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ELŐSZÓ 

 
 
Játékos feladatokkal, közös énekléssel tettük emlékezetessé az 1956-os 
forradalom és szabadságharcról szóló programot. 
 
Mivel még egyetlen évfolyam sem tanult történelemből 1956-ról, úgy kel-
lett a feladatokat összeállítani, hogy akkor is legyen sikerélményük, ha 
semmi nem jut eszükbe a korábbi évek megemlékezéseiről, ha tényleg 
semmit nem tudnak még 1956-ról. 

 
Forrás: Müller Andrea: Az ősz ünnepei és jeles napjai  
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A PROGRAM RÖVIDEN 

 
 

1. játék 
2. „tüntetés” 
3. vetítés 
4. éneklés 
 
 
Ehhez a programhoz nem érdemes ünneplő ruhát elvárni, hiszen a játékban zavar-
hatja is a gyerekeket. 
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A PROGRAM RÉSZLETESEBBEN 

 
 
1. A játék: 
Minden osztály 4 feladatot kap, mindegyik feladathoz másik tanterembe kell bemennie. 
Hogy ne legyen keveredés, minden osztály kap egy menetlevelet, amire felírjuk, hogy 
melyik osztály milyen sorrendben megy be a különböző tantermekbe. A tülekedést el-
kerülendő minden teremből csengőszóra lehet kijönni, minden osztálynak egyszerre. 
Ha valaki előbb elkészül a feladattal, megvárja a csengőt. Ha valaki nem ér a feladat vé-
gére, az előbb abbahagyja.  
(Minden feladatra 5 percet szántunk, ez bőven elég volt, végül rövidítettünk is az időn.) 
 
Az alsós és felsős osztályok külön feladatsort kapnak. Nem versenyezünk, nem pontoz-
zuk a teljesítményt. A menetlevélbe minden állomáson bekerül egy szám, ez csak azt 
igazolja, hogy ezen az állomáson az osztály megjelent.  
(Nem volt véletlen, hogy éppen 4 állomás volt. Az elsőn egy egyes került a menetlevélre. 
A következő állomáson a kilences, aztán az ötös, végül pedig a hatos. Tehát, mire végez-
tek minden feladattal az osztályok, a menetlevélen 1956 volt olvasható.) 
 
2. Amikor a 4. állomáson is végez az osztály, akkor kezébe veszi az előre elkészített táb-
lákat, zászlókat és kezdődik a „tüntetés”. 
 
Ehhez előzetes feladat, hogy táblákat, lepedőket készítsen minden osztály. Az 56-os jel-
mondatokat már előre kiosztjuk az osztályok között, így az összes jelmondatot láthat-
juk, hallhatjuk a megemlékezés során. 
(Az alsósoknak az egyszerűbb, könnyebben érhető feliratokat adjuk, a felsősök már 
megbirkóznak a hosszabb jelmondatokkal is. A készítés közben segíthetünk az értelme-
zésben. Mire sor kerül a rendezvényre, már érti és tudja minden osztály az általa elkészí-
tett feliratot.) 
 
A tüntetés során a közös megemlékezés helyszínére megy minden osztály (tornaterem, 
aula) 
 
3. Vetítés (Ha megoldható) 
Ha van az iskolában saját összeállítás 1956-ról, akkor érdemes azt megnézni. Ha nincs, 
akkor az interneten is sok kész anyagot lehet találni. Pár percben – maximum 10 perc 
legyen – össze lehet foglalni a legfontosabb eseményeket, vagy csak egy témára kon-
centrálni, erről vetíteni (például 1956 fegyverei, vagy 1956 jelmondatai, vagy a Pesti 
srácok, stb). 
 
4. Éneklés 
A megemlékezés zárásaként egy 1956-ról szóló dalt énekel közösen az iskola minden 
diákja és tanára. Erre érdemes előtte készülni, gyakorolni, hogy igazán szépen szóljon.  
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ELŐKÉSZÜLETEK 

 
 
 
- A szervezőknek a feladatokhoz minden kelléket el kell készíteniük (képek, térké-
pek, kvízek). 
 
- Az osztályok számára is előre kell kiadni a tüntetéshez szükséges táblákra szánt fel-
iratokat és rajz, technika, osztályfőnöki órákon el kell készíteni a táblákat.  
 
- Ki kell választani a feladatokhoz a segítőket. Lehetnek tanárok, de lehetnek diákok 
is.  
 
- Az esemény napján a termeket is elő kell készíteni a feladatokhoz, elhelyezni a kel-
lékeket.  
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FELADATOK ALSÓSOKNAK 

 
 
 

Képkirakó:  
1956-os képeket nyomtatunk ki, majd feldaraboljuk. Alsósoknak elég 6-8 darabra 
szétvágni a képet. Érdemes színes képeket választani, keretet hagyni rajta, lami-
nálni. 
 

Célbadobó: 
Félliteres műanyag palackokba némi homokot 
töltünk. Egy zsámolyra ráragasztjuk egy tank 
képét. 1956-ban a tankok ellen molotov-
koktéllal küzdöttek a magyarok. Ezt utánozzuk 
azzal, hogy a palackokkal a tank képét próbál-
ják eltalálni a gyerekek. 
 

Keresőjáték: 
A lyukas zászló a forradalom jelképe volt. Erről 
nyomtatunk ki sok képet, majd mindet elrejt-
jük a tanteremben. Az osztály 2 percet kap, 
hogy minél több képet megtaláljon. Számolás 
után ők maguk rejtsék el a következő osztálynak. 
(Más képpel is megoldható.) 
 

