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Az új kerettanterv jelentősen átalakította a történelem tantárgynak az egyes évfolyamokra 
eső tartalmait.  

 
Az óraszám maradt a heti 2 óra, ez éves szinten 74 óra, ami azzal a következménnyel járt, 

hogy egy-egy adott korszaknak a tárgyalására kevesebb óraszám jutott.  
 

Csökkentette a tananyag tartalmát  az a tény is, hogy az A/4-es formátumú tankönyvről 
áttértünk a B/5 formátumú tankönyvre, s ugyanannyi oldalszám esetén az egy-egy leckére 

tervezett 3-4 oldalra kevesebb szöveg és képanyag fér el.  
 

Ezeket a látszólagos hátrányokat azonban sikerült a tankönyv előnyére fordítani, amikor az 
adott témákat a lényegre koncentrálva állítottuk össze.  

 
Ha belelapozunk a tankönyvbe, szembeötlő annak színessége, gazdag illusztrációja, a 

képanyaga és jól követhető tagoltsága.  





A tananyag hét részre oszlik, mely részek összesen 55 új tananyagot feldolgozó 
leckét tartalmaznak.  
 
Minden fejezet egy nyitó képpel kezdődik és összefoglalással zárul. A fejezeteket 
más-más szín jelzi, így könnyű megtalálni azokat a tankönyvben.  
 
A törzsanyag rövid, jól olvasható, érthető mondatokból áll, melyben félkövér 
betűkkel szedtük ki a mondanivaló lényegét. Ha csupán a kiemelt szavakat, 
mondatrészeket olvassuk el, a lecke tartalma, a minimum ismeretanyag már akkor is 
jól látható.  
 
A leckékben az alapszín festi alá az olvasmányokat, és attól tónusában eltérő szín 
pedig a kérdéseket, feladatokat. Minden leckét bevezető, ráhangoló kérdések 
nyitnak és a végét egy összefoglaló vázlat zárja.  



Fejezetnyitó 



Összefoglaló vázlat 



Képes 
fejezetösszefoglaló 



A leglényegesebb a tartalmi változások:  
 

A tananyag a szaktanárok által megszokotthoz képest csatolta a 
korábbi Nat tartalmakhoz a Középkori Európa világa és az 

Árpádok kora korszakot.  
  

A korszak TÖBB, de a tananyag KEVESEBB!  
(Áthidaló megoldások, például az 56. olvasmány /lecke/!)  

 



Olvasmányok „áthidaló 
módszer” 



A feladatok sokfélesége 
gazdag tárházat biztosít a pedagógusnak 

• Ki vagyok én? 
• Számítsd ki!  
• Magyarázd meg! 
• Szituációs játék 
•  Alapíts utazási irodát! 
• Igaz vagy hamis?  
• Írj sms-t!  
• Küldj egy rövid e-mailt! 
• Keresd meg a hibát! 
• Időszalagos feladat 
• Vitassátok meg! 
• Legyél szerzetes, iparos, jobbágy, 

kereskedő 

• Fejezd be e mondatot! 
• Állíts össze görög, római, magyar 

étlapot!  
• Ki vagyok én? 
• Figyeld meg! 
• Kutass a könyvtárban és az interneten! 
• Alkossatok szóláncot! 
• Legyél István király! 
• Ítélethozatal (az osztály a királyi udvar) 
• Legyél tudós!  
• Alkossatok csoportokat!  
• Tudod-e?  



Időszalagos 
feladatok 



Vitassátok meg! 



Játsszátok el a 
cserépszavazást! 



Számítsd ki! 



Alapíts utazási 
irodát! 



Ki vagyok én? 



Avassatok lovagot! 



Sétálj egy középkori 
városban! 



Ítélethozatal 



A tankönyv része az irodalomjegyzék, amely a fejezetek végén 
szerepel. 
 
A kötetet az Árpád-ház családfája, a Koronázási ékszerekről készült 
összeállítás, a kislexikon és a kronológia zárja.  
  
 
 



Irodalomjegyzék 



Kislexikon 



Kronológia 



TÖRTÉNELEM 5. 
MUNKAFÜZET  



A munkafüzet fejezetről fejezetre, leckéről leckére követi a tankönyvi tartalmakat.  
 
A munkafüzet formátuma a tankönyvvel ellentétben maradt az A/4 nagyság 
mellett, de a belső topográfiai megoldása fekete-fehér, s kizárólag a feladatokra 
koncentrál.  
 
A munkafüzet feladatai még szerteágazóbbak, mint amit a könyvben láthattunk, 
tapasztalhattunk. 
 
