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BEVEZETŐ 

A jelen tanári segédkönyv a korszerű természettudományos nevelést kívánja támogatni. Felhasz-

nálásával a tanárok elősegíthetik az ember és környezete közötti kapcsolat megértését és az ennek 

megfelelő kompetenciák kialakítását. A tanári segédkönyv az integráció jegyében készült, vagyis 

az általános iskola 5. és 6. osztályában egy egységes természetismeret tantárgy oktatására tesz 

ajánlást. Integrált, komplex jellegével az egységes természettudományos tudás kialakulását segíti 

elő, az egységes természettudományos műveltséget, világképet, gondolkodás- és szemléletmódot 

formálja. 

A tantervre épülő oktató-nevelő munka fontos célja megértetni a tanulókkal az empirikus 

vizsgálatok, a modellalkotás, a logikai következtetések, a kreativitás, az elmélet, a mennyiségi ösz-

szefüggések és a matematikai leírás megismerésben játszott szerepét. Kiemelt hangsúlyt kapnak 

a természeti folyamatok megértése során központi szerepet játszó általános fogalmak, mint az 

anyag, az energia, a tér, az idő, a kölcsönhatás, a változás, a folyamat, a mozgás, az egyensúly, az 

információ stb., valamint az általános alapelvek, mint a világ anyagi egysége, a megmaradási elvek, 

a folyamatokban bekövetkező változások alapelvei. A tanterv a tudományos megismerésnek mint 

folyamatnak a bemutatására törekszik, célja a tudósokkal, a tudományos munkával kapcsolatos 

reális elképzelések kialakítása és a tudományos alkotások társadalmi szerepének, jelentőségének 

bemutatása. 

A tanári kézikönyv a társadalmi cselekvéshez szükséges kompetenciák és tudás kialakulá-

sát segíti elő: nagy szerepet kap benne a hétköznapi életben előforduló problémákhoz való kap-

csolódás, az alkalmazható tudás közvetítése, és kiemelten foglalkozik a környezeti, egészségneve-

lési vonatkozásokkal. Támogatja a tanulók tudásának a fenntarthatóság alapelveinek megfelelő 

formálását, a természeti értékek, az egyensúlyok védelmére, megóvására, az ezzel kapcsolatos 

felelős viselkedésre nevelést. Bemutatva a technikai alkalmazások pozitív és negatív társadalmi 

hatásait segíti a tudatos és felelősségteljes állampolgári magatartás kialakítását. A tanári kézikönyv 

alapul szolgál az áltudományos, tudományellenes, az emberek megtévesztését célzó megnyilvá-

nulásokkal szembeni kritikus magatartás formálásához. 

A tanári kézikönyv az integráció révén az egymáshoz közel álló tartalmi elemeket (tudás-

területeket, fejlesztendő kompetenciákat, képességeket) egy oktatási folyamatba szervezi, ezzel a 

tantervi építkezés új lehetőségeit kínálja. Rugalmasságával, a tartalmak átcsoportosíthatóságával 

segít enyhíteni a nevelési folyamatnak a diszciplináris keretek között folyó oktatásban az alacsony 

óraszámok miatti általános töredezettségén. Segít abban, hogy a különféle iskolák különféle gye-

rekeinek bátran lehessen elhagyni a tananyagból, hiszen nem vagyunk egyformák, az előzetes in-

formáltságunk széles skálán mozog. Támogatja a tanárokat abban, hogy csak azt és csak annyit 

tanítsanak, amit a diákoknak a heti 2 óra alatt el lehet (és kell) sajátítaniuk. 

Az alkalmazott újszerű megközelítés, a javasolt korszerű pedagógiai módszerekkel társítva 

jelentősen növeli a tanulók motivációját. Elképzelésünk szerint minden tanuló számára megfelelő 

alapozást jelenthet, mert nem tehetjük meg, hogy ilyen korai életkorban már szétválasztjuk a diá-

kokat természettudományos, illetve bölcsész csoportokra. Ez a két év, amivel ezek a tankönyvek 

és a tanári segédkönyv foglalkozik, ilyen értelemben komplex tárgy, és megpróbálja a természet-

tudomány komplex szépségét közvetíteni.   
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1. AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK MEGVALÓSULÁSA 

1.1. Korszerű műveltségkép közvetítése 

A mai közoktatás egyik akut problémája a természettudományos oktatás helyzete. Miközben 

a technikai civilizáció újabb és újabb vívmányait használja a hétköznapi emberek sokasága is, 

egyre csökken a természettudományok iránt érdeklődők, ezeket a tárgyakat továbbtanulási 

célként választók száma. Ennek egyik oka alapvetően társadalmi, de nem elhanyagolható ma-

gának a természettudományos oktatásnak az „ingerszegénysége”, az emocionális „jellegtelen-

sége”. Ma a „darabokra szabdalt” természettudományos tárgyak nem a természeti folyama-

tokról, jelenségekről, hanem leckékről szólnak. Nem látjuk – nem látják a diákok – a természet 

komplexitását, a tudományos vizsgálódás, a tudományos megismerés hétköznapi hasznát, a 

tanultak és a körülöttük lévő világ kapcsolatát. 

Közös érdek, hogy a közoktatás a rátermett fiatalok számára a természettudományos 

pályákat vonzóbbá tegye, ugyanakkor a felsőoktatásban továbbtanulóknak megfelelő alapot 

biztosítson. A természettudományos tárgyakat a közoktatásban tanító tanárok természetesen 

törekednek rá, hogy munkájuk sikeres, eredményes és elismert legyen. Ehhez szükség van arra 

is, hogy a diákok széles rétege értékelje az adott tárgyat pozitívabban, a többsége érezze úgy, 

hogy számára a tantárgy a mindennapi életben is hasznos ismereteket nyújtott. 

A természettudományos közoktatás társadalmi célja nem csupán az, hogy széles réte-

gek számára biztosítsa a természettudományos tárgyi ismeretek elfogadható szintjét. Az ezen 

a területen szerzett tapasztalatok révén kifejlesztett készségek egy tudásalapú társadalomban 

előnyt jelentenek azoknak a nem műszaki pályákon elhelyezkedőknek a munkájában is, akik a 

tárgyi ismereteket felnőtt életük során közvetlenül nem használják föl. 

A természettudományos műveltség elengedhetetlen ahhoz, hogy felelős állampolgár-

ként lehessen viszonyulni ezekhez a kérdésekhez, esetenként közvetlenül részt venni a dönté-

sekben, valamint ahhoz is, hogy gátat lehessen szabni a gyakran egészséget és vagyont veszé-

lyeztető áltudományok terjedésének.  

A természettudományos műveltség közvetítése a közoktatás feladata. Magyarorszá-

gon ennek a fontos társadalmi küldetésnek jelenleg csak kis hatékonysággal felel meg a köz-

oktatás. A természettudományos közoktatás feltételrendszere jelenleg Magyarországon szá-

mos tekintetben rosszabb, mint a fejlett országokban, és így kevésbé tud megfelelni társa-

dalmi funkciójának.  

Általános vélemény, hogy a tantervben ajánlott alacsony óraszámok a felelősek a ter-

mészettudományos oktatásban kialakult negatív tendenciákért. Meg kell azonban állapíta-

nunk, hogy ezek az óraszámok megfelelnek a nyugat-európai országok óraszámainak. További 

tény, hogy más, ilyen vagy kisebb óraszámban tanított tantárgyaknál nem tapasztalunk nega-

tív folyamatokat. Valójában a helyes kérdés, hogy az adott óraszám elegendő-e a tantárgy ki-

tűzött tananyagának megtanításához, és hogy a tantárgy így meg tud-e felelni az elvárásoknak.  

A természettudományok a világ megismerésére kialakult konstrukciók. A természettu-

dományok által a mai napig felhalmozott és egyre növekvő tudás az emberiség életének és 
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túlélésének egyik legfontosabb eszköze. Az ismeretek összessége és a megismerési eszközök 

együtt alkotják a tudomány felépítményét. A nem szakemberek számára az alapvető ismere-

teken túl ez utóbbiak, tehát a tudományos megismerés, gondolkodás módszerei jelenthetik 

azt az értéket, amit magukkal vihetnek az iskolapadból. A tényeken alapuló, a bizonyítás és a 

cáfolat lehetőségét magában foglaló gondolkodásmód nélkülözhetetlen a világban való eliga-

zodáshoz. A megtanult ismeretekre pedig a munka világában és a mindennapi élet egyre több 

technikai eszközzel felszerelt, ugyanakkor környezeti és egészségi problémákkal küzdő világá-

ban van szükség. Az ismeretek azonban gyorsuló ütemben bővülnek, változnak, és a napra-

készség csak megfelelő tanulási képességek és a tudományos gondolkodásmód birtokában le-

hetséges. A természettudományos műveltség fogalma éppen ezt a kettősséget tartalmazza, 

egyrészt a tudományos ismeretek, másrészt a mindennapi életben is alkalmazható tudomá-

nyos gondolkodásmód elsajátítását jelenti. 

Ennek megfelelően a természettudományos műveltség nem határozható meg tartalmi 

követelmények listájával. Sokkal inkább jelenti az ismeretek rugalmasan változó halmazán túl 

az egyén képességét új tudományos ismeretek megszerzésére, alkalmazására és értékelésére. 

A jelenségek megfigyelésére és értelmezésére a mindennapi életben is szükségünk van, így a 

természettudományos műveltség gyakorlatban állandóan hasznosul. Ennek elemei a követke-

zők lehetnek: megfigyelés, osztályozás, mérés, adatkezelés, kommunikáció, következtetés, 

változók vizsgálata, modellek és elméletek kidolgozása, előfeltevések és előrejelzések megfo-

galmazása, ellenőrzés.  

A közvetítendő ismeretek alapvető elemei az általános fogalmak és elvek (a világ anyagi 

egysége, az anyag szerkezete, evolúció, megmaradási elvek stb.), amelyek a természettudo-

mányos nevelés problémaalapú módszerét alkalmazva elkerülhetetlenül felbukkannak. A ter-

mészettudományos műveltség hangsúlyt helyez arra, hogy – miközben a diákok érdeklődését 

ráirányítjuk az adott problémákra – figyelembe kell venni a tanulók sajátos látásmódját és kul-

túráját, amelyben más hangsúlyok vannak, mint a felnőttek világában. A tanár szerepének 

egyik legfontosabb eleme, hogy a mindennapi élet számos területe által kínált lehetőségekre 

támaszkodva, az életkori, nemi és egyéni különbségeket figyelembe véve felkeltse az érdeklő-

dést és segítse a fogalmak kibontását.  

A tankönyvek fejlesztésének célja a hétköznapokban a társadalmi cselekvésben alkal-

mazható természettudományos műveltség kialakítása. Középpontba állítja a természettudo-

mányos nevelés társadalomközpontúságát, vizsgálja a tudomány, a műszaki fejlesztés és a tár-

sadalom közötti kapcsolatrendszert, fejleszti az aktív állampolgári szerepvállalás készségét. A 

természettudományos nevelés társadalomorientáltsága a tudományosság elvének maradék-

talan érvényesítésével együtt mutatkozik meg a tananyagban. A természettudományok fejlő-

dése során kidolgozott gondolkodási módszerek, probléma-megoldási eljárások a tananyag 

szerves részei.  

A társadalomközpontúság elvének megfelelően a tananyag a természettudományos is-

meretek elsajátítását, az alkalmazásukhoz szükséges készségek és képességek fejlesztését esz-

köznek tartja a hatékony és tudatos társadalmi cselekvésre való felkészítésben. A természet-

tudományos nevelés tartalmát kibővíti a környezeti nevelés, az egészségnevelés, a technikai 
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alkalmazás témáival, a természettudományos ismeretek társadalmi, emberi alkalmazásának 

etikai, filozófiai problémáival, a tudománytörténet komplex tanításával, a „hétköznapi termé-

szettudománnyal”, vagyis a szórakozásban, pihenésben, kommunikációban alkalmazott isme-

retekkel. Kiemeli az alkalmazás kérdéseit, előtérbe állítja a különböző megközelítések lehető-

ségét, a vitatható kérdéseket, a konfliktusokra, döntésekre való felkészítést. Ennek érdekében 

fontosakká válnak a tanulók önálló tevékenységét, egymással való együttműködését igénylő 

tanulási módszerek, a véleményalkotás, a konfliktuskezelés, a vita, a döntési folyamatok tanu-

lása.  

A természettudományos műveltségkép kiemelt szerepet tulajdonít a fenntartható-

ságra való nevelésnek. Fontos hangsúlyozni, hogy a fenntarthatóságra való nevelés nem a kör-

nyezet- és természetvédelem újabb megfogalmazása. Nem egyszerűen valaminek a megvédé-

séről van szó. A környezettel minél harmonikusabb és minél tudatosabb együttélést szorgal-

mazza, az értékrendszer és az életmód fejlesztése áll a középpontjában. A „környezet” foga-

lom tágabban, nemcsak természeti környezetként értelmezendő, hanem az épített, mester-

séges környezetre, a kulturális környezetre és az egyén saját maga által megélt, kialakított 

környezetére is vonatkozik. A fenntarthatóságra nevelés egyfajta környezeti kultúrára neve-

lés, amely kultúra magába foglalja a környezetre vonatkozó ismeretektől a környezetbarát 

életmódig tartó teljes skálát.  

A társadalmi kapcsolódási pontok a globális neveléshez kötődő területeket is érintik. 

Hangsúlyozza azokat a globális eseményeket, amelyek befolyásolják vagy befolyásolhatják 

mindennapjainkat, illetve azokat a példákat, amelyek segítségével elsajátíthatóak és fejleszt-

hetőek a fenntarthatóságra való neveléshez kötődő kompetenciaterületek. A tananyag fontos 

fejlesztési célja, hogy az egyedi, egyéni, lokális és globális jelenségeket, illetve problémákat a 

diákok összefüggéseiben láthassák; toleráns szemléletet közvetít, toleranciára sarkall, a világ 

sokszínűségét láttatja, az előítéleteket tompítja.  

1.2. Tanuló- és tanulásközpontú tananyag-feldolgozás 

Sajnos a forgalomban lévő tankönyvek döntő többsége sem tükröz modern módszertani szem-

léletet. A tanárok gyakran alkalmazzák a frontális óravezetést, és ritkán a különböző kollektív 

oktatási módszereket. Differenciálás alig van a tanórákon. Megállapítható, hogy az oktatásban 

a hagyományos értékelési formák túlsúlya jellemző. A természettudományos tantárgyak taní-

tása során alapvetően fontos a tapasztalatszerzés. Ennek egyik lehetséges eszköze a tanári 

demonstráció és a tanulói kísérletek és mérések végzése. Hazánkban elsősorban a tanári de-

monstrációk dominálnak, ugyanakkor a kiscsoportos tanulói kísérletezés és mérés háttérbe 

szorul. A természettudományok kísérleti jellegét csak akkor értik meg a tanulók, ha maguk is 

látnak és főleg, ha maguk is végeznek kísérleteket és méréseket. A korszerű kísérleti eszközök 

segítségével végzett oktatás rendkívül hatékony és érdekes. A hazai természettudományos 

oktatás nem kellő mértékben használja ki az erdei iskolákban, kirándulásokban lévő pedagó-
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giai lehetőségeket. Pedig az iskolán kívüli természettudományos készségfejlesztés meghatá-

rozó fontosságú. A természet szeretetének kialakítása, a természetes környezettel való meg-

ismerkedés élménye életre szóló lehet.  

Fontos még tisztáznunk, hogy a természettudományos oktatásban a tartalmi és mód-

szertani kérdések szorosan összefüggenek. A meghatározott ismereteket átadni akaró okta-

tást a hagyományos módszerek, a továbbépíthető tudást kialakítani akaró, képességeket, 

kompetenciákat fejlesztő oktatást a modern módszerek jellemzik. Nem véletlen, hogy ezeket 

az újabb módszereket alkalmazó, népszerűen oktató tanárok elsősorban olyan osztályokban 

oktatnak, ahol nem vagy kevesen érettségiznek az adott tárgyból. Nekik ugyanis nem köti meg 

a kezüket az érettségi követelményrendszer, amely rögzíti az elvárt, nagy mennyiségű és túl-

nyomórészt lexikális ismeretanyagot és annak értékelési módjait. Természetesen a tanárok 

módszertani kultúráját a tanárképzésben és tanártovábbképzésben dolgozó szakemberek 

szemléletmódja és munkamódszerei is befolyásolják.  

Ez az új tankönyvfejlesztési modell új utat kínál. Az itt elkészült tankönyvek már tanu-

lóközpontúak. Ennek az oktatási formának az egyszerűsített modellje a következő: Először 

kapcsolatokat teremt a tanuló előzetes tudásával, majd jól érthető és könnyen felidézhető 

struktúrákba rendezi az új tartalmakat. Ezután lehetőséget biztosít a diákoknak az önálló ref-

lektálásra, végül pedig alkalmat ad a tanultak kiterjesztésére, új kontextusokban való alkalma-

zására is. 

Ezek a tankönyvek törekszenek a tanulóközpontú tanulás módszerének alkalmazására, 

illetve ennek elősegítésére. Az egységek kérdésként megfogalmazott problémákat tartalmaz-

nak, amelyek alapján tervezhető a tanulói tevékenység, kutatás. A témakörhöz kapcsolódó 

problémák felsorolása a tartalmi tervezhetőséget szolgálja, de a tanulókkal való közös munká-

ban ezektől eltérő kérdések is felmerülhetnek. A jól feldolgozható, komplex problémák a kér-

désekben kerülnek megfogalmazásra. Ezekből kiindulva újabb kérdések kerülnek elő, így a ta-

nulási folyamat nyílttá tehető, a tanulók bevonása és az érdeklődésük által vezérelt tudásépí-

tés nagyobb eséllyel valósítható meg.  

A tanuló- és tanulásközpontú módszer jellemzői:  

 Olyan tanulási környezetet kínál, amelyben a tanulók feltárhatják az előzetes tudá-

sukat, életközeli összefüggésekben tanulhatnak, és egyéni vagy kiscsoportos mun-

kában fejleszthetik tudásukat.  

 A tanterv válogatott és megtervezett problémákat tartalmaz, amelyek a tanulóktól 

kritikus gondolkodást, problémamegoldó képességet, önirányított tanulási straté-

giát és csoportmunka-képességet követelnek. 

 A tanulás tanulóközpontú. 

 A tanár csapatkapitányi, segítői szerepet játszik. Biztosítja a tanuláshoz és a mun-

kához szükséges forrásokat, eligazít a további keresésben, beilleszkedik a kutató 

megbeszélésekbe. 

 A tanulók kisebb csoportokban dolgoznak, többféle megoldást dolgoznak ki. 

 A tanulói értékelés az ön- és társértékelést állítja előtérbe. 

A kutatásalapú tanítási-tanulási stratégiák jellemzői: 
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Részleges, írott információk adása és tanulmányozása az osztályban. 

 A probléma megoldásához szükséges tanulási feladat (információszerzés, megfi-

gyelés, mérés, kísérleti vizsgálat) középpontba állítása. 

 A tartalmak és az értelmezések a kulcselemek, alapelméletek megtanulását szolgál-

ják.  

A tanulóknak felelőssé kell válniuk a saját tanulásuk iránt. A módszer azt erősíti a tanu-

lókban, hogy fedezzék fel saját tanulási szükségleteiket, és határozzák meg a feladatok teljesí-

téséhez szükséges forrásokat. Az egyéni tanulás összekapcsolódik a társakkal és a tanárokkal 

való együttműködéssel. A kollaboratív tanulás elmélyíti a problémák megértését, és elősegíti 

a tudás más helyzetekben való alkalmazását. 

A kooperatív tanulás használható a tartalomalapú tanulásban is, a tanulók egy prob-

léma megoldásán dolgoznak, megbeszélik az elképzeléseiket, megosztják a feladataikat, ki-

sebb csoportokban, kölcsönös függőségben, önirányítással folyik a tanulás. 

A kutatásalapú tanulás kooperatív módszer nélkül is lehetséges, az egyéni kutatási fel-

adatok nem igénylik a kooperatív tanulást. 

Fejlesztő hatása az alábbi területeken várható: 

 Alkalmazkodás és részvétel a változásokban. 

 A problémamegoldás alkalmazása új és jövőbeli helyzetekben. 

 Kreatív és kritikus gondolkodás. 

 A problémákra és helyzetekre irányuló holisztikus megközelítések elfogadása. 

 A nézőpontok különbözőségének elismerése. 

 Sikeres együttműködés a csoportban. 

 A tanulási hiányosságok és erősségek felismerése. 

 Az önirányító tanulás elősegítése. 

 Hatékony kommunikációs készségek. 

 Az alaptudás növekedése. 

A tankönyv tanulásfelfogása elősegíti a projektmódszer alkalmazását. A probléma-

alapú tanulás fejlesztő hatását erősítheti, ha tanár és tanuló együttműködve alakíthatja a ta-

nulási folyamatot. A nagyobb szabadság lehetővé teszi a tanulói érdeklődés teljesítményfo-

kozó hatásának kihasználását. A tanárnak azonban ismernie kell az adott tanulócsoport érték-

rendjét, tanuláshoz való viszonyát, ehhez igazodva adhatja át a projekt irányítását diákjainak. 

A módszer azokban a csoportokban alkalmazható teljes mértékben, ahol a tudásszerzés elfo-

gadott érték.  

A tananyagtartalom és a tevékenység tervezése viszonylag kötött, a tudás- és képes-

ségterületek moduljainak egy része igazodik a természettudományok tematikus rendjéhez. 

Más modulok ettől eltérően új szempontok szerint, a tudás alkalmazása és a mindennapi élet 

felől közelítik meg a problémákat. Ezek köré szervezhető olyan projektalapú tanulás, amely 

újraszervezi a tematikus egységeket. Fontos, hogy a diákok érettségük és felkészültségük sze-

rint vegyenek részt a projekt tervezésében, ők fogalmazzanak meg kérdéseket, és önállóan 

indulhassanak el a válaszok keresésére.  
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A projektalapú tanulásszervezés legegyszerűbb módja, ha a projekt néhány tanóra ke-

retében megy végbe. Ez nem igényli az órarend átszervezését, ha pedig elsősorban a már fel-

épített tudás alkalmazására irányul, a tantervi követelmények sem sérülnek. Új tananyag is 

feldolgozható projektmódszerrel, de a tanulási célokat ebben az esetben világosan ki kell ala-

kítani. A tantervi modulokban megjelenő részproblémák helyett ilyenkor másokat is megfo-

galmazhatnak a diákok, amelyek ugyanúgy alkalmasak lehetnek a fő célok elérésére. A projekt 

hatékonyságát növelheti, ha időtervezését nem köti a tanórák rendje. Témanapok, témahetek 

alkalmával a csoportok hosszabb ideig és elmélyültebben dolgozhatnak, több idejük van az 

információk gyűjtésére és a kísérletezésre. Bizonyos projektek szükségszerűen az iskola falain 

túl kerülnek megszervezésre. A természetben vagy a lakóhelyi környezetben végzett kutató-

munka, illetve a múzeumok, üzemek meglátogatása is így történhet. A projekt haza is vihető, 

otthoni kutatás, gyűjtés is lehet a feladat. Ennél a típusnál a virtuális csoportmunka, a számí-

tógéppel segített kollaboratív tanulás eszköze is bevethető. Nagy értéke lehet a projektalapú 

tanulásnak a jól sikerült bemutató nap, amelyen akár a tágabb helyi közösség is részesévé 

válhat a projektmunkának, a tanulók így formálhatják saját környezetüket.  

A kooperatív tanulás olyan tanulási forma, melynek középpontjában az együttműkö-

désen, egyéni felelősségvállaláson alapuló csoportmunka áll. Jellemzője, hogy a diákok kis cso-

portokban, egy helyen, jól felépített rendszerben dolgoznak együtt. A tanulók megoszthatják 

erősségeiket, és fejleszthetik gyengébb képességeiket, együttműködési készségüket. Megta-

nulják a konfliktusok kezelését. A tanárnak lehetősége nyílik a differenciált tanulásszervezésre 

is. 

A kooperatív tanulás működtetése akkor megfelelő, ha a diákok biztosak a teendők 

értelmezésében és megoldásában, kihívásnak érzik a feladatot. A csoportnak elég kicsinek kell 

lennie ahhoz, hogy mindenki hozzáadhassa a maga részét a munkához. A tennivalót, amin a 

diákok dolgoznak, világosan és jól kell meghatározni. A csoportok munkája akkor hatékony, ha 

mindenkinek van olyan önálló feladata, melyet csak ő tud megoldani. Amikor a diák úgy érzi, 

hogy fontos láncszemként vesz részt a közös tevékenységben, s tőle függ a lánc egyben mara-

dása, akkor képességeinek megfelelően fog részt vállalni a munkában. A kiscsoportok sikere-

sen dolgoznak együtt, ha a tanulók aktívan kiveszik részüket a teendőkből, a tanárok időnként 

tanulókká, a diákok tanárokká válnak. Az egyértelműen meghatározott célok mindenkinek vi-

lágosak és vezérfonalul szolgálnak, a források elérése biztosított, a tanulók érdekeltek a mun-

kájukban. 

A kooperatív tanulás alkalmas arra, hogy a diákok elsajátítsák a felmerülő konfliktusok 

kezelését, építeni tudjanak a múltban megszerzett tudásukra, a feladatokat különböző módon 

közelítsék meg, és minden ötlet értéket képviseljen. A tanulók kommunikációs készségei, kri-

tikai gondolkodása és toleranciája jobban fejlődik, mint a hagyományos módszereknél. A csa-

patok összteljesítményében az egyéni értékelésnek döntő fontossága van. A diákok feladat-

vállalása a csoportok munkájában akkor lehet egyforma, ha biztosított az egyenlő részvétel és 

az egyéni felelősség. Ez a tanulási forma pozitívan hat a tananyag mélyebb megértésére, fo-

kozza az osztályok általános teljesítményét, javítja az önbecsülést és a tanulók elmélyülését az 
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adott témában. A kooperatív tanulás segíti a diákok kreativitásának fejlődését, növeli az akti-

vitásukat és érdeklődésüket a tanulmányaik iránt. 

Ezeknek a könyveknek alkalmat kell adniuk arra, hogy a tanulás során a diákok ne csak 

a nyelvi és a logikai intelligenciájukat használhassák. Legyen mód a többi intelligenciaterület 

kreatív használatára is.  

Segítséget kell adniuk a tanulók közötti kooperáción alapuló, csoportmunkában végez-

hető tanórai feladatok megtervezéséhez és megvalósításához. 

Nagyobb hangsúlyt kell kapnia a mindennapi életvitelhez szükséges ismeretek és prob-

lémamegoldások megtanításának. 

Segíteniük kell, hogy a tanulók már az új ismeretek megszerzése során aktív szerepet 

kapjanak. Kapjanak ösztönző feltételeket a munkáltató, a problémamegoldó óraszervezéshez, 

a projekttanításhoz. 

A tankönyvben szereplő kérdések ne csak az ismeretek felidézését, hanem azok to-

vábbgondolását és alkalmazását is igényeljék a tanulóktól. 

Kapjon segítséget, hogy a tanulók kapcsolatokat találjanak a tanultak és a saját tapasz-

talataik, élményeik között.  

Kapjanak ösztönzést arra, hogy amiről éppen tanulnak, arra folyamatosan reflektálja-

nak, elmondják személyes véleményüket, tapasztalataikat, vagy kérdezzenek és vitatkozzanak 

róla. 

Az eredményes képességfejlesztés legfontosabb feltétele a jól szervezett ismeretek és 

a fejlesztő feladatrendszerek hatékony integrálása.  

A tankönyvekbe kerülő képek és ábrák ne csak illusztráljanak, hanem minél többféle 

pedagógiai funkciót is betöltsenek. 

Fejlesszék azokat a metakognitív képességeiket, amelyek által maguk is monitorozni és 

értékelni tudják a tanulásuk eredményességét. 

Közvetítsenek hatékony tanulási stratégiákat és technikákat, egyrészt az ismeretekhez 

kapcsolódó kérdések és feladatok révén, másrészt e tanulási stratégiák és módszerek bemu-

tatásával.  

A tanulás során legyen a diákoknak rendszeresen lehetőségük a korábban tanultakat 

különféle új kontextusokban is kipróbálni és alkalmazni. 

