
Keressétek meg a burkolatban a Duna rajzolatát! 
Járjátok végig, és  figyeljétek meg a római erődítményeket! 

Melyik tetszik? Miért vagy miért nem? 
Valamelyikőtök járt már valamelyiknél (vagy a településen)?

Rajzlap, íróeszközök, színes ceruza

60 – 90 perc

12 – 14 évesek

Tervezz! Figyeld meg!

Dolgozz csoportban!

Keresd meg!Gyűjts!
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Sétánkon az Erzsébet híd pesti hídfőjénél elterülő 
Március 15. teret és környékét fedezzük fel.

A mai Március 15. tér a város  egyik legrégebben lakott, központi 
területe, amely az idők során sok változáson, átalakításon és 
felújításon ment keresztül. A téren mindenfelé megtalálhatjátok 
a történelem emlékeit. A jelenlegi arculatát 2010-2011-ben kapta 
a Budapest Szíve program keretében. A Város-Teampannon Kft. 
tervezte és újította fel. 

A Duna összeköti és elválasztja Pestet és Budát. 
A mai napig rendkívül fontos szerepe van a város 
életében, ugyanúgy,  mint a római korban, amikor 

itt húzódott Pannónia provincia határa, a limes. 
Induljatok el az Erzsébet híd lábától, a Budapest-

Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templom 
előtti térről. 

Játssz! Mondd el a véleményed!



Megtaláltátok a Március 15 tér. erőd maradványait? Contra Aquincum a neve. 
Nézzétek meg! Feltételezhetően a 2. században épült. Földrajzilag és stratégiailag fontos 
ponton helyezkedett el.  

Mi az az egy dolog, amelyben különbözik a többi hasonló építménytől? 
Nézzetek utána, hogy mit jelent a latin contra szó! Vajon miért ide épült?

Alkossatok 3 fős csapatokat. Ti milyen erődöt építenétek és hova Budapesten? 
Tervezzétek meg, hogy nézne ki! Engedjétek szabadon a fantáziátokat! 

Egy kikötés van: az erődöt úgy alakítsátok ki, hogy legyen egy-egy elem rajta, 
ami a csoport tagjaira jellemző. 
Pl: mindannyian szeretitek a kék színt vagy egy sportot. 

Rajzoljátok le egy papírra! Nevezzétek el! Ez lesz a csapatnevetek is. 
De ne osszátok meg a többi csapattal egyelőre az információkat!  
A félbehajtott rajzokat keverjétek össze, majd osszátok ki! 
Rájöttök, ki melyiket tervezte? Ha kitaláltátok, hogy melyik kié, 
mutassátok be egymásnak az erődötöket!

HAdjárAT

sorHAjÓ

KorKép

CoNTrA

Az egyik csapat találjon ki egy rövid történetet, 
ami a közösségről szól. A történetet 

a csapat egyik tagja mutogatva adja elő, 
a két másik csapatból az egyiknek. 

Utána ebből a csapatból egyvalaki ugyanígy 
mutogassa el a harmadik csapatnak 

(akik eddig háttal álltak). 
Így végighalad a történet a csapatokon.  

Átment az eredeti történet? 
Az a csapat jutott át hamarabb a Duna túlsó partrája, 

amelyiknek a története legjobban hasonlított az eredetire.  
Beszéljétek meg, hogy mit jelent számotokra a közösség!

Nézzetek körül, hogy milyen korokból láttok még itt emlékeket? 
Itt van például Pest egyik legrégebbi lakóháza. Keressétek meg! 

Miről ismerhető fel, hogy régi?Hogyan illeszkedik a környezetbe?  



gyErE MásKor Is!

Miről kapta a tér a mai nevét? 
Keressétek meg, az eseménynek emléket állító szobrot! 
Az is az összefogásról, a közösségről szólt, 
ahogy ennek a parknak az átalakításakor  is ez volt az egyik szempont. 

Elevenítsétek fel 1848. március 15. eseményeit! 
Mi forrasztotta közösségbe az embereket akkor?

Keressetek egy helyet, ahol a szívesen letelepednétek! 
Beszéljétek meg, hogy szerintetek a tér melyik része 
izgalmas, kalandokkal teli! Helyezkedjetek el kényelmesen, 
piknikezettek, játsszatok és élvezzétek a napsütést!

KözösségI pIKNIK


