TRIANON 100 – megemlékezés – iskolai témanap
2020. június. 04.

Az emléknap alkalmából iskolánk diákjai Kovács Zsoltné, Ica néni segítségével
virtuális kiállítást készítettek, lépj fel a suli honlapjára és nézd meg kiállításukat!

A trianoni békediktátumra való visszaemlékezés lehetséges vállalásai
- válassz egy feladatot az alábbiak közül és a megoldásodat küldd el
történelemtanárodnak legkésőbb 2020. június 08-ig.
Rendhagyó megemlékezés… szabadulószoba – tanulj és emlékezz játékosan!
https://view.genial.ly/5ed38a7e9be45e112004e1b3/game-breakouttrianon100public?fbclid=IwAR1dhAvSt0IHQHPYTMnxHRyzS1fcYxIO_OxDYN71kkwFo8ehPrg2e3TOZs
A célba érésedről készíts egy képernyőfotót és küldd el tanárodnak!
„Szívedben a múltad…”
Fotómontázs, plakát készítése korabeli képek, rajzok felhasználásával.
„Ahogy én látom a múltat…”
Fotómontázs, plakát, szófelhő készítése, arról, hogy mit jelent ma számodra a trianoni béke,
milyen gondolatok fogalmazódnak meg benned.
„Trianon üzenete…” – szerinted mit üzen a mai fiatalok számára a trianoni béke
tragédiája? – írj rövid reflexiót vagy készíts gondolataidról egy rövid videót!
Egy beszéd és utóélete – gróf Apponyi Albert beszédéhez kapcsolódó feladatok
Olvasd el a beszédet és oldd meg az alábbi feladatok közül bármelyiket!
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/apponyi_albert_parizsi_beszede_forraskozles/
a) Készíts gondolattérképet a beszédben felsorakoztatott érvek mentén! Mutasd be milyen
ok – okozati összefüggések feltárásával próbálta gróf Apponyi Albert az előterjesztett
béketerv megváltoztatására rábírni a döntéshozókat!
b) Készíts táblázatot, csoportosítsd gróf Apponyi Albert érveit (gazdasági, etnikai, kulturális,
történelmi érvek)!

c) Nézd meg „A beszéd – Apponyi a magyar ügy védelmében” című filmet, melynek a
premierje június 4-én 20 óra 15 perctől lesz látható a Duna Televízióban, majd írj a látottakról
rövid reflexiót!
https://www.youtube.com/watch?v=X56X4yqKtwg

Legyél korabeli hírlapi tudósító – készíts rövid képes összefoglalót, tudósítást 1920.
június. 04. magyarországi történéseiről. A hiteles tudósításod elkészítéséhez nézz utána az
interneten a nap eseményeinek.

Szakirodalmi ajánló a feladatok megoldásához:
https://mult-kor.hu/20140604_1920_junius_4_egy_gyasznap_kronikaja?print=1
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1920_junius_4_a_trianoni_beke_alairasa
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_04_024
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_11/lecke_03_027
https://zanza.tv/tortenelem/magyarorszag-ket-vilaghaboru-kozott/trianon
https://www.youtube.com/watch?v=IMTLqQsH5pE
https://www.youtube.com/watch?v=pSNS3kFukew
https://nlc.hu/magyarorszagkul/20180604/trianon-emleknap-kviz/
kép forrása:magyarnemzet.hu
Filmek, ünnepi megemlékezések - nézz meg az emléknapon a témához kötődő filmet
vagy ünnepi megemlékezést és írj róla rövid összefoglalót, reflexiót!
Ajánló:
Kisebbségi lét… határon túl élő magyarság sorsa, helyzete:
https://www.youtube.com/watch?v=tXI3Bz7abEY
Trianon - emlékműsor (online közvetítés) Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház
https://www.facebook.com/events/235476151083627/