1.3. A szövegértés és szövegalkotás fejlesztése 

Az az optimális, ha egy tankönyv az új ismeretekből annyit és úgy mutat be, hogy azok megér-

tése a tanulók számára megoldható kihívást jelentsen. Ugyanakkor szükséges, hogy a megér-

téshez, a szövegekhez tartozó ábrák, térképek, kérdések és feladatok a lehető leghatékonyabb 

segítséget biztosítsák. Az értő olvasáshoz és hatékony tanuláshoz általában szükséges a szö-

vegfeldolgozási technikák és stratégiák bemutatása és gyakoroltatása. A tankönyvekben az 

adott műveltségterületre – itt a természettudományokra – jellemző tartalmú és műfajú szö-

vegek megértéséhez a fontos olvasási stratégiák és módszerek bemutatása és gyakoroltatása 
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létszükséglet. Azoknak a szövegértési képességeknek a szisztematikus fejlesztése, amelyek az 

adott műveltség- vagy tudományterület szövegeinek a megértéséhez szükségesek, alapvetően 

kellenek a tudomány terminus technikusainak elsajátításához. Ezért úgy kellett összeállítani a 

tankönyvek szövegét, hogy azok fokozatosan egyre többféle lehetőséget adjanak a tartalom-

hoz kötött szövegértési képességek fejlesztésére.  

A tankönyveknek tartalmazniuk kell olyan feladatokat, amelyek folyamatosan mintákat 

adnak a szaktanároknak arra, miként lehet a tantárgyi tartalom megtanítását és a tanulók spe-

ciális szövegértési és szövegalkotási képességeinek fejlesztését összekapcsolni. Ne csak a szö-

vegek, verbális közlemények megértése szerepeljen a célul tűzött fejlesztések között, hanem 

alkalomadtán a vizuális és zenei kódfejtés, a kommunikáció és reflektálás fejlesztése is. 

A tanári segédkönyv tartalmi szerkesztése és a tevékenységek tervezése a tanulás 

személyes tudásépítésként való értelmezését tükrözi. Feltételezi, hogy a csoportok tanulói 

sokfélék, meglévő tudásukban, tanulási stílusukban, szükségleteikben és szociokulturális hát-

terükben is különböznek egymástól. Ennek megfelelően más-más módon képesek a legered-

ményesebben tanulni. Olyan tanulási módszerekre, szövegértésre és szövegalkotásra van 

szükség, melyek a diákok egyéni helyzetét figyelembe veszik, képességeiket minél teljesebb 

mértékben fejlesztik. A tananyagban megfogalmazott problémák sokfélesége lehetővé teszi a 

tanár számára, hogy azokból válogatva, azokat megfelelően kiegészítve személyre szabott ta-

nulási környezetet alakítson ki. A többféle információforráson, a kutatás lehetőségén alapuló 

tanulás kedvez az eltérő intelligenciatípusoknak, és módot ad az elmélyülésre. Az aktív tanulási 

módszerek, a csoportmunka, a konstrukciós feladatok és a számítógéppel segített tanulás al-

kalmazása a tanulói kompetenciák széles körére támaszkodó fejlesztést tesznek lehetővé.  

A szövegértés és szövegalkotás differenciált fejlesztéséhez nélkülözhetetlen a pozitív, 

ösztönző tanulási légkör. Bátorítani kell a tanulók kezdeményezéseit, a problémaleírások, ku-

tató kérdések alapján további kérdések megfogalmazását. A tanulók egyéni és csoportos vál-

lalásokat tehetnek egy-egy kérdéskör feldolgozásának módjára. Ezzel kifejlődhet a bizalom 

légköre, valamint a tanulók felelőssége a tanulási folyamatért. A feladatok kiválasztása, szer-

kesztése során érdemes figyelembe venni a többszörös intelligenciaterületeket és a tevékeny-

ségi szinteket. Erre a tananyagban szereplő problémák és tanulási tevékenységjavaslatok meg-

felelő lehetőséget adnak. A szövegértés és szövegalkotás során a tanulókkal közösen olyan 

feladatokat kell megfogalmazni, amelyek megoldásához szükséges a véleménycsere, a mun-

kamegosztás, és amelyek jelentőségét látják a tanulók.  

Tanulásszervezési módtól függően gondot kell fordítani az idő tervezésére. Idő hiányá-

ban a kitűzött célokhoz való ragaszkodás lehetetlenné teheti az elérésükhöz vezető út megfe-

lelő bejárását. Az érdeklődéssel végzett tevékenység tanulói kompetenciákat fejlesztő hatásá-

nak előnyt kell élveznie a tartalmi célokkal szemben. Ha a csoportok viszonylag homogének, 

akkor az eltérő munkatempóhoz alkalmazkodva tovább dolgozhatnak, vagy újabb feladatot 

kaphatnak. Egy téma vagy probléma feldolgozását követően felmérő értékelés végezhető, en-

nek eredménye alapján tervezhető az ismétlő megerősítés, további elmélyítés vagy a lezárás. 
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1.4. A digitális műveltség fejlesztése 

A tankönyvekben tervezett tanulásszervezés fokozottan igényli a gazdag tanulási környezet 

kialakítását. A szociális interakciókon alapuló tudásépítés mellett fontos a valós természeti és 

társadalmi környezettel való kapcsolat. A csoportmunkát, konstruálást szolgáló munkakörnye-

zet mellett jelentős szerepe van az információkhoz való hozzáférésnek, a tudásépítést és -

megosztást lehetővé tevő eszközöknek. A tanulás nem egy tankönyvből, hanem a valós és vir-

tuális környezet összes információforrását felhasználva történik. A nyomtatott és az elektro-

nikus média bőségesen szállítja az információkat, de ezek beillesztése a tanulási folyamatba 

csak megfelelő tervezéssel lehetséges. A tanár aktív szerepvállalása ebben nélkülözhetetlen. 

A tanulási idő és a helyszín megválasztása is szabadabban történhet, több időt szánva egy-egy 

projektmunkára, vagy múzeumok, üzemek látogatására, a természetbe való kirándulásra. 

A természettudományok tanulásában alapvető a megfigyelések, kísérletek, mérések 

szerepe. A kerettantervet alkalmazni kívánó iskoláknak rendelkezniük kell megfelelően felsze-

relt laboratóriummal, amelyben rendelkezésre állnak a fizikai, kémiai, biológiai és földrajzi kí-

sérleti eszközök, anyagok, mód van ezek biztonságos használatára, tárolására. Mindezek a fel-

tételek együtt is kialakíthatók, nem szükséges a szaktárgyi laboratóriumokra való megosztás. 

Célszerű, ha a kísérleti munkacsoportban is végezhető, pl. a munkahelyek szigetszerű kialakí-

tásával. 

Az információs társadalom technológiáinak alkalmazása a tanulási környezet jóval ha-

tékonyabb kialakítását teszi lehetővé. A digitális információforrások bősége egyben felveti az 

információ minőségének kérdését is. A szövegek, képek, animációk és filmek könnyen elérhe-

tők akár a keresőprogramokkal, akár valamely tudástár felhasználásával. Az animációk és fil-

mek a gyerekek képzeletvilágát jobban megragadják, segítségükkel érthetőbbé tehetjük a ke-

vésbé látható, elvontabb problémákat is. Fontos szerepet kap az interaktív tanulás az együtt-

működő tanulási formákban is. A számítógéppel segített kollaboratív tanulás alkalmas virtuális 

csoportok kialakítására vagy a tanórán végzett munka otthoni környezetben való folytatására. 

Ezzel a módszerrel a segítő értékelés is hatékony támogatást kaphat. 

Néhány konkrét példát is hadd említsünk meg. Mindkét könyvben, minden fejezet vé-

gén van egy-egy kiegészítő anyag, aminek a címe: Hasznos weboldalak. Mindenhol a fejezet-

hez illően igyekeztünk egy-egy olyan oldalt ide betenni, aminek az élete nem túl rövid, tehát 

várhatóan akkor is működni fog, ha a tankönyv már 3-4 éves lesz. (Például az időjárással fog-

lalkozó fejezetnél ez a www.met.hu, amely bemutatja az országos és a helyi meteorológiai ada-

tokat.) Az már csak hab a tortán, hogy minden ilyen weboldal alá tettünk egy-egy olyan fel-

adatot, ami ezzel a weblappal van kapcsolatban. Reméljük, hogy a diákok még sok hasonló 

weblapot fognak keresni, és feladatokat is találnak hozzájuk. 

De ide tartoznak a könyvekhez a digitális területre felkerült filmek is. Ezek a filmek rö-

videk (egy, illetve három percesek), de alkalmasak arra, hogy egy nehéz órán, amikor a figye-

lem csökken, kicsit feldobják a társaságot, vagy olyan dolgokat mutassanak meg, amit idő- 

vagy pénzhiány miatt nem tudunk bemutatni a diákoknak.  

http://www.met.hu/
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1.5. Az iskolai kipróbálás legfontosabb tapasztalatai 

Miután a két könyv és munkafüzet elkészült, sor került a kipróbálásra. Két szálon futottak az 

események, egyrészt néhány önként jelentkező tanár próbálta ki a könyveket és a munkafü-

zeteket, másrészt pedig a pécsi egyetemen szerveződött egy csapat, amelyik tudatosan, a 

szakmódszertan naprakész eredményeit felhasználva próbálta ki a tankönyveket és a munka-

füzeteket. Mi ezt a két kipróbálást egybeszerkesztettük, és így fogjuk bemutatni. 

A tankönyvek és a munkafüzetek a számon kérő órákkal együtt éves szinten kb. 60 órában 

tárgyalhatók. Ez megfelelő óraszám a természetismeret tantárgy számára az 5. és 6. évfolya-

mon, hiszen 72 órás évi óraszámmal számolva, a projektnapokat és gyakorlóórákat is figye-

lembe véve ez éves szinten teljesíthető. A könyvek és munkafüzetek a 10–12 éves korosztály 

számára élettani és értelmi képességeiket figyelembe véve döntő többségében megfelelőek. 

Maga a könyv kinézete esztétikus, színes, nagyon jó minőségben nyomtatott szöveg- és kép-

anyaggal rendelkezik.   

A tankönyvben leírt tananyag megfelel a jogszabályban leírtaknak, a törzsanyag helyes. 

A tankönyv explicit módon kiemeli az egyes témakörökön átnyúló diszciplináris alapelveket és 

kulcsfogalmakat. Lehetőségeket biztosít a kulcsfogalmakhoz tartozó ismeretek folyamatos 

szélesítésére, elmélyítésére. A tankönyv folyamatosan kapcsolatot teremt az iskolai tananyag 

és a mindennapi valóságban tapasztalt jelenségek és problémák között, mert a szerzők a min-

dennapi életből vették a példákat. Konkrét példákon keresztül valóságos és életszerű élmé-

nyeket nyújt a tudományok világáról. Maguk a tankönyvek rendkívül színesek, felkeltik a ta-

nulók érdeklődését, sok bennük az ábra és képanyag, melyek a magyarázó szövegek megérté-

sét teszik lehetővé. A szöveg maga is jól tagolt, megfelelő betűméretű, és kiemeli, valamint 

összefoglalja a legfontosabb fogalmakat, jelenségeket. Ezáltal a közvetlen tapasztalatszerzés-

hez kiváló a tanuló számára. Minden egyes lecke végén vannak összefoglaló kérdések, melyek 

rákérdeznek az adott témára, de az elmélyítéshez természetesen nem elegendő mennyisé-

gűek, a gyakorlást és a megszerzett tudás alkalmazását a munkafüzet feladatai teszik lehetővé. 

A tankönyvek megfelelő feladatokat adnak a tanultak alkalmazásának új kontextusokban tör-

ténő kipróbálására és gyakorlására, mert sok helyen találhat példát a diák egyszerű, minimális 

anyagköltségű kísérletekre, melyeket pár perc alatt tanórán és otthon is elvégezhet. A tan-

könyvek folyamatosan ösztönzést adnak ahhoz, hogy a tanulók elmondhassák tapasztalatai-

kat, kifejthessék gondolataikat, megvitathassák egymással a véleményüket a tanultakkal kap-

csolatban, hiszen a leckék végén lévő összefoglaló kérdések között találunk véleménykifej-

tésre késztető feladatokat is. A könyvekben a tudás ellenőrzésére szolgáló feladatok egyértel-

műen alkalmasak arra, hogy kiderülhessen: a diákok valóban megértették a lényeges össze-

függéseket. 

A tankönyvek olyan feladatokat tartalmaznak, amelyekkel a tanuló kapcsolatot talál a 

tanultak és saját tapasztalatai, élményei között. A feladatok jól érthetően és könnyen felidéz-

hető struktúrákba rendezik az új tartalmakat, az egyes leckék kétoldalasak, a törzsanyag jól 

tagolt, vastaggal szedettek a kulcsfogalmak, külön piktogram jelöli a kiegészítő tananyagot, és 
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a lecke végén színes hátterű rövid összefoglalás emeli ki vastag betűkkel a lényeget. A tan-

könyvek a tanulási célt meghatározó és a téma lényegét bemutató bevezetéssel rendelkeznek. 

Minden egyes fejezet elején található egy bevezető, mely leírja, hogy abban a témakörben 

miről fognak tanulni a gyerekek és az miért hasznos a számukra. A különböző tartalmi elemek-

nek logikus a felépítése és az elrendezése. A tankönyvek az új ismeretek valódi megértését, 

nemcsak a felmondását igénylő ellenőrző feladatokat is tartalmaznak. Valamennyi lecke végén 

megtalálhatóak az önellenőrzésre is használható kérdések, melyek kérdéskultúrája igen válto-

zatos, nemcsak tényekre, fogalmakra kérdez rá, hanem az ok-okozati viszonyokra is kíváncsi. 

A tankönyvek támogatják a tanulók produktív tanulását. A gyermek nagyon sok leckében ta-

lálhat egyszerű tanulókísérletet, a meghatározás részben az új fogalmakat színes háttér emeli 

ki, a rengeteg színes kép, valamint a rövid összefoglalás és a lecke végi összefoglaló kérdések 

mind-mind a hatékony tanulást segítik. 

A tankönyvek az új ismeretekből döntő többségükben annyit és úgy mutatnak be, hogy 

azok megértése a tanulók számára megoldható kihívást jelentsen. A tankönyvek az értő olva-

sáshoz és hatékony tanuláshoz szükséges szövegfeldolgozási technikákat és stratégiákat be-

mutatják és gyakoroltatják, mert minden egyes lecke érdekes problémát felvető kérdéssel in-

dul, melyre a tanuló választ kap a leckében. A törzsanyagban a szerző vastag betűvel emeli ki 

a lényeges fogalmakat, majd a bekezdés után külön háttérszínnel van meghatározva az új fo-

galom, ezután a lecke végén következik a rövid összefoglalás, külön az új fogalmak felsorolása, 

legvégül pedig az ellenőrző kérdések találhatóak. A tankönyvek a megértéshez a szövegekhez 

tartozó ábrákkal, térképekkel, kérdésekkel és feladatokkal a lehető leghatékonyabb segítséget 

biztosítják. A két oldal terjedelmű leckékben nagyon változatos és megfelelő nagyságú a kép- 

és ábraanyag, feltűnőek a szöveg tagolásai, érdekesek a kiegészítő anyagok. Mindezek haté-

kony segítséget nyújtanak a tanuláshoz. 

A tankönyvek az egész szöveg megértése szempontjából kritikus szavakat kiemelik és 

megmagyarázzák, minden leckében a szerzők a törzsanyagban vastag betűvel kiemelik a kulcs-

fogalmakat, a bekezdés alatt a meghatározásban pedig külön is leírják a megtanulandó fogal-

mat. Minden egyes lecke érdekes problémafelvető kérdéssel indul, mely ugyancsak segítséget 

nyújt az olvasási stratégiák elsajátításához. Az új szavak megértését az adott lecke különböző 

kontextusokban és feladatokban is segíti. A tankönyvek tartalmaznak feladatokkal összekap-

csolt grafikus rendezőket, minden egyes összefoglalásban találunk gondolattérképeket, me-

lyek hasznosak a témazáróra való felkészülésben. Minden leckében találunk kiegészítő tan-

anyagot, érdekességet, melyet nem kötelező megtanulni, ezért valószínűleg elolvassa a diák, 

így fejlődik a szókincse is. 

A könyvek szerzői a mindennapi életből vették a példákat, a tankönyvek valamennyi 

fejezete a bennünket körülvevő szűkebb környezetünkről szól, ezért a gyerekek támaszkod-

hatnak a tanulásban a saját élettapasztalataikra. A tankönyvek rendkívül színesek, felkeltik a 

tanulók érdeklődését, sok bennük az ábra és képanyag, melyek a magyarázó szöveg megérté-

sét teszik lehetővé. A szöveg maga is jól tagolt, megfelelő betűméretű, és kiemeli, valamint 

összefoglalja a legfontosabb fogalmakat, jelenségeket. A könyvekben a tudás ellenőrzésére 
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szolgáló feladatok egyértelműen alkalmasak arra, hogy kiderülhessen: a diákok valóban meg-

értették a lényeges összefüggéseket. Ezek a tankönyvek főleg a vizuális típusú tanulók számára 

nyújtanak nagyon nagy segítséget a rendkívül szép és igényes kép- és ábraanyagukkal. 

A tanulók természettudományos ismereteinek bővítése során történik képességeik fej-

lesztése is. Ennek érdekében a tanítást a sokoldalú tanulói tevékenységekre kell építeni; a ha-

sonló jellegű fogalmakat, összefüggéseket azonos vagy hasonló módon ajánlatos kialakítani, 

megerősíteni. Az alapvető fogalmakat a kapcsolódó összefüggések, témakörök tanításakor 

szükséges ismételten megerősíteni. Az ismeretek alkalmazását, megerősítését szolgáló felada-

tokat célszerű úgy megválasztani, hogy azok különféle módon szolgálják az egyes képességek 

fejlesztését. A kísérletek, mérések végzésekor el kell érni, hogy a tapasztalatok rögzítése, az 

adatfeldolgozás, a következtetések levonása egyre nagyobb mértékben önálló tevékenységgé 

váljon. Ez lehetővé teszi, hogy az iskolai keretek között ténylegesen el nem végezhető kísérle-

tek, mérések – közvetlen tapasztalat nélkül is – alapul szolgálhassanak az adott jelenségkör 

feldolgozásához. 

A természettudomány oktatásának hozzá kell járulnia a környezetvédelem és az ener-

giatakarékosság célszerű és ésszerű megoldásainak a megismeréséhez, s annak a meggyőző-

désnek a kialakításához, hogy mindenkinek a maga lehetőségéhez képest szükséges segítenie 

az ezzel járó problémák megoldását. Az ehhez szükséges felelősségérzet vonatkozik a tanuló 

saját egészségének megóvására, a helyes életvitel kialakítására is, amelynek lényeges része a 

tudatos fogyasztói magatartás kialakulásának elősegítése is az erre alkalmas tematikai egysé-

gek kapcsán. 

Végezetül pedig még egy fontos közlendő! Ezek a tankönyvek úgy készültek, hogy az 

átlagos magyar iskolásokat célozták meg. Nem a legjobbakat és nem a legrosszabbakat. Ha 

számokkal akarjuk kifejezni, akkor kb. a felső 10%-nak és az alsó 20%-nak nem ezek, vagy csak 

korlátozottan ezek a tankönyvei. Ráadásul azoknak a diákoknak is, akiknek ezeket a könyveket 

ajánljuk, erősen eltérőek a képességei. Gondoljunk csak arra, hogy ebben a 70%-nyi diákban 

benne foglaltatnak osztályszinten a majdnem legjobbak és a nagyon gyengék, ráadásul, ha az 

osztályt tovább bontjuk diákokra, akkor adott esetben még nagyobb lehet a különbség. Ezért 

nagyon fontos szabály, hogy csak annyit tanítsunk meg a könyvből, amennyit az általunk taní-

tott osztály elbír. Véleményünk szerint többet ér kevesebbet, de jól megtanítani, mint sokat 

felületesen. Sokkal jobban lehet tanítani úgy, hogy a diákok saját tapasztalataikon keresztül 

ismerkednek meg az új információkkal, mint amikor egy prelegáló oktatást hallgatnak, és né-

mán figyelnek. Természetesen a saját tapasztalatszerzés lényegesen lassabb, de ott biztosak 

lehetünk abban, hogy az információ célba ért.   
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2. A TANKÖNYV FELÉPÍTÉSE, TÉMAKÖRÖK BEMUTATÁSA  

2.1. A tanítás és tanulás eredményességét elősegítő eszközök és megoldások  

2.1.1. A tartalmi egységek, témakörök, fejezetek egymásra épülése 

A Természetismeret 5. és 6. osztályos tankönyvek és munkafüzeteik fejezetei és a fejezeteken 

belül a leckék címei a következők: 

A Természetismeret 5. tankönyv 
fejezetei és leckéi 

 A Természetismeret 5. munkafüzet 
fejezetei és leckéi 

Az anyagok világa 
1. Az anyagok jellemzése 
2. Az anyagok összetétele 
3. Az anyagok halmazállapota 
4. Környezetünk anyagai: a levegő 
5. Az égés 
6. Tűzvédelem és tűzoltás 
7. Környezetünk anyagai: a víz 
Magyar óriások (Olvasmány) 
Hasznos weboldalak (Kiegészítő anyag) 
Összefoglalás 

 Az anyagok világa 
1. Az anyagok jellemzése 
2. Az anyagok összetétele 
3. Az anyagok halmazállapota 
4. Környezetünk anyagai: a levegő 
5. Az égés 
6. Tűzvédelem és tűzoltás 
7. Környezetünk anyagai: a víz 
Összefoglalás 

Élet a kertben 
1. Élő vagy élettelen? 
2. A virágos növények testfelépítése 
3. A virág és a termés 
4. A zöldségeskert növényei I. 
5. A zöldségeskert növényei II. 
6. A zöldségeskert gondozása 
7. Hívatlan látogatók a kertben 
8. A gyümölcsöskert és a szőlő I. 
9. A gyümölcsöskert és a szőlő II. 
10. A gyümölcsöskert és a szőlő gondo-
zása 
11. Környezetkímélő gazdálkodás   
12. Dísznövények, fűszernövények 
Magyar óriások (Olvasmány) 
Hasznos weboldalak (Kiegészítő anyag) 
Összefoglalás 

 Élet a kertben 
1. Élő vagy élettelen? 
2. A virágos növények testfelépítése 
3. A virág és a termés 
4. A zöldségeskert növényei I. 
5. A zöldségeskert növényei II. 
6. A zöldségeskert gondozása 
7. Hívatlan látogatók a kertben 
8. A gyümölcsöskert és a szőlő I. 
9. A gyümölcsöskert és a szőlő II. 
10. A gyümölcsöskert és a szőlő  
gondozása 
11. Környezetkímélő gazdálkodás   
12. Dísznövények, fűszernövények 
Összefoglalás 

Ház körül élő állatok 
1. Állatok a ház körül 
2. Állattenyésztés, állattartás 
3. A baromfiudvar lakói 
4. Haszonállatok I. A szarvasmarha 
5. Haszonállatok II. A juh, a kecske  
és a házi sertés 
Magyar óriások (Olvasmány) 

 Ház körül élő állatok 
1. Állatok a ház körül 
2. Állattenyésztés, állattartás 
3. A baromfiudvar lakói 
4. Haszonállatok I. A szarvasmarha 
5. Haszonállatok II. A juh, a kecske  
és a házi sertés 
Összefoglalás 
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Hasznos weboldalak (Kiegészítő anyag) 
Összefoglalás 

Az időjárás 
1. A levegő felmelegedése 
2. A levegő hőmérsékletének változása 
3. Víz a légkörben   
4. A szél 
5. Veszélyes időjárási jelenségek 
6. Az időjárás megfigyelése I. (Projekt-
munka) 
7. Az időjárás megfigyelése II. (Projekt-
munka) 
Magyar óriások (Olvasmány) 
Hasznos weboldalak (Kiegészítő anyag) 
Összefoglalás 

 Az időjárás 
1. Az időjárás 
2. A levegő felmelegedése 
3. A levegő hőmérsékletének változása 
4. Víz a légkörben   
5. A szél 
6. Veszélyes időjárási jelenségek 
Összefoglalás 

Környezetünk ábrázolása, a térkép 
1. A térkép 
2. A térkép jelrendszere I. 
3. A térkép jelrendszere II. 
4. Mérések a térképen   
5. Tájékozódás az iránytű  
és a térkép segítségével I. 
6. Tájékozódás az iránytű  
és a térkép segítségével II. 
Magyar óriások (Olvasmány) 
Hasznos weboldalak (Kiegészítő anyag) 
Összefoglalás 

 Környezetünk ábrázolása, a térkép 
1. A térkép 
2. A térkép jelrendszere 
3. Mérések a térképen   
4. Tájékozódás az iránytű  
és a térkép segítségével  
Összefoglalás 

Hazai tájakon 
1. Hazánk helye a Földön,  
hazánk nagytájai 
2. A Nyugat-magyarországi-peremvidék 
3. A Dunántúli domb- és hegyvidék 
4. A Dunántúli-középhegység 
5. Az Északi-középhegység 
6. Az Alföld I. 
7. Az Alföld II. 
8. A Kisalföld 
9. Fővárosunk, Budapest 
10. Mezőgazdaság, ipar, szolgáltatások 
11. A települések jellemzői 
12. Közműhálózatok 
Magyar óriások (Olvasmány) 
Hasznos weboldalak (Kiegészítő anyag) 
Összefoglalás 

 Hazai tájakon 
1. Hazánk helye a Földön,  
hazánk nagytájai 
2. A Nyugat-magyarországi-peremvidék 
3. A Dunántúli domb- és hegyvidék 
4. A Dunántúli-középhegység 
5. Az Északi-középhegység 
6. Az Alföld 
7. Élet az Alföldön 
8. A Kisalföld 
9. Fővárosunk, Budapest 
10. Mezőgazdaság, ipar, szolgáltatások 
11. A települések jellemzői 
12. Közműhálózatok 
Magyar óriások (Olvasmány) 
Hasznos weboldalak (Kiegészítő anyag) 
Összefoglalás 
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A Természetismeret 6. tankönyv 
fejezetei és leckéi 

 A Természetismeret 6. munkafüzet 
fejezetei és leckéi 

A Föld 
1. A Naprendszer és a Föld I.  
2. A Naprendszer és a Föld II. 
3. A Föld mozgásai és az időszámítás  
4. A Föld belső felépítése  
5. Hegységképződés I.  
6. Hegységképződés II. 
7. A földfelszín és változásai 
8. Kőzetek és ásványok I.  
9. Kőzetek és ásványok II. 
10. A mészkőhegységek formakincse 
11. Kontinensek, óceánok 
12. A földrajzi fokhálózat I.  
13. A földrajzi fokhálózat II.     
Magyar óriások (Olvasmány) 
Hasznos weboldalak (Kiegészítő anyag) 
Összefoglalás 

 A Föld 
1. A Naprendszer és a Föld I.  
2. A Naprendszer és a Föld II. 
3. A Föld mozgásai és az időszámítás  
4. A Föld belső felépítése  
5. Hegységképződés I.  
6. Hegységképződés II. 
7. A földfelszín és változásai 
8. Kőzetek és ásványok I.  
9. Kőzetek és ásványok II. 
10. A mészkőhegységek formakincse 
11. Kontinensek, óceánok 
12. A földrajzi fokhálózat I.  
13. A földrajzi fokhálózat II.     
Összefoglalás 

Az éghajlat 
1. Az éghajlat  
2. Az éghajlati övezetesség I.  
3. Az éghajlati övezetesség II. 
4. Hazánk éghajlata 
Magyar óriások (Olvasmány) 
Hasznos weboldalak (Kiegészítő anyag) 
Összefoglalás 

 Az éghajlat 
1. Az éghajlat  
2. Az éghajlati övezetesség I.  
3. Az éghajlati övezetesség II. 
4. Hazánk éghajlata 
Összefoglalás 

