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Triminó 

I. Leírás: ez egy kirakójáték, amelyben középkori források és szerzők (akik esetünkben lehetnek 

történetírók, de akár egyházi vagy világi előkelőségek is) megnevezését rejtettük el. Az egyenlő oldalú 

háromszögeket úgy kell lerakni, hogy a megnevezések összetartozó elemei egymás mellé kerüljenek. 

Ha minden szerző és minden forrás egymás mellé került, akkor a hatszög alakú kirakott forma oldalait 

egy középkori idézet fogja szegélyezni. 

A hatszög összeállítása után töltsétek ki a táblázatot! Írjátok be a szerzők neve mellé azt az eseményt, 

amelyet megörökítettek számunkra! A táblázatot csak akkor lehet kiosztani, amikor a versenyzők már 

elkészültek a kirakással, különben a táblázatból kiolvasható néhány megoldás. 

II. Előkészítés: Az ábrát minden csapat számára egy példányban kinyomtatjuk és a vonalak mentén 

háromszögekre felvágjuk, borítékba helyezzük.  

Minden csapat számára egy-egy feladatlapot másolunk. 

III. Értékelés: Aki elsőként kirakja az ábrát, 5 pontot kap, aki másodikként kész, az 3 pontot, a többiek 

1-1 pontot. 

IV. Amikor mindenki kész, a csapatok megkapják a táblázatot tartalmazó feladatlapot, amelyen a 

megadott szerzők mellé kell beírni az eseményt, amelyről tudósítottak. Ezen minden beírt elem 1 

pontot kap. A versenyzőknek 5 perc áll a rendelkezésére. Segédeszköz nem használható. 
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Triminó 

  

 

 

Az idézet szerzőjének neve: ……………………………………………………………….. 
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 Szerzők – források – események 

Sorszám Szerző Esemény 

1. Foucher de Chartres  

2. Mügeln Henrik  

3. Tagi Al-din-Makrisi  

4.  Johann Winterthur  

5. St. Vaast-i évkönyvek  

6. Balazuri perzsa író  
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Szerzők – források – események (Megoldás) 

Sorszám Szerző Esemény 

1. Foucher de Chartres Franciaország története a középkorban/keresztes 

hadjáratok 

2. Mügeln Henrik krónikájában írt a kerlési csatáról 

3. Tagi Al-din-Makrisi Antiochia elfoglalásáról 

4.  Johann Winterthur morgarteni ütközet 

5. St. Vaast-i évkönyvek normann rablóhadjáratok 

6. Balazuri perzsa író Damaszkusz arab elfoglalása 

 

Az idézet szerzőjének neve: Assisi Szent Ferenc   
Honnét való az idézet?:  
Szerezhető pontok: 
 
 Ábra kirakása 5 pont,  
A leggyorsabb +3 pont, a második +2 pont, a harmadik +1 pont 
A táblázat rubrikái és a kérdések válaszai: 6+2 pont (8 pont) 
 
 
 


