megjelentek az uralkodó idejében. 
A feladat elvégzésére húsz percet kapnak a csoportok, majd 5–5 percben bemutatják alkotá-
saikat. A többi csoportnak adjunk lehetőséget a reflektálásra, illetve egészítsék, egészítsük ki 
a hiányzó részeket, és korrigáljuk az esetleges tévedéseket.  A feladat kidolgozásához javasol-
juk a szabad eszközhasználatot (tankönyv, okostelefon).  

Javasolt uralkodók, történelmi személyek:
Szent István, Szent László, Könyves Kálmán, Károly Róbert, Nagy Lajos, Mátyás, Mária Terézia, 
II. József, Ferenc József, Tisza István, Horthy Miklós
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PÉLDAKÉPEK

Ajánlott tagozat: alsó, felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/805  
Eszközigény: papír, toll, esetleg kinyomtatott képek
Időkeret: 10–30 perc között
Munkaforma: egyéni
Célja: ismeretek felidézése
Történelmi témakör: korszakokon átívelő
Egyéb: internet és okostelefon használata javasolt a feladathoz

Minden tanulónak osszunk ki egy papírlapot. Kérjük meg őket, hogy gondoljanak történelmi 
nagyjainkra, és válasszanak ki valakit, aki a legszimpatikusabb számukra. (Segítségképpen 
akár kinyomtatott képeket is kiteríthetünk eléjük, amelyek segítenek felidézni nemzetünk híres 
alakjait.)
Miután választottak, gondolják végig és írják le, hogy a választott személynek melyek azok 
a tulajdonságai, cselekedetei, amelyek miatt rokonszenves számukra. 
Fogalmazzák meg, miért tartják ezeket a tulajdonságokat, cselekedeteket pozitívnak.
Írják le azt is, melyek lennének azok a tulajdonságok, amelyeket szívesen látnának történelmi 
hősük tulajdonságai között. A meglévők közül melyek azok, amelyeket elhagynának?
Mit cselekedtek volna ők másként az illető helyében? Miért?
Végezetül ha bármit kérdezhetnének ettől a történelmi személytől, mi lenne az? Miről beszél-
getnének vele szívesen?
10–15 percet hagyjunk a fentiek átgondolására, leírására. Ha mindenki készen van, közösen 
beszéljük meg a leírtakat.

Ajánlott történelmi személyek:
Árpád vezér, Szent István, Szent László, Könyves Kálmán, Károly Róbert, Nagy Lajos, Hunyadi 
János, Mátyás király, Dózsa György, Dobó István, Bethlen Gábor, Báthory Erzsébet, Bocskai 
István, Zrínyi Miklós, Zrínyi Ilona, Thököly Imre, II. Rákóczi Ferenc, Mária Terézia, II. József, 
Széchenyi István, Kossuth Lajos, Damjanich János, Batthyány Lajos, Ferenc József, Erzsébet 
királyné, Deák Ferenc, Wesselényi Miklós, Tisza István, Teleki Pál, Horthy Miklós, Nagy Imre

LÉPJ TOVÁBB

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/827 
Eszközigény: előre elkészített szerepkártyák és állítások
Időkeret: 10–30 perc között
Munkaforma: teljes csoport
Célja: ismeretek felidézése, elmélyítése
Történelmi témakör: korszakokon átívelő
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A tanulók körben állnak, majd szerepkártyákat húzatunk velük. Olyan jól ismert történelmi 
személyek legyenek ezeken, akikről már viszonylag sok mindent tudnak. Egy-egy szereplő akár 
háromszor-négyszer is megjelenhet a kártyákon. Amikor mindenki húzott, osszák meg egy-
mással, ki melyik történelmi szereplőt kapta. Mindenkit megkérünk, hogy képzelje maga elé az 
adott személyt: hogy néz ki, milyen események köthetők hozzá, kik vették körül, hol élt, melyik 
történelmi korban stb. (Az is lehet egy alternatíva, hogy az azonos személyt húzók közösen 
gyűjtik össze ezeket az információkat kiscsoportokban.) 
Ha ezzel elkészültek, megkérjük őket, hogy úgy foglalják el a helyüket a körben, hogy az azonos 
személyt húzók ne álljanak egymás mellett. Ezután egyesével különböző állításokat fogalma-
zunk meg. Például: menjen eggyel arrébb, aki koronát viselt, aki harcolt a törökkel, akinek volt 
kalandja labancokkal, aki parókát hordott, aki élvezhette a reneszánsz konyha ízeit, aki várban 
lakott.
Mindig azok lépnek eggyel arrébb, akikre igaz az adott állítás, kivéve, ha előttük már áll valaki, 
esetleg már többen is. Ilyenkor hiába igaz rájuk az állítás, addig nem mehetnek tovább, amíg 
bármelyik társuk előttük áll. A továbbmozduló tanulók, ha közvetlenül mellettük áll valaki, be-
állnak a társuk elé. Ha pedig üres az a hely, ahová lépnek – már elmozdult onnan a társuk –, 
akkor csak egyszerűen beállnak a helyére. Megtörténhet, hogy egy helyen hárman-négyen is 
állnak majd egymás előtt. A játék győztese az, aki először ér vissza a kiindulási helyére, vagy 
meghatározott számú hellyel sikerül elsőnek továbbhaladnia.
Azáltal, hogy többen is ugyanazt a személyt húzzák, lehetőséget adunk az egymástól való ta-
nulásra. Három vagy négy ember esetén nagyobb az esély arra, hogy valaki tudja, igaz-e egy 
állítás az adott személyre. A végén természetesen érdemes végigbeszélni az egyes állításokat, 
hogy igazak voltak-e vagy sem, hogy az esetleges tévedések ne maradjanak tisztázatlanul.

Lehetséges történelmi személyek: 
Árpád vezér, Szent István, Szent László, Könyves Kálmán, Károly Róbert, Nagy Lajos, Hunyadi 
János, Mátyás király, Dózsa György, Dobó István, Bethlen Gábor, Báthory Erzsébet, Bocskai 
István, Zrínyi Miklós, Zrínyi Ilona, Thököly Imre, II. Rákóczi Ferenc, Mária Terézia, II. József, 
Széchenyi István, Kossuth Lajos, Damjanich János, Batthyány Lajos, Ferenc József, Erzsébet 
királyné, Deák Ferenc, Wesselényi Miklós, Tisza István, Teleki Pál, Horthy Miklós, Nagy Imre, 
Kádár János

RAJZOLJUNK EGYÜTT!