Hazai erdők 
1. Tájak, életközösségek 
2. Az erdők élővilága 
3. Az erdők fái és cserjéi 
4. Az erdők aljnövényzete  
5. Az erdők gombái 
6. Az erdők emlősállatai I.  
7. Az erdők emlősállatai II.   
8. Az erdők madarai 
9. Az erdők ízeltlábú állatai I. 
10. Az erdők ízeltlábú állatai II. 
11. Az erdő, mint életközösség I. 
12. Az erdő, mint életközösség II. 
13. Gazdálkodás és természetvédelem  
Magyar óriások (Olvasmány) 
Hasznos weboldalak (Kiegészítő anyag) 
Összefoglalás 

 Hazai erdők 
1. Tájak, életközösségek 
2. Az erdők élővilága 
3. Az erdők fái és cserjéi 
4. Az erdők aljnövényzete  
5. Az erdők gombái 
6. Az erdők emlősállatai I.  
7. Az erdők emlősállatai II.   
8. Az erdők madarai 
9. Az erdők ízeltlábú állatai I. 
10. Az erdők ízeltlábú állatai II. 
11. Az erdő, mint életközösség I. 
12. Az erdő, mint életközösség II. 
13. Gazdálkodás és természetvédelem  
Összefoglalás 

Rétek, mezők, szántóföldek 
1. A rétek növényei  
2. A rétek állatvilága I. 
3. A rétek állatvilága II. 
4. Növénytermesztés az alföldi tájakon 

 Rétek, mezők, szántóföldek 
1. A rétek növényei  
2. A rétek állatvilága I. 
3. A rétek állatvilága II. 
4. Növénytermesztés az alföldi tájakon 
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5. Nemzeti parkok az Alföld rónáin 
Magyar óriások (Olvasmány) 
Hasznos weboldalak (Kiegészítő anyag) 
Összefoglalás 

5. Nemzeti parkok az Alföld rónáin 
Összefoglalás 

Vizek, vízpartok 
1. Felszíni és felszín alatti vizek 
2. A folyók 
3. Harc a vízzel  
4. A tavak 
5. A vizek és vízpartok élővilága 
6. A vizek és vízpartok növényvilága  
7. A vizek és vízpartok gerinctelen álla-

tai  
8. A vizek és vízpartok gerinces  

állatai I. 
9. A vizek és vízpartok gerinces  

állatai II. 
10. Nemzeti parkok vizes élőhelyeken 
Magyar óriások (Olvasmány) 
Hasznos weboldalak (Kiegészítő anyag) 
Összefoglalás 

 Vizek, vízpartok 
1. Felszíni és felszín alatti vizek 
2. A folyók 
3. Harc a vízzel  
4. A tavak 
5. A vizek és vízpartok élővilága 
6. A vizek és vízpartok növényvilága  
7. A vizek és vízpartok gerinctelen  

állatai  
8. A vizek és vízpartok gerinces  

állatai I. 
9. A vizek és vízpartok gerinces  

állatai II. 
10. Nemzeti parkok vizes élőhelyeken 
Összefoglalás 

Az ember szervezete és egészsége 
1. Sejtek, szervek, szervrendszerek 
2. A mozgás   
3. A táplálkozás 
4. Az egészséges táplálkozás I. 
5. Az egészséges táplálkozás II. 
6. A légzés és a kiválasztás 
7. A vérkeringés 
8. Az érzékelés 
9. A bőr 
10. A szaporodás 
11. Az ember egyedfejlődése 
12. Betegség, fertőzés, járvány 
Magyar óriások (Olvasmány) 
Hasznos weboldalak (Kiegészítő anyag) 
Összefoglalás 

 Az ember szervezete és egészsége 
1. Sejtek, szervek, szervrendszerek 
2. A mozgás   
3. A táplálkozás 
4. Az egészséges táplálkozás I. 
5. Az egészséges táplálkozás II. 
6. A légzés és a kiválasztás 
7. A vérkeringés 
8. Az érzékelés 
9. A bőr 
10. A szaporodás 
11. Az ember egyedfejlődése 
12. Betegség, fertőzés, járvány 
Összefoglalás 
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Az ötödikes tankönyv első fejezetének címe: Az anyagok világa. Ez a fejezet képviseli a 

fizikát a természetismeret tantárgyban. Azért került be elsőnek, mert ebben a fejezetben a 

legkönnyebb elindulni és sok apró kísérlet segítségével bevezetni a diákokat a kísérletezés rej-

telmeibe. Először megismerjük (nagy vonalakban) az anyagokat. A halmazállapotukat, színü-

ket, szagukat, oldódásukat. Megismerkedünk a halmazállapot hőmérséklettől függő megvál-

tozásával. Ezután megismerjük az anyagok összetételét. Megkülönböztetjük az egynemű 

anyagokat és a keverékeket, s megtanuljuk, hogy a keverékeket szét tudjuk választani egymás-

tól. A következő leckében az anyagok halmazállapotával foglalkozunk. Megismerjük a fagyás, 

olvadás, párolgás, lecsapódás és forrás fogalmát, és tudatosítjuk a szilárd  folyékony  lég-

nemű átmenetet. Ezután áttérünk a környezetünk anyagai című részre. Először bemutatjuk a 

levegőt, mint életfontosságú gázkeveréket. Foglalkozunk a kimutatásával, nyomásával, össze-

tételével. A végén pedig a levegő összetevői közül megemlítjük az oxigént. S ha eljutottunk az 

oxigénhez, akkor a következő lecke az égéssel foglalkozik. Bemutatjuk az égés feltételeit, majd 

pedig a gyors és lassú égést. A lecke végén pedig megismerkedünk az emberben végbemenő 

lassú égéssel. Az égéssel foglalkozó lecke után nem tehetjük meg, hogy nem emlékezünk meg 

a tűzvédelemről és a tűzoltásról. Először tárgyaljuk a megelőzést, mint a legfontosabb meg-

előzési formát, majd pedig a kitört tüzek oltásával foglalkozunk. Nagyon fontos, hogy a diákok 

megtanulják, hogy minden esetben felnőtt segítségét kell kérniük, s nem szabad a tüzeket sa-

ját hatáskörükben elintézni. Ezután pedig újra visszatérünk a környezetünk anyagaihoz, és 

részletesen megismerkedünk a vízzel. Megtanuljuk a víz tulajdonságait, az oldódás folyamatá-

ról is képet kapunk, legvégül pedig a természetes vizekről kapunk ízelítőt. Ezzel vége az anya-

gok világáról szóló fejezetnek. A fejezet végén a Magyar kiválóságok című részben olvasha-

tunk Gróf Széchenyi Ödönről és Irinyi Jánosról. A Hasznos weboldalak című oldalon pedig a 

Magyar Tűzoltó Szövetség honlapjával ismerkedhetünk meg, utána pedig egy ehhez kapcso-

lódó feladatot is találunk. A fejezet legvégén egy rövid összefoglalás kapott helyet, ahol egy 

grafikai rendezővel megpróbáltuk sorba venni a fejezetben megtanult újdonságokat. 

A tankönyv második fejezete az Élet a kertben címet viseli. Tehát befejeztük a fizikai 

kirándulást, és megpróbálunk biológus szemmel körülnézni a közvetlen környezetünkben. Elő-

ször is azt kell eldöntenünk, hogy valami élő vagy élettelen. Megpróbálunk olyan életjelensé-

geket találni, amelyek eldönthetik ezt a kérdést. Így foglalkozunk (nagyon érintőlegesen) a 

mozgás, a táplálkozás, a légzés, a szaporodás, a növekedés és a fejlődés kérdésével. Miután 

eldöntöttük, hogy a körülöttünk lévő világ dolgai élők vagy élettelenek, a virágos növények 

testfelépítésével foglalkozunk. Megismerkedünk a gyökér, a szár, a levél, a virág és a termés 

fogalmával. Ezután részletesebben foglalkozunk a virággal és a terméssel. Párhuzamosan vizs-

gáljuk a petúnia és a liliom virágát, így különbséget tudunk tenni az egyszikű és a kétszikű vi-

rágok között. Kicsit részletesebben beszélünk a megporzás folyamatáról, majd a megporzás 

utáni további fejlődésről. Miután a növényekről néhány alapvető dolgot megtanultunk, elő-

ször sorra veszünk alapvető fontosságú zöldségeket. Ezt két leckében tesszük meg, mert szép 

számmal vannak olyan zöldségek, amiket csak az említés szintjén, de mindenképpen sorra kell 

venni. Az első leckében a paprika, a paradicsom, a burgonya és a fejes káposzta kerül sorra. 
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Nagyon fontos, hogy ezeknél a növényeknél tényleg csak az alapokat tanítsuk meg. Akit érde-

kel, az természetesen tanulhat többet, de ne legyünk telhetetlenek. A második lecke a vörös-

hagymát, a fokhagymát, a sárgarépát és a petrezselymet tartalmazza. Ennyi fér kötelezően a 

zöldségekből az ötödikes gyerek tankönyvébe. Ezután következik egy olyan lecke, amely a 

zöldségeskert gondozásával foglalkozik. Megemlítjük a trágyázás, az ültetés, a sortávolság és 

a tőtávolság fontosságát, valamit a gyomnövények káros szerepét. A talaj szerkezetének át-

alakítása, javítása ürügyén a földigilisztával is foglalkozunk egy kicsit. Ezután néhány károkozót 

sorolunk fel, megemlékezünk a burgonyabogárról, a káposztalepkéről és a házatlan csigáról. 

Majd újabb két leckében a legfontosabb gyümölcsök kerülnek sorra. Az elsőben az alma, az 

őszibarack és a szilva. A második leckében pedig a szőlő és a dió. Ezekről a diákoknak nem kell 

többet tudniuk annál, mint ami a könyvben van. Természetesen az érdeklődőknek megvan a 

lehetőségük, hogy nagyon sok mindent összeszedjenek, de ez nem lehet kötelező. A zöldsé-

gekhez hasonlóan itt is egy olyan lecke következik, amelyben a zöldségeskert és a szőlő gon-

dozásáról és legfontosabb kártevőiről esik szó. A kártevők itt is csak a legszükségesebbek, az 

almamoly, a szilvamoly és az élősködő gombák (monília, peronoszpóra és lisztharmat) kerül-

nek tárgyalásra. Ezután jön egy érdekes és kicsit kilógó lecke a környezetkímélő gazdálkodás-

ról. Azt gondoljuk azonban, hogy a diákoknak meg kell ismerniük a biogazdálkodás néhány 

alapvető szabályát, és tudniuk kell, hogy létezik vegyszerek nélküli gazdálkodás is. A legutolsó 

fejezet pedig a dísznövényekkel, fűszernövényekkel foglalkozik. Nagyon sok olyan gyerek van, 

különösen a városban lakók között, akiknek a növénynevelés kizárólag parkok növényeit, egy-

egy cserépbe vagy falra akasztható kaspóban lévő növényeket jelent. Ezzel a leckével talán 

nekik is tudunk néhány útmutatást adni a jövőre nézve. Ezzel vége az Élet a kertben című fe-

jezetnek. A fejezet végén a Magyar kiválóságok című részben olvashatunk Szent-Györgyi 

Albertról a paradicsompaprika kapcsán, illetve Fazekas Mihályról a Magyar Füvészkönyv kap-

csán. A Hasznos weboldalak című oldalon pedig Bálint György (Bálint gazda) honlapjával is-

merkedhetünk meg, utána pedig egy ehhez kapcsolódó feladatot is találunk. A fejezet legvé-

gén egy rövid összefoglalás kapott helyet, ahol egy grafikai rendezővel megpróbáltuk sorba 

venni a fejezetben megtanult újdonságokat. 

A tankönyv harmadik fejezetének címe: Ház körül élő állatok. Nemcsak a háziállatokról 

szól, hanem – bár nagyon röviden – egyéb fajokról is, elsősorban természetesen a madarakról. 

Az első lecke rögtön ezekkel az állatokkal kezdődik. Itt megismerkedhetünk a házi verébbel, a 

széncinegével, a füstifecskével és a molnárfecskével, majd pedig egy rövid rész szól a madár-

védelemről. A lecke végén pedig (ugyancsak röviden) szót ejtünk a házi légyről is. A második 

leckében az állattenyésztés és állattartás közti különbséget próbáljuk megmutatni, közben pe-

dig nagyon röviden megemlítünk három magyar kutyafajtát is. Ezután – a harmadik leckében 

– jönnek a baromfiudvar állatai. Bemutatjuk a házi tyúkot, a házi kacsát és a házi ludat, és 

felhívjuk a figyelmet az egyezőségekre és a különbözőségekre is. A negyedik leckében a 

szarvasmarhával foglalkozunk. Bemutatjuk a testfelépítését, és megismerkedünk a táplálko-

zásával. Ezután picit beszélünk a szarvasmarha szaporodásáról és a fajtáiról. Legvégül pedig 

egy kevés szó esik a tejről, mint igen értékes alapanyagról is. Az ötödik leckében bemutatjuk 

a juhot, a kecskét és a házi sertést. A juhot és a kecskét igazán röviden tárgyaljuk, míg a házi 
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sertést kicsit jobban bemutatjuk. Részletesebben leírjuk a testfelépítését és a táplálkozását, 

majd pedig a szaporodásáról is ejtünk néhány szót. A fejezet végén a Magyar kiválóságok című 

részben olvashatunk Gróf Festetics Györgyről, aki az ország első mezőgazdasági iskolájának 

létrehozója volt, és Nagyváthy Jánosról, akit Festetics György hívott jószágkormányzónak 

Keszthelyre. A Hasznos weboldalak című oldalon pedig a Budapesti Állatkert (zoobudapest) 

honlapjával ismerkedhetünk meg, utána pedig egy ehhez kapcsolódó feladatot is találunk. A 

fejezet legvégén egy rövid összefoglalásra kerül sor, ahol egy grafikai rendezővel megpróbál-

tuk sorba venni a fejezetben megtanult újdonságokat. 

A negyedik fejezetben áttérünk a biológiából a földrajzba. A címe: Az időjárás. Az első 

lecke a levegő felmelegedésével foglalkozik. Megtanítjuk, hogyan melegítik fel a napsugarak a 

földfelszínt, majd pedig a levegőt. Foglalkozunk a földfelszín színével és a domborzattal, végül 

pedig megnézzük az üvegházhatás alapvető problémáit. Ezután a levegő hőmérsékletének vál-

tozásával foglalkozunk. Megnézzük a változást egy nap alatt, majd pedig egy év alatt. Végül a 

hőmérsékletnek a magassággal való változását szemléltetjük. A harmadik lecke a vízzel foglal-

kozik a légkörben. Először megtanítjuk a diákoknak a víz körforgását, majd pedig a csapadékok 

fajtáit. A lecke végén szót ejtünk a csapadékok hatásáról. A negyedik lecke a széllel foglalkozik. 

Egyrészt megtanítjuk, hogyan mérjük a légnyomást, majd pedig beszélünk a szél keletkezésé-

ről. Megtanítjuk, hogy a szél a levegő vízszintes irányú mozgása, végül pedig foglalkozunk a 

különféle széltípusokkal és a szél áramtermelésével, a szélerőművekkel. A fejezetnek az ötödik 

leckéje a veszélyes időjárási jelenségekkel foglalkozik. Beszélünk a riasztás fokozatairól, és 

sorra vesszük a veszélyes időjárási jelenségeket. Ezután következik két óra projektmunka. Eb-

ben a két órában megpróbáljuk az időjárási jelenségeket megfigyelni. Először is megtervezzük, 

hogy mit akarunk megfigyelni, majd elkészítjük a jegyzőkönyvet, amibe az adatok kerülnek. A 

felhők megfigyeléséhez és a borultság megállapításához nem kell semmiféle műszer, azt sza-

bad szemmel is meg tudjuk tenni. A csapadék megállapításához viszont műanyag flakonból 

csapadékmérőt készítünk, és így mérjük a csapadék mennyiségét. A szél irányának megállapí-

tásához könnyű textilcsíkokból készítünk egyszerű műszert. Az erősséget meg tudjuk állapítani 

műszer nélkül is. A hőmérséklet és a légnyomás megfigyeléséhez hőmérőt és légnyomásmérőt 

használunk. A fejezet végén a Magyar kiválóságok című részben olvashatunk Schenzl Hugó 

bencés szerzetesről, aki a Toldy Ferenc Gimnázium épületében épített ki meteorológiai mérő-

állomást, illetve H. Bóna Mártáról, aki sok éven keresztül, mint a televízió meteorológusa sze-

repelt. A Hasznos weboldalak című oldalon pedig az Országos Meteorológiai Szolgálat web-

lapját nézhetjük meg, utána pedig egy időjáráshoz kapcsolódó feladatot is találunk. A fejezet 

legvégén egy rövid összefoglalás szerepel, ahol egy grafikai rendezővel megpróbáltuk sorba 

venni a fejezetben megtanult újdonságokat. 

Az ötödik fejezet a Környezetünk ábrázolása, a térkép. Szintén földrajzi fejezet. Az első 

leckében a térképpel magával foglalkozunk. Először megbeszéljük a térkép méretarányát, 

majd pedig a térképek fajtái kerülnek sorra. Tulajdonképpen ezután jön a térképek jelrend-

szere. Először megismerkedünk a többféle jelrendszertípussal, majd a környezetünk dombor-

zatának megfelelő jeleket vesszük szemügyre. Ezután a domborzat speciális ábrázolásait be-



FI -  505020501/1  Természet isme re t  5 .  |  F I -  505020601/1  Természet ism er et  6 .  –  Tanár i  kéz ikönyv  

 24 

széljük meg, és végül elérkezünk a valódi térhatású térképekhez. A negyedik leckében méré-

seket végzünk a térképen. Először távolságmérést, gördülő távolságmérővel, majd pedig ma-

gasságméréseket. Az utolsó két leckében megpróbálunk tájékozódni az iránytű és a térkép 

segítségével. Először bemutatjuk az iránytűt, majd betájoljuk a térképet. Tájolás után megke-

ressük azt a pontot, ahol a valóságban éppen vagyunk. Ha ez megvan, akkor megnézzük egy 

várostérképen a keresőhálózatot, majd pedig a digitális térkép kerül sorra. Végül a szabadban 

nappal és éjszaka is megpróbálkozunk az irányok megállapításával. A fejezet végén a Magyar 

kiválóságok című részben olvashatunk Lázár diákról, aki az első magyar térképet készítette, 

illetve Mikoviny Sámuelről, aki pedig megalapította a magyar térképészetet. A Hasznos web-

oldalak című oldalon pedig a Magyar Geocaching Szövetség weblapját nézhetjük meg, utána 

pedig egy ehhez kapcsolódó feladatot is találunk. A fejezet legvégén egy rövid összefoglalás 

következik, ahol egy grafikai rendezővel megpróbáltuk sorba venni a fejezetben megtanult 

újdonságokat. 

Az ötödikes tananyag utolsó fejezete a Hazai tájakon. Az első leckében rögtön a leg-

elején rövid leírást adunk a Kárpát-medencéről, majd pedig felsoroljuk hazánk nagy tájait. Ez-

után kissé részletesebben elemezzük hazánk helyzetét a Kárpát-medencében. A bevezető 

lecke után a nyugati határ mellől indulunk el, és sorra vesszük Magyarország fontosabb he-

lyeit. Az első leckében az Alpokalja és a Zalai-dombság kerül sorra. Minden szóba kerülő helyen 

megemlítjük a legnagyobb városokat és a földrajzi érdekességeket. Ezután jön a Dunántúli-

dombvidék és a hegységek a Dél-Dunántúlon. Ebben a leckében említjük meg a Balatont, de 

Pécs is itt kap helyet. Ezután a Dunántúli-középhegység kerül sorra. Itt megtanítjuk az árkokkal 

tagolt hegyvonulat fogalmát, a Dunántúli-középhegység tagjait és nem utolsósorban a közép-

hegységi táj gazdaságát. Ezután az Északi-középhegység következik. Foglalkozunk a változatos 

felépítésű tagjaival, és beszélünk az itteni életről is. Szóba kerülnek az egri és tokaji borok épp-

úgy, mint a miskolci barlangfürdő és Hollóháza. Ezután két lecke foglalkozik az Alfölddel. Az 

elsőben először megnézzük, hogy milyen felszínformáló erők hozták létre ezt a tájat, majd az 

éghajlati és vízrajzi jellemzőit vesszük sorra, végül pedig az Alföld mezőgazdaságára térünk ki 

részletesebben. A második fejezetben folytatjuk az Alföld bebarangolását. Először a sokoldalú 

ipar teljesítményét vizsgáljuk meg, majd a megváltozó életkörülményeket mutatjuk be. Leg-

végül néhány nagyobb várost veszünk sorra. Ezután következik a Kisalföld bemutatása. Ebben 

a leckében beszélünk egyrészt a változatos tájakról, másrészt pedig az éghajlati és vízrajzi jel-

lemzőkről. A Kisalföld bemutatását a gazdaság áttekintésével zárjuk. Utoljára maradt a fővá-

rosunk bemutatása. Beszélnünk kell a Duna szerepéről a fejlődésben, majd pedig az eltérő 

adottságokról a folyó két partján. S legvégül meg kell említeni Budapest politikai, gazdasági, 

kulturális, ipari és kereskedelmi szerepét. Magyarország bemutatásának a végén három lecke 

foglalkozik projektmunkával. Az első a mezőgazdaság, ipar és szolgáltatások szempontjából 

tekinti át Magyarországot. Mindenképpen javasoljuk, hogy a könyvben megadott projektfel-

adatok közül egyet vagy többet adjunk ki és csináljunk meg az osztállyal. A második projekt-

munka a települések jellemzőivel foglalkozik. Itt is lehetőség van arra, hogy a diákok a saját 

településük specialitásaiból projektfeladatot hajtsanak végre, miközben megismerik a telepü-
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lések általános jellemzőit. A harmadik projektmunka a Közműhálózatok címet viseli. A diákok-

nak lehetőségük nyílik arra, hogy megismerjék a víz- és energiaellátás alapvető tudnivalóit, a 

hulladékkezelés és a szennyvíztisztítás legfontosabb lépéseit, és a közlekedési hálózatok mi-

lyenségét. Ennél a projektnél is tetszőlegesen válogathatunk a számos feladat közül. A fejezet 

végén a Magyar kiválóságok című részben olvashatunk Mészáros Kálmán orvosról, Afrika-ku-

tatóról, aki Etiópia császárának nem csupán orvosa, de vadásztársa is volt. Ugyancsak itt ol-

vashatunk Xantus Jánosról, aki pedig a vadnyugat és Kelet-Ázsia lelkes kutatója és gyűjtője 

volt. A Hasznos weboldalak című oldalon pedig – érdekességként – az ország egyik legkisebb 

településének, Szanticskának a weblapját találhatjuk meg, utána pedig Budapesthez és Szan-

ticskához kapcsolódó feladattal foglalkozhatunk. A fejezet legvégén egy rövid összefoglalást 

találunk. 

A hatodikos tankönyv földrajzi résszel, a Föld című fejezettel kezdődik. Az első két lecke 

a Naprendszerről és a Földről szól. Vázlatosan ismertetjük a Naprendszer tagjait, és egy kevés 

tudománytörténeti kitekintés is van a leckében. A második lecke a Földdel foglalkozik. Részle-

tesen beszélünk a Földről, a Holdról, és leírjuk a holdfogyatkozás fázisait. Ezután a harmadik 

fejezet a Föld mozgásaival és az időszámítással foglalkozik. Legelőször beszélünk az időről, 

majd pedig a Föld tengely körüli forgása kerül sorra. A lecke a Földnek a Nap körüli keringésé-

vel zárul. A negyedik lecke a Földünk belső felépítésével foglalkozik. Megtanítjuk a Föld belső 

szerkezetét, majd még ebben a leckében kicsit beszélünk a földrengésekről. Az ötödik és ha-

todik lecke a hegységképződéssel foglalkozik. Az első – vagyis sorrendben az ötödik – leckében 

először a gyűrődések keletkezését tárgyaljuk, majd még ugyanebben a leckében a vetődés 

kerül sorra. A hegységképződés második leckéjében pedig a vulkáni hegységek születésével 

foglalkozunk. Ezután következik a Földfelszín és változásai című fejezet. Elsőként a földfelszín 

felépítését nézzük meg, majd a felszínt formáló külső erőket vesszük sorra. A lecke legvégén 

pedig a síkságok kialakulását nézzük meg. Ezután újra egy két leckéből álló egység következik, 

a kőzetekkel és ásványokkal foglalkozunk. Az első leckében először a vulkáni, majd pedig az 

üledékes kőzetek következnek. A témakör második leckéjében az ásványokkal foglalkozunk. A 

tizedik lecke a mészkőhegységek formakincse témáról szól. Mind a föld fölötti, mind pedig a 

föld alatti formakincseket találunk a megtanított tananyagban. Ezután kicsit távolabbra me-

gyünk, és a tizenkettedik leckében a kontinensekkel és az óceánokkal foglalkozunk. Ebbe a 

leckébe egy kis földtörténeti tudást is becsempészünk, így megmutatjuk, milyen volt a konti-

nensek elhelyezkedése 200 millió évvel ezelőtt. Végül pedig újra egy két leckéből álló egység 

következik, ami a földrajzi fokhálózatot tárgyalja. Az első leckében a fokhálózat elvi felépítését 

tárgyaljuk, míg a második leckében megpróbáljuk a tanultakat a gyakorlatban alkalmazni. A 

lecke végén pedig meghatározzuk Magyarország helyét a Földön. A fejezet végén a Magyar 

kiválóságok című részben olvashatunk Lóczy Lajosról, aki a magyar földtan és földrajztudo-

mány kiváló művelője volt, illetve ugyancsak itt olvashatunk Kulin Györgyről, aki kiváló csilla-

gászként és nagyszerű ismeretterjesztőként is dolgozott. A Hasznos weboldalak című oldalon 

a Csillagászat hírportál weblapját, utána pedig a csillagászathoz kapcsolódó feladatot is talá-

lunk. A fejezet legvégén pedig egy rövid összefoglalás kapott helyet. 
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Ezután egy rövid fejezet következik, ami az Éghajlat címet viseli. Itt az első leckében 

meghatározzuk, hogy mit értünk éghajlaton, és megtanuljuk, hogy mi az az éghajlati diagram. 

Megismerkedünk hazánk éghajlati diagramjával, és felhívjuk a figyelmet néhány diagram közti 

különbségre. Ezután következik az éghajlati övezetesség első leckéje. Ebben a leckében ele-

mezzük a napsugárzás és a hőmérséklet hatását, majd eljutunk az éghajlati övezetekhez. Az 

éghajlati övezetesség második leckéjében sorba vesszük az éghajlatot módosító hatásokat. A 

negyedik leckében Magyarország éghajlatával foglalkozunk. Először sorba vesszük az éghajlat 

kialakításáért felelős tényezőket, majd a hazánkban meglévő éghajlati különbségekre kon-

centrálunk. Végül pedig a csapadék éves eloszlására tevődik át a hangsúly. A fejezet végén a 

Magyar kiválóságok című részben olvashatunk a magyar éghajlatkutatás múltjáról, és arról a 

jelenlegi kutatásról, amit Nagy Balázs vezetésével végeztek az Andok magashegyei között ma-

gyar kutatók. A Hasznos weboldalak című oldalon pedig az Országos Meteorológiai Szolgálat 

weblapját olvassuk el, utána pedig az éghajlathoz kapcsolódó feladatot is kapunk. A fejezetet 

egy rövid összefoglalás zárja.   