Kakukktojás: 
Egy témához keresünk 4-5 képet (kisebbeknek könnyebb a képek közül választa-
ni). Például fegyvereket, vagy helyszíneket, jelmondatokat, jelképeket. Minden 
csoporthoz választunk egy oda nem 
illő képet (56 fegyverei mellé egy íjat, 
56 helyszínei mellé egy várat, 56-os 
feliratok mellé egy mai reklámfelira-
tot).  
A gyerekek kiválasztják, hogy szerin-
tük melyik kép nem illik a sorba és mi-
ért. 
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FELADATOK FELSŐSÖKNEK 

 
 

Időrend: 
A forradalom eseményeit írjuk le. Eseménykártyá-
kat adunk a gyerekek kezébe, rakják ők sorba. Az 
események leírásánál figyelünk arra, hogy szere-
peljenek benne időpontok, például délután, este, 
éjjel, október 23-án, október 24-én. Így akkor is 
sorrendbe tudják rakni, ha még nem tanultak 
1956-ról. 

 
Térkép: 
Budapest egyszerűsített térképét – amire 
ráírjuk a legfontosabb helyszínek nevét - ad-
juk a gyerekek kezébe.  
Képekkel segítjük az útvonal rajzolását. Meg-
mutatjuk a különböző helyszínekről készült 
képeket, amiket meg is számozunk, hogy lás-
sák, melyik helyszín után melyik következett. 
A feladat mindössze annyi, hogy ezeket a 
helyszíneket a térképen is megkeressék és a 
sorrendet rögzítsék. 
 

Képkirakó: 
Ez a feladat teljesen megegyezik az alsósoké-
val, csak a felsősöknek már több darabra is 
fel lehet vágni a képeket. 
 

Kvíz: 
4-5 kérdésből álló feladatsort állítunk össze. 
Minden kérdéshez megadunk 3 lehetséges 
választ is. Mindenképpen megmondjuk a vé-
gén a helyes választ. Ha nem tudták a gyerekek a jó megoldást, akkor most fog-
ják csak hallani. Ha tudták a jó megoldást, akkor pedig megerősítjük, hogy jól tá-
jékozottak. 
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MELLÉKLETEK 

 

Menetlevél: 

 

Lyukas zászló: 
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1. 

                                                                              terem   

2. 

                                                                              terem   

3. 

                                                                               terem   

4. 

                                                                               terem   



 

Térkép: 
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Kvíz 

 
 

1. Mit gondoltok, a felsoroltak közül melyik hadsereg tartózkodott hazánk-
ban 1956-ban, a forradalom idején? 
 
a. amerikai 
b. német 
c. szovjet 
 
2. Melyik lehetett szerintetek a Szovjetunió zászlója? 
 

a.                  b.                     c.   
 
3. Miért lyukas az 1956-os forradalom zászlója? 
 
a. Elszakadt. 
b. Mert kivágták belőle a szovjet típusú címert, ami korábban rajta volt. 
c. Az volt a divat akkoriban (az aprópénzben is létezett lyukas). 
 
4. Szerintetek melyik NEM volt fegyver az 1956-os forradalomban? 
 
a. davaj-gitár  
b. molotov-koktél 
c. víziorgona 
 
5. Mi történt a forradalomban részt vevőkkel az események után? 
 
a. Sokan elmenekültek nyugatra. Az itthon maradók közül sokat börtönbe zár-
tak, kivégeztek. 
b. Minden ment tovább a maga útján, nem lett semmilyen következménye a 
forradalomnak. 
c. Azokat, akik a legbátrabbak voltak, kitüntették, pénzjutalmat is adtak nekik. 
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Időrend 

 
 
 
 

- Október 23-án délután 3 óra körül a Petőfi-szobortól és a Műegyetemtől is elindult 
a tömeg, a Bem-szobornál tartottak tüntetést. 
 
 
 
- Gerő Ernő pártfőtitkár este 8-kor beszédet mondott a rádióban, amivel hadat 
üzenet a felkelőknek. 
 
 
 
- A felkelők a parlamenthez mentek, ahol Nagy Imre csak este 9-kor jelent meg, de 
az ő békítő szavai nem voltak elegendőek, a tömeg nagyobb változást akart. 
 
 
 
- Késő este a tüntetők a Magyar Rádióhoz mentek, a követeléseik beolvasását kér-
ték, azonban ezt nem tették meg nekik. Az egyre feszültebb légkörben végül 
fegyver dördült, ami végképp eldöntötte a továbbiakat: megkezdődött a Rádió 
ostroma. 
 
 
 
- Éjszaka a tüntetők egy csoportja a Sztálin-szoborhoz ment, lángvágóval, drótköte-
lekkel és traktorok segítségével ledöntötték a szobrot. 
 
 
 
- Október 24-én reggel a szovjet csapatok a város több stratégiai pontján összecsap-
tak a felkelőkkel, ezzel megkezdődött a forradalom fegyveres szakasza. 
 
 
 

Képkirakó 
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Zene 

 
 
 
 

East zenekar—1956 Hungary  
https://www.youtube.com/watch?v=S-vBfcfJ-0s 
 
ÁKOS —1956 
https://www.youtube.com/watch?v=uRpEWqmhpeE 
 
Cseh Tamás — Corvin köziek 1997 
https://www.youtube.com/watch?v=wHGZB0DSYJw 
 
Bródy János — Az 1956-os emlékév nem hivatalos dala 
https://www.youtube.com/watch?v=RyHG1ubkxF0 
 
Egy szabad országért 
https://www.youtube.com/watch?v=4eOe-ax8Uj8 
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