
Tantárgy: Történelem 
Téma: Vándorlás, honfoglalás, letelepedés 

Osztály: 6.a 

Dátum: 2021. 03.11. 

 

Remélem, sikerült megoldanotok a múltkori feladatokat. 

Ezzel már megismerkedtetek a magyar nép őstörténetével és vándorlásával. 

Írd be a füzetbe az alábbi vázlatot! 

 

     50. óra      03.11. 

   Vándorlás, honfoglalás, kalandozás 

(1 sor kimarad) 

A őstörténetének kutatása nehéz a kevés forrás miatt 

A magyar nép eredete: 

Csodaszarvas monda (Hunor és Magor) 

Eredetmonda: egy adott nép hagyománya által megőrzött és később lejegyzett, történelmi tényeket és mesés elemeket is felvonultató történet 

eredetükről. 

nyelvészek: finn-ugor nyelvrokonság (csak nyelvrokonság, nem vér szerinti) 

A magyar népnév: 

„magyar” szó őseink saját elnevezése - Kr. e. 1000 és 500 között alakulhatott ki 

Népnevünk két tagból áll: 

Mogy: „ember” vagy „beszéd” (az ugor korból származhat) 

Er: „férfi, ember” (török vagy finnugor eredetű lehet) 

Külföldiek számára: Ungarn, Hungry 

onogur szóból ered: jelentése 10 nyíl, a 10 törzsre utal: 7 magyar+3 kabar 

(1 sor kimarad) 

A magyar nép vándorlása: 

Őshaza: Adott nép számára az a hely, ahol kialakult azonosságtudata, nyelve és szokásai. 

Uráli őshaza: Urál hegység ázsiai, keleti oldalán  

https://tudomany.hu/cikkek/magyar-ostortenet-honnan-hova-108813
https://hu.wikipedia.org/wiki/Honfoglal%C3%A1s#/media/F%C3%A1jl:A_magyarok_vandorlasa.jpg


Sok nép élt itt együtt. 

 

Finnugor őshaza: Kr. e. 3. évezred folyamán az Urál nyugati (európai) oldala 

 vadászat, halászat  

 kőeszközök 

 sátrakban, később veremházakban éltek (szavaink: ház, ajtó, lakik) 

 

Ugor őshaza: finnugor szétvándorlás után az ugorokkal együtt az Ob folyó vidéke 

 fémeszközök  

 földművelő, állattenyésztő (ló!) gazdálkodásra tértek át (szavaink: nyereg, ostor, fék) 

 lehűlés miatt legelőket követő nomád állattartás  

A nomád gazdálkodás és életmód 

 lényege: vándorló állattenyésztés 

 állatok: juh, ló, szarvasmarha 

 állatok egy részét csere ellenértékének használtak 

 állandó vándorlás miatt sajátos (nomád) életmód alakult ki, minden ahhoz igazodott 

 lakóhely:  jurta 

 állandó fegyveres készenlétre volt szükség (íj, nyíl, szablya, bőrpáncél, pajzs). 

 

Nézd meg a jurta képét!  



     
 

Magna Hungária vagy Baskíria: Volga és a Káma folyók találkozásánál 

Magna Hungária „nagy” vagy „régi” Magyarország  

Kr. e. 800- Kr. u. 700: „fehér folt” a magyar történelemben; nagyon nehéz bármit pontosan kideríteni e korról. 

 

Levédia: Kr. u. 8. sz. Don folyó környékén, a Kazár Birodalom feletti terület, a Fekete – tenger északi  részén (Azovi – tenger vidéke) 

 itt játszódik a Csodaszarvas története: Hunor és Magor, Meotisz mocsarai 

 Kazár Birodalom fennhatósága alatt éltek itt 

a kazároktól átvették a kettős fejedelemség szokását: 

 kende (kündü = fényes Nap): a szakrális fejedelem 

 gyula (tsula = fényes Hold): katonai vezető volt 

 bolgár-törökök (onogurok) közvetlen szomszédai voltak. 

 több fontos hatás érte itt a magyarokat: 

 a nomád gazdaság kiegészült a földművelés néhány elemével 

 sok török szót vett át nyelvünk (állattenyésztéssel és a földműveléssel kapcsolatban) 

 később nyugatabbra költöztek a magyarok 

 csatlakoztak hozzájuk a kazár származású kabarok is. 

