
Magyar középkor 

kihívás 

895–1301



AZ Árpád-kori magyar történelemhez kapcsolódóan minden héten újabb és újabb feladat elkészítésére hívlak ki

benneteket. A feladatokból hármat kötelezően mindenkinek el kell készítenie! Ezeket én fogom kijelölni

számotokra! Minden feladat 20 pontot ér! Ha a kötelező feladatokon kívül még kettőt elkészítesz, és meglesz az

öt feladatod, amivel összeszedsz 100 pontot, kapsz egy ötöst! Ha a többi öt feladatot is megoldod, és teljesíted

mind a 200 pontot, egy újabb ötös boldog tulajdonosa lehetsz! Az egyes feladatokat alkalmanként is kiosztom,

de egyben is megnézheted a kihívásokat, hogy gondolkodj azon, hogy a kötelezőkön kívül, melyeket szeretnéd még

teljesíteni! A feladatok elkészítését fotóval kell dokumentálni, a fényképeket el kell küldened majd nekem, a

szokásos módokon. A nem kötelezően kiadott, hanem a szabadon választott feladatok elkészítésének végső

határideje 2020. május 25.

Jó „agyalást” és jó munkát kívánok!



1. Az ismereteid és az interneten végzett kutatásaid alapján készíts 

szöveges leírást a honfoglaló magyarok viseletéről és fegyverzetéről, melyet 

saját rajzaiddal illusztrálj !  Ez az 1. kötelező feladat!            20p



2. Készíts jurtarekonstrukciót az otthon található anyagokból!  

Úgy fotózd le, hogy téged is lássalak a jurtád mellett! 

Legyél büszke a művedre!                                                   20p



3. Készíts akár digitálisan, akár kézzel rajzolva képregényt az 

alábbi mondák valamelyikéhez!  Legalább nyolc képből álljon!

Ez a 2. kötelező feladat!

20 p

Választható mondák: Lehel kürtje

Botond mondája

Fehér ló mondája

A magyarok Szent-Gallenban

Segítségként: 

Képregény rajzoláshoz: https://www.storyboardthat.com/hu
A mondák olvasásához: 

http://olvasmanyaid.blogspot.com/search/label/Mond%C3%A1k



4. Mi lenne, ha  a történelmi hírességeknek is lenne Facebook-

profiljuk, és az üzenőfalon egymással kommunikálhatnának…? 
Készítsd el rajzosan vagy az alábbi segítséggel I. Szent István vagy 

I. Szent László király Facebook-profilját!                                               

20 p
Segítség lehet: https://www.classtools.net/FB/home-page



5. Készíts egy 13+1 kérdésből álló totót! Találj ki kérdéseket a tk. 140–
164. oldalán található tanult leckékhez kapcsolódóan, majd add meg a 

válaszlehetőségeket! Természetesen várom a totóhoz tartozó 

megoldókulcsot is! Ez a 3. kötelező 

feladat! 20 p



6.  Készíts ppt-t a magyar koronázási jelvényekről!      20 p



7. Legyél te is krónikaíró!  Készíts egy rajzos kódexlapot, amelyben 

leírod, bemutatod valamelyik Árpád-házi királyunk életét és 

uralkodását!  Vigyázz, a kódexeket kézzel írták és díszes 

kezdőbetűkkel, miniatűr képekkel díszítették!                                                    
20 p



8. Készíts fogalom- és évszámkártyákat a könnyebb tanulás érdekében!

Legalább 12 db kártyát készíts  az Árpád népe című témakörhöz 
kapcsolódóan!                                                                                            20 p



9. Legyél rejtvénykészítő!  Próbálj keresztrejtvényt 
készíteni a témakörhöz kapcsolódóan!               20 p



10. Legyél te is műalkotás! Öltözz be az otthonodban található 
kellékek segítségével és pózoljatok hasonlóan, mint ahogyan az itt lévő
műalkotásokon, képeken látod! Készítsd el így a fotódat, majd küldd el 
nekem!                                                                                       20 p

Ezek a minták!

Ezeket kérném leutánozni! ( Szent 

Erzsébet, Szent László, Szent Margit)
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