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Demény Piroska 
 

1848. március 15. 
1
 

 

Interaktív, szerkesztett műsor kicsiknek 
 

A tevékenység menete 
     
Szerepbe lépés 

 

Érkezéskor minden gyermek névkártyát húz (az 1948. márciusi események-
hez kapcsolódó nevek: Petőfi Sándor, Kossuth Lajos, Széchenyi István, 
Batthyány Lajos, Irinyi János, Landerer Lajos, Damjanich János, Gábor 
Áron stb.). Ezzel máris az 1848-as események kellős közepébe kerül. 

1. Kokárdakészítés. Óvodások festik, elemisták vágják-ragasztják. Köz-
ben az 1848-as eseményekről, illetve azokról a személyiségekről be-
szélgetünk, akik szerepébe bújtak.  

2. Szerepjáték. Fiúk – katonák: csákókészítés (ha lehetőségünk van rá, 
készítsük olyan újságból a csákót, melyben a  forradalommal, szabad-
ságharccal kapcsolatos írások olvashatók). Lányok: zsebkendőt készí-
tenek (minden sarkába gombot varrnak, ezzel díszítik a zsebkendőt). 

3. Búcsú. A fiúk a harctérre készülnek küzdeni a haza szabadságáért, 
katonadalokkal búcsúztatjuk őket: Gábor Áron rézágyúja..., Kossuth 
Lajos azt üzente… A lányok zsebkendőt lobogtatva búcsúznak. 

4. Katonásdi. Parancsokat osztogatok: ha azt mondom „Bem József 
parancsolja: Állj fel!”– mindenki eleget tesz a felkérésnek. Ha csak azt 
mondom: „Állj fel!”– nem kell teljesíteni a parancsot. 

5. Mímes-improvizációs játék. Lassított párharc: úgy harcolunk, mintha 
lelassították volna a cselekvésünket. 

6. Éjjeliőr. Az egyik játékosnak bekötik a szemét – ő az éjjeliőr. Az őrtől 
egy méternyire valamilyen tárgyat helyezünk el, a tárgy és az éjjeliőr 
körül pedig papírcsíkokat szórunk el. Ezután a játékosok az éjjeliőr 
felé lopakodnak. Az őr a zaj irányába fülel, és kinyújtva a kezét „állj”-
t kiált. Ha abban az irányban tényleg mozog játékos, akkor annak öt 
lépést kell hátrálnia. Az a játékos győz, aki hibapont nélkül megköze-
líti és felveszi a tárgyat a földről, és a legtöbb papírcsíkot szedi fel. 

                                                 
1 Az ünnepi játszóházi műsor egy teljes nap forgatókönyvét mutatja be. Az improvizációs 

játékokból tetszés  szerint válogathatunk. 



 2

Jutalmul ő lesz az új éjjeliőr. Ha viszont az éjjeliőr három „állj” kiáltá-
sánál hamarabb megtalálja az elhelyezett tárgyat, akkor ő győz, és ma-
rad. 

7. Márciusi neves kapó. Egy játékvezető és egy labda szükséges a játék-
hoz. Körbe állunk. Mindenki választ magának hangosan egy, a márci-
usi eseményekhez kapcsolódó személyiségnevet. A játékvezető fel-
dobja a labdát, és egy nevet kiált. Ha azt a nevet nem választotta senki, 
akkor neki kell a labdát elkapnia. Ha eltalálta, akkor a játékosnak kell 
a labdát elkapnia. Ha ügyes a játékos, és elkapja a labdát mielőtt földet 
érne, akkor ő kerül középre. Ez a játék azért hasznos, mert labdázás 
közben egy kicsit emlékezünk a tanultakra is. 

8. Ki vagyok én? Páros dramatikus játék: a 48-as szabadságharchoz kap-
csolódó személyiségek nevét ragasztjuk néhány gyermek hátára úgy, 
hogy ők ne láthassák.  A pár feladata úgy magyarázni, kérdezni, hogy 
társa rájöjjön arra, melyik 48-as eseményhez kapcsolódó személyisé-
get testesíti meg. 

9. Csákókergető. A játékosok körben ülnek. A két szemben lévő fején 
csákó van, egyiket megjelöljük valamivel, például egy szalaggal. A 
játékvezető jelére indul a játék: a jelre a játékosok átteszik a csákót a 
tőlük jobbra ülő fejére. A játék addig tart, amíg az egyik csákó utoléri 
a másikat. 

10. Játék. Legyél te is milliomos! avagy: Mit tudsz a 48-as forradalom-

ról? 4–5 fős csoportokat alakítunk: ők versenyeznek. 
 