Ajánlott tagozat: alsó, felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/801
Eszközigény: papír, filctoll, alátét, esetleg kinyomtatott képek
Időkeret: 10–30 perc között 
Munkaforma: kiscsoportos
Célja: ismeretek felidézése
Történelmi témakör: korszakokon átívelő

A tanulók ötösével körben ülnek. Mindenkinél van egy lap, egy alátét és egy színes filctoll. Min-
den ötös csoport kap egy képet egy híres magyar történelmi személyről, ezt két percen keresz-
tül figyelmesen tanulmányozhatják. Ezután beszedjük a képeket, majd megkérjük a tanulókat, 
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hogy mindenki rajzolja meg a kapott személy fejét a papírjára (körülbelül két centiméter ma-
gasságban) a lap tetejére. Aki elkészült, hajtsa le a lapot úgy, hogy ne lehessen látni, mit rajzolt, 
és adja oda a papírt a tőle jobbra ülőnek. Az újonnan kapott lapra ezután mindenkinek nyakat, 
vállat és karokat kell rajzolnia, majd ismét behajtják úgy a lapot, hogy amikor továbbadják 
a tőlük jobbra eső társuknak, akkor az ne lássa, hogy mit rajzoltak. Ezután ugyanígy történik 
a többi testrésszel is. Következik a mellkas, a derék és a csípő egy ütemben, majd a nadrág 
vagy szoknya, végül utolsó körben a cipő. 
Miután a cipővel is elkészültek, mindenki kiteríti a lapot, és megnézzük, milyen eredmények 
születtek. A más csoportban dolgozókat megkérjük, találják ki, vajon kit rajzolt meg az adott 
csoport, és szedjék is össze közösen, mit tudnak róla.

Ajánlott történelmi személyek alsósoknak, felsősöknek: 
Árpád vezér, Szent István, Szent László, Hunyadi János, Mátyás király, Dózsa György, 
Széchenyi István, Kossuth Lajos, Bem apó

További történelmi személyek felsősöknek:
Könyves Kálmán, Károly Róbert, Nagy Lajos, Dobó István, Bethlen Gábor, Báthory Erzsébet, 
Bocskai István, Zrínyi Miklós, Zrínyi Ilona, Thököly Imre, II. Rákóczi Ferenc, Mária Terézia,  
II. József, Damjanich János, Batthyány Lajos, Ferenc József, Erzsébet királyné, Deák Ferenc, 
Wesselényi Miklós, Tisza István, Teleki Pál, Horthy Miklós, Nagy Imre, Kádár János

„AMERIKÁBÓL JÖTTÜNK”

Ajánlott tagozat: alsó 
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/265
Eszközigény: nincs
Időkeret: kevesebb mint 10 perc
Munkaforma: teljes csoport
Célja: ismeretek felidézése, elmélyítése
Történelmi témakör: korszakokon átívelő

A gyakorlat a jól ismert „Amerikából jöttünk” játék mintájára játszható, de ezúttal a két muto-
gató játékosnak a pedagógus által megjelölt történelmi korból kell foglalkozást választania. Akár 
előre el is készíthetjük a listát, de a tanulók leleményességére is bízhatjuk a választást.

Honfoglalás kori foglalkozásokkal: 
lovász, kovács, halász, kosárfonó, kőfaragó, révész, kőműves, vincellér, szűcs, táltos, varga, 
csizmadia, tímár, kádár, vadász, ács, csikós, juhász, kanász, kondás, bojtár

Egyházi és világi tisztségekkel: 
pápa, érsek, püspök, pap, apát, szerzetes, törzsfő, nemzetségfő, ispán, földesúr, jobbágy, lovag
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CSOPORTALAKÍTÁS

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/otlet/319
Eszközigény: híres emberek nevei cetliken
Időkeret: kevesebb mint 10 perc
Munkaforma: teljes csoport
Célja: ismeretek elmélyítése
Történelmi témakör: korszakokon átívelő

A játék célja, hogy a tanulók össze tudják kapcsolni a különböző területeken alkotó, tevékeny-
kedő személyeket. A játék jól használható a különböző ismeretterületeken szerzett tudás ösz-
szekapcsolására.
Készítsünk cetliket. Az egyes csoportokba tartozó cetlikre írjuk fel az adott történelmi korban 
alkotó írók, költők, zeneszerzők, építészek, képzőművészek, politikusok nevét.
Minden tanuló kap egy cetlit, amelyen egy híres ember neve szerepel. A tanulók feladata, hogy 
csoportokat alkossanak úgy, hogy az azonos évszázadban, történelmi korban élő személyek 
kerüljenek egy csoportba. A személyek lehetnek politikusok, felfedezők, feltalálók, írók, költők, 
zeneszerzők, képzőművészek. Egy-egy csoportba 3–5 tanuló kerüljön. 
Tegyünk ki egy-egy lapot a tanulóknak, amellyel jelezzük, hogy melyik évszázad híres embere-
inek kell ott csoportot alkotnia.
Ezután ellenőrizzük, hogy mindenki a helyes csoportban van-e.
További személyeket is mondhatunk még, akiket a csoportok megpróbálnak elhelyezni. Lehet 
néhány olyan személy is köztük, aki két évszázadban is élt.

Néhány javaslat:

XI. század
István király, II. Szilveszter pápa, Vata (lázadó), Orseolo Péter, Gellért püspök,  
I. András, IV. Henrik német-római császár

XII. század Könyves Kálmán, Walther von der Vogelweide, Oroszlánszívű Richárd, Saladin

XIII. század
Anonymus, IV. Béla, Goeffrey Chaucer (Canterbury mesék), II. András,  
Julianus barát, Dzsingisz kán, III. Honorius, Batu kán

XIV. század Nagy Lajos, az avignoni fogság, Dante Alighieri, Boccaccio, Husz János

XV. század
Hunyadi Mátyás, II. Mehmed, II. Piusz pápa, Janus Pannonius, XI. Lajos, Palestrina, 
Lassus, Kolumbusz Kristóf, Antonio Bonfini, François Villon, Thomas Malory,  
Jeanne d’Arc, Johannes Gutenberg, Kinizsi Pál, Leonardo da Vinci

XVI. század
Michelangelo, Balassi Bálint, Heltai Gáspár, Luther Márton, Niccolò Machiavelli,  
Francis Bacon

XVII. század Mikes Kelemen, Isaac Newton, Zrínyi Miklós, Savoyai Jenő, Oliver Cromwell
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PUFF

Ajánlott tagozat: felső 
Az eredeti  játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/502
Eszközigény: csoportonként egy doboz és a kérdések cetlijei
Időkeret: kevesebb mint 10 perc
Munkaforma: kiscsoportos
Célja: ismeretek felidézése, ellenőrzése
Történelmi témakör: korszakokon átívelő

Alakítsunk 10–15 fős köröket, melyek közepén egy-egy tanuló áll. Ő lesz a seriff. Akire rálő, 
miközben mond neki egy kérdést, annak gyorsan le kell guggolnia vagy hajolnia. A két mellette 
álló feladata, hogy minél gyorsabban megválaszolja a kérdést. Akinek ez sikerül, az nyer, és be-
mehet középre. 10–20 kérdést érdemes összeírni egy történelmi korszakból. Ezeket a kérdező 
magánál tarthatja, vagy a táblára is fel lehet írni őket válaszok nélkül. Ha a tanulók belejöttek, 
akkor akár ők is kitalálhatnak kérdéseket.