 

Etelköz: Kr. u. 9. sz. Dnyeper és a Dnyeszter folyók között lévő pusztákon  

https://24.hu/tudomany/2018/06/24/hun-magyar-rokonsag-magyar-ostortenet/


 nagyállattartó nomád gazdálkodást 

 téli szállásokon földművelés 

 élénk kereskedelem a környező népekkel (ötvöstárgyak). 

 a törzsek szoros szövetségben zsákmányszerző harcokat folytattak. 

 vérszerződést itt köttethették meg 

 Álmost választották a törzsszövetség élére (a forrásokban ő az első „fejedelem”). 

 rettegett harcosnak számítottak (gyors lovak, kitűnő fegyverek, cselvetésre épülő taktika stb.). 

 

A közösség szervezete 

 A legkisebb önálló egység a nagycsalád volt, élén családfő 

 A nagycsalád tagjait vérségi kötelékek fűzték össze 

 A nagycsaládok nemzetségeket alkottak, élén nemzetségfő 

 A közös ős jelentette az összetartó erőt 

 A nemzetségek törzseket alkottak (legnagyobb egység) 

 Törzsfő: katonailag erős, jelentős állatállománnyal rendelkező nemzetség vezetője 

A törzsek mesterséges szervezetek voltak, nem vérségi alapon jöttek létre 

Törzsek neve: Nyék, Megyer, Tarján, Jenő, Kér, Keszi, Kürt-Gyarmat 

 Nézd meg a Tk 152. o. képét a törzs felépítéséről 

Kárpát-medence 

Honfoglalás előzményei: 
magyarok többször jártak a Kárpát-medencében (pl. a morvákkal vagy a frankokkal szövetségben harcolva). 

megismerték a terület adottságait és az itt élő népeket (morvák, szlávok, avarok) 

Honfoglalást megelőzően a magyarok a bizánciakkal szövetségben sikeres hadjáratot vezettek a bolgárok ellen. 

- A bolgárok összefogtak a besenyőkkel. 

- A két tűz közé került magyarság súlyos vereségeket szenvedett. 

 

A honfoglalás 895-907 
A vereségek miatt el kellett hagyniuk Etelközt, nyugat felé vonulva 

Kárpát-medence: jól védhető, kellemes éghajlatú, bővizű folyók, legeltetésre és földművelésre is alkalmas terület 

895: Árpád (Álmos fia) és Kurszán vezetésével átkeltek a Kárpátok hágóin 

Honfoglaláskori törzsfők neve: Álmos Előd, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm 



 

A magyar törzsek a Kárpát–medencét szakaszosan foglalták el: 

 895 Erdély és a Tiszántúl 

 900 Dunántúl 

 902 Felvidék 

 907 győzelem a bajorok felett Pozsonynál = honfoglalás befejezése 

Kiterjesztették hatalmukat és a gyepű (a természeti adottságokat kihasználó területvédő határsáv) határát az Enns folyóig. 

A honfoglalás szervezett, több szakaszból álló folyamat volt, mely valószínűleg 907-ben ért véget  

Honfoglalásról szóló monda: Fehérló mondája 

Honfoglaláskori társadalom: 

     Társadalom 

 

 Előkelők       Közrendűek 

- fejedelem       - szabadok (harcosok) 

- bők (urak = törzsfők és nemzetségfők)   - ínek  (közszabadok: pásztorok, 

- vitézek   (a bők fegyveres kísérete)   földművesek, és szolgáló népek) 

 

Életmód: 

 mezőgazdaság: állattartás (rideg ló, juh, szarvasmarha) és földművelés 

 ipar: prémek és bőrök feldolgozása; (fonás és szövés, nemezkészítés, varrás), vasfeldolgozás, fazekasság, ötvös 

 kereskedelem fő irányai: Kijev, Bizánc. Elsősorban luxuscikkeket hoztak be az előkelők számára. Amivel ők kereskedtek: prémek, lovak, 

marhák, ezüstfélék, só 

 jellemző ruhadarabok: bő köpeny (kaftán), ing, felsőruházat, puha talpú csizma, süveg 

 a férfi sírokból: öv, tegez, tarsoly, fém ruhadíszek, lószerszámok, fegyverek 

 a női sírokból: ékszerek (fülbevalók, karperecek), hajkorongok, fém ruhadíszek, tarsolyok 

 temetkezés rendje a való életet tükrözi 

 

