
Miért Olvasmányos történelem? 



A sorozat története 

• 1996: Horváth Péter történelemtankönyvei 

• 2005 – 2009-ig: Olvasmányos történelem 

• 2013-tól: Átalakítás az új NAT és a kerettanterv 
szerint 

- Változó korszakhatárok; 

- Kevesebb lexikai követelmény; 

- Lényegében változatlan fejlesztési célok. 



Kerettantervi témakörök, 5. évfolyam 

2004 

• Élet az őskorban 
• Az ókori Kelet világa 
• Ószövetségi történetek 
• Az ókori görögök életéből 
• Az ókori Róma évszázadai 
• A kereszténység születése 
• A magyar történelem 

kezdetei  

2012 

• Az emberiség őskora. 
Egyiptom és az ókori Kelet 
kultúrája 

• Az ókori görög-római világ 
• A középkori Európa világa 
• A magyarság történetének 

kezdetei és az Árpádok kora 

 

 

 



Kerettantervi témakörök, 6. évfolyam 

2004 

• Képek a középkori Európa 
életéből 

• Magyarország az Árpádok 
idején 

• Virágzó középkor 
Magyarországon 

• Az újkor kezdetén 

• Magyarország az újkor 
kezdetén  

 

2012 

• A Magyar Királyság virágkora 

• A világ és Európa a kora 
újkorban 

• Magyarország a kora újkorban 

• Forradalmak és a 
polgárosodás kora Európában 
és Magyarországon 
(Kettébontva!) 

 



Mi maradt, mi változott? 

• A leckék száma és terjedelme nem nőtt 

• Kevesebb lexikai anyag 

• Arányaiban több olvasmány 

• Maradtak a tankönyvek pedagógiai értékei 

- Olvasmányos, érthető szöveg 

- Változatos feladatok 

- Kapcsolat a jelennel (internet, utalás a mára) 

 



Példa egy összevont leckére. A korábbi tankönyvben ez két lecke volt. 







Példa a lexikai anyag csökkentésére 
00575 

Tigris, Eufrátesz, Mezopotámia, 

városállam, sumér, tégla, templom,  
palota, kikötő, városfal, Babilon, külső 
város,  király, hadvezér, bíró,  Babiloni 
Birodalom, Hammurapi, ékírás, 
csillagászat, matematika, 60-as 
számrendszer, Indus, Gangesz, Kr. e. 2. 
évezred, monszun, gyapot, kaszt, hindu 
vallás, lélekvándorlás, Sárga-folyó, Kék-
folyó, (Csin Si Hunag-ti), nagy fal, tea, 
rizs, bronzöntés, porcelán, selyem, 
Selyemút, iránytű, papír. 

+ Egy forráselemzés 

+ Két olvasmány 

• Összesen: 9 oldal, 41 adat 

11575 

Mezopotámia,  városállam, sumer, 
Babiloni Birodalom, tégla, templom, 
toronytemplom,  palota, király, hadvezér, 
bíró, ékírás, csillagászat, matematika, 60-
as számrendszer, Dél-Ázsia, India, 
monszun, hindu vallás, lélekvándorlás, 
Kína, nagy fal, tea, rizs, porcelán, selyem, 
Selyemút, iránytű, papír, hangjelölő írás, 
Fönícia. 

+ Egy olvasmány 

 

 

 

• Összesen: 6 oldal, 32 adat 



Történelemtanítás általános iskolában 

• Az érdeklődés felkeltése 
 - A felfedezés öröme  

• Alapismeretek 

• Képességfejlesztés          

   - Tájékozódás a térben 
- Tájékozódás az időben (Nevek, évszámok nélkül?)  
- Szövegértés (történet lényegének visszaadása) 
- Forrásértés (szöveg, kép, rajz) 
- Adatgyűjtés, értékelés 

 Saját vélemény megfogalmazása 

 

 



Olvasmányos történelem 

„Sok képet és sok szép rajzot találsz a tankönyvben, 
amelyek segítenek elképzelni egy régen letűnt világot. 
Érdekes játék a tankönyv útmutatása alapján elkészíteni 
néhányat azokból a tárgyakból, eszközökből, amelyeket a 
hajdan élt emberek használtak. A leckékben néha 
internetes pontokat is találsz: innen érdekességek, 
rejtélyes ügyek nyomába eredhetsz a világhálón. Nagyon 
fontosnak tartottuk, hogy tankönyv szövege könnyen 
érthető és megtanulható legyen. A tanulnivaló mellett 
mindig vannak olvasmányok, kis színes történetek is. 
Olvass el közülük minél többet, mert csak az olvasmányos 
történelem igazán érdekes és megtanulható!” 
 