Lehetséges kérdések:
Mikor koronázták meg Szent István királyt? Válasz: 1000-ben vagy 1001-ben.
Ki uralkodott az 1241–42-es tatárjárás alatt? Válasz: IV. Béla.
Mikor halt ki az Árpád-ház? Válasz: 1301-ben.
Melyik uralkodónk vezetett hadjáratot a Szentföldre? Válasz: II. András (Endre).
Mi volt Könyves Kálmán királyunk hivatása, mielőtt megkoronázták? Válasz: püspök.
Melyik királyunk küzdött a kunokkal, amit Kárpát-medence-szerte templomi freskók örökítenek 
meg? Válasz: Szent László.
Melyik uralkodónk foglalta el Halicsot? Válasz: Könyves Kálmán.
Melyik királyunknak volt kun testőrsége? Válasz: IV. (Kun) Lászlónak.
Hol nevelkedett III. András? Válasz: Velencében.
Melyik királyunk adta ki az Aranybullát? Válasz: II. András.
Kinek a jegyzője volt Anonymus? Válasz: III. Bélának.
Melyik királyunkat tették uralkodásra alkalmatlanná, de mégis király lett? Válasz: II. (Vak) Bélát.
Kinek íródtak Szent István intelmei? Válasz: Szent Imre hercegnek.
Mi volt Szent István korábbi neve? Válasz: Vajk.

TELEFONOS SEGÉLYHÍVÁS

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/otlet/344
Eszközigény: egy-két előre megírt eset
Időkeret: kevesebb mint 10 perc 
Munkaforma: kiscsoportos
Célja: ismeretek rendszerezése, elmélyítése
Történelmi témakör: korszakokon átívelő
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A gyakorlatban egy történelmi személy „telefonhívásából” kell kitalálniuk a tanulóknak, hogy ki 
a telefonáló. A történelmi szereplő a telefonhíváskor épp egy csata vagy egy nagyobb esemény 
szemlélője, átélője. Az első 2–3 hívást mi kezdeményezzük, hogy a tanulók megértsék a felada-
tot. Utána ők maguk kiscsoportokban (3–5 fő) írjanak meg és játsszanak el egy hívást. Tegyünk 
úgy a beszélgetés előadásakor, mintha kérdéseinkre választ is kapnánk, mintha ténylegesen 
valakivel beszélgetnénk, de a tanulók csak a híváskezdeményezőt hallják.

Példa:
IV. Béla, a tatárjárás
A barátnak, úgy tűnik, igaza volt. Amit jósolt, bekövetkezett. Kelet felől érkeznek a kaftános, 
ázsiai pokolfajzatok, és apró lovaikon nyargalászva nyílzáport zúdítanak ránk. A túlélőket gör-
be kardjaikkal kaszabolják halomba. Csak erődítményeink jelentenek némi ellenállást nekik. 
El fognak pusztítani minket, ha nem érkezik segítség, vagy isteni csoda nem állítja meg őket. 
Már hívtam szentatyánkat is, de csak a hangpostáján tudtam üzenetet hagyni, annyira elfoglalt 
a németekkel. Mennem kell, indul a lovam Ausztriába. Itt lihegnek az nyakunkban.

Búvár Kund (pozsonyi csata): 
De jó, hogy annak idején olyan sokat voltunk a vízparton, és apám megtanított úszni. Emlék-
szem, mennyit sznorkeleztünk (szabad tüdős merülés) vele. Nagy szükség volt most erre a tu-
dásomra. Még mindig vacog a fogam, annyit voltam a hideg vízben. Látnod kellett volna, hogy 
merültek alá a hatalmas testek. Henrik biztos nagyon nyomorultul érzi magát. András királyunk 
pedig, remélem, dicséretben részesít.

Koppány 
Hogy ezek mit ki nem találnak, csak hogy félreállítsanak! A trón és a nő hagyományaink szerint 
engem illet. Erre ezek ezt a taknyost akarják trónra emelni, akit a sok ájtatoskodó pap és barát 
is támogat. Mi lesz így az ősi hitünkkel? Készítsd elő az áldozatot, hogy végső csatánk kedvező 
kimenetelű legyen.

CSOPORTOSAN ELKÖVETETT RABLÁS

Ajánlott tagozat: alsó, felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/828
Eszközigény: lepedő, tárgyak, (kinyomtatott képek)
Időkeret: kevesebb mint 10 perc
Munkaforma: teljes csoport
Célja: ismeretek felidézése, ellenőrzése
Történelmi témakör: korszakokon átívelő

Az osztályt két csapatra osztjuk. Az egyik csapat, Árpád vezér csapata a terem egyik, míg 
a másik csapat, Mátyás király csapata a terem másik felében helyezkedik el. Feladatuk az, hogy 
adott jelre minél több tárgyat hurcoljanak a saját térfelükre, de kizárólag olyanokat, amelyek 
az ő történelmi korukban használt tárgyak, dolgok, élőlények stb. voltak. A tárgyak az osztály-
terem közepén vannak, letakarva egy lepedővel. Vannak közöttük olyanok, amelyek mindkét 
kor társadalmában használatosak voltak, olyanok, amelyek csak az egyikben, illetve olyanok is, 
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amelyek egyik csapathoz sem passzolnak. A tárgyak lehetnek valós tárgyak (pl. gabonafélék), 
de lehet, hogy csak egy rajz vagy makett jelképezi őket. Ügyeljünk rá, hogy mindkét csapat 
esetében ugyanannyi – csak az ő korszakukra jellemző – „tárgy” legyen a lepedő alatt. Mindig 
csak egy valaki lehet a kupacnál, és csak akkor indulhat a következő játékos, ha visszaért a csa-
patához az előző. Az időkeret öt perc. Az egyetlen szabály, hogy amit valaki már megfogott, 
ahhoz más nem nyúlhat hozzá addig, amíg el nem engedi. Az öt perc elteltével megnézzük, 
hogy melyik csapatnak milyen tárgyakat sikerült megszereznie. Ha egy adott tárgy jogosan van 
a csapat birtokában, akkor az egy pontot jelent, ha viszont tévesen, akkor az -1 pontot jelent. 
A játék végén érdemes közösen megbeszélnünk, hogy mit mire használtak, illetve melyik tárgy 
mikor jelent meg, vagy mikor tűnt el a használatból.

Javasolt tárgyak:
jurta, visszacsapó íj, számszeríj, nyílvessző, tegez, tőr, kard, pajzs, páncél, pallos, kopja, parity-
tya, csúzli, puska, pisztoly, kézigránát, gázálarc, nád, tölgylevél, makk, pipa, szarvasmarha, ló, 
juh, kukorica, búza, köles, árpa, tej, bor, kenyér, gyömbér, bors, só, sáfrány, rozmaring, tárkony, 
kesudió, tányér, kupa, palást, tunika, kőműves szerszám, sarkantyú, kódex, távcső, lúdtoll, állati 
bőrök, függöny, kályha, szék, asztal, tarsoly…

KI HIÁNYZIK A KÉPRŐL?

