
A TÉMA 

SORSZÁMA

KIAJÁNLÁS 

MEGJELENÉSE

A TÉMAÖTLET 

MEGNEVEZÉSE

(egy történelmi esemény 

vagy egyes világnapok köré 

szerveződő témához 

kötődően)

A TÉMAÖTLET RÉSZLETESEBB KIFEJTÉSE

KAPCSOLÓDÓ 

TÉMAEGYSÉGEK, AJÁNLOTT 

KERESŐSZAVAK

LO-K CÍME AZ NKP-N MILYEN ANYAG LO LINKJE AZ NKP-N

Az 1848-as forradalom videó https://player.nkp.hu/play/109076/false/undefined

Az 1848-49-es szabadságharc térkép https://player.nkp.hu/play/105372/false/undefined

Az 1848-49-es szabadságharc térkép https://player.nkp.hu/play/136313/false/undefined

A magyar szabadságharc története (Zanza TV) videó https://player.nkp.hu/play/54448/false/undefined

Az 1848–49-es magyar honvédsereg felépítése és a császári 

sereg
videó https://player.nkp.hu/play/65593/false/undefined

A II. világháború története II. Zanza TV https://player.nkp.hu/play/54540/false/undefined

Villámháborúból állóháború feladat https://player.nkp.hu/play/78531/false/undefined

Lengyelország lerohanása (1939) videó https://player.nkp.hu/play/90469/false/undefined

A tengelyhatalmak térnyerése tankönyvi lecke https://player.nkp.hu/play/201764/false/undefined

Térábrázolás játék https://player.nkp.hu/play/116951/false/undefined

A reneszánsz Európában és Magyarországon videó
http://zanza.tv/tortenelem/magyarsag-tortenete-kezdetektol-1490-

ig/reneszansz-europaban-es-magyarorszagon

A reneszánsz kialakulása éa a humanizmus videó https://player.nkp.hu/play/118148/false/undefined

A reneszánsz ember játék https://player.nkp.hu/play/79018/false/undefined

A II. világháború története I. Zanza TV https://player.nkp.hu/play/54539/false/undefined

Hitler hatalma csúcsán - a leigázott Franciaország videó https://player.nkp.hu/play/90467/false/undefined

Magyarország területi gyarapodása, 1938-1941 letölthető dokumentum https://player.nkp.hu/play/106355/false/undefined

Magyar revizíós sikerek tankönyvi lecke https://player.nkp.hu/play/201766/false/undefined

Művelődésügy a Horty-korszakban tankönyvi lecke https://player.nkp.hu/play/201756/false/undefined

Maygarország a II. világháborúban Zanza TV https://player.nkp.hu/play/55059/false/undefined

A Magyar Királyság és a Hódoltság berendezkedése (Zanza 

TV)
videó https://player.nkp.hu/play/54323/false/undefined

A törökök kiűzése Magyarországról videó
http://zanza.tv/tortenelem/ujkor-magyarorszag-kora-ujkorban/torokok-

kiuzese-magyarorszagrol

Magyarország három részre szakadása (Zanza TV) videó https://player.nkp.hu/play/54321/false/undefined

Buda ostroma: a szemtanúk letölthető dokumentum https://player.nkp.hu/play/64213/false/undefined

Hiroshima, 1945 videó https://player.nkp.hu/play/90465/false/undefined

A csendes-óceáni háború, 1941. december-1945. szeptember letölthető dokumentum https://player.nkp.hu/play/106189/false/undefined

A II. világháború története III. Zanza TV https://player.nkp.hu/play/54541/false/undefined

Németország és japán legyőzése tankönyvi lecke https://player.nkp.hu/play/201020/false/undefined

Az Osztrák-Magyar Monarchia képekben feladat https://player.nkp.hu/play/78508/false/undefined

Út a kiegyezésig videó (Youtube link) https://player.nkp.hu/play/109092/true

A dualizmus kori társadalom tankönyvi lecke https://player.nkp.hu/play/201731/false/undefined

A kiegyezés. Az Osztrák-Magyar Monarchia letölthető dokumentum https://player.nkp.hu/play/68932/false/undefined

TÉMAÖTLETEK A TEMATIKUS KAMPÁNYHOZ

21.
3. HÓNAP, 

7. TÉMA

A kiegyezés,

1867

A magyar kiegyezésen és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulásán kívül ebben az évben készült 

el az első írógép és az első dinamó, megjelent a vasbeton az építészetben, és megindult a 

távíróforgalom a Monarchia két fővárosa között.

dualizmus kultúrája, monarchia, 

Habsburg

20.
3. HÓNAP, 

6. TÉMA

Hiroshima-i 

atomtámadás, 

1945

1945. augusztus 6-án délelőtt 8 óra 15 perckor az Amerikai Egyesült Államok légierejének egy B–29-

ese, az Enola Gay, amelynek Paul W. Tibbets ezredes volt a parancsnoka (a gépet Tibbets anyjáról 

neveztek el) atombombát dobott a településre.

Japán, 

atomtámadás, a II. világháború vége

19.
3. HÓNAP, 

5. TÉMA

Buda elfoglalása,

1541

A török hódoltság a Kárpát-medence területének az Oszmán Birodalom uralma alatt álló része volt 

Buda 1541-es elfoglalásától több mint másfél évszázadig, a terület Habsburg irányítás alatt történt 

felszabadításáig (1686–1699). A török hódoltsági terület a mai Magyarország területének zömét, 

valamint a mai Horvátország és Szerbia északi részét foglalta magában (Délvidék). A Temesköz (a mai 

Szerbia és Románia területén) hol a török hódoltsághoz, hol az Erdélyi Fejedelemséghez (Partium) 

tartozott. A törökök teljes kiűzése után, olyan, korábban egyértelműen magyarlakta területekre, mint 

Pilis, Baranya, Tolna, Bánság, Szatmár, ahol az évszázados harcok során kipusztult az őslakos magyar 

lakosság zöme, nyugati telepeseket (elsősorban svábokat) hoztak, a magyar ajkúak letelepedését 

ezeken a területeken megtiltották. A betelepítések következtében a Magyar Királyság etnikai viszonyai 

teljesen felborultak.

