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

A TÉMAÖTLET RÉSZLETESEBB KIFEJTÉSE

A művészeti és kulturális életben bekövetkező változások kapcsán
vizsgálhatjuk meg ezt az évet. Rendkívül izgalmas és trendi lehet a
A Bauhaus mozgalom
Bauhaus színházával és tárgyalkotó gondolkodásával foglalkozni. 1929(1919-)1933
ben kezdődött és ebben az évben ért véget a nagy gazdasági
világválság, a tőkés világ a túltermelési válsága.

Napóleon
Franciaország
császárává koronázza
saját magát,
1804

1804–1814/15-ig I. Napóleon (franciául Napoléon Ier) néven a franciák
császára (Empereur des Français), az európai történelem egyik
legkiemelkedőbb alakja. A világtörténelemben az egyik leghíresebb és
legtöbbet emlegetett hadvezér, a hadvezetés máig élő hatalmas ikonja.

A hidegháború alatt a kettéosztott Berlin Európa megosztottságának és

A berlini fal lebontása,
az elnyomásnak egyik fő szimbólumává vált. A fal 1961 és 1989 között
1989
állt, egyhatárépítmény volt Kelet-Berlin és az NDK területén.

Az I. világháború
kitörése,
1914

Molière Tartuffe című
művének
megjelenése,
1669

"Sohse volt még
kisebb az ember",
1919

John F. Kennedy
meggyilkolása,
1963

1914. június 28. – Szarajevóban Gavrilo Princip szerb diák meggyilkolja
Ferenc Ferdinánd főherceget, osztrák–magyar trónörököst és feleségét.
(E merénylet a kiváltója az első világháborúnak.)

KAPCSOLÓDÓ
TÉMAEGYSÉGEK,
AJÁNLOTT KERESŐSZAVAK

dekadens művészet,
elfajzott művészet,
konstruktivizmus,
avantgárd, iparművészet,
formatervezés, funció,
eszme, Weimar, Gropius,
Hitler és a művészet,
gazdasági világválság

Napóleon,
hadjáratok,
Francia forradalom

Berlini fal,
Horn Gyula,
NDK,
a megosztott Berlin,
vasfüggöny,
rendszerváltás

LO-K CÍME AZ NKP-N

felvilágosodás,
klasszicizmus, dráma,
drámairodalom, álszent,
leleplezés

Ady Endre "Emlékezés egy nyár éjszakára" című versének értelmezése
történelmi kontextusban.

Ady Endre, tudatvers,
vershelyzet,
életértelmezés, ars
poetica, háború,
háborúellenesség,
szimbolizmus, múlt, jelen,
Jelnések Könyve,
emlékezés, próféta,
összeomlás,

John Fitzgerald Kennedy meggyilkolása a Texas állambeli Dallasban
Kennedy merénylet,
történt a beszéd elhangzása után öt hónappal, 1963. november 22-én.
hidegháború,
Kennedy, az Amerikai Egyesült Államok harmincötödik elnöke volt a
negyedik amerikai elnök, akit hivatali ideje alatt meggyilkoltak.

LO LINKJE AZ NKP-N

Oktatás, művelődés, tömegkultúra

tankönyvi lecke

https://player.nkp.hu/play/201006/false/undefined

Válságok és diktatúrák

Oktatóprogram

https://player.nkp.hu/play/78532/false/undefined

Folyamatábrákon a két világháború közötti
Európa

Oktatóprogram

https://player.nkp.hu/play/116483/false/undefined

A világgazdasági válság

Zanza TV

https://player.nkp.hu/play/54525/false/undefined

A nemzetiszocializmus Németországban

tankönyvi lecke

https://player.nkp.hu/play/201749/false/undefined

A francia forradalom és Napóleon

Zanza TV

https://player.nkp.hu/play/54436/false/undefined

Napóleon hatalomra jutása

tankönyvi lecke

https://player.nkp.hu/play/200710/false/undefined

Bűvös négyzet

Oktatóprogram

https://player.nkp.hu/play/78556/false/undefined

Napoleon tündöklése és bukása

tesztsor

https://player.nkp.hu/play/71911/false/undefined

A megosztott Berlin

térkép

https://player.nkp.hu/play/106209/false/undefined

Rendszerváltás a Szovjetunióban és KözépEurópában
videó

https://player.nkp.hu/play/80304/false/undefined

Társadalom és gazdaság a rendszerváltás
utáni Magyarországon

feladat

https://player.nkp.hu/play/116487/false/undefined

Változó határok, rendszerváltó országok

Oktatóprogram

https://player.nkp.hu/play/116468/false/undefined

A nagyhatalmi ellentétek kiéleződése az I.
világháború előtt

Zanza TV

https://player.nkp.hu/play/54513/false/undefined

Oktatóprogram

https://player.nkp.hu/play/78531/true

Schlieffen-terv, Szarajevó,
villámháború, állóháború, Villámháborúból állóháború
központi hatalmak, antant, Az első világháború kitörése és az
verduni vérszivattyú
állásháború kialakulása

Elkészült a Tartuffe, és az ötfelvonásos vígjátékot még ugyanebben az
évben bemutatták Marseilles-ben, majd szinte azonnal betiltották.
A darab az álszentséget leplezi le, és címe több nyelvben is szimbolikus
szóvá vált. Ebben az évben halt meg Rembrandt és IX. Kelemen pápa.

MILYEN ANYAG

tankönyvi lecke

https://player.nkp.hu/play/201736/false/undefined

Tégy rendet a háború után!

játék

https://player.nkp.hu/play/116431/false/undefined

Jelmezekbe bújt jellemek

Oktatóprogram

Moliére: Tartuffe (Zanza TV)

videó

https://player.nkp.hu/play/78930/false/undefined
http://zanza.tv/irodalom/felvilagosodas-klasszicizmus-rokokoszentimentalizmus/moliere-tartuffe

Tartuffe I.

tankönyvi lecke

https://player.nkp.hu/play/198397/false/undefined

Tartuffe II.

tankönyvi lecke

https://player.nkp.hu/play/198398/false/undefined

Ady Endre háborús versei

Zanza TV

https://player.nkp.hu/play/52916/false/undefined

"Tudtuk, hogy rémségeknek nézünk elébe" Ady endre: Emlékezés egy nyár-éjszakára tankönyvi lecke

https://player.nkp.hu/play/193413/false/undefined

Ady Endre háborús költészete

tankönyvi lecke

https://player.nkp.hu/play/193844/false/undefined

Az I. világháború I.

Zanza TV

https://player.nkp.hu/play/54519/false/undefined

Frontvonalak az eslő világháborúban

interaktív térkép

https://player.nkp.hu/play/89373/false/undefined

A hidegháború hírességei

feladat

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

Válsággócok és fegyveres konfliktusok a
hidegháború korában

tankönyvi lecke

https://player.nkp.hu/play/184995/false/undefined

A hidegháború eslő évei a kubai
rakátaválságig (1962)

Zanza TV

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

A hidegháború 1953 és 1963 között

tankönyvi lecke

https://player.nkp.hu/play/184733/false/undefined