Ajánlott tagozat: felső 
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/711 és  
https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/510
Eszközigény: festmények nyomtatva vagy kivetítve
Időkeret: 10–30 perc között
Munkaforma: kiscsoportos
Célja: ismeretek felidézése, elmélyítése
Történelmi témakör: korszakokon átívelő
Egyéb: Csak az adott témakörhöz kapcsolódó történelmi témájú festmények megismerése 
után lehet a játékot játszani!

Egy kiválasztott játékost kiküldünk a teremből. A bent maradók feladata az, hogy rövid ta-
nácskozás után beálljanak egy olyan állóképbe (tablóba), amelyben egy fontos szereplőnek 
a helyét üresen hagyják. A kiküldött játékos feladata: megtalálni a helyét, vagyis beállni az 
állóképbe. Miután megtalálta a helyét a kiküldött, megmozdulhat az állókép, és szövegesen is 
eljátszhatják a jelenetet.

Variáció:
Osszuk az osztályt 3–5 fős csapatokra. Mindegyik csoport kap egy történelmi jelenetet, 
festményt, rajzot, amelyet meg kell formálniuk. A képek címeit kitesszük egy mindenki által 
látható helyre, az egyes képeket viszont csak az a csapat látja, amelyik húzta. Mindegyik 
csapat megformálja és bemutatja a képet a többi csapatnak. A többieknek ki kell találniuk, 
hogy melyik cím tartozik a bemutatott képhez. Az a csapat győz, amelyik a legtöbbet kita-
lálja.
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Ajánlott festmények:
Munkácsy Mihály: Honfoglalás
Benczúr Gyula: Vajk megkeresztelése
Székely Bertalan: Vérszerződés
Székely Bertalan: Egri nők
Feszty Árpád: A magyarok bejövetele – Feszty-körkép
Madarász Viktor: Zrínyi Ilona vizsgálóbírái előtt
Madarász Viktor: Hunyadi László siratása
Wagner Sándor: Dugovics Titusz önfeláldozása
Orlai Petrich Soma: II. Lajos holttestének megtalálása a Csele-patakban
Than Mór: Ónodi országgyűlés
Than Mór: Széchenyi és Deák kora
Than Mór: Honvédtisztek tábortűznél
Kisfaludy Károly: László király a cserhalmi ütközetben
Thorma János: Aradi vértanúk

SZERENCSÉRE/SAJNOS

Ajánlott tagozat: alsó, felső 
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/736
Eszközigény: labda
Időkeret: 10–30 perc között
Munkaforma: kiscsoportos
Célja: ismeretek felidézése
Történelmi témakör: korszakokon átívelő

A tanulók körben ülnek. Meghatározzuk a történelmi eseményt, amiről a történetüknek szólnia 
kell. A játékszabály megismerése után az egyik játékos mesélni kezd egy történetet, mond egy 
mondatot, majd a labdát társának dobja, aki a következő mondatot mondja. A játékosok közö-
sen szőnek egy mesét úgy, hogy mondataikat felváltva a „szerencsére” és a „sajnos” szavakkal 
kezdik. Például: „Sajnos március 15-e reggelén, amikor a márciusi ifjak elindultak a Pilvax Ká-
véházból, szemerkélt az eső.” A következő játékos viszont a „szerencsére” szóval kezdi a maga 
mondatát: „Szerencsére így is több ezer ember vett részt esernyővel a Nemzeti Múzeumnál 
a nagygyűlésen!” És így tovább, egészen addig, míg a csoport minden tagja mond egy monda-
tot, és sikerül egy kerek történetet (mesét) elmondani.

Ajánlott történelmi események: 
Honfoglalás – népvándorlás
Mátyás király
Az egri vár ostroma
1848. március 15.: pesti események
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ÉVSZÁMDOBÓ

Ajánlott tagozat: alsó, felső 
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/705
Eszközigény: labda
Időkeret: 10–30 perc között
Munkaforma: kiscsoportos
Célja: ismeretek felidézése, ellenőrzése
Történelmi témakör: korszakokon átívelő

A tanulók a helyükön ülnek vagy állnak. Egyiküknél teniszlabda vagy rongylabda van. Valame-
lyik diák az egyik társa felé dobja a labdát, közben egy évszámot kell mondania. Akinek dobta, 
annak az évszámhoz tartozó eseményt kell megmondania, majd tovább dobnia a labdát, és új 
évszámot mondani. 
A játékot játszhatjuk két labdával is. Ekkor például a piros labda elkapásakor történelmi ese-
ményt, a fekete labdánál egy történelmi személy nevét kell mondani. Aki hibázik, vagyis rossz 
nevet vagy eseményt mond, hibapontot kap.
A játékot mindig egy labdával kezdjük, kisebb csoportokra osztva az osztályt. Több labdával, 
illetve a távolságok növelésével nehezíthetjük a feladatot. 

896: Honfoglalás
1001: István megkoronázása
955:  Augsburgi csata
1526: Mohácsi vész
896: Honfoglalás – Árpád
1001: Koronázás – István
955: Augsburgi csata – Lehel kürtje
1526: Mohácsi vész – II. Lajos

ÉNVERS

Ajánlott tagozat: alsó, felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/498 
Eszközigény: papír, toll
Időkeret: 10–30 perc között 
Munkaforma: kiscsoportos
Célja: ismeretek felidézése
Történelmi témakör: korszakokon átívelő

Alakítsunk ki annyi csoportot, amennyi személyt át szeretnénk ismételni. A résztvevőknek osz-
szunk ki egy-egy példányt a versíráshoz szükséges szövegből, és adjunk időt az írásra. Ha 
készen vagyunk, kérjük meg a „költőket”, hogy olvassák fel műveiket.



68

A vers szövege:
Én (két jellemvonás, amely illik rád) vagyok.
Csodálkozom (valamin, ami felkelti az érdeklődésedet).
Hallom (elképzelt hang).
Látom (elképzelt látvány).
Én (az első sor megismétlése) vagyok.

Úgy teszek (valami, amit most színlelsz).
Úgy érzem (egy képzetről alkotott érzés).
Megérintem (egy képzelt érintés).
Aggódom (valami miatt, ami nagyon zavar téged).
Sírok (valami miatt, ami nagyon elkeserít téged).
Én (az első sor megismétlése) vagyok.

Megértem (valami, amiről tudod, hogy igaz).
Mondom (valami, amiben hiszel).
Álmodozom (valami, amiről most álmodozol).
Próbálom (valami, amiért erőfeszítéseket teszel).
Remélem (valami, amit remélsz).
Én (első sor ismétlése) vagyok.

Példa: 
Én egy középkorú, arisztokrata nő vagyok.
Csodálkozom, hogy sikerült megőriznem a hatalmam.
Hallottam az északról fenyegető poroszokat.
Látom lelki szemeim előtt az elveszett tartományokat.
Én egy középkorú, arisztokrata nő vagyok.

Úgy teszek, mint aki megingathatatlan.
Úgy érzem, hogy nagy ez a teher rajtam.
Megérintem sok gyermekem arcát, ha csak tehetem.
Aggódom, hogy nem jut rájuk elég energiám.
Sírok az aacheni béke okán.
Én egy középkorú, arisztokrata nő vagyok.