Török hódoltság, 

török kultúra Magyarországon, 

iszlám

18.
3. HÓNAP, 

4. TÉMA

A Magyarország a II. 

világháborúban, 1940

Hitler a nemzeti szocialista győzelem hetedik évfordulója ünnepségén bejlenti, hogy "Németország soha 

semmilyen körülmények között nem kapitulál". Magyarországon a valaha mért legalacsonyabb 

hőmérsékletet, -35 °C-ot mérnek. AÁprilisban a dunai hajóforgalom zavartalan biztosítására 

Magyarország, Jugoszlávia, Románia, Bulgária egyezséget ír alá. Horthy István házasságot köt gróf 

Edelsheim-Gyulai Ilonával. Május 25-én lezárják "A civilizáció kriptája" nevű időkapszulát. 

Szeptemberben a második bécsi döntés értelmében magyar csapatok megszállják Észak-Erdélyt, ezért 

a döntésért Horty köszönőlevelet ír Hitlernek. Az év végén Magyarország csatlakozik a háromhatalmi 

egyezményhez, közban Bartók Béla az Amerikai Egyesült Államokba emigrál.

háború, hadtörténelem, frontvonalak, 

hétköznapok, Horty, Hitler, bécsi 

döntés, Radnóti Miklós, Kassák Lajos, 

plakátművészet, revizió,

A második világháború kezdete és első évei tankönyvi lecke https://player.nkp.hu/play/201016/false/undefined

17.
3. HÓNAP, 

3. TÉMA

A perspektíva 

feltalálása,

1425

Ebben az évben készült el Massaccio: “Szentháromság”(Trinita) című falfestménye Firenzében, ezért 

ehhez az évhez kötik a centrális perspektíva ábrázolási rendszerének kidolgozást és tökéletesítését. A 

perspekítva szó összetett jelentésével, az rendszer művészettörténeti és geometriai jelentőségével, a 

korarenenszánsz történelmi eseményeivel is érdemes foglalkozni. Ez egy kimeríthetetlen, nagyon hálás 

téma!

reneszánsz, 

humanizmus, 

festészet fejlődése, 

Leonardo Da Vinci, 

quattrocento

16.
3. HÓNAP, 

2. TÉMA

A gleiwitzi incidens és 

Lengyelország 

lerohanása, 

1939

A Lengyelország elleni német támadásra a közvetlen ürügy egy átlátszó provokáció, a gleiwitzi (ma: 

Gliwice) rádióadó elleni támadás szolgáltatta, amikor lengyel egyenruhába öltözött németek elfoglalták 

a határ menti kisváros rádióállomását. Ezzel az incidenssel 1939. szeptember 1-én Németország 

megtámadta nyugatról Lengyelországot, tizenhét nappal később pedig a Szovjetunió is megtámadta 

keletről. Németország és Szovjetunió elfoglalták a lengyel területet, nem kötöttek békét, így a helyi 

háború európai háborúvá, később pedig világháborúvá változott. Lengyelország a világháború végén 

nem tudta visszaszerezni teljes függetlenségét, a Szovjetunió fennhatósága alá került.

II. világháború, tengelyhatalmak, II. 

világháború,

15.
3. HÓNAP,

1. TÉMA

A forradalmak kora,

1848

1845 és 1847 között egész Európát kiterjedt gazdasági, pénzügyi válság rázta meg. Az élelmiszerárak 

növekedése, az éhínség, a tömeges munkanélküliség politikai feszültséget eredményeztek. A kontinens 

nyugati felén a választójog és a munkáskérdés, középső és keleti felén a nemzeti-függetlenségi 

törekvések és a jobbágykérdés tovább növelték a feszültséget. 1848 tavaszán Anglia és Oroszország 

kivételével egész Európában „láncreakcióként”, egymást erősítve robbantak ki a forradalmak. 

Franciaországban demokratikus alkotmányt, köztársaságot, Németországban alkotmányosan is 

biztosított nemzeti egységet, Magyarországon polgári alkotmányt, jogkiterjesztést, a feudális rend 

felszámolását majd függetlenséget kívántak.

Francia forradalom, 

Petőfi forradalmi költészete, 

1848/49-es forradalom és 

szabadságharc, egyenlőség, 

testvériség, szabadság

https://player.nkp.hu/play/109076/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/105372/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/136313/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/54448/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/65593/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/54540/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/78531/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/90469/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/201764/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/116951/false/undefined
http://zanza.tv/tortenelem/magyarsag-tortenete-kezdetektol-1490-ig/reneszansz-europaban-es-magyarorszagon
http://zanza.tv/tortenelem/magyarsag-tortenete-kezdetektol-1490-ig/reneszansz-europaban-es-magyarorszagon
https://player.nkp.hu/play/118148/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/79018/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/54539/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/90467/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/106355/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/201766/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/201756/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/55059/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/54323/false/undefined
http://zanza.tv/tortenelem/ujkor-magyarorszag-kora-ujkorban/torokok-kiuzese-magyarorszagrol
http://zanza.tv/tortenelem/ujkor-magyarorszag-kora-ujkorban/torokok-kiuzese-magyarorszagrol
https://player.nkp.hu/play/54321/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/64213/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/90465/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/106189/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/54541/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/201020/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/78508/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/109092/true
https://player.nkp.hu/play/201731/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/68932/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/201016/false/undefined