A harmadik fejezettől áttérünk a biológiára. Ennek a fejezetnek a címe: Hazai erdők. A 

legelső lecke a tájakról és az életközösségekről szól. Ez megfelelő bevezetést ad ahhoz, hogy 

részletesen megtárgyaljuk hazánk életközösségeit. Röviden beszélünk az erdőkről, és megpró-

báljuk elhelyezni ezeket a helyeket az ország térképén. Ezután következik az erdők élővilágával 

foglalkozó rész. Beszélünk a gyepszint, a cserjeszint és a lombkoronaszint sajátosságairól, majd 

pedig bemutatjuk a hazai jellemző erdőtársulásokat. A harmadik leckében ezeknek az erdő-

társulásoknak a fáival ismerkedünk meg. Beszélünk a bükkről, a tölgyről és a gyertyánról. Ez-

után, a lecke második részében az erdőkben honos cserjék közül említünk néhányat. A negye-

dik leckében az erdők aljnövényzetét ismertetjük röviden. Beszélünk a mohákról és a páfrá-

nyokról. A következő fejezet az erdei gombákkal foglalkozik. Először megismerjük a kalapos 

gombák testfelépítését, majd pedig néhányat az erdők hasznos gombái közül. A mérgező gom-

bák közül a gyilkos galócát és a légyölő galócát ismerjük meg. Ezután következnek az erdő 

állatai. A hatodik és hetedik leckében az erdők emlősállataival ismerkedünk meg. A hatodik 

leckében a gímszarvas, a vaddisznó és az őz kerül sorra, míg a hetedik leckében a vörösróka 

mellett a borz, az erdei egér, az erdei cickány és a nyuszt kerül elő. A nyolcadik leckében az 

erdő madarait ismerhetik meg a diákok. Megemlítjük a harkályokat, a széncinegét, az erdei 

fülesbaglyot és az erdei pintyet. A madarak megfigyeléséhez számos tanácsot adunk, és meg-

adjuk egy egyszerűen készíthető madáretető leírását is. Ezután újra egy két leckéből álló egy-

ség következik. A kilencedik és tizedik leckében az erdőkben élő ízeltlábú állatokat mutatjuk 

be. A kilencedik leckében először bemutatjuk az ízeltlábúak általános felépítését, majd pedig 

a szarvasbogárral és a gyapjas lepkével folytatjuk. A tizedik leckében az erdei vöröshangya, a 

keresztespók és a kullancs kerül sorra. A kullancs esetében egy kevés egészségtani kitérőt is 

teszünk. Ezután újra visszatérünk az erdőhöz, mint egységes életközösséghez. A tizenegyedik 

és tizenkettedik lecke címe, Az erdő, mint életközösség. Először foglalkozunk a táplálkozástani 

kapcsolatokkal, majd a versengéssel és az együttéléssel. A tizenkettedik leckében először az 

élősködés kerül sorra. Ezután a lecke második részében a négy évszak ütemes változásáról 

beszélünk, és röviden megemlítjük a napi ritmust is. A tizenharmadik leckében az erdő- és 
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vadgazdálkodásról, valamint a természetvédelemről írunk. A természetvédelemnél kiemeljük 

a Bükki Nemzeti Parkot, és ezen a konkrét példán mutatjuk be a természetvédelem fontossá-

gát. A fejezet végén a Magyar kiválóságok című részben olvashatunk az utolsó magyar poli-

hisztorról, Herman Ottóról, aki korának jelentős természettudósa és néprajzkutatója is volt. A 

Hasznos weboldalak című oldalon a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület web-

lapját olvashatjuk el, utána pedig az állatok és növények felismerésére indukáló feladatot is 

kapunk. A fejezet legvégén egy rövid összefoglalást találunk. 

A negyedik fejezet a Rétek, mezők, szántóföldek címet viseli. Az első lecke rögtön be-

levág, és a rétek növényeivel ismertet meg minket. Ebben a leckében olvashatunk a pázsitfü-

vekről, a mezei zsályáról, az orvosi székfűről és a mezei zsurlóról. Ezután megint egy kétrészes 

lecke következi, a rétek állatvilága. A második leckében nagy vonalakban a mezei emlősökről 

és madarakról tanulunk, míg a harmadik leckében a hüllőkről és a rovarokról. Tudjuk, hogy ez 

a tudásanyag kicsiny, de nem lehet több igényünk, minthogy tudjanak a diákok a mezei állatok 

minden csoportjára példát mondani. Ennél többet azoktól várjunk el, akik szeretik a tantár-

gyat, és igazán jó jegyért küzdenek. A negyedik leckében nagyon keveset, de tanulunk a nö-

vénytermesztésről, mint a szántóföldek mesterséges életteréről. Itt megemlítjük a gabonafé-

léket, a napraforgót és a burgonyát, mint legfontosabb haszonnövényeinket. Ezután követke-

zik az ötödik lecke, ami újra a természetvédelemmel foglalkozik, és a Hortobágyi Nemzeti Par-

kot, valamint a Kiskunsági Nemzeti Parkot említi meg. A fejezet végén a Magyar kiválóságok 

című részben olvashatunk a hazai természetvédelem egyik úttörőjéről, Kaán Károlyról. A Hasz-

nos weboldalak című oldalon a Magyar Állami Természetvédelem weblapját olvashatjuk el, 

utána pedig izgalmas feladatokat kapnak a vállalkozó kedvű csoportok, a természetvédelem 

támogatása, illetve a gazdasági érdekek támogatása mellett. A fejezet legvégén egy rövid ösz-

szefoglalást találunk. 

Az ötödik fejezet címe: Vizek és vízpartok. Az első fejezetben először bemutatjuk a 

felszíni és felszín alatti vizeket. A felszín alatti vizek esetében megtanuljuk a talajvíz és az artézi 

víz fogalmát, majd pedig megtudjuk, mik azok az ásványvizek és gyógyvizek. A leckét a talaj 

alatti vizek védelme zárja. A második lecke a folyókkal foglalkozik. Megismerjük egy átlagos 

folyó szakaszait, és tanulunk a folyók felszínformálásáról. A lecke második felében pedig a víz-

állás-vízjárás kérdéskörébe pillantunk be. A harmadik lecke szorosan ide tartozik, mert a vízzel 

való harcról szól. Foglalkozik az árvízvédelem és belvízvédelem kérdésével, de nagyra nyitva 

az objektívet, egészen távolinak tűnő dolgokat is felemleget. A negyedik lecke a tavakról szól. 

Először megnézzük, hogyan alakulnak ki a tavak medencéi, majd pedig a tavak feltöltődéséről 

lesz szó. Végül pedig az emberi tevékenységet vesszük górcső alá. Az ötödik leckétől követke-

zik a vizek és vízpartok élővilága. Először a baktériumokkal, planktonokkal és a növényi egysej-

tűekkel foglalkozunk. A hatodik leckében térünk rá a vizek és vízpartok növényvilágára. Meg-

említjük a hínárnövényzetet, a nádast és a vízparti erdőket. Ezután következnek a hetedik lec-

kében a vizek és vízpartok gerinctelen állatai. Itt beszélünk a piócáról, a kagylókról, a kecske-

rákról, a szitakötőkről és a szúnyogokról. A nyolcadik és kilencedik lecke a gerinces állatokról 

szól. A nyolcadikban beszélünk a halakról, a kétéltűekről és a hüllőkről, míg a kilencedik lecké-
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ben beszélünk a vízimadarakról és az emlősök közül a vidráról. A kilencedik lecke végén rövi-

den még megemlítjük a vízvirágzást és a vizek szennyezését. A tízedik leckében a természet-

védelem kerül sorra. Két természetvédelmi területet említünk meg, beszélünk a Fertő-Hanság 

Nemzeti Parkról és a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkról. A fejezet végén a Magyar kiválóságok 

című részben olvashatunk a hazai vízvédelem egyik úttörőjéről, Vásárhelyi Pálról. A Hasznos 

weboldalak című oldalon a Vízügy weblapját olvashatjuk el, utána pedig izgalmas villámkártya 

feladatokat kapnak a vállalkozó kedvű tanulók. A fejezet legvégén pedig egy rövid összefogla-

lást találunk.   

Az utolsó fejezet Az ember szervezete és egészsége címet viseli. Ez a fejezet az ember 

egészségvédelmével foglalkozik. A fejezet első leckéjének a címe: Sejtek, szervek, szervrend-

szerek. A tizenkét éveseknek megfelelő szinten beszélünk a sejtekről, szervekről és szervrend-

szerekről. Ezt a tulajdonképpen bevezető leckét követi a mozgással foglalkozó rész. Először a 

csontvázat mutatja be, azután pedig az izmok következnek. Ezután röviden tárgyaljuk a cson-

tok kapcsolódását, majd a lecke végén néhány mondat következik a testtartásról és a lúd-

talpról. A harmadik lecke a táplálkozás alapelemeit tárgyalja. Végigmegyünk a táplálkozási lán-

con, és foglalkozunk a fogszuvasodás problémájával. Ezután egy két leckéből álló blokk követ-

kezik, az egészséges táplálkozás. A negyedik leckében a tápanyagok, az ételek, az étrend, az 

étkezések, az elhízás veszélyei és a fogyókúra kerülnek terítékre, míg az ötödik leckében rész-

letesen megvizsgáljuk a víz, a szénhidrátok, a zsírok, a fehérjék, a növényi rostok és a vitaminok 

legfontosabb tulajdonságait. Ezután következik a hatodik lecke, s benne a légzés és a kiválasz-

tás. Itt említjük meg a mutálás folyamatát, ami a gége megnövekedése miatt jelentkezik első-

sorban a fiúknál. A következő lecke a vérkeringéssel foglalkozik. Itt megismerkedünk az érhá-

lózattal, magával a vérrel, majd pedig a lecke végén a szívvel. A nyolcadik lecke az érzékelés. 

Itt kicsit részletesebben beszélünk a látásról, azután pedig rövidebben a hallásról, szaglásról 

és ízlelésről. A kilencedik lecke a bőrrel foglalkozik. Először beszélünk a faggyúmirigyekről és a 

hőszabályozásról, majd pedig a sérülésekről és a vérzésekről. A lecke végén pedig a bőrápolás 

és a tisztálkodás kerül terítékre. A tízedik lecke a szaporodás. Először bemutatjuk a férfi- és a 

női ivarszerveket, majd a várandósságról, szülésről és tejelválasztásról mondunk néhány mon-

datot. A lecke végén pedig megpróbáljuk a nőies-férfias megkülönböztetést megtenni. A ti-

zenegyedik lecke az ember egyedfejlődésével foglalkozik. Röviden tárgyaljuk az újszülöttkort, 

a csecsemőkort, a kisgyermekkort, a kölyökkort, a serdülőkort, az ifjúkort, a felnőttkort és az 

öregkort. A tizenkettedik lecke a betegségeket, fertőzéseket és járványokat tárgyalja. Megta-

lálható itt a fertőző betegségek megelőzése, a járványok kialakulása és a láz. A lecke végén 

röviden beszélünk a szenvedélybetegségekről is. A fejezet végén a Magyar kiválóságok cím 

alatt olvashatunk a hazai orvostudomány egyik úttörőjéről, Semmelweis Ignácról. A Hasznos 

weboldalak című oldalon pedig a Házi patika weblapját böngészhetjük, utána pedig izgalmas 

Kérdezz-felelek! típusú feladatokat kapnak a vállalkozó kedvű tanulók az összefoglaláshoz. A 

fejezet legvégén pedig egy grafikai összefoglalást találunk. 

A tankönyvhöz tartozó munkafüzetek (Természetismeret munkafüzet 5. és 6. évfo-

lyam) lényegében teljesen együtt haladnak a könyvekkel, a legtöbb esetben még a címek is 

azonosak. Minden fejezetben kimarad a Magyar kiválóságok és a Hasznos weboldalak című 
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rész, ezeknél a kiegészítő leckéknél nincsen semmi a munkafüzetben, hiszen ez a két anyagrész 

olvasmányként, illetve kiegészítő anyagként került be a tankönyvbe. A munkafüzetekben sze-

replő kérdések és feladatok részletes elemzése a következő fejezetben (3. fejezet) lesz olvas-

ható, ott minden feladattípust részletesen bemutatunk. Ennek a fejezetnek a következő rész-

ében pedig a tankönyvi fejezetek általános szerkezetét és alkotóelemeit fogjuk bemutatni, 

majd pedig a tankönyvi feladattípusokat és a grafika által felhasznált eszközöket ismertetjük. 
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2.1.2. A tankönyvi fejezetek és leckék szerkezete és alkotóelemei 

Az 5. osztályos és 6. osztályos tankönyvek egységes szerkezetben készültek, mind ötödikben, 

mind hatodikban hat-hat egységes szerkezetű fejezet alkotja a könyvet.  

 

 

A fejezetek első oldalai a fejezet címével kez-
dődnek, 
 
majd pedig a címnek megfelelő sorszámot ta-
láljuk meg a jobb oldalon. 
 
A fejezetek egy első oldallal kezdődnek, ame-
lyen esetenként két (ritkábban csak egy) ál-
landó elem van. Az első egy rövid leírás, amely 
elmondja, hogy mit is fogunk tanulni a követ-
kező leckében. 
 
 
A második elem a képzőművészeti alkotás 
képe, ami megpróbál párhuzamot teremteni a 
művészetek és az adott tananyag tartalma kö-
zött. Igyekeztünk (amennyire lehetett) hazai 
festők alkotásait kiválasztani, és azokból meg-
oldani ezeket a kicsiny művészeti foltokat.      
 

 

Ezután következnek a leckék. A leckék lecke-

címmel kezdődnek,  

 

majd pedig a leckén belüli számukat találjuk 

meg a bal oldalon. 

 

A leckék mindegyike egy kérdéssel vagy prob-

léma felvetésével kezdődik. Ezt a kérdést, 

problémát a lecke végére tisztába tudjuk tenni, 

a leckében tanult tudásanyag alapján.   

 

A lecke főszövegét belső címekkel próbáljuk 

meg tagolni. Ezek a belső címek megtörik a lec-

két, és elősegítik, hogy a diákok szakaszokra 

tudják osztani a szöveget. 

 

A szövegben pedig félkövér betűkkel emeljük ki 

a legfontosabb dolgokat. Ha végigolvassuk a 

félkövér szöveget, akkor a lecke velejét kive-

hetjük.  
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A főszöveg végén minden esetben egy Rövid 

összefoglalás található. Ez az összefoglalás 

olyan struktúrájú, hogy ha kizárólag ezt tanulja 

meg a diák, úgyis meglehet a kettes.  

 

A Rövid összefoglalás alatt minden esetben az 

Új fogalmak felsorolása található. Ez a rövid 

szószedet is a tanulást segíti.  

 

A lecke legvégén pedig kérdések és feladatok 

vannak. A kérdések és feladatok általában 

többfélék, így lehet köztük találni a rövid vá-

laszt igénylő feladatokat éppúgy, mint hosszú 

kifejtést, sőt otthoni munkát igénylőket is.  

 

A főszövegben számos kísérletet is leírunk. 

Ezeknek a kísérleteknek igyekszünk minden 

esetben berakni a fényképét (és nem csak egy 

képet).  

 

 

A „kisfiúval” megjelölt szövegrészekben általá-

ban valamilyen érdekességet találunk. Nem kö-

telező megtanulni, de általában érdekes. 

 

Másik leckében rajzokat láthatunk szép szám-

mal. Azoknál a folyamatoknál, ahol egy rajz se-

gíthet a megértésben, világos és egyszerű rajzo-

kat használunk.  

 

Olyan helyen, ahol valamilyen elkészíthető kí-

sérleti berendezésre, műszerre utalunk, ott 

megtalálható a Próbáld ki! felirat. Ezek az egy-

szerű kísérleti elrendezések olyanok, hogy a di-

ákok otthon is el tudják készíteni.  

 

Vannak olyan helyek a könyvben, amelyek defi-

níciókat (meghatározásokat) tartalmaznak. Eze-

ket a rövid szövegeket a legjobb szó szerint 

megtanulni. 
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Bizonyos leckékben kisebb-nagyobb táblázatok 

is szerepelnek. Ezekben a táblázatokban lévő 

adatok csak a jobb megértést szolgálják, ne ta-

nítsuk meg őket! 
 

Ugyanilyen táblázatok fordulhatnak elő a kérdé-

sek között. Ezeknek az adatait se tanítsuk meg! 

Természetesen lesznek olyan diákok, akik meg-

tanulják, de ez mindenképpen legyen önkéntes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Előfordul, hogy egy lecke olyan hosszú lenne, 

hogy nem fér el egy órában, ilyenkor a hossza 

két óra, és külön egységként, római eggyel és 

kettővel jelöljük.  

 

Előfordul a leckék között úgynevezett Projekt-

munka. Ezekben a leckékben a projekt folyása 

szerint vannak az alfejezetek. Először a tervezés-

sel kapcsolatos összefoglalót találjuk.  

 

A második részben pedig a jegyzőkönyv-készítés 

következik. A jegyzőkönyvkészítés közben elké-

szítjük a kitöltendő táblázatokat, megcsináljuk a 

grafikonokat, és minden szükséges dolgot össze-

gyűjtünk. 

 

 

 

 

 

 

 



FI -  505020501/1  Természet isme re t  5 .  |  F I -  505020601/1  Természet ism er et  6 .  –  Tanár i  kéz ikönyv  

 33 

A projektekben lehetnek speciális feladatok, fel-

hők megfigyelése, borultság mérése, de a csapa-

dék méréséhez a mérőeszközt is a diákoknak kell 

előállítaniuk. 

 

Olyan esetben, ha két részből áll a lecke (például 

itt Az időjárás megfigyelése I-II.), akkor az első fe-

lének végén nincs jelen a három záró elem, tehát 

hiányzik a Rövid összefoglalás, az Új fogalmak és 

a Kérdések. Ebben az esetben csak a második 

leckerésznek a végén van a mindkét részre vo-

natkozó lezárás.  

 

 

 

 

 

 

 

A fejezetek végén rövid összefoglalásokat talá-

lunk. Az összefoglalás röviden és tömören sum-

mázza a fejezetben megtalálható tananyag lé-

nyegét,  

 

majd pedig a fejezetek nagy többségében van 

egy olyan grafikus szervező, ami megkönnyíti az 

összeszedett gondolkodást.  
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Minden fejezet végén található egy olvasmány Ma-

gyar Kiválóságok címmel. Ebben az olvasmányban 

egy-két tudománytörténetileg jelentős kutató élet-

rajzával ismerkedünk meg. Itt nem elsősorban arra 

törekszünk, hogy az adott tudományterület legna-

gyobb alakját mutassuk be, mindössze példát sze-

retnénk adni, hogy a diákok is bátran tudjanak vá-

logatni.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejezet végi olvasmány mellett, ugyancsak min-

den fejezet végén, van egy kiegészítő anyag, amely 

hasznos weboldalakra vezeti el a diákokat. Igyekez-

tünk olyan weboldalakat megadni, amelyek évek 

hosszú során az adott címen rendelkezésre állnak.  

A weboldalakhoz pedig mindenhol kötöttünk egy-

egy érdekes feladatot, amit a diákok együtt tudnak 

megcsinálni.  
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2.1.3. A tankönyvek feladattípusai és grafikai eszközei 

A feladatok egy része a tankönyvben található. Ezek közül néhány egészen egyszerű típusú, 

rövid válaszokat igénylő feladat. Például: 

Sorolj fel néhány … ! 

Hasonlítsd össze a … ? 

Mi jellemző a … ? 

Mit nevezünk … ? 

Hogyan függ a … ? 

Mondj példát … ! 

Néha különféle anyagokat, élőlényeket kell jellemezni. Például: 

Mi a különbség a … ? 

Mit jelent az, hogy … ? 

Mit értünk az alatt, hogy … ? 

Milyen anyagokat … ? 

Mi a szerepe … ? 

Néha valamilyen anyag névjegyét kell írásban elkészíteni. Például: 

Készítsd el a … névjegyét ! 

Néhány feladatban meg kell magyarázni dolgokat. Például: 

Mit jelent az, hogy …? 

Miben különbözik a … ? 

Hasonlítsd össze … ! 

A feladatok között vannak olyanok, melyek egy rész (lecke) összefoglalását igénylik. 

Például: 

Foglald össze a … ! 

Határozd meg … ! 

Vannak gondolkodtató, történéseket végiggondoló kérdések. Például: 

Miért rendelnek el … ? 

Mikor lehet sikeres … ?   

Döntsd el … ! 

Miért alkalmas …? 

Számos helyen találkozhatunk kísérlettervezésre történő felhívással. Például: 

Tervezz kísérletet a … ! 

Hogyan választható szét a … ? 

Hogyan tudod kimutatni … ? 

Mivel tudod igazolni … ? 

Vannak egyszerű számítási feladatok. Például: 

Számold ki … ! 

A könyvben szereplő ábrák segítségével is készültek feladatok. Például: 

A …ábra segítségével jellemezd a … ! 

Válaszodhoz használd a ….ábrát ! 
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Adhatunk rajzolnivalót is a diákoknak. Például: 

Rajzold le a … ! 

Adhatunk a diákoknak táblázatos feladatot is. Például: 

Készíts táblázatot … ! 

És van néhány olyan feladat, ami közvetlenül valamilyen művészeti alkotásra utal. Pél-

dául: 

Milyen gondolatokat ébreszt benned Exupery A kis herceg című művében a …? 

Ugyancsak a tankönyvben, de a kiegészítő anyagban találhatók a bonyolultabb felada-

tok. Ezek a következők:  

Vitatechnika.  

Az osztály két táborra oszlik, és a diákok a terem két felében foglalnak helyet. Egy kér-

dés megvitatásában ellentétes véleményt kell képviselniük, az álláspontokat sorsolással lehet 

eldönteni. A két tábor tagjai felváltva mondanak érveket. A tanár vagy néhány kiválasztott diák 

a terem közepén áll, ő(k) a mérleg nyelve. Az érvek elhangzásával együtt folyamatosan mo-

zog(nak) a szerint, hogy melyik tábor érveit tartja (tartják) meggyőzőbbnek, hatásosabbnak. 

Híradó. 

Kreatív írás és beszédfejlesztő helyzetgyakorlat, amelyben 4–6 fős csoportok egy adott 

témáról interjút készítenek és híradást közölnek. A csoporttagok kijelölt szerepekkel dolgoz-

nak (riporter: aki kérdéseket ír, és kérdezi az interjú- vagy riportalany(oka)t; interjúalany vagy 

riportalany(ok): aki(k) adott szerepbe helyezkedve válaszolnak a kérdésekre; szerkesztő: aki a 

felkonferálást megírja a műsorba; bemondó: aki a felkonferálja a híradást, interjút, riportot). 

Lehetséges a feladatban további megkötés, feltétel, például tévécsatorna, műsor, médiatípus 

megnevezése. 

Eszmecsere. 

Diákpárok, együttműködő csoport tagjai, esetleg tanár és diák közt zajló rövid párbe-

széd, több mondatból álló, szöveges kifejtés az olvasott műről, műrészletről vagy bármely 

megvitatandó kérdésről, illetve megoldandó problémáról. Az eszmecsere lehetőséget ad meg-

egyezés keresésére, egymás gondolatainak megerősítésére vagy az álláspontok ütköztetésére. 

Közzététel. 

Az egy-egy feladaton, kérdésen, problémán önállóan dolgozó kooperatív csoportok a 

tanulási folyamat végén a többiek számára is hozzáférhetővé teszik eredményeiket, produk-

tumaikat. Magabiztos fellépésre tanít, fejleszti a beszédkészséget. Közzétételre a csoport vá-

laszthat egy képviselőt, kijelölheti a tanár a beszámoló tanulót, vagy a csoport tagjai a közzé-

tétel feladatait is megoszthatják maguk közt. Például az egyik csoporttag előad, a másik bizo-

nyító erejű idézeteket olvas fel, a harmadik jegyzeteket készít a táblára, a negyedik rövid ön-

értékelést ad a csoport teljesítményéről. A tanulási folyamat eredményei bemutathatók írás-

vetítővel, posztereken, PowerPointtal, interaktív táblán vagy előadással és táblai jegyzetek se-

gítségével. A hallgatóság a közzétételt követően kérdéseket tehet fel, elismerő véleményt 

mondhat vagy fejlesztő szándékú bírálattal élhet. 

Jelentés írása forrás alapján. 
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Fejleszti a kutató szemléletet, az önálló ismeretszerzésre való képességet. Mindenki 

választ egy kutatási témát, és azzal kapcsolatosan kérdéseket fogalmaz meg önmagának. Ezt 

követően különböző információforrásokat (könyv, internet) felhasználva igyekszik megvála-

szolni saját kérdéseit. A kutatási eredményeket rögzíthetjük. Ezek után megírjuk a jelentést az 

következő lépésekben: Tervezés: a gyűjtött információk áttekintése, kiemelések, súlyozás → 

vázlatírás: az ismeretek és a mondandó elrendezése grafikai szervezőkkel → átdolgozás, ki-

egészítés → szerkesztés, korrekció → közreadás. 

Párosító. 

A növények és az állatok felismerésére, nevük megtanulására is szolgálhat a jól ismert 

párosító, más néven memóriajáték. A játékhoz elsőként el kell készíteni a kártyákat. Az össze-

tartozó párok egyike egy állat vagy egy növény fotója, rajza, másik az állat vagy a növény neve 

legyen! Egy asztalon véletlenszerűen sorokba és oszlopokba kell rendezni a lefelé fordított 

kártyákat. A játékosok sorban egymás után megfordítanak egy tetszőleges kártyát, majd utána 

egy másikat. Ha a két kártya párt alkot, akkor a játékos leveheti azokat az asztalról, és ismét 

húzhat. A cél a kártyák helyének megjegyzése és a párok megtalálása. Az a játékos nyeri a 

játékot, akinek több párt sikerült összegyűjtenie. 

Kérdezz-felelek! 

Játékos ismétlés összefoglaló órákra. A tananyagot fel kell osztani témakörökre. A ta-

nulók 3-4 fős csoportokat alkotnak. Mindegyik csoport húz egy-egy témakört. A csoportok 

eggyel több A4-es papírlapot kapnak, mint ahány témakör van. A csoportok tagjai az egyik 

papírlapra írják fel kérdéseiket az általuk húzott témakörből. Legalább annyi kérdést kell írni, 

ahány tagú a csoport. Egy másik lapra a csoportok felírják válaszaikat saját kérdéseikre. Ez a 

lap náluk marad a játék során. Ezután a csoportok átadják a mellettük levő csoportnak a kér-

déseiket. A kérdéseket fogadó csoportok felírják válaszaikat egy lapra, majd visszaadják azt a 

küldő csoportnak. A válaszadásra 4-5 perc áll rendelkezésre (a tanár szól, amikor az idő lejárt, 

és át kell adni a válaszokat). A kérdezz–felelek addig tart, amíg minden csoport válaszolt mind-

egyik témakör kérdéseire. Az egyes témakörökre adott válaszok javítása a kérdéseket feltevő 

csoport feladata. A játék végén a kijavított válaszokat mindegyik csoport megkapja. A játékot 

az a csoport nyeri, amelyik a legtöbb pontot gyűjtötte a kérdésekre adott helyes válaszaival. A 

tanár a válaszadás közben ellenőrzi, hogy helyes válaszokat adtak-e a csoportok saját kérdé-

seikre. Szükség esetén segít a válaszok javításában is. 

 

A tankönyvekben igen sok képi, grafikai megoldást alkalmazunk. Elsőként 

szeretnénk bemutatni a kiegészítő anyag jelét, ami minden esetben kü-

lön, keretben áll, és egy gyermekfej jelzi. Ezt nem kötelező megtanulni, 

de számos esetben nagyon érdekes ismereteket hordoz. Természetesen 

vannak olyan osztályok, ahol ez is része lehet a tananyagnak.  
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Ezenkívül állandó (minden olvasmányban jelen lévő) két grafikai jel a Rö-

vid összefoglalás és az Új fogalmak jelzésére használt felkiáltójel, vala-

mint a kérdések és feladatok jelölésére használt kérdőjel. A felkiáltójel 

azt jelenti, hogy minden körülmények között tudni kell, a kérdőjel pedig 

a feladatok szerepére utal.  

 

Ha olyan kísérletet adunk, amit a gyerek bátran kipróbálhat akár ott-

hon is, akkor a Próbáld ki! feliratot írjuk nagy, színes betűkkel a kísér-

let elé. Ebben az esetben a diák akár otthon, egyedül is megcsinálhatja a kísérletet, semmi 

problémája nem származik belőle.  

 

Bizonyos esetekben ragaszkodunk néhány meghatározás megta-

nulásához. Ezeket a meghatározásokat kiemeljük, felírjuk a Meg-

határozás szót, és így, szó szerint várjuk vissza a szöveget. Néhány esetben ettől nem tudunk 

eltekinteni. 

