
Játékszabály 

Így dolgozunk a mystery-kártyákkal: 

Így dolgozz: 

A) Nyomtatott kártyák esetén 

1.) Válaszoljatok röviden a feladatlap első kérdésére! 

2.) Osszátok ki a csapattagok között egyenletesen a kártyákat! Akinél a kiemelt kártya van, az 

kezd. Ettől kezdve mindenki letesz egy kártyát – úgy, hogy felolvassa a tartalmát, és röviden 

megfogalmazza, hogy a letett kártya hogyan kapcsolódik az előzőhöz, vagy a korábban letett 

kártyák bármelyikéhez. Keressétek a kiválasztott kártyák között ok-okozati összefüggéseket! 

Használjátok fel ehhez az előző órákon tanultakat! 

3.) Helyezzétek el a kártyákat az asztalotokon, kapcsoljátok össze őket, és alakítsatok ki ilyen 

módon egy infografikát vagy folyamatábrát, amely alapján válaszolni tudtok a mystery 

alapkérdéseire! A nyomozás kérdései közül egyet, az összegző kérdések közül minél többet 

meg kell oldanotok! 

4.) A forráskártyákat is úgy helyezzétek el, hogy alátámasszák a mystery-ben elmesélt történetet! 

amelyek alátámasztják az elképzeléseidet, és illeszd be azokat is a folyamatábrába!  

5.) Ellenőrizd, hogy a fel nem használt kártyák közül nem tudsz-e továbbiakat beilleszteni az 

ábrádba! 

6.) Fényképezd le! 

7.) Válaszolj a feladatlap második és harmadik kérdésére! 

 

B) Online kártyák esetén 

1. Válaszoljatok röviden a feladatlap első kérdésére! 

2. Válasszátok  ki az eseménykártyák közül azokat, amelyek leginkább kapcsolódnak a 

kérdésedhez! Igyekezzetek minél többet kiválasztani! 

3. Keressetek a kiválasztott kártyák között ok-okozati összefüggéseket! Használjátok fel ehhez 

az előző órákon tanultakat! 

4. Alakítsatok ki az online-felületen olyan infografikát (vagy prezentációt), amelynek 

segítségével a legjobbant tudjátok a történetet elmesélni és az elmesélt történetet illusztrálni. 

Felhasználhatjátok a megadott forrásokat (nem kell az összeset).  

5. Meséljétek el a történetet közösen, magyarázzátok meg az összefüggéseket, szemléltetéshez 

használjátok az infógrafikát/prezentációt! 

Értékelés: 

- felhasznált kérdéskártyánként 1-1 pont 

- felhasznált forráskártyánként 1-1 pont 

- behúzott és feliratozott összekötő vonalanként 2-2 pont 

- Logikusan kifejtett válasz a nyomozás kérdésére 5 pont 

- Helyes válasz az összefoglaló kérdésekre  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  



 

Feladatlap     Név, osztály: …………………………………………………………. 

1. A sejtésem a válasszal kapcsolatban a nyomozás előtt: 

 

 

 

2. A következő dolgokat tanultam a nyomozás közben a témáról: 

 

 

 

3. Ezt a tanulságot viszem magammal a nyomozás alapján a magam számára: 

 

 

 

 