Megértem az idők szavát, de óvatosan haladok.
Mondom a fiamnak, hogy ő is így tegyen.
Álmodozom Szilézia visszaszerzéséről.
Próbálom a szerepeim összehangolni.
Remélem, hogy a békés fejlődés korát tovább tudjuk folytatni.
Én egy középkorú, arisztokrata nő vagyok.
(Mária Terézia)

Ajánlott történelmi személyek alsósoknak, felsősöknek:
Árpád vezér, Szent István király, Szent László király, Hunyadi János, Mátyás király, Dózsa György, 
Széchenyi István, Kossuth Lajos, Bem apó
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További történelmi személyek felsősöknek:
Könyves Kálmán, Károly Róbert, Nagy Lajos, Dobó István, Bethlen Gábor, Báthory Erzsébet, 
Bocskai István, Zrínyi Miklós, Zrínyi Ilona, Thököly Imre, II. Rákóczi Ferenc, Mária Terézia,  
II. József, Damjanich János, Batthyány Lajos, Ferenc József, Erzsébet királyné, Deák Ferenc, 
Wesselényi Miklós, Tisza István, Teleki Pál, Horthy Miklós, Nagy Imre, Kádár János

KVÍZJÁTÉK  

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/otlet/213
Eszközigény: papír, toll
Időkeret: 10–30 perc között
Munkaforma: kiscsoportos, teljes csoport
Célja: ismeretek felidézése, ellenőrzése
Történelmi témakör: korszakokon átívelő

A tanulókat osszuk 4–5 fős kiscsoportokba. Adjunk minden csoportnak egy kvízlapot, melyre 
a helyes válaszokat írhatják. Érdemes több különböző típusú blokkot és témakört összeállítani. 
Minden helyes válaszra egy pont jár, a legtöbb pontot szerző csoport nyer. A kérdésekből ppt-t 
vagy Prezit is lehet készíteni, hogy ezzel is színesebbé, dinamikusabbá tegyük a feladatot.

Például:
Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus kora Magyarországon
Válaszoljatok az alábbi kérdésekre! A válaszok kezdőbetűit összeolvasva megkapjátok az utolsó 
pont megfejtését, melynek jelentése: olyan államalakulat, amelynek élén egy uralkodó áll.
 1.  Budapest legnagyobb galériája, melyet a millenniumi ünnepségsorozat évében avattak fel, 

vele szemben kapott helyet a Szépművészeti Múzeum. (Műcsarnok)
 2.  A kiegyezés után I. Ferenc József egyik uralkodói címe a magyar király mellett. (osztrák 

császár)
 3.  Harmadik ezen a néven, Kossuth Lajos az ő segítségével akart új szabadságharcot kirob-

bantani az önkényuralom éveiben. (Napóleon)
 4.  A társadalom legalsó részén elhelyezkedő csoport, mezőgazdasági bérmunkás a 19. század 

második felében. (agrárproletár)
 5.  Az egyik jelentős nemzetiség a Magyar Királyságban, főleg Kárpátalján éltek. (ruszinok)
 6.  A malomipar mellett a másik jelentős ágazat Magyarországon a dualizmus korában. (cu-

koripar)
 7.  Az osztrákokkal megkötött kiegyezés biztosította számára, hogy önállóan intézze belügye-

it, saját országgyűlése legyen, tagokat küldhetett a magyar országgyűlésbe, pénzügyileg 
azonban továbbra is Magyarországtól függött. (Horvátország)

 8.  Magyarországon a mezőgazdaság átalakulásával ez az állattenyésztési mód hódított teret, 
vagyis a marha- és sertésfajták helyett a több tejet és húst adó fajták tenyésztése terjedt 
el. (istállózó állattartás)

 9.  A kiegyezés után megalakult magyar kormány miniszterelnöke volt. (Andrássy Gyula gróf)
10.  A válaszok kezdőbetűi összeolvasva kapott fogalom: monarchia.
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Magyarország az első világháborúban
Válasszátok ki a négy lehetőségből azokat, amelyek helyesek. A helyes válaszok melletti betű-
ket összeolvasva egy földrajzi nevet kaptok. Hol található, és milyen jelentőséggel bír ez a hely 
a magyar történelem szempontjából? (Olaszország, az első világháború egyik legvéresebb csa-
táját vívta itt az olasz és az osztrák–magyar hadsereg.)
1.  Mi volt a kétszeres miniszterelnök, Tisza István beceneve? 

A) „a Tábornok apja” B) „a Huszár veje” C) „a Százados apósa” D) „a Generális fia”
2.  Ki volt az utolsó magyar király? 

K) II. Ferenc Ferdinánd O) IV. Károly T) III. Rudolf U) I. Ferenc József
3.  Mit jelent a szovjet szó? 

B) tanács I) orosz Ö) elvtárs H) vörös
4.  Mely esemény során követelték Károlyi Mihály miniszterelnökké való kinevezését? 

F) proletárdiktatúra E) őszirózsás forradalom Ü) fehérterror V) békekonferencia
5.  Hány napig állt fenn a Tanácsköztársaság? 

R) 133 Á) 120 G) 100 L) 99
6.  Melyik városban írta alá a magyar delegáció az első világháború utáni békeszerződést? J) 

Párizs M) Trianon D) Versailles Ú) Orléans
7.  Milyen jeligével egészítették ki Sopron címerét, miután népszavazáson a lakosság kéthar-

ma da a Magyarországhoz való tartozásra szavazott? 
N) Civitas Fortissima (a legbátrabb város) S) Civitas Prima (az első város) Z) Civitas Maxima 
(a legnagyobb város) Ó) Civitas Fidelissima (a leghűségesebb város)

Megfejtés: Doberdó

KINEK A SZÁJÁBÓL 

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje: nincs
Eszközigény: közmondások, szólások cédulákon
Időkeret: kevesebb mint 10 perc
Munkaforma: egyéni 
Célja: ismeretek elmélyítése
Történelmi témakör: korszakokon átívelő

Válasszunk ki néhány szólást vagy közmondást, melyek a feldolgozott témakörhöz kapcso-
lódnak, és írjuk fel ezeket cédulákra. A tanulók húzzanak egyet-egyet. Az a feladatuk, hogy 
az adott történelmi témakörből keressenek egy olyan eseményt, amikor valakinek a szá-
jából a szólás elhangozhatott. Történetüket írják le, és ha mindenki elkészült, egyesével 
olvassák fel.
Még izgalmasabb a gyakorlat, ha a tanulók az általuk írt történetet felolvassák, de a közmon-
dást, amit belefoglaltak, nem olvassák fel hangosan, hanem a többieknek kell kitalálniuk.