 

A fényképeket a megtanultak illusztrálására szánjuk. Kísérletek képei, állat- és növényképek, 

időjárási képek, Magyarország nevezetes helyei stb. mind olyan témák, melyek fényképen sok-

kal jobban ábrázolhatók, mint egy egyszerű rajzon. 
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A rajzok között előszeretettel alkalmazunk olyan képeket, amiken bizonyos folyamatokat lehet 

bemutatni. Ezek lehetnek élettani folyamatok, időjárási folyamatok, bonyolult testfelépítést 

bemutató ábrák és földrajzi folyamatok. Itt azért alkalmazunk rajzokat, hogy az ábra legkisebb 

része is látható legyen, és a diákok jól tudják azonosítani.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Néhány helyen használunk egyszerűbb grafikonokat, tábláza-tokat. Ezeket elsősorban a peri-

odikus változásokat leíró jelenségek magyarázatánál alkalmazzuk.    
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Néhány helyen használunk olyan rajzokat, amikkel gyorsan és egyszerűen el tudjuk magya-

rázni, hogy hogyan kell például csapadékmérőt készíteni. Ezek az ábrák nagy segítséget adnak 

a kísérletek gyors elvégzéséhez.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elsősorban a földrajzi fejezetekben használunk olyan táblázatokat, amikben különböző mér-

tékegységeket váltunk át.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugyancsak leginkább a földrajzi fejezetekben használunk több ábrából álló képsorozatot, 

amely valamilyen földrajzi folyamat (például vetődés) kialakulását mutatja meg. 
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Az éghajlati résznél éghajlati diagramokat használunk, amelyek segítségével könnyű meghatá-

rozni adott hely hőmérsékleti és csapadékviszonyait.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És ugyancsak az éghajlati résznél használunk bizonyos speciális térképeket (pl. évi átlagos csa-

padékmennyiség, átlagos csapadékösszeg, napfénytartalom eloszlása), melyekkel gyorsan és 

könnyebben tudunk megtanítani néhány fontos dolgot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugyancsak néhány speciális térképet használunk az élővilággal foglalkozó fejezeteknél. Ezek a 

térképek pl. egy adott terület éghajlatával és élővilágával foglalkoznak. 
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Ugyancsak az élővilágot tárgyaló részeknél találhatók például az egyedfejlődéssel foglalkozó 

ábrák. Ezek az általában kör alakú ábrák jól és könnyen érthetően ábrázolják a bonyolult fej-

lődésű állatok egyed-fejlődését.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugyancsak itt találunk speciális, a táplálékhálózatokkal kapcsolatos ábrákat. Ezekből a tanulók 

könnyen meghatározhatják a fogyasztási láncok kialakulását, így pedig az egész táplálékháló-

zatot. 
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2.2. A tankönyvek nagy témakörei (tankönyvenként elkülönítve) 

2.2.1. A Természetismeret 5. osztályos tankönyv és munkafüzet 

Az anyagok világa 

 

Az anyagok jellemzése 

A lecke célja az anyagok tulajdonságainak megismerése. Elsősorban a halmazállapot, a szín, a 

szag és a vízben való oldódás kerül vizsgálatra. Nyomatékosítjuk, hogy akkor van különbség az 

anyagok között, ha egy vagy több tulajdonságuk eltér egymástól. A halmazállapotnál megem-

lítjük a szobahőmérsékletet, mint viszonyítási pontot. 

A lecke nagy része kötelező tananyag: egyrészt szöveg, másrészt pedig tanári kísérlet. 

Egyetlen kiegészítő anyag található a leckében, amikor a halmazállapot-változások kapcsán 

kitekintünk a vaskohászatra, és a fémtárgyak magas hőmérsékletű olvadáspontját említjük 

meg. 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő. A fejezet sokkal inkább egy 

előzetes összefoglaló az anyagok tulajdonságairól, mintsem egy valódi új lecke. 

Mivel a lecke kevés új ismeretet tartalmaz, inkább a diákok közös nevezőre hozásában 

van nagy szerepe, abban, hogy egységesen használják a fogalmakat, valamint hogy a kísérleti 

tapasztalatokat egységesen kezeljék. 

Az ajánlott feldolgozási mód a frontális tanulás, kiegészítve a tanári demonstrációval. 

Arra kell figyelni, hogy az óra végére a diákok egységesen használják a fogalmakat. A lecke 

végén a Rövid összefoglalást pontosan meg kell tanítani, és néhány kérdéssel ellenőrizni kell a 

tudást.  

A fejezet tanításához jó, ha van digitális anyag, de fontosabb, hogy rendelkezésre álljon 

a maga fizikai valójában néhány anyag, amin a színeket, szagokat, vízben való oldódást és a 

halmazállapotot tanulmányozni lehet. 

 

Az anyagok összetétele 

A lecke célja, hogy megkülönböztesse az egynemű anyagokat és a keverékeket. A diákoknak a 

meghatározás szintjén meg kell különböztetniük az egyes anyagokat. A könnyebb érthetőség 

miatt színes gyöngyök segítségével egy szimulációt mutatunk be, így próbáljuk az egynemű és 

keverék anyagokat jobban elkülöníteni. 

A lecke nagyon nagy része kötelező tananyag, egyrészt a szöveg, másrészt pedig a kí-

sérletek. Az lenne az igazán jó, ha a kísérleteket a tanulók önállóan tudnák elvégezni. A lecké-

ben két kiegészítő anyag található, egyrészt a már említett színes gyöngyökkel végzett szimu-

láció, másrészt pedig a vízkő. Ez a kiegészítő anyag röviden, de beszámol a háztartási gépekben 

a vízkő okozta eltömődésekről. 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő. Arra mindenképpen figyelni 

kell, hogy a kísérletezés ne húzódjon el, mert akkor könnyű kiszaladni az órából. A Próbáld ki! 

alatt lévő kísérletet célszerű a délutáni sávban (esetleg otthon) megcsináltatni. 
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Bár a lecke nem tartalmaz sok új ismeretet, nyomatékosan ki kell jelenteni, hogy na-

gyon fontos, és mindenképpen jól meg kell tanítani. Lényeges, hogy a diákok nagy biztonsággal 

kezeljék az egynemű és keverék anyagokat, mert erre támaszkodnak a későbbi tudnivalók. 

Az ajánlott tanítási mód egyrészt a frontális tanulás, másrészt pedig a diákok által el-

végzett tanulókísérlet. A két tanítási/tanulási módot kell keverten alkalmazni. Ideális esetben 

frontális bevezetést követően a tanulók elvégzik a tanulókísérleteket, és végül újra frontálisan 

összefoglaljuk az anyagot. 

A fejezet tanításához jó, ha van digitális anyag, de fontosabb, hogy rendelkezésre álljon 

a maga fizikai valójában néhány anyag a tanulókísérlethez. Ha meg tudjuk csinálni, akkor a 

tanulókísérlet elsőrendű fontosságú. Ha anyag- vagy eszközhiány miatt a tanulókísérlet nem 

oldható meg, akkor legalább tanári bemutató kísérletet csináljunk! 

 

Az anyagok halmazállapota 

A lecke célja, hogy a halmazállapotokat meghatározza és elkülönítse egymástól. A diákoknak 

tudniuk kell a három halmazállapotot, és ismerniük kell a halmazállapot-átalakulásokat. Tud-

niuk kell, hogy mi a különbség a szilárd, a folyékony és a légnemű halmazállapot között, és 

hogy a halmazállapot-átalakulásnál milyen folyamatok játszódnak le.  

A lecke nagy része kötelező anyag, de van két rövid kiegészítő anyag is. Az egyik a pá-

rolgásról és a kicsapódásról szól bővebben, míg a másik praktikus tanácsot ad a csövek téli 

víztelenítéséhez. A leckében vannak egyszerű kísérletek, amelyeket a diákoknak kellene tanu-

lókísérletként megcsinálni. Ha ez nem lehetséges, akkor legalább demonstrációs kísérletként 

mutassuk be a kísérleteket! 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő, de szervezetten kell vinni 

az órát, hogy ne csússzon szét. Ha úgy ítéljük meg, hogy a lecke túl hosszú, akkor a Próbáld ki! 

feliratú kísérletet adjuk fel otthoni munkának! A lényeg az, hogy tudatosan, a definíciókat pon-

tosan megtanítva, lépésről lépésre haladjunk, mert ha itt rossz definíciókat adunk, vagy kever-

jük a fogalmakat, akkor később ezt már nehezen fogjuk helyretenni.  

A lecke fontos új ismereteket tartalmaz, és nem csak a három halmazállapot, de az 

átmenetek neveit is meg kell tanulni. Nagyon fontos, hogy a diákok nagy biztonsággal kezeljék 

a fogalmakat, ha úgy látjuk, hogy ez egy óra alatt nem teljesül, akkor inkább szánjunk rá egy 

pluszórát! A meghatározásokat és a Rövid összefoglalásban található rajzos összefoglalást a 

diákoknak „álmukból felverve” is tudniuk kell. 

Az ajánlott tanítási mód egyrészt a frontális tanulás, másrészt pedig a diákok által el-

végzett tanulókísérlet. A két tanítási/tanulási módot keverten kell alkalmazni. Ideális esetben 

frontális bevezetést követően a tanulók elvégzik a tanulókísérleteket, és végül újra frontálisan 

összefoglaljuk az anyagot. 

A fejezet tanításához jó, ha van digitális szemléltetés, de fontosabb, hogy rendelke-

zésre álljon a maga fizikai valójában néhány anyag a tanulókísérlethez. Ha meg tudjuk csinálni, 

akkor a tanulókísérlet elsőrendű fontosságú. Ha anyag- vagy eszközhiány miatt a tanulókísér-

let nem oldható meg, akkor legalább tanári bemutató kísérletet csináljunk! 

Környezetünk anyagai: a levegő 
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A lecke célja, hogy a levegőről megosszon néhány alapvető információt. Ezek a levegő egy-

szerű kimutatása, a levegő nyomása és a nyomás hőmérséklet-függése, valamint a levegő ösz-

szetétele. Az összetétel ebben az esetben nitrogént, oxigént, szén-dioxidot, vízgőzt és por-

szennyezést jelent. A tanulóknak tudniuk kell a nyomás és légnyomás fogalomról, valamint a 

nyomás hőmérséklet-függéséről. Ismerniük kell a levegő fontosabb összetevőit, és tudniuk 

kell, hogy az oxigén táplálja az égést.  

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő. Az órát a legjobb úgy csi-

nálni, hogy a diákok saját maguk kísérletezhessenek, és így jussanak a megfelelő következte-

tésre. A kísérleteket sorrendben célszerű elvégezni, először a gázok összenyomhatóságának 

bizonyítását, majd pedig a nyomás hőmérsékletfüggését megismerni. Ezután jön egy egyszerű 

kísérlet a léggömbbel, majd pedig a levegő összetételére vonatkozó kísérletek következnek. 

Ha úgy ítéljük meg, hogy a kísérletek túl hosszúra nyúlnának, akkor szervezzünk 4-5 csoportot, 

és minden csoporttal egyetlen kísérletet végeztessünk el, majd az egyes csoportok mondják el 

az eredményeiket! 

A lecke fontos új ismereteket tartalmaz. Lényeges, hogy a diákok nagy biztonsággal 

kezeljék a fogalmakat. Ha úgy látjuk, hogy ez sorozatos kísérletekkel nem teljesül, akkor inkább 

alkossunk csoportokat, és így csináljuk meg a kísérleteket! A fogalmakat és a Rövid összefog-

lalást a diákoknak mindenképpen tudniuk kell. 

Az ajánlott tanítási mód egyrészt a frontális tanulás, másrészt pedig a diákok által el-

végzett tanulókísérletek. A két tanítási/tanulási módot keverten kell alkalmazni. Ideális eset-

ben frontális bevezetést követően a tanulók elvégzik a tanulókísérleteket, és végül újra fron-

tálisan összefoglaljuk az anyagot. 

A fejezet tanításához jó, ha van digitális anyag, de fontosabb, hogy rendelkezésre álljon 

a maga fizikai valójában néhány anyag a tanulókísérletekhez. Ha meg tudjuk csinálni, akkor a 

tanulókísérletek elsőrendű fontosságúak. Ha anyag- vagy eszközhiány miatt a tanulókísérlet 

nem oldható meg, akkor legalább csoportos (vagy tanári bemutató) kísérleteket csináljunk! 

 

Az égés 

Miután az előző leckében foglalkoztunk a levegővel, és megmutattuk, hogy a levegő egyik fon-

tos ismérve, hogy egyik összetevője táplálja az égést, itt most az égést vesszük sorra. Ebben a 

leckében tanulókísérleteket követően először meghatározzuk, hogy mi a feltétele az égésnek. 

Ezután ugyancsak kísérleteket követően maghatározzuk, hogy mit nevezünk gyors, és mit lassú 

égésnek. Végül pedig arról beszélünk, hogy az emberi testben hogyan megy végbe a lassú 

égés.  

A lecke nagy része kötelező anyag, mindössze két rövid kiegészítő anyag található itt. 

Az egyik a vas gyors égésével foglalkozik, míg a másik a nyári melegben kigyulladó szalmakaz-

lakról ír. A leckében vannak egyszerű kísérletek, amelyeket a diákoknak kellene tanulókísér-

letként megcsinálniuk. Ha ez nem lehetséges, akkor legalább demonstrációs kísérletként mu-

tassuk be a kísérleteket! 
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A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő, de szervezetten kell vinni 

az órát, hogy a tanulói kísérletek miatt ne essen szét. Ha úgy ítéljük meg, hogy a tanulói kísér-

letek túl hosszú időt vinnének el az órából, akkor itt is célszerű az osztályt több csoportra osz-

tani, a csoportokkal egy-egy kísérletet elvégeztetni, majd pedig közösen megbeszélni az ered-

ményeket. 

A lecke fontos új ismereteket tartalmaz. Mindenképpen tisztában kell lenni az óra vé-

gére három fogalommal, ezek a gyors égés, a lassú égés és a gyulladási hőmérséklet. A diákok-

nak nagy magabiztossággal meg kell tudniuk különböztetni az égés két formáját, és tudniuk 

kell, hogy a lassú égés a saját szervezetükben is lezajlik. A Rövid összefoglalás! mindenki szá-

mára kötelező alap. 

Az ajánlott tanítási mód egyrészt a frontális tanulás, másrészt pedig a diákok által el-

végzett tanulókísérletek. A két tanítási/tanulási módot keverten kell alkalmazni. Ideális eset-

ben frontális bevezetést követően a tanulók elvégzik a tanulókísérleteket (egyénileg vagy cso-

portosan), és végül újra frontálisan összefoglaljuk az anyagot. 

A fejezet tanításához jó, ha van digitális szemléltetés, de fontosabb, hogy rendelke-

zésre álljon a maga fizikai valójában néhány anyag a tanulókísérletekhez. Ha meg tudjuk csi-

nálni, akkor a tanulókísérletek elsőrendű fontosságúak. Ha anyag- vagy eszközhiány miatt a 

tanulókísérlet nem oldható meg, akkor legalább csoportos (vagy tanári bemutató) kísérleteket 

csináljunk! 

 

Tűzvédelem és tűzoltás 

Ebben a leckében az előzőhöz szorosan csatlakozva a tűzvédelem és a tűzoltás alapjait próbál-

juk meg letenni. Két fontos része van, a megelőzés és a tűzoltás. Azt javasoljuk, hogy osztály-

teremben ne végezzünk semmiféle kísérletet, viszont ha van rá lehetőségünk, akkor menjünk 

el a tűzoltók által tartott rendezvényre, tűzoltónapra, ahol a jelenlévő profi tűzoltók be tudják 

mutatni a tűzoltás veszélyességét. Ebben az esetben a tanóra akár el is maradhat, s helyette 

külső helyszínen kerül megrendezésre a tűzvédelmi és tűzoltási esemény. 

A lecke kötelező anyag, de saját kísérletek híján módunkban áll variálni, hogy mikor és 

hol tartjuk meg. A leckében egyetlen kiegészítő anyag található, egy rövid rész a tűzveszélyes, 

gyúlékony anyagokról és a rajtuk látható jelzésről. 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő, de itt a nagyfokú rugalmas-

ság indokolt. Ha bármilyen iskolán kívüli rendezvény lehetséges, akkor inkább tartsuk meg az 

órát ezen a külső rendezvényen! 

A lecke fontos új ismereteket tartalmaz. Mindenképpen tisztában kell lenni az óra (a 

rendezvény) végére négy fogalommal: a gyúlékony anyag, a tűzgyújtási tilalom, a tűzoltás és 

a tűzoltó készülék. Ugyancsak nagyon fontos, hogy a diákok tudják a tűzoltóság telefonszámát, 

és fel is tudják hívni, majd megfelelően tájékoztatni a hívást fogadó felet. 

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanítás. Itt nem tehetjük meg, hogy a diákokra bíz-

zuk, hogy mit tanulnak meg. Nagyon fontos tudniuk, hogy a legfontosabb a tűzesetek megelő-

zése, és ebben mindenkinek megvan a maga felelőssége. Nagyobb tüzek esetében pedig lé-

nyeges, hogy azonnal értesítsék a tűzoltókat. 
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A tanításhoz fontos, hogy legyenek filmrészletek, mert igazán csak így lehet megfele-

lően bemutatni a tűz pusztítását. Ha olyan szerencsénk van, hogy az osztályban van olyan 

apuka, aki tűzoltóként dolgozik, akkor mindenképpen beszéljünk vele, és hívjuk meg az órára, 

hogy meséljen a munkájáról! 

 

Környezetünk anyagai: a víz 

Ebben a leckében környezetünk egy újabb alapvető anyagára, a vízre kerül sor. Két fontos tu-

lajdonságcsoportot vizsgálunk, először a fizikai tulajdonságokat, majd pedig az oldódást. Az 

oldódás esetében tanulókísérlettel próbáljuk megosztani az ismereteket. Miután alapvetően 

tisztáztuk, hogy nemcsak szilárd anyagok képesek feloldódni, hanem folyadékok és gázok is, 

ezután egy keveset beszélünk a természetes vizekről. A leckében sok az új fogalom, ezért na-

gyon figyelni kell, hogy a diákok mindet elsajátítsák.  

A lecke nagy része kötelező anyag, mindössze egy rövid kiegészítő ismeret található itt. 

Ez a kiegészítő anyag a bepárlás fogalmával foglalkozik, és példaként a sós tengervízből a víz 

elpárologtatását hozza. A leckében van egyszerű kísérlet is (hipermangán oldódása), amelyet 

a diákoknak kellene tanulókísérletként megcsinálni.  

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő, de szervezetten kell vinni 

az órát, hogy a tanulói kísérlet miatt ne essen szét. Javasolt a tanulói kísérlet végrehajtása 

minden gyerekkel, mert nem hosszú, és bőven van időnk megcsinálni. Az új fogalmakat cél-

szerű két csoportba rendezni, és úgy megtanítani. Az első csoportba az oldatokkal kapcsolatos 

fogalmak (oldat, oldószer, oldott anyag, oldódás) tartoznak, míg a második csoport a vizekkel 

foglalkozik (természetes vizek, tengervíz, édesvíz, csapadékvíz). 

A lecke fontos ismereteket tartalmaz. Az óra végén a diákoknak tisztában kell lenniük 

a víz tulajdonságaival (fagyáspont, forráspont) és víznek, mint oldószernek a szerepével. A Rö-

vid összefoglalás! mindenki számára kötelező alap. 

Az ajánlott tanítási mód egyrészt a frontális tanulás, másrészt pedig a diákok által el-

végzett tanulókísérlet. A két tanítási/tanulási módot keverten kell alkalmazni. Jónak tűnik az a 

megoldás, hogy a tanár frontális bevezetéssel indít, majd a tanulók elvégzik a tanulókísérletet 

(ha lehet, mindenképpen egyénileg), és végül a tanár újra frontálisan összefoglalja az anyagot. 

A fejezet tanításához jó, ha van digitális anyag, de fontosabb, hogy rendelkezésre álljon 

a maga fizikai valójában anyag a tanulókísérlethez. Ha meg tudjuk csinálni, akkor a tanulókí-

sérlet elsőrendű fontosságú. Ha anyag- vagy eszközhiány miatt a tanulókísérlet nem oldható 

meg, akkor legalább csoportos (vagy tanári bemutató) kísérleteket csináljunk! 

 

Magyar kiválóságok (Olvasmány) 

Két híres magyarról, Gróf Széchenyi Ödönről és Irinyi Jánosról található egy rövid életrajz eb-

ben a részben. Ennek a megtanulása/megtanítása teljes mértékben a diákok haladási sebes-

ségének függvénye. Elképzelhető, hogy nem is próbálkozunk az anyag leadásával (esetleg házi 

feladatnak adjuk), de az is lehet, hogy még további híres magyarok/külföldiek életrajzait is 

feladjuk, akár az osztályt több csoportra osztva, majd egymásnak elmesélve a friss ismerete-

ket. 
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Hasznos weboldalak (Kiegészítő anyag) 

Itt a Magyar Tűzoltó Szövetség honlapját mutatjuk meg a diákoknak, és ehhez kapcsolódik egy 

komoly feladat. Ezt is csak a jobbakkal csináljuk meg, mert elég hosszú, és viszi az időt. Kevésbé 

jó diákokkal csak adjuk fel házi feladatnak, hogy nézzék meg a honlapot!  

 

Összefoglalás 

Az összefoglalásnál lényegében egy komplex gondolattérképpel foglaljuk össze az egész feje-

zetet. Itt is nagyban függ az osztály képességétől, hogy szánjunk-e órát az összefoglalásra. Na-

gyon jó osztály esetén feladhatjuk házi feladatnak, és anélkül, hogy közösen átvettük volna, 

írathatunk belőle dolgozatot. Talán érdemesebb együtt átvenni, mert sokkal jobban megma-

rad, és esetleges (a végén észrevett) hiányokat is tudjuk orvosolni. 

 

 

Élet a kertben 

 

Élő vagy élettelen 

Ennek a leckének a célja az élő és élettelen elkülönítése. Természetesen csak a tízévesek szint-

jén, de különbséget kell tennünk a két dolog között, mert ez a distancia lényeges a továbbha-

ladás szempontjából. Az élőlények tekintetében az anyagcsere (táplálkozás, légzés), a hely- és 

helyzetváltoztató mozgás, valamint a szaporodás és fejlődés lesznek azok a kulcsfogalmak, 

amik megléte az élet jelenlétét mutatja. A leckében nagyon fontos új fogalmak vannak, tehát 

hagyjunk elég időt arra, hogy a diákok megtanulják! 

A lecke nagy része kötelező anyag, mindössze egy rövid kiegészítő rész található itt. Ez 

a kötelező anyag a hely- és helyzetváltoztató mozgás mellett az úgynevezett belső mozgások-

ról (pl. gyomor mozgása) szól. A lecke alapvetően prelegáló részekből áll, de megfelelő képes-

ségű osztálynál meg lehet próbálni, hogy a diákok csoportmunkában szedjék össze az egyes 

élőlényeknek az életfunkciókra jellemző tulajdonságait, és azután egyeztessék azokat, majd a 

végén tanári segítséggel írják fel az összeset. 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő, inkább arra kell figyelni, 

hogy megfelelően tudjuk illusztrálni a tananyagot. Tanulói kísérletre nincsen lehetőség, ezért 

javasolt néhány alkalmasan elhelyezett kérdéssel feltörni az óra (az előadás) menetét, hogy 

rögtön lássuk, ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a könyvben vannak képek, a témá-

nak elengedhetetlen feltétele a megfelelő illusztráció, tehát vetített képeket, rövidfilmeket 

vigyünk be, és játsszunk le minél többfélét! 

A lecke fontos új ismereteket tartalmaz. Mindenképpen tisztában kell lenni az óra vé-

gére három fogalommal, ezek az anyagcsere, a helyváltoztató és a helyzetváltoztató mozgás. 

A diákoknak nagy magabiztossággal meg kell tudniuk különböztetni a mozgás két formáját, és 

tudniuk kell, hogy a szaporodás és a növekedés biztosítja az élőlények fennmaradását. A Rövid 

összefoglalás! mindenki számára kötelező alap. 
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A lecke tanításához egyrészt ajánlott a frontális tanítás, de kiegészítve lehetőleg sok 

diával, kisfilmmel. Az lenne a jó, ha a szöveges tanítási forma nem haladná meg az 5 percet, 

és utána valamilyen filmrészlettel vagy állóképpel tudnánk oldani az óra hangulatát. A fejezet 

tanításához nem kötelező, de jó, ha van digitális tananyag. 

 

A virágos növények testfelépítése 

A második lecke a növények jellemzőit taglalja. Kicsit szűken, csak a virágos növényekre kon-

centrálunk, mert a fejezet ezt követő részeiben ezekről az élőlényekről fogunk bővebben be-

szélni. Először felrajzoljuk a virágos növények általános testfelépítését, majd pedig részletesen 

megbeszéljük a gyökér, a szár, a levél, a virág és a termés legfontosabb tulajdonságait. Meg-

tanuljuk, hogy az élőlények testét felépítő anyagokat szerves anyagoknak nevezzük, hogy a 

gyökér, a szár és a levél a növény létfenntartó szervei, míg a virág és a termés a növény sza-

porítószerve. 

Az egész lecke fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Csak egy apró kiegészítő anyag 

van, tehát lényegében az egész leckét tudni kell. A leckében sok ábrát használunk, hiszen eze-

ken az ábrákon keresztül lényegesen könnyebb megvilágítani a növényi szervezet tulajdonsá-

gait. Bár számos új fogalommal ismerkedünk meg, elegendő a szerves anyagról, a növényi 

szervről, a létfenntartó szervről és a szaporító szervről tudni. Természetesen jobb diákoknál 

nem baj, ha ennél több szakszó marad meg a fejekben, esetleg egészen addig, míg a növény 

összes részét megtanulják. 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő, inkább arra kell figyelni, 

hogy megfelelően tudjuk illusztrálni a tananyagot. Tanulói kísérletre nincsen lehetőség, ezért 

javasolt néhány alkalmasan elhelyezett kérdéssel feltörni az óra (az előadás) menetét, hogy 

rögtön lássuk, ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a könyvben vannak képek, a témá-

nak elengedhetetlen feltétele a széles körű illusztráció: vetített képeket, rövidfilmeket is bevi-

hetünk az órára, hogy minél többféleképpen tudjunk szemléltetni. Nagyon fontos, hogy a diá-

kok tisztába jöjjenek a növények alapvető tulajdonságaival, ezért nagyon figyeljünk oda, és 

csak akkor menjünk tovább, ha az osztály tudja az addig elhangzottakat. 

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve minél több illusztrációval. Az 

lenne a jó, ha a szöveges tanítási forma nem haladná meg az 5 percet, és utána valamilyen 

filmrészlettel vagy állóképpel tudnánk oldani az óra hangulatát. A fejezet tanításához jó, de 

nem feltétlenül szükséges a digitális tananyag. A diákoknak nagy magabiztossággal meg kell 

tudni különböztetni szaporító és a létfenntartó szerveket, valamint tudniuk kell, hogy melyek 

a legfontosabb növényi részek. A Rövid összefoglalás! mindenki számára kötelező alap. 

 

A virág és a termés 

Ez a lecke a virág és a termés különbségét mutatja meg az egyszikű és a kétszikű virágoknál. 

Egyrészt részletesen megtanítja a virág részeit, másrészt pedig ismerteti a különbségeket, me-

lyek a kétféle virágot jellemzik. A virág megtanítása után a megporzás folyamata következik, 

majd pedig a magképződéssel fejeződik be az anyag. Új fogalomként először megtanítjuk a 
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virág részeit (porzó, termő, ivarlevelek, takarólevelek, csészelevelek, sziromlevelek, lepelleve-

lek), majd a megporzás fogalma zárja a leckét. 

