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4. feladat Memóriajáték

25 másodpercig nézheti(k) a Páneurópai Piknik 25. évfordulója előtt 
tisztelgő GYSEV mozdonyt. 





Feladat: 

Emlékezetből soroljanak fel és értelmezzenek minél több jelképet  a 
mozdony oldaláról! A feladatra egy percet kapnak. 



5. feladat Hol járunk? 

Nevezzék meg, hová kellene elutaznunk, hogy láthassuk az alábbi épületeket és
műalkotásokat!

Miről nevezetesek és /vagy milyen esemény kapcsolódik az épületekhez és
műalkotásokhoz?
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6. feladat Memóriatábla játék - extra 

A következő dián a vasfüggönyhöz, határáttöréshez, határnyitáshoz, német 
újraegyesítéshez kapcsolódó fogalmakat, földrajzi és személyneveket, 
kronológiai adatokat láthatnak. 

A diát 30 másodpercig nézhetik, majd másfél perc alatt minél több elemet fel 
kell idézniük a memóriatábláról, és le kell írniuk egy papírlapra. 

Az a   csapat/páros  nyer, amelyik a legtöbb adatot fel tudta  idézni. 

Csak a pontosan és helyesen leírt elemeket  fogaduk el. 



• NSZK Harald Jager hidegháború 1989. szeptember 11. Margitbánya

glasznoszty 1949. május 23. Pozsgay Imre Trabant utazási szabadság

Habsburg Walburga 1990. október 3. Debrecen 1961. augusztus 13. határsáv

MDF Zánka Máltai Szeretetszolgálat vasfüggöny Erich Honecker Fertő tó Németh
Miklós Nagy László 1949. október 7. NSZK budapesti nagykövetsége

menekültek 1989. augusztus 19. Berlini fal George Bush Nyugat-Berlin Sopron

peresztrojka Alois Mock Bella Árpád Fertőrákos Stasi
Gorbacsov Páneurópai Piknik 1989. november 9. Ausztria



7. Feladat Szerkesztés

https://nava.hu/id/05013_1989/

Nézzék meg az alábbi MTV híradó részletet a filmarchívumban!  
„Határnyitás: A magyar kormány lehetővé tette az NDK állampolgárok 
kiutazását az őket átengedő és befogadó országok felé” 
1989.szeptember 11-i  19:30  MTV híradó  02.01 perc

A  tudósítás tartalmi és hangulati elemeit felhasználva készítsenek 
összefoglalást a határnyitás utáni nap eseményeiről és hangulatáról! 
Utaljanak arra is, milyen szerepe volt Kozma Imre atyának és a zugligeti 
tábornak!  A feladat elkészítésére 7 perc áll rendelkezésükre. 

https://nava.hu/id/05013_1989/