I. forduló 
 

Feladat: Igaz – Hamis (Indokoljátok a válaszotok!) 
Pontszám: 1 millió 
Rendelkezésre álló idő: 30 másodperc 
 

1. 1848 februárjában, Párizsban kitört a forradalom. 
2. Kossuth Lajos 1848 márciusában megírta a Nemzeti dalt, amely még 

ma is minden március 15-ei ünnepségen elhangzik. 
3. A forradalom kitörésének egyik oka az volt, hogy Magyarország a 

Török Birodalom része volt. 
4. Petőfi Sándort Világosnál látták utoljára a szabadságharcban. 
5. 1848. március 16-án a pesti ifjúság kifüggeszti a 12 pontot. 
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II. forduló 

 
Feladat. Karikázd be a helyes választ! (több jó válasz is lehetséges) 
Pontszám: 1 millió 
Rendelkezésre álló idő: 1perc 
 
1. 1848-ban megalakul az első önálló magyar kormány, melynek élén:  

a. Kossuth Lajos állt; 
b. Batthyány Lajos állt; 
c. V. Ferdinánd állt.  
 

2. 1848. október 4-én V. Ferdinánd kit nevez ki Magyarország katonai 
biztosává? 

a. Bem Józsefet 
b. Jellasicsot 
c. Görgey Artúrt 
 

3. Hol tette le Görgey Artúr a fegyvert 1848. augusztus 13-án? 
a. Világosnál 
b. Segesvárnál  
c. Budánál 
 

4. Ki csatázott Segesvárnál 1848 júliusában? 
a. Bem József  
b. Damjanich János 
c. Jellasics  
 

5. Kitől kér segítséget Ferenc József a magyarok elleni harchoz? 
a. Windischgrätz-től 
b. I. Miklóstól 
c. Az orosz cártól 

 

III. forduló 

 
Feladat. Soroljatok fel olyan általatok is ismert népdalokat, amelyeket a 
szabadságharc emlékére énekelnek! Minden csapat a felsorolt népdalok 
közül válasszon ki egyet, és azt énekelje el. 
Pontszám: mindenki kap pontot a népdalok számától függően (1 nép-
dalért 1 milliót kaphatnak). Az éneklésért is pontot szerezhetnek. 
Rendelkezésre álló idő: népdalgyűjtésre 1 perc, éneklésre amennyi 
szükséges. 
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IV. forduló 
 

Feladat. Szómagyarázat (Mit jelent a szó, hogyan mondanátok máskép-
pen?) 
Pontszám: 2 millió 
Rendelkezésre álló idő: 2 perc 
 
1. cenzúra 
2. forradalom 
3. fegyverletétel 
4. kormány 
5. sereg 

 
V. forduló 

 

Feladat. Soroljátok fel néhány olyan személynek a nevét, aki részt vett 
az 1848-as forradalomban! Mit tudtok az említett személyekről? 
Pontszám: minden helyes név 1 milliót ér, a magyarázatok szintén 1 
milliót érnek. 
Rendelkezésre álló idő: 3 perc 
 

VI. forduló 
 

Feladat. Kérdések 
Pontszám: 3 millió 
Rendelkezésre álló idő: 2 perc 
 
1. Mit tudsz a Nemzeti dalról? 
2. Melyek voltak a forradalom kitörésének okai? 
3. Milyen követeléseket mond ki Kossuth Lajos 1848. március 3-án? 
4. Hányan voltak az aradi vértanúk, és mi történt velük? 
5. Melyek voltak a szabadságharc következményei? 
 

VII. forduló 
  

Feladat. Állítsátok időrendi sorrendbe a lapokon található eseményeket! 
Pontszám: legtöbb 6 millió 
Rendelkezésre álló idő: 4 perc 
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Események 

 Párizsban kitör a forradalom. 

 Petőfi Sándor megírja a Nemzeti dalt. 

 A pesti ifjúság megfogalmazza és kifüggeszti a 12 pontot. 

 Megalakul az első önálló magyar kormány. 

 II. Ferenc József lesz a Habsburg császár. 

 Magyarországon több helyen is harcolnak a haza szabadságáért. 

 Kossuth Lajos kimondta Magyarország függetlenségét. 

 Ferenc József segítséget kér az orosz cártól, ezzel 360 ezer katonával 

támadhat a 170 ezer magyar katona ellen. 

 Görgey Világosnál feltétel nélkül leteszi a fegyvert. 

 Kivégzik a 13 aradi vértanút.  

 Ferenc Józsefet magyar királlyá koronázzák, de Magyarország 

szinte teljes önállóságot kap. 

 Nyugodt, békés időszak következik az ország életében. 
       
 
 


