Tanulni így is lehet? - Társasjáték a történelem szakkörön és azon túl…
Általam készített mellékletek a társashoz
1. Fordulatkártyához fogalomkereső és meghatározó (5 ezüstpénzért)

2. Fordulatkártyákhoz szövegjavítás (5 ezüstpénzért)
Kr.e. 7776-ban rendezték az első olimpiai játékokat, az a római időszámítás kezdete. 23 évvel később
alapították Rómát a mondák szerint. A mítosz szerint Romulus alapította, de a valóságban az etruszk
pásztorok. Rómának összesen 8 királya volt, az utolsó az etruszk származású Tarquinius Superbus,
akinek a beceneve a „véres költő” volt. Kr.e. 44-ben űzték el az utolsó római királyt.
Keresd meg és javítsd ki az öt hibát:………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Róma a Kr.e. 2. században szerezte meg első provinciáját. Szicília megszerzése után a harmadik pun
háborút követően Galliát és Africát szerezte meg. Pompeius csatolta a birodalomhoz Hispániát és
Asiát. Augustus szerezte meg Egyiptomot, Pannóniát. Utóbbi a teljes Magyarország területe. Róma
legnagyobb kiterjedését 100 körül érte el, amikor Caligula volt a császár.
Keresd meg és javítsd ki az öt hibát:……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Periklész a Kr.e. IV. században élt kiváló politikus volt. Ő újította fel Spártát. Irigyei ökörfejűnek
nevezték. Kortársa volt Pheidiász is, a korszak legismertebb filozófusa. Periklészt 15-ször választoták
meg bírónak, ő vezette be a napidíj intézményét. Egyes feltételezések szerint maláriában halt meg.
Keresd meg az öt hibát és javítsd ki:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Képelemzés szintén fordulatkártyákhoz (5 ezüstpénzért)

1.
2.
3.
4.
5.

4. Példák a fordulatkártyákhoz

Melyik eseményt látod?
Ki van a kép középpontjában?
Mi történt vele?
Melyik évben járunk?
Milyen következményei lettek az eseménynek?

5. Keresztrejtvény a fordulatkártyákhoz (7 ezüstpénzért)

1 (Függőleges): Emberiség bölcsője
2 (Függőleges): Vértesszőlős lakója
3 (Függőleges): Caesar unokaöccse
4 (vízszintes): Ókor leghíresebb könyvtára
5 (vízszintes): Kínai hajó neve
6 (Függőleges): Ozirisz testvére, aki megölte

Megfejtés: …………………………………………………………………

6. Vaktérkép a fordulatkártyákhoz (5 ezüstpénzért)
1: Folyóköz

2: Tigris

3: Világ leghosszabb folyója 4: Trója 5: Arab számok országa

7. Feladatkártyákhoz példa - Villámkérdések
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mi volt a másik neve Octavianusnak? (Augustus)
Mikor halt meg Caesar? (Kr.e. 44)
Milyen fajta oszlopok voltak Hellászban? (dór, ión, korinthoszi)
Ki írta a Perzsák című művet? (Aiszkhülosz)
Kik voltak drámaírók Hellászban? (Szophoklész, Aiszkhülosz)
Ki halt meg a Thermopülei csatában? (Leónidasz)
Mondj két jellemzőt Themisztoklészre? (száműzték, hadvezér, szalamiszi győztes)
Melyik mai ország területén van a fekete kőoszlop? (Irak)
Biztosan találkozhatott Nagy Sándor? (Hippokratész, Pheidiász, Hérodotosz, Arisztotelész)
Melyik ország kifejezése a saduf? (Egyiptom)
Mi a menóra? (hétágú gyertyatartó)
Kik értek Kánaánba? (zsidók)
Sorolj fel három egyistenhívő vallást! (zsidó, keresztény, iszlám)
Hol halt meg Alexandrosz? (Babilon)

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Spártában biztos ehetsz. (Fekete leves)
Diszkoszvető szobrát készítette. (Müron)
300-an védtük hazánkat. Kik mondhatták? (Mucius Scaevola és Leónidasz)
Kik beszéltek lakonikusan? (spártaiak)
Milyen eszköz segítségével nyertek a rómaiak az első pun háborúban? (csapóhíd)
Melyik mai országban harcolt a mítosz szerint Hector és Akhilleusz? (Törökország)
Ki találta meg Agamemnón halotti maszkját? (Schliemann)
Ausztriában található 11 cm-es női termékenységi szobor (Willendorfi Vénusz)
Sorolj fel három Folyóközben található várost! (Ur, Uruk, Babilon, Kis, Larsza, Umma)
Mely államokban volt öntözéses földművelés? (Egyiptom, Mezopotámia, India, Kína)
Mely államokban voltak városállamok? (Mezopotámia, Fönícia, Görögország)
Hol épült meg Pireusz kikötője? (Athén)
Hol van az emberiség bölcsője? (Afrika)
Ki volt a „történettudományok atyja”? (Hérodotosz)
Milyen őskori emlékek vannak hazánk területén? (Háromlyukú síp, Samu tarkócsontja)
Ennyi jégkorszak volt az emberiség történetében (4)
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