Vallás: 

 ősvallás a sámánhit 

 sámánjaikat táltosoknak hívták, aki látnok, gyógyító és kapcsolatot tart az istenekkel, szellemekkel.  



 a világ három részből áll: a mi világunk, ahol élünk 

 istenek és szellemek lakhelye 

 gonosz szellemek lakhelye 

 3 világot a csodálatos életfa köti össze  

 totemizmus (A totem egy olyan állatfaj, amelyet egy embercsoport önmaga szimbólumának tart, pl. a szarvas, turulmadár) 

 

A kalandozó hadjáratok: 

Ideje: (899) 907 – 970  

Iránya: D-Európa – Észak-Itália 

 Ny-Európa – Bajorország, Szászország 

 DK-Európa – Bizánc  

Oka:  - nyugat európai uralkodók viszályai (feudális anarchia) – segítséget kérnek 

 - balkáni uralkodók küzdelmei 

 - zsákmányszerzés: nemesfém, szövet élelem 

 - foglyok ejtése (váltságdíj) 

 - környező népek megfélemlítése 

Harcmodor: könnyűlovas harcmodor, lovon hátrafele nyilazva 

Siker oka: 

 - ismeretlen harcmodor 

 - váratlan, rajtaütésszerű támadások 

 - Európában nem volt egység és összefogás 

 - nem volt megfelelő hadsereg, erődített hely 

Bukás:  

 - kiismerték a magyarok harcmodorát 

 - erődített helyek épültek 

 - páncélos lovagseregek alakultak 

 - lezárták a portyázási útvonalakat 

 - összefogás a magyarokkal szemben – magyar vereségek 



 933-ban Merseburg 

 955-ben Augsburg – lezárul a nyugati irányú támadás 

Következmény: 

- zsákmány egyenlőtlen elosztása miatt megnőttek a vagyoni különbségek 

- megerősödött a törzsfők körüli katonai kíséret 

- átalakult a nemzetségi társadalom 

- meggyengült a fejedelmi hatalom 

A vereségek miatt változásra volt szükség, ezért megkezdődött az államalapítás előkészítése 

 

Hf.:  Tk 148-160. o. olvasni, tanulni + füzet tanulni 

 Mf. 117-122. o. feladatai közül válassz ki tetszőlegesen 5 feladatot 

 KTA 14. és 18. térkép ismerete 

 

A füzetbe írt vázlat és a munkafüzet képét töltsd fel 03.18. csütörtökön 18.00 óráig a Classroomba! 

 

 

Tantárgy: természetismeret 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 6.a  

Az óra témája: Hőáramlás, hősugárzás (convección de calor y radiación, heat convection and radiation) 

Időpont: 03.11. 

Feladat: 

1. Nézzétek meg az alábbi videókat! 

https://www.youtube.com/watch?v=fIJYP15Byyk (magyar) 

https://www.youtube.com/watch?v=NXYobsnGRjQ (magyar) 

https://www.youtube.com/watch?v=fIJYP15Byyk
https://www.youtube.com/watch?v=NXYobsnGRjQ%20


https://www.youtube.com/watch?v=Atnjo7dD_bA (english) 

https://www.youtube.com/watch?v=Eizsm5V8c_c (english) 

https://www.youtube.com/watch?v=1L7EI0vKVuU (english) 

https://www.youtube.com/watch?v=g_gkVP_-YPo (español) 

 

2. Nyissátok ki a tankönyvet a 157. oldalon! Olvassátok végig a leckét! 

Írjátok le a füzetbe a 159. oldalon a Jegyezd meg! részt! 

 

3. Oldjátok meg a 10 kérdésből álló tesztet! 

 

4. Házi feladat: tankönyv 159. oldal 1., 2., 3., 4. és 5. feladat. 

Ha kész fotózzátok le a megoldásokat és küldjétek vissza! 