Az egész lecke fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Csak két apró kiegészítő anyag 

van, tehát lényegében az egész leckét tudni kell. Sok ábrát használunk, hiszen ezeken az ábrá-

kon keresztül lényegesen könnyebb megvilágítani a növényi szervezet tulajdonságait. Bár szá-

mos új fogalommal ismerkedünk meg, de nem kell mindent tudni. Természetesen jobb diá-

koknál nem baj, ha minél több szakszó marad meg a fejekben, ez egészen addig mehet, amíg 

a virág összes részét megtanulják és tudják az ötösre pályázó diákok. A Próbáld ki! felirattal 

ellátott virágszerkezet-vizsgálatot, ha úgy ítéljük meg, adjuk otthoni feladatnak, így az órai 

munkára több idő marad. A megporzás folyamatát (ha lehet) mutassuk be egy rövid filmrész-

lettel! 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő, inkább arra kell figyelni, 

hogy megfelelően tudjuk illusztrálni a tananyagot. Tanulói kísérletre nincsen lehetőség, ezért 

javasolt néhány alkalmasan elhelyezett kérdéssel feltörni az óra (az előadás) menetét, hogy 

rögtön lássuk, ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a könyvben vannak képek, a témá-

nak elengedhetetlen feltétele a kimerítőbb illusztrálás, tehát vetített képeket, rövidfilmeket 

vigyünk be az órára, és játsszunk le minél többféle anyagot! Nagyon fontos, hogy a diákok 

tisztába jöjjenek a kétféle virág alapvető tulajdonságaival, ezért nagyon figyeljünk oda, és csak 

akkor menjünk tovább, ha az osztály már tudja az addig elhangzottakat! A megporzás és a 

magkezdemények fejlődése szintén nagyon fontos.  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve minél több illusztrációval. Az 

lenne a jó, ha a szöveges tanítási forma nem haladná meg az 5 percet, és utána valamilyen 

filmrészlettel vagy állóképpel tudnánk oldani az óra hangulatát. A fejezet tanításához jó, de 

nem elengedhetetlen a digitális tananyag. A diákoknak nagy magabiztossággal meg kell tudni 

különböztetni az egyszikű és a kétszikű virágot, illetve a megporzás lépéseit. A Rövid összefog-

lalás! mindenki számára kötelező alap. A Próbáld ki! szakasz az esetek többségében inkább 

otthonra való, amikor van elég idő a nyugodt munkára. 

 

A zöldségeskert növényei I-II. 

Ez az első olyan lecke, amely nagyságánál fogva akár két órát is igényelhet. Tulajdonképpen a 

legfontosabb zöldségeket és gyümölcsöket sorolja fel, ezek a paprika, a paradicsom, a burgo-

nya, a fejes káposzta, a vöröshagyma, a fokhagyma, a sárgarépa és a petrezselyem. Ezenkívül 

még van négy rövid kiegészítő anyag, érdekességekkel a zöldségek világából. Ebben a leckében 

megtanuljuk az egynyári és kétnyári növények definícióját és néhány fontos részletet a zöld-

ségekről. Az új fogalmak között bevezetjük a főgyökérzet, a mellékgyökérzet, a főeres levél, a 

mellékeres levél, a bogyótermés, a palánta, a hagyma, a gumó és a karógyökér fogalmát. Ez 

nagyon sok új fogalom, tehát előre tisztáznunk kell, hogy egy vagy két órában tanítsuk-e az 

anyagot. Az esetek többségében a két óra javasolt, de lehetnek olyan osztályaink, ahol (a ko-

rábbi tudásra építve) elegendőnek bizonyulhat az egy óra. 

Az egész lecke fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Csak négy apró kiegészítő 

anyag van, tehát lényegében az egész leckét (I+II) tudni kell. A leckében sok ábrát használunk, 
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hiszen ezeken az ábrákon keresztül lényegesen könnyebb megvilágítani a növényi szervezet 

tulajdonságait. Nagyon sok új fogalommal ismerkedünk meg, és ezeket tudni kell. Szerencsés, 

ha a zöldségnövényekről van néhány rövidfilmünk, mert azokban az osztályokban, ahol ezek 

távoli információk, a mozgóképes illusztráció nagyban segíti a megértést. 

A lecke feldolgozásához 90 perc (két iskolai óra) szokott elegendő lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk illusztrálni a tananyagot. Tanulói kísérletre nincsen lehetőség, 

de arra igen, hogy egy-egy zöldséget a diákok behozzanak az órára, és azok, akik bizonytala-

nok, tüzetesen megnézhessék. Javasolt néhány alkalmasan elhelyezett kérdéssel is feltörni az 

óra (az előadás) menetét, hogy rögtön lássuk, ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a 

könyvben vannak képek, a témának elengedhetetlen feltétele a több illusztráció, tehát vetített 

képeket, rövidfilmeket vigyünk be az órára, és játsszunk le minél többfélét! Nagyon fontos, 

hogy a diákok tisztába jöjjenek az egynyári és kétnyári növény fogalmával, valamint a zöldsé-

gek legfontosabb részeivel. 

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve minél több illusztrációval. Az 

lenne a jó, ha szöveges tanítási forma nem haladná meg az 5 perces ciklusokat, és utána vala-

milyen filmrészlettel vagy állóképpel tudnánk oldani az óra hangulatát. A fejezet tanításához 

jó, ha van digitális tananyag, de nem elengedhetetlen. A diákoknak nagy magabiztossággal 

meg kell tudniuk megkülönböztetni az egynyári és kétnyári növényeket és az órákon előfor-

duló zöldségeket. A Rövid összefoglalás! mindenki számára kötelező alap. Általában nagy kü-

lönbség van az egyes diákok között, de ne akarjunk minden apró-cseprő dolgot megtaníttatni 

velük! Ahhoz, hogy a diákok biztos tudással továbbmenjenek, elegendő a rövid összefoglalás-

ban leírtak visszaadása. 

 

A zöldségeskert gondozása 

A zöldségek megtanulása után következik egy olyan lecke, amely ezeknek a növényeknek a 

gondozásával foglalkozik. A leckében először szó esik a trágyázásról, majd pedig az ültetésről, 

mint fontos mozzanatról. Bár leírjuk a sortávolság és a tőtávolság fogalmát is, az új fogalmak 

között ezek már nem szerepelnek, mindenki számára csak a trágyázás, gyomlálás és egyelés 

jelenik meg kötelező fogalomként. Egy rövid bekezdést szentelünk még a gyomnövényeknek, 

aztán a lecke második felében áttérünk a földigiliszta bemutatására. Ez az egyetlen állat, amit 

bemutatunk mint az ember „segítőtársát”. A földigilisztával kapcsolatban mindössze két új fo-

galom lesz, ami kötelezően előfordul, ez a gyűrűsféreg és a bőrizomtömlő. A kötelező anyagok 

mellett három kiegészítő anyag és egy otthoni kísérlet (Próbáld ki!) van még a leckében.  

A lecke fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. A három kiegészítő anyagon kívül az 

egész leckét tudni kell. A Próbáld ki! esetében lehet otthoni munka a terráriumkészítés, de az 

osztályban is nyugodtan megcsinálhatjuk. Arra figyeljünk, hogy ne óra alatt, hanem például 

délután készítsük el a terráriumot! Emellett szerencsés, ha a földigilisztáról van néhány rövid-

filmünk, mert bizonyos osztályokban ez a fajta illusztráció nagyban segíti a pontos megértést. 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő, de szervezetten kell vinni 

az órát, hogy ne essen szét. Javasolt a tanári bemutató kísérlet (a földigiliszta bemutatása) 

végrehajtása, mert ez a kísérlet nem hosszú, és bőven van időnk megcsinálni. Az új fogalmakat 
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célszerű két csoportba rendezni, és úgy megtanítani. A lecke fontos ismereteket tartalmaz, az 

óra végén a diákoknak tisztában kell lenniük a növények ültetésével és a földigiliszta tulajdon-

ságaival. A Rövid összefoglalás! mindenki számára kötelező alap. 

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve minél több illusztrációval. Az 

lenne a jó, ha szöveges tanítási forma nem haladná meg az 5 perces ciklusokat, és utána vala-

milyen filmrészlettel vagy állóképpel tudnánk oldani az óra hangulatát. A fejezet tanításához 

jó, ha van digitális tananyag, de ez nem szükséges. Általában nagy különbség van az egyes 

diákok között, de ne akarjunk minden apró-cseprő dolgot megtanítani! Ahhoz, hogy a diákok 

biztos tudással továbbmenjenek, elegendő a rövid összefoglalásban leírtak visszaadása. 

 

Hívatlan látogatók a kertben 

Ebben a leckében a zöldségeskertben előforduló káros állatokat vesszük sorra. Először jön a 

burgonyabogár, azután a káposztalepke, végül pedig a házatlan csigák. Elég sok új fogalommal 

találkozunk a leckében, hiszen előfordul itt a rovar, a bogár, a lepke fogalma, de ezenkívül a 

teljes átalakulás és hozzá tartozva a pete, lárva, báb is a tananyag részét képezi. A lecke végén 

pedig a csigákkal kapcsolatban előfordul a puhatestű és a reszelő kifejezés. A kötelező részek 

mellett van egy kiegészítő anyag, ami a burgonyabogárral foglalkozik. 

Az egész lecke fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Csak egy kiegészítő anyag van, 

tehát lényegében az egész leckét tudni kell. A leckében több ábrát használunk, hiszen ezeken 

keresztül lényegesen könnyebb megvilágítani az állati szervezet tulajdonságait. Ha van lehe-

tőségünk, akkor használjunk rövidfilmeket, mert azzal még hatékonyabb lehet az oktatás. A 

teljes átalakulás meghatározását mindenképpen tudni kell.   

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő, de szervezetten kell vinni 

az órát, hogy ne essen szét. Javasolt a tanári bemutató kísérlet (ha tudunk szerezni burgonya-

bogarat, káposztalepkét és házatlan csigát), mert nem hosszú, és bőven van időnk megcsinálni. 

Az új fogalmakat célszerű két csoportba rendezni, és úgy megtanítani. Az első csoportban le-

gyenek a csoportokkal kapcsolatos (rovar, bogár, lepke, puhatestű), míg a másodikban a teljes 

átalakulással kapcsolatos (pete, lárva, báb) fogalmak. A lecke fontos ismereteket tartalmaz, az 

óra végén a diákoknak tisztában kell lenniük a legfontosabb kártevőkkel és tulajdonságaikkal. 

A Rövid összefoglalás! mindenki számára kötelező alap. 

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve minél több illusztrációval. Az 

lenne a jó, ha szöveges tanítási forma nem haladná meg az 5 perces ciklusokat, és utána vala-

milyen filmrészlettel vagy állóképpel tudnánk oldani az óra hangulatát. A fejezet tanításához 

jó, ha van digitális tananyag, de e nélkül is megoldható a tanítás. Ahhoz, hogy a diákok biztos 

tudással továbbmenjenek, elegendő a rövid összefoglalásban leírtak visszaadása. 

A gyümölcsöskert és a szőlő I-II. 

Ez a második olyan lecke, amely nagyságánál fogva akár két órát is igényelhet. Tulajdonképpen 

a legfontosabb gyümölcsöket sorolja fel, ezek az alma, az őszibarack, a szilva, a dió és a szőlő. 

Ezenkívül még van három rövid kiegészítő anyag, amelyik például érdekességeket tartalmaz a 

gyümölcsök világából, és egy otthon elvégezhető Próbáld ki! kísérlet. Ebben a leckében meg-
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tanuljuk az évelő növény és a csonthéjas termés definícióját és néhány fontos részletet a gyü-

mölcsökről. Új fogalmat alig vezetünk be, ezért lehet a leckét egyetlen óra alatt átvenni. Az 

esetek többségében azért a két óra a javasolt, de lehetnek olyan osztályaink, ahol (a korábbi 

tudásra építve) elegendőnek bizonyul az egy óra. 

Az egész lecke fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Csak három apró kiegészítő 

anyag van, tehát lényegében az egész leckét (I+II) tudni kell. Az anyagban sok ábrát haszná-

lunk, hiszen ezeken keresztül lényegesen könnyebb megvilágítani a növényi szervezet tulaj-

donságait. Szerencsés, ha a zöldségnövényekről van néhány rövidfilmünk, mert azokban az 

osztályokban, ahol ezek távoli információk, az ilyen típusú segítség nagyban segíti a megértést.  

A lecke feldolgozásához 90 perc (két iskolai óra) szokott elegendő lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot illusztrálni. Tanulói kísérletre nincsen lehetőség, 

de arra van lehetőség, hogy egy-egy gyümölcsöt a diákok behozzanak az órára, és azok, akik 

bizonytalanok, tüzetesen megnézhessék. Javasolt néhány alkalmasan elhelyezett kérdéssel is 

feltörni az óra (az előadás) menetét, hogy rögtön lássuk, ha megbicsaklik a megértés folya-

mata. Bár a könyvben vannak képek, a témának elengedhetetlen feltétele a széles körű illuszt-

ráció, tehát vetített képeket, rövidfilmeket vigyünk be az órára, és játsszunk le minél többfélét! 

Nagyon fontos, hogy a diákok tisztába jöjjenek az évelő növény és a csonthéjas termés fogal-

mával, valamint a gyümölcsök legfontosabb részeivel. 

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve minél több illusztrációval. Az 

lenne a jó, ha szöveges tanítási forma nem haladná meg az 5 perces ciklusokat, és utána vala-

milyen filmrészlettel vagy állóképpel tudnánk oldani az óra hangulatát. A fejezet tanításához 

jó, ha van digitális tananyag, de nem elengedhetetlen feltétel. A diákoknak nagy magabiztos-

sággal meg kell tudniuk különböztetni a gyümölcsöket egymástól. A Rövid összefoglalás! min-

denki számára kötelező alap. Általában nagy különbség van az egyes diákok között, de ne akar-

junk minden apró-cseprő dolgot megtanítani! Ahhoz, hogy a diákok biztos tudással tovább-

menjenek, elegendő a rövid összefoglalásban leírtak visszaadása. 

 

A gyümölcsöskert és a szőlő gondozása 

A gyümölcsök megtanulása után következik egy olyan lecke, amely ezeknek a gyümölcsöknek 

a gondozásával foglalkozik. A leckében először szó esik a trágyázásról, majd pedig a permete-

zésről, mint fontos mozzanatról. Külön fontos lépés a metszés, mint a fák kezelése. Ezután 

kerül sor az almamoly és a szilvamoly károkozó szerepének taglalására, végül pedig az élős-

ködő gombák (monília, peronoszpóra, lisztharmat) káros szerepének bemutatására.  

Két rövid kiegészítő anyag található a leckében, egyrészt a komposztkészítésről beszé-

lünk röviden, másrészt pedig a peronoszpóra és a lisztharmat jellegzetességeiről. Bár ez elég 

sok anyag, új fogalom mindössze kettő (komposzt, élősködő) szerepel a leckében; a nem kü-

lönösebben érdeklődő diákoktól csak ezeket kérjük vissza! 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő, de szervezetten kell vinni 

az órát, hogy ne csússzon szét. A lényeg az, hogy tudatosan, a definíciókat pontosan megta-

nítva, lépésről lépésre haladjunk, mert ha itt rossz definíciókat adunk, vagy keverjük a fogal-

makat, akkor később ezt már nehezen fogjuk helyretenni.  
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A lecke fontos új ismereteket tartalmaz. Kicsit furcsa, hogy csak két új fogalom van, de 

más a rövid, és más a hosszú távú cél. A Rövid összefoglalás anyagát a diákoknak feltétlenül 

tudniuk kell. 

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve minél több illusztrációval. Az 

lenne a jó, ha a szöveges tanítási forma nem haladná meg az 5 perces ciklusokat, és utána 

valamilyen filmrészlettel vagy állóképpel tudnánk oldani az óra hangulatát. A fejezet tanításá-

hoz jó, ha van digitális tananyag, de nem szükséges feltétele a feldolgozásnak. Mindenképpen 

jó, ha tudunk szerezni rövid filmrészleteket, és ezeket bemutatjuk az órán. A fejezet tanításá-

hoz hasznos lehet a digitális anyag. 

 

Környezetkímélő gazdálkodás 

Ez a lecke akár el is hagyható, ha elcsúsznánk az anyaggal. Később még lesz időnk máshol, más 

formában megtanítani. A lecke a környezetkímélő mezőgazdaságról szól. Az első része tulaj-

donképpen a műtrágyák és növényvédő szerek helyes használatáról szól, míg a második rész 

a kémiai vegyszerek nélküli mezőgazdaságot (biotermesztést) mutatja be. 

A leckében nincsen kiegészítő anyag, tulajdonképpen egy az egyben kiegészítő anyag-

nak vehető. A benne szereplő új fogalmak pedig a környezetkímélő gazdálkodás, a vetésforgó, 

a csalogató vetés, a riasztó vetés és a hernyóöv. 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő. Az a lényeg, hogy tudato-

san, a jó mezőgazdasági gyakorlatot szem előtt tartva tartsuk meg ezt az órát. Ebben az eset-

ben akár azt is megtehetjük, hogy az osztályt csoportokra bontjuk, majd a különböző csopor-

toknak különböző mezőgazdasági technológiákat kell megvédeniük. Az a lényeg, hogy az óra 

végén erősítsünk rá a biotermesztésre, és tegyük „győztessé” a technológiák között. Ha tu-

dunk, akkor rövid filmrészletekkel mutassuk be a technológiákat, ez sokkal informatívabb, 

mintha csak beszélnénk. 

A lecke fontos új ismereteket tartalmaz, ha tanítjuk az órát, akkor az új fogalmakat 

számon kell kérnünk. A Rövid összefoglalásban található anyagot a diákoknak „álmukból fel-

verve” is tudniuk kell. 

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve minél több illusztrációval. Az 

lenne a jó, ha szöveges tanítási forma nem haladná meg az 5 perces ciklusokat, és utána vala-

milyen filmrészlettel vagy állóképpel tudnánk oldani az óra hangulatát. A fejezet tanításához 

jó, ha van digitális tananyag, de nem elengedhetetlen. Mindenképpen jó, ha tudunk szerezni 

rövid filmrészleteket, és ezeket bemutatjuk az órán.  

 

 

Dísznövények, fűszernövények 

Ez a második olyan lecke, amit – ha el vagyunk csúszva – nyugodtan kihagyhatunk. A leckének 

két része van, egyrészt a minket körülvevő dísznövények, másrészt pedig a fűszernövények a 

feldolgozandó téma. Nincsen kiegészítő anyag, tulajdonképpen az egész lecke kiegészítő 

anyagnak vehető. Erre utal, hogy nem tartozik az anyagba Új fogalmak című rész.  
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A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő. A lecke érdekessége, hogy 

talán az egyik olyan fejezet, ahol a diákok tudása igen eltér egymástól. Azoknak a diákoknak, 

akik dísznövényeket, fűszernövényeket nevelnek, talán semmi újdonságot nem tudunk mon-

dani, viszont másoknak talán minden újdonság. Ezért itt is megtehetjük, hogy az osztályt cso-

portokra bontjuk, és a különféle csoportok különböző dísznövények vagy fűszernövények ne-

velését mondják el, majd pedig a csoportokat megkeverjük, és így haladunk tovább. Ha tu-

dunk, keressünk filmrészleteket, érdekesebb, mint az előadás. 

A lecke fontos új ismereteket tartalmaz, ha tanítjuk az órát, akkor ezt számon kell kér-

nünk. A Rövid összefoglalásban található anyagot a diákoknak „álmukból felverve” is tudniuk 

kell. 

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve minél több illusztrációval. Az 

lenne a jó, ha szöveges tanítási forma nem haladná meg az 5 perces ciklusokat, és utána vala-

milyen filmrészlettel vagy állóképpel tudnánk oldani az óra hangulatát. A fejezet tanításához 

hasznos lehet a digitális tananyag, de feltétlenül szükséges. Mindenképpen jó, ha tudunk sze-

rezni rövid filmrészleteket, és ezeket be tudjuk mutatni az órán.  

 

Magyar kiválóságok (Olvasmány) 

Két híres magyarról, Szent-Györgyi Albertről és Fazekas Mihályról található egy rövid életrajz 

ebben a részben. Ennek a megtanulása/megtanítása teljes mértékben a diákok haladási se-

bességének függvénye. Lehet, hogy nem próbálkozunk a tanítással (esetleg házi feladatnak 

adjuk), vagy még további híres magyarok/külföldiek életrajzait is feladhatjuk, akár az osztályt 

több csoportra osztva, hogy egymásnak meséljenek. 

 

Hasznos weboldalak (Kiegészítő anyag) 

Itt Bálint György honlapját, a balintgazda.hu-t mutatjuk be a diákoknak, és ehhez kapcsolódik 

egy komoly feladat. Lehetőleg a jobbakkal csináljuk meg, mert elég hosszú, és viszi az időt. 

Esetleg próbálkozhatunk azzal, hogy a két legutolsó leckét összevonjuk eggyé, és így lesz időnk 

itt a kreatív feladatot megoldani. Kevésbé jó diákok esetén pedig adjuk fel házi feladatnak, 

hogy nézzék meg a honlapot.  

 

Összefoglalás 

Itt lényegében egy komplex gondolattérképpel foglaljuk össze az egész fejezetet. Itt is nagyban 

függ az osztály képességétől, hogy szánjunk-e órát az összefoglalásra, vagy nagyon jó osztály 

esetén adjuk fel házi feladatnak, és úgy írassunk belőle dolgozatot, hogy nem vettük át előtte 

közösen. Lehetőleg inkább vegyük át, mert sokkal jobban megmarad, és esetleges a (végén 

észrevett) hiányokat is tudjuk pótolni. 

Ház körül élő állatok 

 

Állatok a ház körül 
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Ez a harmadik fejezet első leckéje. Idáig volt egy fizikai bevezető, majd következtek a növé-

nyek, s itt a harmadik rész, az állatok. Először a ház körül előforduló állatokat (leginkább ma-

darakat) vesszük sorra. Az első részben a házi veréb jön, majd a széncinege következik, végül 

pedig a füstifecske és a molnárfecske kerül sorra. A madarak téma befejezéseképp néhány 

szót szólunk a madárvédelemről, majd a lecke legvégén még megemlítjük a házi legyet.  

A leckében három kiegészítő anyagot találunk, a házi verébről, a széncinegéről és a 

füstifecskéről egyet-egyet. A madárvédelem részben lehetőségünk van (nem az órán, hanem 

délután vagy otthon) madáretető készítésére. Lehetőség szerint csináljunk fészekodút vagy 

madáretetőt. A leckében elég sok az új fogalom, ezek közül mindenképpen tudni kell a követ-

kezőket: fészeklakó fiókák, költöző madár, állandó madár, a légynél pedig a nyaló-szívó száj-

szerv.  

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő. Lényeges lenne, hogy a sta-

tikus képek mellett 2-3 perces rövidfilmekkel próbáljuk bemutatni a különféle madarakat. Ha 

olyan szerencsénk van, hogy van az iskolában kitömött madár, akkor azt is vigyük be az órára, 

és mutassuk be a diákoknak. Tulajdonképpen azt is megtehetjük, hogy csoportokra bontjuk az 

osztályt, minden csoport kap egy madarat, és arról kell összeszedniük a fontos dolgokat. A 

végén pedig az egyes csoportok elmondják az eredményüket, hogy ezt a többiek is fel tudják 

írni.   

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve minél több illusztrációval. Az 

lenne a jó, ha szöveges tanítási forma nem haladná meg az 5 perces ciklusokat, és utána vala-

milyen filmrészlettel vagy állóképpel tudnánk oldani az óra hangulatát. A fejezet tanításához 

jó, ha van digitális tananyag, de nélküle is megoldható az óra. A Rövid összefoglalás! mindenki 

számára kötelező alap. Általában nagy különbség van az egyes diákok között, de ne akarjunk 

minden apró-cseprő dolgot megtanítani! Ahhoz, hogy a diákok biztos tudással továbbmenje-

nek, elegendő a rövid összefoglalásban leírtak visszaadása. 

 

Állattenyésztés, állattartás 

Ebben a leckében röviden meghatározzuk az állattenyésztés és az állattartás fogalmát. A ha-

szonállatok tenyésztése során az ember kiválogatja azokat az egyedeket, amelyek tulajdonsá-

gait a legkedvezőbbnek tartja. A tenyésztés során a haszonállatoknak nagyon sok fajtája alakul 

ki, különböző eltérő tulajdonságokkal. A második részben pedig a felelős állattartásról beszé-

lünk röviden. Nyomatékosan meg kell tanítanunk, hogy az állatokat tilos bántalmazni és kí-

nozni. 

A leckében nem találunk kiegészítő anyagot, és az új fogalmak száma sem túl sok, mind-

össze a haszonállat, háziállat, tenyésztés és állattartási szabályok fogalmakat kell bevésnünk. 

Ha el vagyunk csúszva a tananyaggal, akkor ez a lecke az előzővel összevonható, és a két lecke 

egyetlen anyaggá alakítható. 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő. Az lenne a lényeg, hogy a 

statikus képek mellett 2-3 perces rövidfilmekkel próbáljuk bemutatni a különféle állattenyész-

tési formákat. Tulajdonképpen azt is megtehetjük, hogy csoportokra bontjuk az osztályt, min-

den csoport kap egy fogalmat (állattenyésztés, állattartás) és arról kell összeszedniük a fontos 
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tudnivalókat. A végén aztán az egyes csoportok elmondják az eredményüket, hogy ezt a töb-

biek is fel tudják írni.  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve minél több illusztrációval. Az 

lenne a jó, ha szöveges tanítási forma nem haladná meg az 5 perces ciklusokat, és utána vala-

milyen filmrészlettel vagy állóképpel tudnánk oldani az óra hangulatát. A fejezet tanításához 

jó, ha van digitális tananyag, de ez nem szükséges, nélküle is megoldható az óra. A Rövid ösz-

szefoglalás! mindenki számára a kötelező alap. Ahhoz, hogy a diákok biztos tudással tovább-

menjenek, elegendő a rövid összefoglalásban leírtak visszaadása. 

 

A baromfiudvar lakói 

Tulajdonképpen ez (és az ezt követő) lecke az igazán hangsúlyos a fejezetben. Ebben a lecké-

ben a legfontosabb baromfikról tanulunk. Legelőször megnézzük a madár csontvázát, majd 

pedig a tollát. Ezután megnézzük a tyúktojást, és elvégzünk néhány alapvető vizsgálatot. A 

csontváz vizsgálatát közösen végezzük el, de aztán a toll és a tojás vizsgálatát tegyük meg egyé-

nileg. Ezek után pedig részletesen beszélünk a házi tyúkról, a házi kacsáról és a házi lúdról. 

Nagyban segíti a megértést, ha élőben is meg tudjuk nézni az állatokat, különösen azokban a 

városi iskolákban előnyös ez, ahol nincsenek a gyerekek napi kapcsolatban ilyen állatokkal. 

A leckében összesen három rövid kiegészítő anyagot találunk. Ezek a kiegészítő anya-

gok nem túl nehezek, megtaníthatjuk minden diáknak. A lecke a következő új fogalmakat tar-

talmazza: madár, toll, pehelytoll, fedőtoll, evezőtoll, csőr, tojás és fészekhagyó. Ez soknak tű-

nik, de egy részüket tartalmazza a diákok aktív szókincse, így nem jelent külön munkát megta-

nulni.  

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő. Az lenne a lényeg, hogy a 

statikus képek mellett 2-3 perces rövidfilmekkel próbáljuk bemutatni a különféle baromfifor-

mákat. Tulajdonképpen azt is megtehetjük, hogy csoportokra bontjuk az osztályt, minden cso-

port kap egy állatot (házi tyúk, házi kacsa, házi lúd), és arról kell minden fontos dolgot össze-

szedniük a diákoknak. A végén pedig az egyes csoportok elmondják az eredményüket, hogy a 

többiek is fel tudják írni azt, ami fontos. 

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve minél több illusztrációval. Az 

lenne a jó, ha szöveges tanítási forma nem haladná meg az 5 perces ciklusokat, és utána vala-

milyen filmrészlettel vagy állóképpel tudnánk oldani az óra hangulatát. A fejezet tanításához 

jó, ha van digitális tananyag, de nem elengedhetetlen. A Rövid összefoglalás! mindenki szá-

mára kötelező alap. Bátran tanítsunk itt egy kicsit többet, mert a diákok előzetes ismeretei 

lehetőséget adnak a gyorsabb haladásra. 

 

 

 

Haszonállatok I-II. 