Az 5. évfolyamon tárgyalt sok és fontos eseménynek a hatékony feldolgozását segíti 
a munkafüzet, de találóbb, ha a munkáltató füzet megnevezést alkalmazzuk.  
 
A legváltozatosabb feladattípusokat sorakoztatja fel, mindenki megtalálhatja benne 
a kedvére való feladatot. Természetesen a többit is ajánlatos mindenkinek 
megoldani.  



A MUNKAFÜZET FELADATTÍPUSAI 

• a vaktérképes,  
• az ábrák, rajzok, képek 

kiegészítése, magyarázata,  
• a keresztrejtvények,  
• a párosítások,  
• a hiányos szövegek pótlása,  
• a gondolattérképes,  
• a táblázatokban történő 

csoportosítás,  
• a hiányos mondatok 

befejezése,  
• a szituációs játékok,  

• az időszalag megoldása,  
• az összetartozó nevek, 
• fogalmak összehúzása,  
• az események időrendbe rakása,  
•  történelmi totó kitöltése,  
• a fogalommagyarázatok és 

annak fordítottja (magyarázatból 

foglom kitalálása),  

• a könyvtári és internetes 
feladatok,  

• az életrajzok készítése. 



 
 A téképek, ábrák, gondolattérképek, időszalagok kitöltésekor ajánlatos 
színes ceruzát használni.  
 
A feladatok egy részét órán, tanári irányítással vagy csoportmunkában, 
másik részét házi feladatként kell megoldani.  
 
A SZORGALMI FELADATOT azok a tanulók oldják meg, akik a legjobb 
osztályzatot szeretnék elérni.   
 
Egy-egy fejezetet képes összefoglaló zár.  
 
A munkafüzet által tárgyalt tananyag tartalma igazodik a könyvhöz. 
 
 



TANÁRI KÉZIKÖNYV 

A tanári kézikönyv tárgyal minden leckét, s azokhoz 
módszertani segítséget nyújt. 
 
A kézikönyvben megtalálható a munkafüzet megoldókulcsa, 
illetve a témazáró (A és B variáns) megoldókulcsa és a javasolt 
ponthatárok az értékeléshez. 
 
Tartalmazza továbbá a tanmenetet, amelyek megegyeznek a 
központi kerettantervből készített tanmenettel.  
 
A tanári kézikönyvben található minden témához egy-egy 
csalimese, amely a tanulóknak sok segítséget nyújt a tananyag 
feldolgozásához. 
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6. OSZTÁLY  

 

TANKÖNYV 



1301-től 1849-ig 
548 év feldolgozása 

folytatódik az 5-es tankönyvben 
megkezdett „sűrítés” 



A tananyag négy fejezetben összesen 56 új tananyagot feldolgozó leckét 
tartalmaznak.  

A feldolgozás, metódus, tipográfiai megoldások az 5-es tankönyvben 
megkezdett megújítást folytatják: 

  
Minden fejezet egy nyitó képpel kezdődik és összefoglalással zárul. A 

fejezeteket más-más szín jelzi, így könnyű megtalálni azokat a tankönyvben.  
A törzsanyag rövid, jól olvasható, érthető mondatokból áll, melyben félkövér 
betűkkel szedtük ki a mondanivaló lényegét. Ha csupán a kiemelt szavakat, 
mondatrészeket olvassuk el, a lecke tartalma, a minimum ismeretanyag már 

akkor is jól látható.  
A leckékben az alapszín festi alá az olvasmányokat, és attól tónusában eltérő 

szín pedig a kérdéseket, feladatokat. Minden leckét bevezető, ráhangoló 
kérdések nyitnak és a végét egy összefoglaló vázlat zárja. 



NÉGY FEJEZET 



• Minden lecke nyitóoldala, 
bevezető kérdést, fotót és 
ábrát, idézetet, a 
törzsszöveget, valamint a 
szöveget magyarázó 
térképet tartalmaz. 

•  Egy oldalon több fajta 
leckét megértő, segítő 
elem található! 



• A fotók, ábrák, kérdések, a 
törzsszöveg kiemelései 
megkönnyítik a leckék 
feldolgozását 

• Zrínyi Ilona, a hősnő jelentőségét a 
Vitassátok meg!, a Legyél krónikás! 
és a Fejezd be a mondatot! című 
játékok, két fotó, két ábra, kérdések 
és a törzsszöveg teszi lehetővé, 
összesen 7 féle módszer egy oldalon. 



• Minden, leckét lezáró 
oldalon ábra, feladatok, 
kérdések, a kort ábrázoló 
térkép, s végül az 
összefoglaló vázlat 
található.  

• Egy oldalon többféle 
feladat segíti a téma 
feldolgozását.  





A könyvet a kronológiai táblázat és a 
kislexikon zárja 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