 

Email esetén kérlek, tüntesd fel a tárgy mezőben a nevedet, osztályodat, esetleg csoportodat (pl.: Gipsz Jakab, 7a.2)! 

File:   03 11 info 6a 

Tantárgy: informatika 

Téma:  Olvass hangosan géppel 

Kedves Gyerekek! 

 

Az iskolai könyvtárban minden kötelező olvasmányt megtalálhattok, de nem biztos, hogy annyi példányban, 

ahányan az osztályba jártok. Nem lesz elég példány, ha például mindenki a téli szünetben akarja kiolvasni az 

Egri csillagokat! 

https://www.youtube.com/watch?v=Atnjo7dD_bA
https://www.youtube.com/watch?v=Eizsm5V8c_c%20
https://www.youtube.com/watch?v=1L7EI0vKVuU%20
https://www.youtube.com/watch?v=g_gkVP_-YPo%20


Szerencsére van megoldás! A könyvtárak között használhatsz te is egy olyat, amiből bármennyien 

kölcsönözhetnek egyszerre! Ez a csodakönyvtár a Magyar Elektronikus Könyvtár, röviden a MEK. A trükk 

egyszerű: itt elektronikus formában, nem papíron tárolják a műveket. És ami nagyon fontos: bárki le is töltheti 

ezeket! 

További információt és a feladatokat a Classroom felületén találtok: 

https://classroom.google.com/c/Mjk1MzI5OTcxODM5/a/Mjk1MDI0MDk2Mjg4/details 

 

Házi feladat: 

 

A Classroom felületén olvashatjátok 

 

Jó munkát és maradj otthon! 

 

Zsolt bácsi 

 

Email esetén kérlek, tüntesd fel a tárgy mezőben a nevedet, osztályodat, esetleg csoportodat (pl.: Gipsz Jakab, 7a.2)! 

Rajz. 6. o.  
Komplementer színpárok - Kiegészítő színpárok  

 

A színkörben a szemben elhelyezkedő színek ún. komplementer vagy kiegészítő színpárok. Ezeknek a színpároknak a 

keveréke, ha az összekeverést festék pigmentekkel(festékkel) végezzük, semleges szürke vagy barna színt kapunk 

https://classroom.google.com/c/Mjk1MzI5OTcxODM5/a/Mjk1MDI0MDk2Mjg4/details


 

 

 

.   

A már említett kiegészítő színpárok együttes alkalmazása komplementer 

kontrasztot  eredményez. 

A három legismertebb komplementer pár: 

  

 kék–narancssárga 

 vörös–zöld 

 sárga–lila 

 

 

 

 

 

Kiegészítő színeknek (komplementer színeknek)  

 

A sárga–lila színpár esetében egyben fény–árnyék színkontrasztról (vagy más néven sötét–világos kontrasztról, tónus-kontrasztról) is 

beszélhetünk.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



                                        
 

    Erin Hanso 

  

 

            A vörös- zöld komplementer pár a festészetben nagyon népszerű. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A színkör bal és jobb oldalán, egymással szemben elhelyezkedő komplementer színpárok hideg–meleg kontrasztot is alkotnak egymással. Ezek 

közül legerőteljesebbnek a színkör vízszintes tengelye mentén elhelyezkedő kékeszöld és vörösesnarancs színek kontrasztját érezzük.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Készítsetek olyan képeket, melyek komplementer színpárokat alkotnak. Felhasználható eszköz: Színes ceruza, zsírkréta, pasztell, 

vízfesték, filctoll. 

 Néhány inspiráló, ötletadó kép:  

- Narancssárga és kék komplementer kontraszt: 

     

 

Ferenczy Károla: Madárdal 



  

2. Piros és zöld kiegészítő színkontraszt:  

  

 

 

 

3. Citromsárga és lila komplementer kontraszt:  



 

           

4.  Ismétlő kérdések: 

a. Mi a kiegészítő színpár másik kifejezése? 

b. Mik a komplementer szín párjai a következő színeknek?  

1. Kék - ……………………. 

2. Piros- ……………………. 

3. Sárga-……………………. 

 

 

Testnevelés 

6.a 

Végezzétek el a köredzést! 

https://www.youtube.com/watch?v=XyqT1-IkWGM   

 

https://www.youtube.com/watch?v=XyqT1-IkWGM