Ez megint egy olyan lecke, amely nagyságánál fogva akár két órát is igényelhet. Tulajdonkép-

pen a legfontosabb haszonállatokat sorolja fel, ezek a szarvasmarha, a juh, a kecske és a 
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disznó. Ezenkívül még van hat rövid kiegészítő anyag, amelyik például érdekességeket tartal-

maz a haszonállatok világából. Ebben a leckében megtanuljuk az szarvasmarha testfelépítését, 

táplálkozását, szaporodását és fajtáit, majd pedig a tejről tudunk meg néhány dolgot. Ezután 

csak röviden beszélünk a juhról és a kecskéről, majd a házi sertés következik. A sertés esetében 

ugyancsak beszélünk a testfelépítéséről, táplálkozásáról és a szaporodásáról. Az új fogalmak 

között bevezetjük a következőket: gerinces, emlős, pata, redős őrlőfog, kérődzés, összetett 

gyomor, tülkös szarv, tej, tejtermék, gyapjú, mindenevő, gumós őrlőfog és egyszerű gyomor. 

Ez nagyon sok új fogalom, tehát előre tisztáznunk kell, hogy egy vagy két órában tanítsuk-e az 

anyagot. Az esetek többségében a két óra javasolt, de lehetnek olyan osztályaink (nagyon rit-

kán), ahol (a korábbi tudásra építve) elegendőnek bizonyul az egy óra. 

Az egész lecke fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Hat apró kiegészítő anyag van, 

ezeket esetleg el lehet hagyni. A leckében sok ábrát használunk, hiszen ezeken az ábrákon 

keresztül lényegesen könnyebb megvilágítani az állati szervezet tulajdonságait. Szerencsés, ha 

a haszonállatokról van néhány rövidfilmünk, mert azokban az osztályokban, ahol ezek távoli 

információk, nagyban segítik a megértést. Természetesen még jobb, ha egyik órán élőben meg 

tudjuk nézni ezeket az állatokat. 

A lecke feldolgozásához 90 perc (két iskolai óra) szokott elegendő lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk illusztrálni a tananyagot. Tanulói kísérletre nincsen lehetőség, 

de arra igen, hogy a haszonállatokat esetleg élőben megnézzük. Javasolt néhány alkalmasan 

elhelyezett kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) menetét, hogy rögtön lássuk, ha megbi-

csaklik a megértés folyamata. Bár a könyvben vannak képek, a témának elengedhetetlen fel-

tétele a bővebb illusztráció, tehát vetített képeket, rövidfilmeket vigyünk be az órára, és játsz-

szunk le minél többfélét! Nagyon fontos, hogy a diákok tisztába jöjjenek a haszonállat fogal-

mával, és tudják a legfontosabb új fogalmakat.  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve minél több illusztrációval. Az 

lenne a jó, ha szöveges tanítási forma nem haladná meg az 5 perces ciklusokat, és utána vala-

milyen filmrészlettel vagy állóképpel tudnánk oldani az óra hangulatát. A fejezet tanításához 

jó, ha van digitális tananyag, de ez nem elengedhetetlen az eredményes tanításhoz. A diákok-

nak nagy magabiztossággal meg kell tudni különböztetni a haszonállatokat egymástól, és meg 

kell mondaniuk, hogy mire használjuk őket. A Rövid összefoglalás! mindenki számára kötelező 

alap.  

 

Magyar kiválóságok (Olvasmány) 

Két híres magyarról, Gróf Festetics Györgyről és Nagyváthy Jánosról található egy rövid élet-

rajz ebben a részben. Ennek a megtanulása/megtanítása teljes mértékben a diákok haladási 

sebességének függvénye.  

 

Hasznos weboldalak (Kiegészítő anyag) 

Itt a budapesti állatkert honlapját, a zoobudapest.hu-t mutatjuk be a diákoknak, és ehhez kap-

csolódik egy komoly feladat. Ezt is csak a jobbakkal csináljuk meg, mert elég hosszú, és viszi az 

időt.  



FI -  505020501/1  Természet isme re t  5 .  |  F I -  505020601/1  Természet ism er et  6 .  –  Tanár i  kéz ikönyv  

 59 

 

Összefoglalás 

Itt lényegében egy komplex gondolattérképpel foglaljuk össze az egész fejezetet. Nagyban 

függ az osztály képességétől, hogy szánjunk-e órát az összefoglalásra, vagy adjuk fel házi fel-

adatnak, és úgy írassunk belőle dolgozatot, hogy nem vettük át előtte közösen. Talán inkább 

vegyük át, mert sokkal jobban megmarad, és az esetleges hiányosságokat is tudjuk orvosolni. 

 

 

Az időjárás 

 

A levegő felmelegedése 

A negyedik fejezet az időjárással kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. A fejezet első leckéje 

a levegő felmelegedésével foglalkozik. Megtanuljuk, hogy a napsugárzás a földfelszínen ke-

resztül melegíti fel a légkört, majd pedig a hőáramlás szerepét ismerjük meg. Megtudjuk, hogy 

a domborzat hogyan befolyásolja a levegő felmelegedését, majd pedig a hővisszaverődésről 

tanulunk. A második szakaszban az üvegházhatásról adunk át ismereteket. A törzsanyagon kí-

vül a leckében található egy kiegészítő anyag is, valamint két Próbáld ki! kísérlet. Ezeket a kí-

sérleteket célszerű délután, illetve otthon megcsinálni, mert elég sok időbe telik az elvégzésük. 

A lecke néhány nagyon fontos új fogalmat tartalmaz, ezeket jól meg kell tanulni, mert csak így 

folytathatjuk jó hatásfokkal a munkát. 

Az egész lecke fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Egy apró kiegészítő anyag van, 

ezt nem javasolt elhagyni. A leckében sok ábrát használunk, hiszen ezeken az ábrákon keresz-

tül lényegesen könnyebb megvilágítani a levegő felmelegedését. Szerencsés, ha az üvegház-

hatásról van egy-két animációnk, mert azokban az osztályokban, ahol ezek még távoli infor-

mációk, nagyban segítik a megértést.  

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk illusztrálni a tananyagot. Tanulói kísérletre nincsen lehetőség 

(illetve túl hosszú lenne). Javasolt néhány alkalmasan elhelyezett kérdéssel is feltörni az óra 

(az előadás) menetét, hogy rögtön lássuk, ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a könyv-

ben vannak képek, a témának elengedhetetlen feltétele a bőséges illusztráció, tehát vetített 

képeket, animációkat vigyünk be az órára, és játsszunk le minél többfélét! Nagyon fontos, hogy 

a diákok tisztába jöjjenek a levegő felmelegedésének és az üvegházhatásnak a fogalmával, és 

tudják a legfontosabb új fogalmakat (légkör, időjárás, időjárási elemek, üvegházhatás).  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve minél több illusztrációval. Az 

lenne a jó, ha szöveges tanítási forma nem haladná meg az 5 perces ciklusokat, és utána vala-

milyen animációval vagy állóképpel tudnánk oldani az óra hangulatát. A fejezet tanításához jó, 

ha van digitális tananyag, de ez nem szükséges, nélküle is megoldható az óra. A Rövid össze-

foglalás! mindenki számára a kötelező alap.  

 

A levegő hőmérsékletének változása 
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Az időjárás-jelentések egyik legfontosabb adata, hogy milyen hőmérséklet várható a követ-

kező órákban, napokban. Ez a lecke lényegében ezzel a témával foglalkozik. Először a hőmér-

séklet napi járását állapítjuk meg, majd kiszámítjuk a napi középhőmérsékletet és a napi hőin-

gadozást. Ezután lényegében ugyanezt megcsináljuk a hónapokkal, s megvan a havi középhő-

mérséklet. A legvégén pedig az év tizenkét hónapját figyelembe véve kiszámítjuk az évi közép-

hőmérsékletet. Ezek után, a lecke végén teszünk egy rövid kitérőt, és a légkör magasságával 

változó hőmérséklettel is foglalkozunk. 

Az egész lecke fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Egy apró kiegészítő anyag van, 

ez pedig az üvegházhatáshoz (előző lecke) kapcsolódik. A leckében van egy Próbáld ki! rész, 

amit megint csak délután vagy otthon kellene megcsinálni, mert az órán nem lehet, túl sok 

időt venne el. A leckében több ábrát használunk, hiszen ezeken az ábrákon keresztül lényege-

sen könnyebb megvilágítani a levegő hőmérsékletének változását. Szerencsés, ha a történé-

sekről van egy-két animációnk, mert azokban az osztályokban, ahol ezek még távoli informá-

ciók, nagyban segítik a megértést. A fejezet tartalmaz két meghatározást is. Ezeket meg kell 

tanulni, mert csak így lehet tovább építkezni. 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot illusztrálni. Tanulói kísérletre nincsen lehetőség 

(illetve túl hosszú lenne). Javasolt néhány alkalmasan elhelyezett kérdéssel is feltörni az óra 

(az előadás) menetét, hogy rögtön lássuk, ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a könyv-

ben vannak képek, a témának elengedhetetlen feltétele a széles körű illusztráció, tehát vetí-

tett képeket, animációkat vigyünk be az órára és játsszunk le minél többfélét. Nagyon fontos, 

hogy a diákok tisztába jöjjenek a levegő felmelegedésének és lehűlésének a fogalmával, és 

tudják a legfontosabb új fogalmakat.  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve minél több illusztrációval. Az 

lenne a jó, ha szöveges tanítási forma nem haladná meg az 5 perces ciklusokat, és utána vala-

milyen animációval vagy állóképpel tudnánk oldani az óra hangulatát. A fejezet tanításához jó, 

ha van digitális tananyag, de ez nem elengedhetetlen feltétel. A Rövid összefoglalás! mindenki 

számára kötelező alap.  

 

Víz a légkörben 

Az időjárási folyamatokban alapvető szerepe van a levegőben lévő víznek. Ebben a leckében 

azt tanuljuk meg, honnan származik a levegő víztartalma. A leckét két részre oszthatjuk, az 

első részben a víz körforgásával foglalkozunk. Először meghatározzuk a felhő és a csapadék 

fogalmát, majd pedig (akár az órán elvégzett) Próbáld ki! segítségével magunk végzünk kísér-

letet, és így jutunk el a megfelelő következtetéshez. A víz körforgásának a végén pedig meg-

próbáljuk a természetbeli körforgást leírni. Ezután a második részben a csapadék fajtáival fog-

lalkozunk. Először megtanuljuk a domborzat szerepét a felhő- és csapadékképződésben, majd 

pedig végigvesszük a csapadékokat (köd, eső, hó, harmat, dér, zúzmara). Arra figyeljünk, hogy 

az óra végére a diákok megfelelően el tudják különíteni a csapadékok típusait! 

Az egész lecke fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Egy apró kiegészítő anyag van, 

ez pedig a levegő páratartalmához kapcsolódik. A leckében van egy Próbáld ki! rész, amit órán 
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is nyugodtan meg tudunk csinálni, mert nagyon rövid. A leckében több ábrát használunk, hi-

szen ezeken az ábrákon keresztül lényegesen könnyebb megvilágítani a tananyagot. Szeren-

csés, ha a történésekről van egy-két animációnk, mert azokban az osztályokban, ahol ezek még 

távoli információk, nagyban segítik a megértést. A fejezet tartalmaz három meghatározást is. 

Ezeket meg kell tanulni, mert csak így lehet tovább építkezni. 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot illusztrálni. Tanulói kísérletre itt van lehetőség, 

a Próbáld ki! elég rövid, hogy meg lehessen csinálni. Javasolt néhány alkalmasan elhelyezett 

kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) menetét, hogy rögtön lássuk, ha megbicsaklik a meg-

értés folyamata. Bár a könyvben vannak képek, azt gondolom, hogy a témának elengedhetet-

len feltétele a bőséges illusztráció, tehát képeket, animációkat vigyünk be az órára, és játsz-

szunk le minél többfélét! Nagyon fontos, hogy a diákok tisztába jöjjenek a víz körforgásával és 

a csapadék fajtáival.  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve minél több illusztrációval. Az 

lenne a jó, ha szöveges tanítási forma nem haladná meg az 5 perces ciklusokat, és utána vala-

milyen animációval vagy állóképpel tudnánk oldani az óra hangulatát. A fejezet tanításához jó, 

ha van digitális tananyag, de ez nem szükséges, nélküle is megoldható az óra. A Rövid össze-

foglalás! mindenki számára a kötelező alap.  

 

A szél 

A szél tulajdonképpen a levegőáramlás, amit a légnyomáskülönbség alakít ki. Tehát az időjá-

rás-változással (erős lehűlés vagy felmelegedés) módosul a levegő légnyomása, és kialakul a 

szél. Ebben a leckében először a légnyomás mérésére alkalmas berendezést készítünk (napok-

kal az óra előtt), és naponta mérjük a légnyomás változását. Ha ezt néhány napon át elvégez-

tük, akkor elegendő adatunk lesz, hogy az órán a légnyomáskülönbségekről érdemben tudjunk 

beszélni. Ha már tudjuk, hogyan jön létre a szél, akkor meghatározzuk, hogy honnan fúj, és 

ezzel el tudjuk nevezni. Az óra végén pedig néhány gondolat következik, ami a környezetbarát 

áramtermelésre hívja fel a figyelmet. A leckében elég sok új fogalom van, amelyeknek a pontos 

meghatározása fontos (ilyenek a légnyomás, szél, szélcsend, szellő, viharos szél, orkán és szél-

erőmű). 

Az egész lecke fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Nincs kiegészítő anyag benne, 

viszont elő kell készülnünk (több napra előre) egy légnyomásváltozás-mérő elkészítésével. A 

leckében több ábrát használunk, hiszen ezeken az ábrákon keresztül lényegesen könnyebb 

megvilágítani a szél kialakulását. Szerencsés, ha a történésekről van egy-két animációnk, mert 

azokban az osztályokban, ahol ezek még távoli információk, nagyban segíthetik a megértést. 

A fejezet tartalmaz egy meghatározást is. Ezt meg kell tanulni, mert csak így lehet tovább épít-

kezni. 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot illusztrálni, és készítsük el előre a mérőeszközt. 

Javasolt néhány alkalmasan elhelyezett kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) menetét, hogy 
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rögtön lássuk, ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a könyvben vannak képek, a témá-

nak elengedhetetlen feltétele a bőséges illusztráció, tehát képeket, animációkat vigyünk be az 

órára, és játsszunk le minél többfélét!  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a légnyomásméréssel, amit ad-

junk a diákoknak feladatul! Az lenne a jó, ha szöveges tanítási forma nem haladná meg az 5 

perces ciklusokat, és utána valamilyen animációval vagy állóképpel tudnánk oldani az óra han-

gulatát. A fejezet tanításához jó, ha van digitális tananyag, de ez nem elengedhetetlen. A Rövid 

összefoglalás! mindenki számára kötelező alap. 

 

Veszélyes időjárási jelenségek 

Ebben a leckében megpróbáljuk összefoglalni a veszélyes időjárási jelenségeket. Ezek tulaj-

donképpen már többé-kevésbé ismeretek, de azért jó, ha átvesszük, és pontosan ugyanazt 

fogjuk alatta érteni. Először a riasztást tanuljuk meg. Sárga, narancs és vörös riasztás van, mi-

nél sötétebb a szín, annál komolyabb a riasztás. Általánosan elmondható, hogy veszélyes idő-

járás esetén (amennyiben lehet) kerüljük a szabadban tartózkodást. Különösen igaz ez a vil-

lámlás esetére. A Balaton körzetében pedig viharjelző szolgálat működik, és a tó fölé érkező 

szél erősségétől függ a vihar nagysága. A veszélyes időjárási jelenségek esetében a következő 

új fogalmakat kell megtanulni: veszélyes időjárási helyzet, riasztás, zivatar, villámlás, jégeső, 

ónos eső, szélvihar és viharjelzés. 

Az egész lecke fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Csak egy kiegészítő anyag van 

benne. A leckében több ábrát használunk, hiszen ezeken az ábrákon keresztül lényegesen 

könnyebb megvilágítani a veszélyes időjárási jelenségek kialakulását. Szerencsés, ha a törté-

nésekről van egy-két filmünk vagy animációnk. Sok új fogalmat tartalmaz a lecke, de az új fo-

galmak jelentős része már ismert. 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot illusztrálni. Javasolt néhány alkalmasan elhelye-

zett kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) menetét, hogy rögtön lássuk, ha megbicsaklik a 

megértés folyamata. Bár a könyvben vannak képek, a témának elengedhetetlen feltétele a 

bőséges illusztráció, tehát képeket, filmeket, animációkat vigyünk be az órára, és játsszunk le 

minél többfélét! Nagyon fontos, hogy a diákok tisztába jöjjenek a veszélyes időjárási jelensé-

gekkel.  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákoktól származó történe-

tekkel. Talán minden diáknak van valami veszélyes időjárási jelenséget illusztráló története. 

Az lenne a jó, ha szöveges tanítási forma nem haladná meg az 5 perces ciklusokat, és utána 

valamilyen filmmel, animációval vagy állóképpel tudnánk oldani az óra hangulatát. A fejezet 

tanításához jó, ha van digitális tananyag, de ez nem elengedhetetlen. A Rövid összefoglalás! 

mindenki számára kötelező alap. Az aránylag sok új fogalomtól nem kell megijedni, az óra 

könnyen teljesíthető. 

Az időjárás megfigyelése I-II. 

Ez a két óra projektmunka keretében kerül megvalósításra. A legjobb az lenne, ha a két órát 

egymáshoz képest eltolva, legalább egy hónap különbséggel hajtanánk végre. Az első órán 
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csoportokra oszlanánk, és kihelyeznénk a mérőeszközöket, megcsinálnánk a jegyzőkönyveket. 

Aztán egy hónapig az egyes csoportok méréseket végeznének, majd a hónap végével egy órán 

összesítenénk a mért értékeket, és megmutatnánk egymásnak az adatokat. Tehát először (az 

első óra legelején) megtervezzük a megfigyelést, felosztjuk a csoportokat, és minden csoport 

elkészíti azt a jegyzőkönyvet, amit egy hónapig tölteni fog. Ezután elkészítjük a mérőeszközö-

ket. A felhők megfigyelése a legegyszerűbb, nem kell hozzá eszköz, de minden nap (reggel, 

délben és este) fel kell írnunk a felhők alakját, színét, hullik-e belőlük csapadék, milyen heves 

a csapadékhullás. A második csoport a borultságot vizsgálja. Az ide tartozó tanulók azt állapít-

ják meg, hogy az ég hányad részét borítják felhők. Az égboltot négy részre osztják (képzelet-

ben), majd megmondják, hogy a negyedekben található-e felhő. Felhőtlen időben nincs felhő 

az égen, míg borult időben az égbolt teljes hányadát eltakarják. Ezután a csapadék mennyisé-

gének a mérése következik. A könyvben található csapadékmérő rajz alapján elkészítik a csa-

padékmérőt, és minden reggel azonos időpontban leolvassák, hogy hány mm csapadék hullott 

a megelőző 24 órában. A szél irányának meghatározásához egyszerű széliránymérőt csinálunk, 

az erősségét pedig egyszerű megfigyelés alapján megbecsüljük. A hőmérséklet megfigyelésé-

hez legalább két hőmérőt helyezzünk el, egyet a talaj felszínén, egyet pedig két méter magas-

ságban! A hőmérőket árnyékoljuk be, hogy a közvetlen napsütés ne érje őket, majd előre meg-

határozott időpontokban olvassuk le a hőmérsékletet! A légnyomást barométerrel tudjuk egy-

szerűen megmérni. Ha jelentősen csökken a légnyomás, akkor esős, szeles idő jön, ha viszont 

tartósan nő a légnyomás, akkor valószínűleg napsütéses idő várható. 

A lecke alapvetően más felépítésű, mint az eddigi leckék. Nincsen tanulnivaló, hanem 

az időjáráshoz tartozó megfigyeléseket kell elvégezni. A leckében több ábrát használunk, hi-

szen ezeken az ábrákon keresztül lényegesen könnyebb az időjárási jelenségeket mérő eszkö-

zöket elkészíteni. 

A lecke feldolgozásához 90 perc (két iskolai óra) plusz egy hónapnyi mérési időszak 

elegendő szokott lenni. Arra kell figyelni, hogy megfelelően alakítsunk csoportokat, és megfe-

lelően tudjuk az időjárási tényezőket mérni. Minden csoporthoz rendeljünk egy csoportveze-

tőt, aki elég megbízható ahhoz, hogy a mérés rendben végbemenjen! 

Ajánlott tanítási mód a csoportos munka, hiszen minden időjárási elem külön mérhető, 

és külön csoport diák lehet a felelőse. Az külön jó lenne, ha az órákon a manuális munka mel-

lett be tudnánk mutatni néhány időjárással kapcsolatos filmet. 

 

Magyar kiválóságok (Olvasmány) 

Két híres magyarról, Schenzl Guidóról és H. Bóna Mártáról található egy rövid életrajz ebben 

a részben. Ennek a megtanulása/megtanítása teljes mértékben a diákok haladási sebességé-

nek függvénye. Előfordulhat, hogy csak házi feladatnak adjuk fel, vagy még azt sem, de az is 

lehet, hogy további híres magyarok életrajzaival is foglalkozunk.  

Hasznos weboldalak (Kiegészítő anyag) 

Itt az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapját, a met.hu-t mutatjuk be a diákoknak, ehhez 

kapcsolódik két komoly feladat. Ezek a feladatok különösen a projektmunkát követő időben 

nagyon hasznosak, mert így lehetőség van a saját és a hivatalosan mért adatok összevetésére. 
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Összefoglalás 

Itt lényegében egy komplex gondolattérképpel foglaljuk össze az egész fejezetet. Nagyban 

függ az osztály képességétől, hogy szánjunk-e órát az összefoglalásra, vagy nagyon jó osztály 

esetén adjuk fel házi feladatnak, és úgy írassunk belőle dolgozatot, hogy nem vettük át előtte 

közösen. Én azt javaslom, hogy inkább vegyük át, mert sokkal jobban megmarad, és esetleges 

(a végén észrevett) hiányokat is tudjuk orvosolni. 

 

 

Környezetünk ábrázolása, a térkép 

 

A térkép 

Az ötödik fejezet a földrajzot kezdi el, és a környezetünk ábrázolását járja körbe. Először a 

környezet ábrázolását vesszük górcső alá, és eljutunk a felülnézeti ábrázoláshoz, amely az 

alaprajznak megfelelően arányosan kicsinyítve mutatja be a területet. Lényegében ezzel el-

érünk a térképi ábrázoláshoz, azzal a kitétellel, hogy ezeknek a képeknek saját jelrendszere 

van. Miután meghatároztuk tehát, hogy mi a térkép, a méretaránnyal kezdünk foglalkozni. A 

lecke utolsó részében pedig a térképek fajtáit vesszük sorra. Ez a lecke elég sok új fogalmat 

tartalmaz, ezért fokozottan figyeljünk arra, hogy ezeket (térkép, méretarány, vonalas arány-

mérték, alaprajz, térképvázlat, útvonalrajz, helyszínrajzi térkép, domborzati térkép, közigaz-

gatási térkép, szaktérkép és kontúrtérkép) nagyon pontosan megtanítsuk! 

Az egész lecke nagyon fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Nincsen benne kiegé-

szítő anyag. A leckében több ábrát használunk, hiszen ezeken az ábrákon keresztül lényegesen 

könnyebb megvilágítani a térképek sokféleségét. Szerencsés, ha van egy-két animációnk, mert 

azokban az osztályokban, ahol ezek még távoli információk, nagyban segítik a megértést. Sok 

új fogalmat tartalmaz a lecke, és nagyon oda kell figyelni az új fogalmak megtanítására.  

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot (a térképeket) illusztrálni. Javasolt néhány al-

kalmasan elhelyezett animációval, kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) menetét, hogy rög-

tön lássuk, ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a tankönyvben vannak képek, azt gon-

dolom, hogy a témának elengedhetetlen feltétele a széles körű illusztráció, tehát vetíthető 

képeket, filmeket, animációkat vigyünk be az órára, és játsszunk le minél többfélét! Nagyon 

fontos, hogy a diákok tisztába jöjjenek a térképek sokféleségével.  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákok csoportjaitól származó 

rövid térképes példákkal.  

Az lenne az igazán jó, ha minden diák tudna térképeket hozni példa gyanánt, és a szö-

veges (prelegáló) tanítási forma nem haladná meg az 5 perces ciklusokat. Utána valamilyen 

filmmel, animációval vagy állóképpel tudnánk oldani az óra hangulatát. A fejezet tanításához 

jó, ha van digitális tananyag, de akár nélküle is megoldható az óra. A Rövid összefoglalás! min-

denki számára kötelező alap. Az aránylag sok új fogalomtól nem kell megijedni, az óra megfe-

lelő motivációval teljesíthető. 
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A térkép jelrendszere I-II. 

A most következő lecke is két órát vesz igénybe, mert annyi a meghatározás és az új fogalom. 

Tulajdonképpen a térképek jelrendszerével foglalkozunk. Először kiterítünk magunk elé egy 

turistatérképet, és megnézzük, hogy milyen jelzéseket látunk rajta. Láthatunk fontosabb épü-

leteket, műemlékeket, természeti látnivalókat stb. A jelentéseket a térkép egy jól elhatárolt 

részén, a jelkulcsban tüntetik fel. Ezenkívül berajzolják a térképbe a turistautakat is. Ha három 

dimenzióban akarjuk megnézni egy adott terület térképét, akkor a domborzati modellhez kell 

fordulnunk. A domborzati modellen például színekkel jelölik az adott terület tengerszint feletti 

magasságát. Ezeket a kódokat meg kell tanulni! A térképek alkalmasak a magasság ábrázolá-

sára is. Ez a magasság két pont egymáshoz viszonyított magassága. Ezt a magasságot ábrázol-

hatjuk színekkel, de szintvonalak segítségével is. A térképek jelrendszerével foglalkozó lecké-

ben a következő új fogalmakat kell elsajátítani: jelrendszer, jelmagyarázat, turistajelzés, dom-

borzat, síkság, alföld, fennsík, domb, dombság, hegy, hegység, középhegység, magashegység, 

hegygerinc, völgy, medence, színfokozatos ábrázolás, színkulcs és szintvonal. Ez nagyon sok 

fogalom, ezért nagyon figyeljünk oda, hogy a diákoknak sikerüljön megtanulni! 

Az egész lecke nagyon fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Két kiegészítő anyag 

található benne, amiket, ha úgy ítéljük meg, ki lehet hagyni. A leckében több ábrát használunk, 

hiszen ezeken az ábrákon keresztül lényegesen könnyebb megvilágítani a térképek sokfélesé-

gét. Szerencsés azonban, ha van egy-két animációnk is, mert időben jobban használhatók. Sok 

új fogalmat tartalmaz a lecke, és nagyon oda kell figyelni ezek megtanítására. 

A lecke feldolgozásához 90 perc (két iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot (a térképeket) illusztrálni. Javasolt néhány al-

kalmasan elhelyezett animációval, kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) menetét, hogy rög-

tön lássuk, ha megbicsaklik a megértés folyamata. A témának elengedhetetlen feltétele a szé-

les körű illusztráció, tehát képeket, filmeket, animációkat vigyünk be az órára, és játsszunk le 

minél többfélét! Nagyon fontos, hogy a diákok tisztába jöjjenek a térképek sokféleségével.  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákoktól származó rövid pél-

dákkal. Az lenne az igazán jó, ha minden diák tudna térképeket hozni példa gyanánt, és a szö-

veges (prelegáló) tanítási forma nem haladná meg az 5 perces ciklusokat. Utána valamilyen 

filmmel, animációval vagy állóképpel tudnánk oldani az óra hangulatát. A fejezet tanításához 

jó, ha van digitális tananyag, de ez nem szükséges, nélküle is megoldható minden. A Rövid 

összefoglalás! mindenki számára kötelező alap. Az aránylag sok új fogalomtól nem kell meg-

ijedni, az óra megfelelő motivációval teljesíthető. 

 

Tájékozódás az iránytű és a térkép segítségével I-II. 

