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KIAJÁNLÁS
MEGJELENÉSE

A TÉMAÖTLET
MEGNEVEZÉSE
(egy történelmi esemény
vagy egyes világnapok köré
szerveződő témához
kötődően)

1. HÓNAP,
1. TÉMA

A Spartacus-féle
rabszolgafelkelés
kezdete,
Kr. e. 74

1. HÓNAP,
2. TÉMA

1. HÓNAP,
3. TÉMA

1. HÓNAP,
4. TÉMA

1. HÓNAP,
5. TÉMA

A TÉMAÖTLET RÉSZLETESEBB KIFEJTÉSE

Spartacus, a szökött gladiátorokból és rabszolgákból álló seregével
számos római légiót legyőzött. Ez a harc volt a harmadik
rabszolgaháború.

KAPCSOLÓDÓ
TÉMAEGYSÉGEK, AJÁNLOTT
KERESŐSZAVAK

gladiátorok,
császárság,
triumvirátus

Kolumbusz Kristóf
elindul Amerikába,
1492

Newton fejére esik egy
alma,
1726

A közismert történet szerint Newton a fejére pottyanó alma hatására
értette meg, hogy a földi tárgyakat és égitesteket mozgató erő ugyanaz,
és megfogalmazta gravitációelméletét. Jonathan Swift ebben az évben
írta meg “Gulliver utazásai” című könyvét.

Gőzgép megalkotása, A modern gőzgép megalkotásától (1769) számítjuk az ipari forradalom
kezdetét.
1769
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videó

https://player.nkp.hu/play/86865/false/undefined

Az I. triumvirátus

videó (Zanza TV)

http://zanza.tv/tortenelem/az-okori-roma/az-i-triumviratus

A Római Birodalom a Kr. e. I. században

interaktív térkép

https://player.nkp.hu/play/90075/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/65185/false/undefined

Dante: Az isteni színjáték
A nagy összegző

videó (Zanza TV)

http://zanza.tv/irodalom/kozepkor/dante-az-isteni-szinjatek

Szilárd hittel

játék

https://player.nkp.hu/play/79016/false/undefined

Az Isteni színjáték – A Pokol

tankönyvi lecke

https://player.nkp.hu/play/198359/false/undefined

Dante Alighieri

tankönyvi lecke

https://player.nkp.hu/play/198358/false/undefined

A világ megismerése

térkép

https://player.nkp.hu/play/136312/false/undefined

A nagy földrajzi felfedezések és a korai
gyarmatosítás a XV. század végétől a XVII. térkép
Földrajzi felfedezések kora század közepéig

https://player.nkp.hu/play/136371/false/undefined

gravitáció,
tudomány fejlődése

Nyugat felé Indiába

videó (Zanza TV)

https://player.nkp.hu/play/54273/false/undefined

Egérrágta táblázat

játék

https://player.nkp.hu/play/78554/false/undefined

A tudományos világkép átalakulása

videó (Zanza TV)

http://zanza.tv/tortenelem/ujkor-vilag-es-europa-koraujkorban/tudomanyos-vilagkep-atalakulasa

A gravitáció

videó (Da Vinci
Learning)

https://player.nkp.hu/play/80815/false/undefined

Élet a kora újkorban és a tudományos
világkép kialakulása

tankönyvi lecke

https://player.nkp.hu/play/201652/false/undefined

A francia klasszicista dráma

videó (Zanza TV)

https://player.nkp.hu/play/52772/false/undefined

Az ipari forradalom és következményei

videó (Zanza TV)

https://player.nkp.hu/play/87275/false/undefined

letölthető
doumentum

https://player.nkp.hu/play/106255/false/undefined

letölthető
doumentum

https://player.nkp.hu/play/63710/false/undefined

videó

https://player.nkp.hu/play/61944/false/undefined

tankönyvi lecke

https://player.nkp.hu/play/201770/false/undefined

ipari forradalom, társadalmi
változás, gazdasági
Az ipari forradalom Európában 1850-ig
átrendeződés, technológia
átalakulás, gőzhajtás,
Az ipari forradalom előzményei Angliában
gépek, gőzgépek,
tömegtermelés,
Gőzgép, gőzturbina

háború, világháború,
hadtörténet, Hitler,
Németország, konfliktus,
Lengyelország, Japán

A II. világháború Európában és Északletölthető
Afrikában, 1939. szeptember-1942. október dokumentum

https://player.nkp.hu/play/105350/false/undefined

Háborúban

Oktatóprogram

https://player.nkp.hu/play/116421/false/undefined

Hadműveletek Európában a háború végén

interaktív térkép

https://player.nkp.hu/play/98054/false/undefined

A hidegháború első évei a kubai
rakétaválságig (1962)

7.

1. HÓNAP,
7. TÉMA

A hidegháború első
éve, 1947

Az 1947 és 1991 közti évek a hidegháború időszaka volt, amely
rendkívül sok nemzetközi feszültséggel volt terhes. Ezeket az
évtizedeket a két szuperhatalom, az Amerikai Egyesült Államok és a
Szovjetunió közötti folytonos rivalizálás jellemezte.

LO LINKJE AZ NKP-N

A katonai amfiteátrum Aquincumban

Harcok Magyarországon és a világháború
befejeződése
A második világháború Európában 1945. május 8-án Németország
A II. világháború vége, feltétel nélküli megadásával, míg Ázsiában szeptember 2-án, Japán
kapitulációjával fejeződött be. Ez volt az emberiség történetének eddigi
1945
legnagyobb és legtöbb halálos áldozattal járó fegyveres konfliktusa.

MILYEN ANYAG

A római polgárháború az első triumvirátustól letölthető
Caesar egyeduralmáig
dokumentum

Dante Isteni színjáték című művében a szerző ebben az évben, 42
“Az emberélet útjának évesen kel útra a pokolba. A mű szerkezetét a hármas szám és annak
felén” - Dante Alighieri többszörösei határozzák meg.
reneszánsz,
elkezdi az Isteni
I. Edward angol király életét veszti a skótok elleni hadjáratban. Fülöp
trecento,
színjáték című főműve francia király lefoglalja a Templomos Lovagrend vagyonát és a lovagokat Firenze
elfogatja.
A
monda
szerint
Tell
Vilmos
számszeríjával
lelövi
fia
fejéről
az
megírását,
almát. Magyarországon a rákosi országgyűlés Károly Róbertet választja
1307
királlyá.
1492. augusztus 3-án indult el Palos kikötőjéből Kolumbusz Kristóf
három hajója, a Santa Maria, a Nina, a Pinta, hogy az Atlanti-óceánon
nyugat felé haladva elérjék Kínát és a Távol-Keletet. Az Amerika
felfedezésével végződő expedíció a történelem egyik legjelentősebb
utazása volt, mely új szakaszt hozott a portugálok által megkezdett
gyarmatosítás folyamatában.

LO-K CÍME AZ NKP-N

hidegháború,
A hidegháború kialakulása
szuperhatalom, rivalizálás,
politikai beszéd, feszültség, Jó helyen jár az információ?
információ, kémkedés
Feljegyzések a hidegháborúról
A hidegháború hirességei

videó (Zanza TV)

https://player.nkp.hu/play/54554/false/undefined

tankönyvi lecke

https://player.nkp.hu/play/184731/false/undefined

Oktatóprogram

https://player.nkp.hu/play/116439/false/undefined

Oktatóprogram

https://player.nkp.hu/play/116434/false/undefined

interaktív feladat

https://player.nkp.hu/play/116452/false/undefined

