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I. Utazás 
1) Jelöld a térképen az útvonalat!  

 

2) Írd a városok nevének román megfelelőjét a magyar mellé! 
Nagyvárad : …………………………; Nagyszalonta:……………………..;  

Kolozsvár:…………………………..; Kalotaszentkirály……………………….:
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II. Nagyvárad 

3) Válaszolj a kérdésekre! 
a) Minek nevezte Ady Nagyváradot?  ________________________________  
b) Melyik utcán található: 

 az Ady emlékmúzeum: ______________________________________  
 az EMKE kávéház: ________________________________________  

4) Mit látsz a képen? Írd mellé! 

 

 
Melyik épületben őrzik Szent László Hermáját? (karikázd be) Melyik a másik templom? 

                          

 

Mit őriz a herma? 

1.: __________________________________ 

2.: __________________________________ 
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III. Nagyszalonta 

5) Készíts el egy látványképet az Arany Emlékmúzeumról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Kolozsvár 

6) Milyen kapcsolata volt Mátyás királynak Kolozsvárral?  ___________________  

7) Mi volt a címe a mondának, amit hallottál? _____________________________  

 Kinek a házában született Mátyás? 

  ______________________________________________________  

 

 

 

8) Válaszolj a kérdésekre! 

a) Milyen eredetű Kolozsvár neve? __________________________________  

b) Melyik fejedelem született itt? ___________________________________  

c) Írj még egy nevezetességet Kolozsváron!  ____________________________  
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V. Kalotaszentkirály 

9) Mi az, ami hasonló az iskoláinkban? 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________  

10) Miben különbözik az oktatásunk? 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________  

11) Idézz fel 2 sort a Kalota partján című versből! 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

12) Rajzold le azt az eszközt, amire a kürtőskalácsot tekerték! Mi volt a neve? _______  

______________________________________________________________  
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13) Színezd ki a látottak alapján a kalotaszegi motívumot! 

 

14) Mivel díszítették a Református templom mennyezetét? Írj a templomról néhány 

mondatot! 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________  

 

VI. A Tordai- hasadék, Sóbánya 

15) Írd le néhány mondatban a keletkezésének mondáját! 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________  

 

Só képlete.  ___________________________________________________  

 

Milyen különlegességgel találkoztatok a nagyteremben?  ____________________  

 

Milyen betegeket gyógyítanak a bányában?  _____________________________  
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VII. Összegzés 
 

16, Melyik híres erdélyi településhez kapcsolódnak az alábbi fogalmak, nevek? 

 

 

Kolozsvár: 

 

 

Nagyvárad: 

 

 

Kalotaszentkirály: 

 

 

Nagyszalonta: 

 

 

 

 

Erdély fővárosa, Szent László, EMKE kávézó, Csonka-torony, Cluj Napoca, Ady Endre, 

Arany emlékmúzeum, Házsongárdi temető, hajdúk, Pece-parti Párizs, Fadrusz János, 

Kalota folyó, Barokk szószék, Mátyás király, Ady Endre emlékmúzeum, kazettás 

mennyezet, Kolozsvári Márton és György, Körös folyó, Herma, Kanonok sor 

 