Példa: 
Jobb félni, mint megijedni.
Hunyadi János a birtokaiból befolyt jövedelmének jelentős részét a déli végvárak megerősíté-



71

sére fordította az állandó törökveszély miatt. Gyakran mondogatta katonáinak, hogy jobb félni, 
mint megijedni.
Sok lúd disznót győz.
1552-ben Eger várfalai alatt alig 2500 védő nézett farkasszemet a 30–40 ezres török sereggel. 
De nem csüggedtek, mert várkapitányuk, Dobó István ekképpen buzdította őket: a történelem-
ben már számos olyan alkalom volt, ami bizonyította, hogy nem mindig igaz a népi bölcsesség, 
hogy sok lúd disznót győz. Ez az ostrom is ezt fogja bizonyítani. És valóban, a várkapitánynak 
igaza volt, mert I. Szulejmán szultán belebukott Eger várának ostromába.

Javaslatok szólásra és közmondásra:
Nem esik messze az alma a fájától.
Kicsi a bors, de erős.
Előre iszik a medve bőrére.
Ki mint vet, úgy arat.
Nem babra megy a játék.
A baj nem jár egyedül.
Inába szállt a bátorsága.
Bátraké a szerencse.
Beletört a bicskája.
Borotvaélen táncol.
Borsot tör valakinek az orra alá.
Dunát lehetne rekeszteni vele/velük.
Elásták a csatabárdot.
Ki elbízza magát, könnyen megszégyenül.
Ember tervez, Isten végez.
A fát nem vágják ki egy csapásra/vágásra.
Összecsapnak a feje fölött a hullámok.
Jobb félni, mint megijedni.
Kimutatja a foga fehérjét.
Sok lúd disznót győz.

HA MAGYAR KIRÁLY LEHETNÉK…

Ajánlott tagozat: alsó, felső  
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/692 
Eszközigény: táblára írt nevek vagy kártyák
Időkeret: 10–30 perc között 
Munkaforma: kiscsoportos 
Célja: ismeretek felidézése, elmélyítése 
Történelmi témakör: korszakokon átívelő 

A játék előtt minden tanuló válasszon egy olyan történelmi személyt, akit jól ismer, akiről már 
tanult. A diákok természetesen segítségül használhatják az előzetesen a táblára felírt neveket. 
Felső tagozatban előkészített névkártyákból húzzanak a játékosok!
A játékosok üljenek körbe, és az adott történelmi személyként mutatkozzanak be, például:  
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„A nevem Mátyás. Ha magyar király lehetnék, egy nagy könyvtárat szeretnék.” A következő 
résztvevő először bemutatja Mátyást, akit az előző játékos választott, majd ő következik. A já-
ték addig tart, amíg mindannyian be nem mutatkoztak.

Variáció:
A résztvevők röviden indokolhatják a választásukat.

Megjegyzés:
Ha túl nagy a csoport, akkor a később bemutatkozóknak gondot okozhat minden előző személy 
felsorolása. Ilyenkor – belátásunk szerint – 5–15 gyerekenként kezdjük újra a bemutatkozást.

4. kép: Mátyás király szobra, Budapest, Hősök tere (forrás: acceptphoto / Shutterstock.com)
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KIRÁLYT A VÁRBÓL

Ajánlott tagozat: alsó, felső 
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/596
Eszközigény: eggyel több szék, mint ahányan játszanak; annyi magyar király vagy történelmi 
személy neve felírva egy-egy papírra, ahány játékos van; kalap vagy bármi, amiből húzhatnak
Időkeret: 10–30 perc között
Munkaforma: teljes csoport
Célja: ismeretek felidézése, elmélyítése
Történelmi témakör: korszakokon átívelő 

Körbe tesszük a székeket, és kijelölünk négy „különleges helyet”. Felírunk külön-külön papírda-
rabokra annyi magyar királynevet, ahány játékos van. Felolvassuk őket, hogy mindenki tudja, 
kik vesznek részt a játékban. Ha ez megvan, egy kalapba tesszük a papírokat. Mindenki húz egy 
cetlit, amit nem mutathat meg senkinek. A résztvevőkből alakítsunk ki két csapatot, amelynek 
tagjai felváltva helyezkedjenek el a székeken. A négy kiemelt hely előtt egy szék üresen marad. 
Az üres helytől balra ülő játékos fog hívni, méghozzá úgy, hogy mond egy királynevet. Aki azt 
a szereplőt húzta, annak oda kell ülnie az üres székre, és ki kell cserélnie a céduláját a hívó féllel. 
(Vagyis most már tudni fogjuk, hogy aki az imént hívta mondjuk István királyt, az – mivel ki-
cserélte a saját királyát – mostantól István király lesz. De csak addig, amíg valaki más újra nem 
hívja István királyt.) Mindig az hív, aki az üres széktől balra ül. A cél, hogy a négy különleges 
helyen csak az egyik csapat játékosai legyenek.
Rajtunk múlik, hogy engedjük-e a csapattagok közötti kommunikációt vagy mutogatást.
A játék lezárásakor mondjuk el, hogy miért ezekkel a személyekkel játszottunk.
Feldolgozást segítő kérdések: Mit tudsz arról a királyról, történelmi személyről, akit húztál?

Alsósoknak javasolt Árpád-házi királyok: 
Szent István, Szent László, I. András, Könyves Kálmán, IV. Béla

Felsősöknek ajánlott történelmi személyek:
Árpád vezér, Szent István, Szent László, Könyves Kálmán, Károly Róbert, Nagy Lajos, Hunyadi 
János, Mátyás király, Dózsa György, Dobó István, Bethlen Gábor, Báthory Erzsébet, Bocskai 
István, Zrínyi Miklós, Zrínyi Ilona, Thököly Imre

ÜZENET A HÁTON 

Ajánlott tagozat: felső 
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/619
Eszközigény: évszámkártyák
Időkeret: 10–30 perc között
Munkaforma: kiscsoportos
Célja: ismeretek felidézése 
Történelmi témakör: korszakokon átívelő
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A tanulókat 5–6 fős csapatokra osztjuk. A csapatok leülnek egymás mellé két párhuzamos osz-
lopban. A leghátsó tanulók odamennek a játékvezetőhöz, aki egy évszámot mutat nekik. Miután 
megnézték és megjegyezték, visszamennek a helyükre, és az előttük ülő játékos hátára ujjal 
felírják az évszámot, aki ezt ezután ráírja az előtte ülő hátára, és így tovább. A sorban legelöl 
ülő játékos pedig papírra írja az évszámot, és odaviszi a játékvezetőnek. Ha a játékvezető he-
lyesnek ítéli meg a leírt számot, akkor a csapat pontot kap, és foroghat egyet (az első játékos 
ül leghátra). A játéknak akkor van vége, ha a játékvezetőnél lévő évszámokat a csapatok mind 
leírták. 
Lehet egy történelmi személy nevének betűit is írni. Minden fordulóban egy betűt. Ebben az 
esetben az a csapat nyer, akinek hamarabb összeáll a név a leírt betűkből, és tud mondani hoz-
zá köthető történelmi eseményt, eseményeket is. 
Nemcsak az évszámot kell az utolsó tanulónak kivinnie és bemutatnia, hanem a papírra már az 
évszámhoz kapcsolódó eseményt is fel kell írnia.