A sorozat erősségei 

MOTIVÁCIÓ 

 

ÉRTHETŐSÉG 

 

TANULHATÓSÁG 

 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

 

TANKÖNYVCSALÁDOK 

DIGITÁLIS VÁLTOZAT (NTK PLAYER) 

 



Motiváció: Fejezetnyitó képek 





Képek, elemezhető rajzok 



• Hogyan működött? Táj és kultúra, Lelet - rekonstrukció 

Térképek, rajzok 





Olvasmányok 



Az olvasmányok témái 

• Varázslás ma 

• Hogyan építették a 
piramisokat?  

• A cseréphadsereg 

• Kréta fénykora és pusztulása 

• Az ókor tankjai 

• A légiók 

• Hogyan készült a kódex?  

• A papír története 

• A harangok 

• Az iszlám öt alapelve 

• A vikingek 

• Egy magyar királyfi Bizáncból 

• Magyar krónikák 

 

 

 

• Mátyás asztalánál 

• A boszorkányok 

• Élet a hajókon 

• Egy kis ország nagy háborúi 

• Leírás Buda visszafoglalásáról 

• Rákóczi Ferenc ifjúsága 

• Martinovics Ignác és a 
szabadkőművesek 

• A himlő legyőzése 

• Wesselényi Miklós (1796–1850)  

• Deák Ferenc a reformkorban 

• Kossuth Lajos a reformkorban 

• Széchenyi gyakorlati munkáiból 

• Az áprilisi törvények 

 



Az olvasmányok szerepe 

• Érdekességek (ami a „törzsanyagból” kimaradt) 

• Ezekhez kötődnek a „fontos” ismeretek 

• Kapcsolat a jelennel 

• A képességfejlesztés eszközei 

- térbeli és időbeli tájékozódás 

- szövegértés, forrásértés (fontos források 
bemutatása) 

• Belső ismétlések 

 



Olvasmányok: tájé 



Internetes pontok 

Olvasd el a História folyóirat 2003/3. számának 
Egyiptomi ételek, italok című cikkét! (www.historia.hu)  

 

 Hányféle kenyeret ismertek az ókori Egyiptomban?  

 Miért koptak el gyorsan az egyiptomiak fogai?  

 Melyik állatfaj nevének volt „undor” a másik jelentése?  

 Mivel édesítették süteményeiket?  

 Miért volt zavaros az egyiptomiak söre?  

http://www.historia.hu/


Digitális kompetencia 



Te is meg tudod csinálni! 

Te is meg tudod csinálni! Készíts sötétkamrát a rajzon látható módon! Egy 

kartondoboz (például cipős doboz) egyik oldalának közepére fúrj piciny 

lyukat, a másik oldalát vágd ki, és ragassz a nyílásra áttetsző papírt! Lehet 

selyem- vagy zsírpapír, esetleg pauszpapír (papírboltokban kapható). Tartsd 

a „fényképezőgépedet” erős fény – például egy lámpa – felé! 



Kislexikon 



Összegzés:  
miért az Olvasmányos történelem? 

• A megtanulásra szánt szöveg rövid, áttekinthető és érthető. 

• Érdekes olvasmányok, „kis színesek” 

– ezekhez kötődnek a fontos ismeretek; 

– fejlesztik a szövegértést és a történelemtanuláshoz 
szükséges képességeket. 

• Jól elemezhető, szép rekonstrukciós rajzok. 

• Szemléletes térképek és ábrák.  

• A tanulói munkán alapuló ismeretszerzés lehetősége. 

• Változatos képességfejlesztő kérdések, feladatok. 

• Segédanyagok: munkafüzet; a munkafüzethez megoldókulcs, 
témazáró feladatlapok, tanári útmutató és tanmenetjavaslat. 

• NTK Player (új feladatok, „saját” tankönyv ) 

 



Történelem 7. (11781) 

 



Az NTK letölthető segédanyagai 
pedagógusok számára 

• NTK Player 

http://www.ntk.hu/player 

 

• Tanmenetek, tanári kézikönyvek, helyi tantervi 
ajánlások, megoldókulcsok, tananyag-kiegészítések 

http://www.ntk.hu 

 

 E-mail: palinkas.mihaly@ntk.hu  
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