HOPP

Ajánlott tagozat: alsó, felső 
Az eredeti játék linkje: nincs
Eszközigény: tábla, kréta
Időkeret: kevesebb mint 10 perc 
Munkaforma: kiscsoportos, teljes csoport
Célja: ismeretek felidézése, rendszerezése
Történelmi témakör: korszakokon átívelő

A táblára írjuk fel történelmi személyek neveit, évszámokat, fogalmakat vagy eseményeket. Két 
tanulót kihívunk a táblához, akik szemben állnak a társaikkal. Kezükben egy-egy eltérő színű 
kréta legyen. A táblán rámutatunk az egyik névre, évszámra, fogalomra, eseményre úgy, hogy 
a táblának háttal álló tanulók ezt ne lássák. A szemben ülő tanulók jelentkezés alapján, egymás 
után mondjanak erre a névre, évszámra, fogalomra, eseményre meghatározásokat – minimum 
hármat, de lehetőség szerint olyan sokat, amilyen sokat csak tudnak. Amikor már mindent 
elmondtak, és a táblánál állók is valószínűleg kitalálták a fogalmat, jön a „HOPP”. A szót a pe-
dagógus mondja ki, a két gyerek ekkor megfordul, megkeresi a táblára írt, megfelelő nevet, 
évszámot, fogalmat vagy eseményt, és áthúzza. Az érdemel pontot, aki kitalálja a fogalmat, és 
gyorsabban megtalálja a szót a táblán. A „HOPP” játékot használhatjuk az óra elején ismétlés-
kor, óra végén összefoglaláskor vagy egy témazáró dolgozat előtti összefoglaló órán.
Ha kevesebb időnk van a játékra, vagy a fogalmak minél pontosabb elsajátítása a cél, akkor egy 
gyerek menjen ki a táblához, és álljon meg szintén annak háttal. Felírjuk a fogalmat a táblára, 
a gyerekek meghatározásokat mondanak, és a táblánál álló tanulónak ki kell találnia, hogy mi 
áll a táblán.
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DOMINÓ

Ajánlott tagozat: alsó, felső
Az eredeti játék linkje: nincs
Eszközigény: elkészített dominókártyák
Időkeret: kevesebb mint 10 perc 
Munkaforma: egyéni, kiscsoportos 
Célja: ismeretek felidézése, rendszerezése
Történelmi témakör: korszakokon átívelő

A dominókártyákat úgy készíthetjük el, hogy egy kettéosztott papír egyik felére évszámok, 
képek, történelmi személyek neve vagy földrajzi nevek kerülhetnek, a másikra kifejezések, 
fogalmak, események. Ha képeket használunk, vigyázzunk arra, hogy ezek a tanulók által már 
megismert alkotások legyenek, például a tankönyv illusztrációi! Ezek után a dominójáték sza-
bályai alapján lehet játszani. Az előkészület viszonylag sok időt vesz igénybe, de előzetes fel-
adatként a tanulók is elkészíthetik csoportmunkában a játékot a megadott szempontok szerint.

Alsó tagozaton:
A 4. osztályos történelmi olvasmányok alakjai 
II. Rákóczi Ferenc – fejedelem
Zrínyi Ilona – Munkács hős lelkű asszonya
Esze Tamás – a talpasok vezére
Mikes Kelemen – a rodostói kakukk
Petőfi Sándor – a lánglelkű költő
Kossuth Lajos – a szabadságharc vezéralakja, szónoka
Széchenyi István – a legnagyobb magyar
Deák Ferenc – a haza bölcse

HIRDETÉS

Ajánlott tagozat: alsó
Az eredeti játék linkje: nincs
Eszközigény: papírlapok történelmi személyek nevével
Időkeret: kevesebb mint 10 perc 
Munkaforma: egyéni, kiscsoportos 
Célja: ismeretek felidézése, rendszerezése
Történelmi témakör: korszakokon átívelő

A hirdetés tartalma: történelmi személy elveszett tárgyát keresi.
A tanulók egyenként vagy csoportonként húzzanak egy történelmi személy nevét tartalmazó 
papírlapot! A személyekhez kapcsolható egy tárgy, ami jellemző rá, ezt a tárgyat kell a hirdetés 
alapján megkeresni.
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Mindenki írja le a húzott névhez a hirdetése szövegét, majd egyenként olvassák fel a hirdetést! 
A tanulók figyelmesen hallgassák a felolvasást, és egy lapra írják le, ki lehet a hirdetés feladója, 
és mi a tárgy, illetve megfelelő-e a tárgy a személyhez!
A játék egyszerűbb, ha a játékvezető előre megírja a hirdetés szövegét, a tanulók pedig kitalál-
ják, ki lehetett a feladó, és mit keres.

Alsó tagozatos történelmi olvasmányok alapján:
Kinizsi Pál – malomkő
István király – korona
Hunor és Magyar – csodaszarvas
Mátyás király – corvina
Botond – buzogány
Lehel – kürt
Árpád – fehér ló

ÁBÉCÉ

Ajánlott tagozat: felső 
Az eredeti játék linkje: nincs
Eszközigény: papír, írószer
Időkeret: kevesebb mint 10 perc 
Munkaforma: egyéni, kiscsoportos 
Célja: ismeretek felidézése, rendszerezése
Történelmi témakör: korszakokon átívelő

A játékot csoportosan és egyénileg is lehet játszani. Ki kell jelölni a jegyzőt, aki ír, és a szó-
szólót, aki elmondja a leírtakat. Valamelyik tanuló elkezdi magában mondani az ábécét. Egy 
másik kis idő elteltével leállítja, és kéri, hogy mondja ki azt a betűt, ahol éppen tartott. Ezzel 
a kezdőbetűvel kell történelmi fogalmakat vagy neveket, esetleg helyszíneket írni. A tanulók 
vagy a csoportok erre konkrét időkeretet kapnak (ez a tanulók íráskészségétől függően egy-két 
perc legyen). A játék célja, hogy a megadott időn belül minden diák vagy csoport a lehető leg-
több történelmi fogalmat, nevet vagy helyszínt írja le az adott kezdőbetűvel. A játék kezdetekor 
meghatározhatunk egy-egy történelmi korszakot is, amihez kapcsolódóan várjuk a fogalmakat, 
személyeket, eseményeket. A játékot az a diák vagy csoport nyeri meg, aki a lehető legtöbb, 
a történelemhez vagy a megadott konkrét történelmi korszakhoz kapcsolódó szót gyűjti a vá-
lasztott kezdőbetűvel.
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ÍGY HALLOTTAM... / AZT BESZÉLIK...

Ajánlott tagozat: alsó, felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/814
Eszközigény: papír, toll
Időkeret: 10–30 perc között
Munkaforma: kiscsoportos
Célja: új ismeretek elsajátítása, elmélyítése
Történelmi témakör: korszakokon átívelő

Az osztályt annyi csoportra osztjuk, hogy mindegyikben 6–7 tanuló legyen. Felállítjuk őket egy-
soros oszlopba, és megkérjük az első tagjait, hogy jöjjenek velünk. Nekik elmondunk egy mon-
datot (nagyobbak esetében akár hármat-négyet is), amely egy történelmi eseményhez kapcso-
lódik, úgy, hogy a többi tanuló ne hallhassa. Olyan mondatot, mondatokat kell választanunk, 
amelyeket a tanulók nem tanultak, de a hozzájuk kapcsolódó történelmi eseményt már igen. 
Ha az oszlopok első tanulói megértették a mondatokat, visszamennek a csoportjukhoz, és 
a mögöttük álló tanulók fülébe súgják, amit hallottak. Ők a következő csoporttagjuk fülébe súg-
ják, amit megértettek a társuktól, és így tovább, láncban továbbadva az információt egészen 
az utolsó csoporttagokig. Amikor minden csoportnál végigért az információ, azt kérjük, hogy 
az utolsók egyenként mondják el, mit hallottak. Ha úgy ítéljük meg, hogy befolyásolja a később 
megszólaló tanulókat az előttük szólók mondandója, akkor praktikus egy-egy lapra felíratni 
velük, hogy milyen információ jutott el hozzájuk, és majd ezt olvassák fel egymás után. (Ez 
az információ természetesen már csak töredéke lesz az eredetinek, és jó eséllyel torzulások is 
lesznek benne.) 
Ezután megkérjük az utolsó előtti tanulókat, hogy mondják el, mivel tudják kiegészíteni, korri-
gálni az elhangzott mondatokat: ők mit hallottak? És ez így megy egészen addig, amíg azokhoz 
nem érkezünk, akik közvetlenül tőlünk hallották az információt. 
Végezetül felírjuk a táblára az eredeti mondatot, és közösen megbeszéljük, melyik történelmi 
eseményhez és hogyan kapcsolódik ez az információ.
A gyakorlat lehetőséget ad arra is, hogy a pletyka természetéről beszéljünk. Vagyis ha valakiről 
szárnyra kap egy információ, az magától értetődően torzulni fog. És minél több emberen megy 
keresztül, annál kevesebb köze lesz az eredeti információhoz. 

FOGALMAD SINCS

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje: nincs
Eszközigény: papírkártyákon fogalmak felírva
Időkeret: kevesebb mint 10 perc
Munkaforma: kiscsoportos
Célja: új ismeretek elsajátítása 
Történelmi témakör: korszakokon átívelő
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A játékkal felébreszthetjük a tanulók kíváncsiságát az elsajátítandó tananyagban található új 
fogalmak, idegen kifejezések iránt. 
Az új fogalmakat írjuk fel cédulákra. Annyi cédulára lesz szükségünk, ahány csoporttal dolgozni 
szeretnénk. Mindegyik cédulára az összes fogalom kerüljön rá. Alkossunk csoportokat, majd 
minden csoportnak adjunk egy-egy cédulát. Fontos, hogy a fogalom a tanulók számra legalább 
részben ismeretlen legyen. A csoportok feladata az lesz, hogy próbáljanak minden fogalomhoz 
egy meghatározást írni, ha pedig egyáltalán nem ismerik az adott fogalmat, azt írják le, hogy 
szerintük mit jelenthet. Ha minden csoport elkészült, gyűjtsük össze a meghatározásokat. Fo-
galomról fogalomra haladva olvassuk fel ezeket úgy, hogy a mondatok közé tegyük be a szó 
tényleges meghatározását is. A csoportok minden fogalom esetében tippelhetnek, hogy vajon 
melyik felolvasott meghatározás a legpontosabb (az eredeti). Egy pontot ér, ha eltalálják a jó 
meghatározást. Ha valamelyik csoport által írt meghatározásra tippel egy vagy több másik 
csoport, akkor az a csoport, aki a meghatározást írta, annyi pontot kap, ahány csapat tippelt 
a meghatározásukra. Minden körben beszéljük meg, hogy melyik volt a tényleges meghatáro-
zás. A pontokat a táblán vezethetjük.
Javaslatok: allódium, annexió, bandérium, benefícium, bő, casus belli, cölibátus, manufaktúra, 
nádor, ortodox, úrbér, hűbér, tized

TABU

Ajánlott tagozat: felső
Az eredeti játék linkje: https://www.csodaszarvasprogram.hu/otlet/506 
Eszközigény: papírkártyákon fogalmak, tiltott szavak felírva
Időkeret: kevesebb mint 10 perc
Munkaforma: teljes csoport
Célja: ismeretek rendszerezése, elmélyítése
Történelmi témakör: korszakokon átívelő

Ez a játék a közismert „Tabu” társasjáték történelemre átültetett változata. Papírcédulákra ír-
junk fel fogalmakat, és mindegyik mellé írjunk szavakat, amelyeket a fogalom elmagyarázása-
kor használnánk. Csoportonként legalább 4–5 fogalommal készüljünk.
Alakítsunk ki 4–5 fős csoportokat. Ők egymás után játszanak. Minden csoportnak egy perc áll 
rendelkezésre. Egy kiválasztott tanuló húz egy cédulát. A feladata, hogy a rajta lévő fogalmat 
elmagyarázza a társainak, de a cédulára felírt szavakat nem használhatja. A tanuló a rendelke-
zésére álló egy perc alatt több cédulát is húzhat, több fogalmat is elmagyarázhat. Ha véletlenül 
kiejti a cédulán szereplő bármelyik szót, akkor a cédulát félre kell tenni, és azért nem kap pontot 
a csapata.

Néhány példa fogalmakra és tiltott szavakra:
Fogalom: Aranybulla
Tiltott szavak: bulla, arany, II. András, 1222, törvény
Fogalom: Árpád-ház
Tiltott szavak: uralkodó, király, hatalom, ország, fejedelem, trón
Fogalom: Koppány
Tiltott szavak: pogány, ellenfél, legidősebb, felnégyel, István
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Fogalom: sámán
Tiltott szavak: pogány, vallás, pap, isten, áldozat, szertartás
Fogalom: templom
Tiltott szavak: torony, kereszt, oltár, mise, istentisztelet, pap, lelkész
Fogalom: protestáns
Tiltott szavak: Luther Márton, Kálvin János, evangélikus, református, reformáció, tiltakozó
Fogalom: Biblia
Tiltott szavak: szent, könyv, anyanyelv, latin, evangélium
Fogalom: jezsuita
Tiltott szavak: rend, katolikus, Jézus, Loyolai Szent Ignác, misszió
Fogalom: Vizsoly
Tiltott szavak: Biblia, könyvnyomtatás, reformáció, Károli Gáspár, anyanyelv
Fogalom: Debrecen
Tiltott szavak: kálvinista, mezőváros, központ, kollégium, Róma
Fogalom: vallásbéke
Tiltott szavak: Erdély, türelem, Torda, országgyűlés, török
Fogalom: Nagyszombat
Tiltott szavak: egyetem, Pázmány Péter, katolikus, érsek, Habsburg
Fogalom: barokk
Tiltott szavak: stílus, művészet, aranyozott, kacskaringós, túldíszített
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