Ez a kettős lecke tulajdonképpen a gyakorlatban próbálja meg kiterjeszteni a térképpel (és az 

iránytűvel) kapcsolatban tanultakat. Ennél a dupla leckénél nagyon fontos, hogy kimenjünk a 

terepre, megfelelő számú térképet és iránytűt vigyünk magunkkal, és próbáljuk meg a való-

ságban elpróbálni, amit a tanár megmutat. Még jobb, ha a két órát felosztjuk, először egy ter-
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mészeti környezetet (turistatérképpel) választunk, míg másodszorra egy városban, keresőhá-

lózattal ellátott térképpel próbálunk tájékozódni. A dupla óra elején az iránytűvel foglalko-

zunk, majd a turistatérképet megpróbáljuk betájolni. Az első óra második felében pedig ezen 

a turistatérképen próbáljuk megkeresni magunkat. A második óra elején a várostérképek ke-

resőhálózatával ismerkedünk meg, majd röviden beszélünk a digitális térképről. Az óra végén 

pedig (ha van időnk) az iránytű nélküli tájékozódásról ejtünk néhány szót. A leckében az új 

fogalmak száma nem túl sok (világtájak, iránytű, tájolás, keresőhálózat), de ahhoz, hogy mind-

ezek a fogalmak a gyerekek eszköztárába átmenjenek, keményen kell tanulniuk. 

Az egész lecke nagyon fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Két kiegészítő anyag 

található benne az iránytűről és az északi irány iránytű nélküli meghatározásáról, amiket, ha 

úgy ítéljük meg, ki lehet hagyni. A leckében több ábrát használunk, hiszen ezeken az ábrákon 

keresztül lényegesen könnyebb megvilágítani a térképek sokféleségét. Szerencsés azonban, 

ha ki tudunk menni a szabadba, és minden diák maga próbálkozik meg a tájolással. Aránylag 

kevés új fogalmat tartalmaz a lecke, de nagyon oda kell figyelni az új fogalmak megtanítására. 

A lecke feldolgozásához 90 perc (két iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot prezentálni. Mindenképpen javasolt, hogy eze-

ket az órákat tartsuk terepen. Javasolt néhány alkalmasan elhelyezett kérdéssel is feltörni az 

óra (az előadás) menetét, hogy rögtön lássuk, ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a 

tankönyvben vannak képek, a témának elengedhetetlen feltétele a bőséges illusztráció, lehe-

tőleg a valóságból. Nagyon fontos, hogy a diákok tisztába jöjjenek a térképeken való keresés 

sokféleségével.  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákok által végrehajtott gya-

korlatokkal. Az lenne az igazán jó, ha minden diáknak tudnánk a kezébe térképen adni, és eze-

ket a térképeket mindenki egyszerre tudná nézegetni. Az is jó, ha fénymásolóval annyi térkép-

lapot másolunk, ahány diákunk van. A fejezet tanításához hasznos a digitális tananyag, de nem 

feltétlenül szükséges, nélküle is megoldható minden. A Rövid összefoglalás! mindenki számára 

kötelező alap.  

 

Magyar kiválóságok (Olvasmány) 

Két híres magyarról, Lázár diákról, az első magyar térkép készítőjéről, és Mikoviny Sámuelről, 

a magyar térképészet megalapítójáról található egy rövid életrajz ebben a részben. Ennek a 

megtanulása/megtanítása teljes mértékben a diákok haladási sebességének függvénye.  

Hasznos weboldalak (Kiegészítő anyag) 

Itt a geocaching honlapját mutatjuk be a diákoknak. A geocaching olyan játék, ahol az ember 

egyszerre élheti át a kincstalálás örömét és a túrázás egészséges hatását. A honlap tanulmá-

nyozása után néhány egyszerű feladatot adunk. Ezek a feladatok különösen a projektmunkát 

követő időben nagyon hasznosak. 

 

Összefoglalás 
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Ennél a leckénél lényegében egy komplex gondolattérképpel foglaljuk össze az egész fejezetet. 

Itt is nagyban függ az osztály képességétől, hogy szánjunk-e órát az összefoglalásra, vagy na-

gyon jó osztály esetén adjuk fel házi feladatnak, és úgy írassunk belőle dolgozatot, hogy nem 

vettük át előtte közösen. Talán hasznosabb, ha együtt átvesszük, mert sokkal jobban megma-

rad, és esetleges (a végén észrevett) hiányokat is tudunk orvosolni. 

 

 

Hazai tájakon 

 

Hazánk nagytájai 

Ez a fejezet a földrajz vonalat viszi tovább. Az első leckében hazánk, Magyarország nagy tájait 

határozzuk meg, majd pedig részletesen tárgyaljuk a medencehelyzet előnyeit és hátrányait. 

Tulajdonképpen igen sok új fogalmat vezetünk be, ugyanakkor az új fogalmak jelentős része 

már többé-kevésbé ismert, így talán nem okoz gondot a megtanulásuk. A következő új fogal-

makat kell bevezetnünk: nagytáj, határfolyó, medencehelyzet, átmenő forgalom, Alföld, Kisal-

föld, Nyugat-magyarországi peremvidék, Dunántúli-középhegység, Dunántúli-domb- és hegy-

vidék, Északi-középhegység, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia és 

Ausztria.  

Az egész lecke nagyon fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Két kiegészítő anyag 

található benne, a legalacsonyabb és legmagasabb pont, valamint a Kárpát-medencét körül-

vevő hegységek. A leckében több ábrát használunk, hiszen ezeken az ábrákon keresztül lénye-

gesen könnyebb megvilágítani a térképek sokféleségét. Szerencsés azonban, ha a statikus áb-

rák mellett rövid animációkat vagy filmeket is használhatunk. A lecke nagyon sok új fogalmat 

tartalmaz, de úgy gondolom, hogy egy részük a tanulók számára nem is annyira új. Minden-

esetre, ha az idő kevés lenne a fogalmak megtanítására, akkor tegyünk még egy órát a tan-

anyaghoz! 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot prezentálni. Mivel nagyon sok fogalmat kell is-

mertetnünk, ezért javasolt néhány alkalmasan elhelyezett kérdéssel is feltörni az óra (az elő-

adás) menetét, hogy rögtön lássuk, ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a tankönyvben 

vannak képek, azt gondolom, hogy a témának elengedhetetlen feltétele a széles körű illuszt-

ráció, lehetőleg a valóságból.  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákok által végrehajtott gya-

korlatokkal. Próbáljunk meg néhány egyszerű feladatot a diákoknak kiadni, mert így talán él-

vezhetőbb lesz az óra! Nagyon fontos lenne, ha a tankönyv statikus képei mellé animációt vagy 

filmeket tudnánk tenni. A fejezet tanításához jó, ha van digitális tananyag, de ez nem elenged-

hetetlen. A Rövid összefoglalás! mindenki számára kötelező alap.  

 

A Nyugat-magyarországi-peremvidék 
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A nagytájakat nyugat–kelet irányban vesszük végig. Először a Nyugat-magyarországi-peremvi-

dék két tája, az Alpokalja és a Zalai-dombság kerül sorra. Az Alpokalja esetében néhány mon-

datot mondunk a Soproni-hegységről és a Kőszegi-hegységről, majd pedig a legjelentősebb két 

város, Sopron és Kőszeg következik. Kiegészítő anyagként írunk Brennberg-bányáról, Fertőrá-

kosról és az Írott-kőről. Ezután következik a Zalai-dombság. Itt írunk a dombvidék természeti 

földrajzáról, majd pedig az aprófalvas településekről. Az itteni egyetlen kiegészítő anyag az 

Őrség név eredetével foglalkozik. A leckében van bőven új fogalom, ezek az Alpokalja, Soproni-

hegység, Kőszegi-hegység, Rába, Sopron, Kőszeg, Zalai-dombság, Őrség és aprófalu. Ezeket 

meg kell tanulni. 

Az egész lecke nagyon fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Négy kiegészítő anyag 

található benne. A leckében több ábrát, képet használunk, hiszen ezeken a képeken keresztül 

lényegesen könnyebb megvilágítani az anyag sokféleségét. Szerencsés azonban, ha a statikus 

ábrák mellett rövid animációkat vagy filmeket is használhatunk. A lecke nagyon sok új fogal-

mat tartalmaz, ugyanakkor egy részük a tanulók számára talán már ismert. 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot prezentálni. Mivel sok fogalmat kell ismertet-

nünk, ezért javasolt néhány alkalmasan elhelyezett kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) 

menetét, hogy rögtön lássuk, ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a tankönyvben van-

nak képek, a témának elengedhetetlen feltétele a bőséges illusztráció, lehetőleg a valóságból 

vett animációk, filmek segítségével.  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákok által végrehajtott gya-

korlatokkal. Próbáljunk meg néhány egyszerű feladatot a diákoknak kiadni, mert így talán él-

vezhetőbb lesz az óra menete! Nagyon fontos lenne, ha a tankönyv statikus képei mellé ani-

mációt vagy filmeket tudnánk tenni. A fejezet tanításához jó, ha van digitális tananyag. Külön 

hasznos lenne, ha az egyes városokat, tájegységeket diákelőadás formájában csinálhatnánk 

meg, és így tartanánk változatosabb órákat. A Rövid összefoglalás! mindenki számára kötelező 

alap. 

 

A Dunántúli-domb- és hegyvidék 

A fejezet harmadik leckéje két alfejezetet, a Dunántúli-dombvidékeket és Dél-Dunántúli hegy-

ségeket bemutató részt tartalmazza. Az első részben a Dunántúl déli, délnyugati részén lévő 

dombságokat írjuk le, míg a második részben a Dunántúli-dombságtól délre eső hegység, a 

Mecsek bemutatása következik. A Mecsektől délre aztán a Villányi hegység jön sorra. A kör-

nyék legnagyobb városaként Pécset is megemlítjük. A leckében összesen négy apró kiegészítő 

anyag van, és néhány új fogalom: Dunántúli-dombvidék, Somogyi-dombság, Tolnai-dombság, 

Baranyai-dombság, Balaton, Mecsek, Villányi-hegység és Pécs. 

Az egész lecke nagyon fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Több ábrát, képet hasz-

nálunk, hiszen ezeken a képeken keresztül lényegesen könnyebb megvilágítani az anyag sok-

féleségét. Szerencsés azonban, ha a statikus ábrák mellett rövid animációkat vagy filmeket is 

használhatunk. Próbáljunk meg keresni ilyeneket! A lecke sok új fogalmat tartalmaz, ugyanak-

kor egy részük a tanulók számára már ismert lehet. Nagyon hasznos, ha meg tudjuk szervezni, 
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hogy egynapos kirándulásokon keresztül mutassuk be a fontosabb, közelebb lévő látnivalókat. 

Pécs mindenképpen megérne egy kirándulást. 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot prezentálni. Mivel sok fogalmat kell ismertet-

nünk, ezért javasolt néhány alkalmasan elhelyezett kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) 

menetét, hogy rögtön lássuk, ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a tankönyvben van-

nak képek, ugyanakkor a témának elengedhetetlen feltétele a bőséges illusztráció, lehetőleg 

a valóságból vett animációk, filmek segítségével.  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákok által végrehajtott gya-

korlatokkal. Próbáljunk meg néhány egyszerű feladatot a diákoknak kiadni, mert így talán él-

vezhetőbb lesz az óra menete! Nagyon fontos lenne, ha a tankönyv statikus képei mellé ani-

mációt vagy filmeket tudnánk tenni. Külön hasznos lenne, ha az egyes városokat, tájegysége-

ket diákelőadás formájában csinálhatnánk meg, és így tartanánk változatosabb órákat. A Rövid 

összefoglalás! mindenki számára kötelező alap. 

 

A Dunántúli-középhegység 

A következő témánk a Dunántúli-középhegység és környezete. Az óra első harmadában tanul-

juk meg a hegység elhelyezkedését. A hegység főbb részeit a Bakony, a Vértes, a Velencei-

hegység és a Dunazug-hegység adja. Aztán egy rövid kiegészítő olvasmányban tanulunk a kö-

zéphegység magassági viszonyairól, majd pedig arról, hogy a Dunazug-hegység a Gerecse, a 

Pilis, a Visegrádi-hegység és a Budai-hegység összefoglaló neve. Az óra végén pedig sor kerül 

a térség három legfontosabb városának, Veszprémnek, Székesfehérvárnak és Esztergomnak a 

megemlítésére. A tananyag itt is számos új fogalmat tartalmaz, ezek közül tudni kell a követ-

kezőket: Bakony, Vértes, Velencei-hegység, Dunazug-hegység. Dunakanyar, Velencei-tó, Bala-

ton-felvidék, Székesfehérvár, Veszprém és Esztergom.  

Az egész lecke nagyon fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Két kiegészítő anyag 

található benne, köztük egy rövid rész Esztergomról. A leckében több ábrát, képet használunk, 

hiszen ezeken keresztül lényegesen könnyebb megvilágítani az anyag sokféleségét. Szerencsés 

azonban, ha a statikus ábrák mellett rövid animációkat vagy filmeket is használhatunk. Próbál-

junk meg keresni ilyeneket! A lecke sok új fogalmat tartalmaz, de egy részük a tanulók számára 

már ismert lehet. Nagyon hasznos, ha meg tudjuk szervezni, hogy egynapos kirándulásokon 

keresztül mutassuk be a fontosabb, közelebb lévő látnivalókat. Ha a közelben lakunk, akkor 

mindhárom város megérne egy kirándulást. 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot prezentálni. Mivel sok fogalmat kell ismertet-

nünk, ezért javasolt néhány alkalmasan elhelyezett kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) 

menetét, hogy rögtön lássuk, ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a tankönyvben van-

nak képek, a témának elengedhetetlen feltétele a bőséges illusztráció, lehetőleg a valóságból 

vett animációk, filmek segítségével.  
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Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákok által végrehajtott gya-

korlatokkal. Próbáljunk meg néhány egyszerű feladatot a diákoknak kiadni, mert így talán él-

vezhetőbb lesz az óra. Nagyon fontos lenne, ha a tankönyv statikus képei mellé animációt vagy 

filmeket tudnánk tenni. A fejezet tanításához jó, ha van digitális tananyag, de ez nem elenged-

hetetlen. Külön hasznos lenne, ha az egyes városokat, tájegységeket diákelőadás formájában 

csinálhatnánk meg, és így tartanánk változatosabb órákat. A Rövid összefoglalás! mindenki 

számára kötelező alap.  

 

Az Északi-középhegység 

Most átlépünk Magyarország legmagasabb hegyeihez, és következik az Északi-középhegység, 

vagyis a vulkáni működés során keletkezett Börzsöny, a Cserhát, a Mátra és a Zempléni-hegy-

ség, valamint a főleg mészkőből felépülő részek, mint a Bükk és az Aggteleki-karszt. Először 

megismerkedünk a hegységekkel, majd pedig következik néhány fontos város, mint Eger és 

Miskolc. A kiegészítő anyagok között utalásokat találunk a Mátra szénsavas vizű forrásaira 

éppúgy, mint Hollókőre, a világörökség részére. A tananyag itt is számos új fogalmat tartalmaz, 

ezek a következők: Börzsöny, Cserhát, Mátra, Bükk, Aggteleki-karszt, Aggteleki-cseppkőbar-

lang, Zempléni-hegység, Borsodi-medence, Eger és Miskolc. 

Az egész lecke nagyon fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Négy kiegészítő anyag 

található benne, köztük egy rövid rész Hollókőről és a Matyóföldről. A leckében több ábrát, 

képet használunk, hiszen ezeken a képeken keresztül lényegesen könnyebb megvilágítani az 

anyag sokféleségét. Szerencsés azonban, ha a statikus ábrák mellett rövid animációkat vagy 

filmeket is használhatunk. Próbáljunk meg keresni ilyeneket! A lecke sok új fogalmat tartal-

maz, de úgy gondolom, hogy egy részük a tanulók számára nem is annyira új. Nagyon hasznos, 

ha meg tudjuk szervezni, hogy egynapos kirándulásokon keresztül mutassuk be a fontosabb, 

közelebb lévő látnivalókat. Ha a közelben lakunk, akkor mindkét város megérne egy kirándu-

lást. 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot prezentálni. Mivel sok fogalmat kell ismertet-

nünk, ezért javasolt néhány alkalmasan elhelyezett kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) 

menetét, hogy rögtön lássuk, ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a tankönyvben van-

nak képek, a témának elengedhetetlen feltétele a bőséges illusztráció, lehetőleg a valóságból 

vett animációk, filmek segítségével.  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákok által végrehajtott gya-

korlatokkal. Próbáljunk meg néhány egyszerű feladatot a diákoknak kiadni, mert így talán él-

vezhetőbb lesz az óra. Nagyon fontos lenne, ha a tankönyv statikus képei mellé animációt vagy 

filmeket tudnánk tenni. A fejezet tanításához jó, ha van digitális tananyag, de ez nem szüksé-

ges, nélküle is megoldható minden. Külön hasznos lenne, ha az egyes városokat, tájegységeket 

diákelőadás formájában csinálhatnánk meg, és így tartanánk változatosabb órákat. A Rövid 

összefoglalás! mindenki számára kötelező alap. 

 

Az Alföld I-II. 
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Az Alföld hazánk legnagyobb alapterületű tája. Felszínének kialakításában a folyók és a szél 

ereje játszotta a legfontosabb szerepet. A környező hegyekből lezúduló folyók jelentős meny-

nyiségű hordalékot hoztak magukkal, és vastag iszapréteggel borították be a területet. Az Al-

föld hazánk legmelegebb és legnaposabb vidéke. Itt érvényesülnek legjobban az éghajlat szá-

razföldi vonásai. Az Alföldön a folyószabályozási és árvízvédelmi munkák tették lehetővé, hogy 

a termőföldeket megvédjék a rendszeresen pusztító árvizektől. Tulajdonképpen lecsapolták 

az egykori mocsarakat, és a nagyüzemi mezőgazdaság lett a legfontosabb tevékenység a terü-

leten. A jó minőségű talajokon főleg búzát, kukoricát, napraforgót termesztenek, de mellette 

nagy hagyománya van a zöldség- és gyümölcstermesztésnek is. A növénytermesztés mellett 

sokan foglalkoznak állattartással. Napjainkra kissé átalakult a térség, és már az iparáról is egyre 

ismertebb. Pakson működik hazánk egyetlen atomerőműve, de jelentős még Debrecen, Sze-

ged és Kecskemét. A két órára tervezett lecke nagyon sok új szót tartalmaz, ezek: mezőségi 

talaj, homoktalaj, hordalékkúp, aszály, Mezőföld, Duna–Tisza köze, Tiszántúl, Kiskunság, Nagy-

kunság, Hajdúság, Nyírség, Körös–Maros köze, Tisza-tó, Dráva, malomipar, kőolaj- és földgáz-

bányászat, vegyipar, Debrecen, Szeged és Kecskemét. 

Az egész lecke nagyon fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Összesen öt kiegészítő 

anyag található benne, köztük egy-egy rövid rész Debrecenről, Szegedről és Kecskemétről. A 

leckében több ábrát, képet használunk, hiszen ezeken a képeken keresztül lényegesen köny-

nyebb megvilágítani az anyag sokféleségét. Szerencsés azonban, ha a statikus ábrák mellett 

rövid animációkat vagy filmeket is használhatunk. Próbáljunk meg keresni ilyeneket! A lecke 

sok új fogalmat tartalmaz, de egy részük a tanulók számára már ismert lehet. Nagyon hasznos, 

ha meg tudjuk szervezni, hogy egynapos kirándulásokon keresztül mutassuk be a fontosabb, 

közelebb lévő látnivalókat. Ha a közelben lakunk, akkor mindhárom város megérne egy kirán-

dulást. 

A lecke feldolgozásához 90 perc (két iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot prezentálni. Mivel sok fogalmat kell ismertet-

nünk, ezért javasolt néhány alkalmasan elhelyezett kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) 

menetét, hogy rögtön lássuk, ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a tankönyvben van-

nak képek, a témának elengedhetetlen feltétele a bőséges illusztráció, lehetőleg a valóságból 

vett animációk, filmek segítségével.  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákok által végrehajtott gya-

korlatokkal. Próbáljunk meg néhány egyszerű feladatot a diákoknak kiadni, mert így talán él-

vezhetőbb lesz az óra menete. Nagyon fontos lenne, ha a tankönyv statikus képei mellé ani-

mációt vagy filmeket tudnánk tenni. A fejezet tanításához jó, ha van digitális tananyag, de ez 

nem elengedhetetlen. Külön hasznos lenne, ha az egyes városokat, tájegységeket diákelőadás 

formájában csinálhatnánk meg, és így tartanánk változatosabb órákat. A Rövid összefoglalás! 

mindenki számára kötelező alap. 

A Kisalföld 

A Kisalföld az ország északnyugati részén elterülő, tökéletes síkságok és szigetként kiemelkedő 

tanúhegyek összessége. A Kisalföld csapadékosabb, mint az Alföld. A nyár kissé hűvösebb, a 

tél pedig kevésbé hideg. A terület gazdag felszíni és felszín alatti vizekben. Jó talajadottságú 
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szántóföldeket találunk itt, de mellette az ipar is kiemelkedő. Összesen öt rövid kiegészítő 

anyagot találunk az oldalpáron, közte egyet a Pannonhalmi Főapátságról, ami 1997 óta a vi-

lágörökség része. Aránylag kevés az új fogalom, s ezáltal könnyen megtanulható. A fogalmak: 

tanúhegy, Duna, Rába, Marcal, Fertő és Győr. 

Az egész lecke nagyon fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Összesen öt kiegészítő 

anyag található benne, köztük egy-egy rövid rész a Somló hegyéről, a szigetközi aranymosá-

sokról és a Rábaköz néprajzi tájáról. A leckében több ábrát, képet használunk, hiszen ezeken 

a képeken keresztül lényegesen könnyebb megvilágítani az anyag sokféleségét. Szerencsés 

azonban, ha a statikus ábrák mellett rövid animációkat vagy filmeket is használhatunk. Próbál-

junk meg keresni ilyeneket! A lecke sok új fogalmat tartalmaz, de úgy gondolom, hogy egy 

részük a tanulók számára nem is annyira új. Nagyon hasznos, ha meg tudjuk szervezni, hogy 

egynapos kirándulásokon keresztül mutassuk be a fontosabb, közelebb lévő látnivalókat. Ha a 

közelben lakunk, akkor Győr mindenképpen megérne egy kirándulást. 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot prezentálni. Mivel sok fogalmat kell ismertet-

nünk, ezért javasolt néhány alkalmasan elhelyezett kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) 

menetét, hogy rögtön lássuk, ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a tankönyvben van-

nak képek, a témának elengedhetetlen feltétele a bőségesebb illusztráció, lehetőleg a való-

ságból vett animációk, filmek segítségével.  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákok által végrehajtott gya-

korlatokkal. Próbáljunk meg néhány egyszerű feladatot a diákoknak kiadni, mert így talán él-

vezhetőbb lesz az óra menete! Nagyon fontos lenne, ha a tankönyv statikus képei mellé ani-

mációt vagy filmeket tudnánk tenni. A fejezet tanításához jó, ha van digitális tananyag. Külön 

hasznos lenne, ha az egyes városokat, tájegységeket diákelőadás formájában csinálhatnánk 

meg, és így tartanánk változatosabb órákat. A Rövid összefoglalás! mindenki számára kötelező 

alap. 

 

Fővárosunk, Budapest 

Az ország részeit bemutató leckék közül az utolsó fővárosunkkal, Budapesttel foglalkozik. Tu-

lajdonképpen két, eltérő természeti adottságú rész találkozása, hiszen jelentősen eltér egy-

mástól a Duna jobb és bal partja. A jobb parton a dombokat, hegyeket változatos üledékes 

kőzetek építik fel, míg a bal parton lévő Pest a Pesti-síkság területén épült. A fővárosunk közel 

2 millió emberrel az ország teljes népességének 20%-át adja. Igazi politikai, gazdasági, kultu-

rális, ipari és kereskedelmi középpont. Csak 1873-ban egyesült, előtte Pest, Buda és Óbuda 

önállóan fejlődött. Mára 23 kerület alkotja a fővárost. Csak aránylag kevés új fogalmat tartogat 

a lecke, ezek a következők: Pest, Buda, Pesti-síkság és Budai-hegység. Természetesen ezen 

felül még nagyon sok, különösen a nem pestiek számára ismeretlen fogalom van, amiből le-

hetőség szerint minél többet meg lehet tanulni. 

Az egész lecke nagyon fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Összesen három kiegé-

szítő anyag található benne, köztük egy Budapest kialakulásával foglalkozik. A leckében több 
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ábrát, képet használunk, hiszen ezeken a képeken keresztül lényegesen könnyebb megvilágí-

tani az anyag sokféleségét. Szerencsés azonban, ha a statikus ábrák mellett rövid animációkat 

vagy filmeket is használhatunk. Próbáljunk meg keresni ilyeneket! A lecke sok új fogalmat tar-

talmaz, de egy részük a tanulók számára már ismert lehet. Nagyon hasznos, ha meg tudjuk 

szervezni, hogy egynapos kirándulásokon keresztül mutassuk be a fontosabb, közelebb lévő 

látnivalókat. Ha csak egyetlen kirándulásra van lehetőségünk, és nem vagyunk Pest környé-

kiek, akkor próbáljuk meg ezt az egy kirándulást Budapestre időzíteni! Nagyon fontos lenne, 

hogy a gyerekek megismerjék a fővárost. 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot prezentálni. Mivel sok fogalmat kell ismertet-

nünk, ezért javasolt néhány alkalmasan elhelyezett kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) 

menetét, hogy rögtön lássuk, ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a tankönyvben van-

nak képek, a témának elengedhetetlen feltétele a bőségesebb illusztráció, lehetőleg a való-

ságból vett animációk, filmek segítségével.  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákok által végrehajtott gya-

korlatokkal. Próbáljunk meg néhány egyszerű feladatot a diákoknak kiadni, mert így talán él-

vezhetőbb lesz az óra. Nagyon fontos lenne, ha a tankönyv statikus képei mellé animációt vagy 

filmeket tudnánk tenni. A fejezet tanításához jó, ha van digitális tananyag, de ez nem szüksé-

ges, nélküle is megoldható az óra. Külön hasznos lenne, ha az egyes városokat, tájegységeket 

diákelőadás formájában csinálhatnánk meg, és így tartanánk változatosabb órákat. A Rövid 

összefoglalás! mindenki számára kötelező alap. 

 

Mezőgazdaság, ipar, szolgáltatások 

Az országrészeket bemutató leckék után három olyan anyagrész következik, amit projektmun-

kának ajánlunk. Az első ezek közül a mezőgazdasággal, iparral és szolgáltatásokkal foglalkozik. 

Miután röviden leírjuk, hogy mit is értünk a három fogalmon, következnek a feladatok. Fel-

adatként adhatjuk például, hogy csináljanak a diákok szolgáltatáskalauzt, vagy írják le, mi ké-

szül lakóhelyükön (vagy annak környezetében), és tervezzenek kirándulást, amin megadhat-

ják, hogy milyen szolgáltatásokat vesznek igénybe. A leckékben van néhány új szó, például a 

termelés, fogyasztás, mezőgazdaság, ipar, nyersanyag, késztermék és szolgáltatás. 

Az egész lecke nagyon fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Összesen egy kiegészítő 

anyag található benne. A leckében több ábrát, képet használunk, hiszen ezeken a képeken 

keresztül lényegesen könnyebb megvilágítani az anyag sokféleségét. Szerencsés azonban, ha 

a statikus ábrák mellett rövid animációkat vagy filmeket is használhatunk. Próbáljunk meg ke-

resni ilyeneket! A lecke néhány új fogalmat is tartalmaz, de egy részük a tanulók számára már 

ismert lehet. Fontos, hogy megpróbáljunk a diákok környezetében találni ismerős mezőgaz-

dasági, ipari és szolgáltatásokkal kapcsolatos fogalmakat. Inkább ilyeneket használjunk, és ne 

a diákoktól idegenebb fogalmakat! 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő. Arra kell figyelni, hogy meg-

felelően tudjuk a tananyagot prezentálni. Mivel sok fogalmat kell ismertetnünk, ezért javasolt 

néhány alkalmasan elhelyezett kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) menetét, hogy rögtön 
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lássuk, ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a tankönyvben vannak képek, a témának 

elengedhetetlen feltétele a bőségesebb illusztráció, lehetőleg a valóságból vett animációk, fil-

mek segítségével. Fontos lenne, hogy a diákok elsajátítsák a projektmunka alapjait. Lehetőleg 

adjuk meg nekik ezt a lehetőséget! 

Az ajánlott tanítási mód a projektmunka. Próbáljunk meg néhány egyszerű feladatot a 

diákoknak kiadni, mert így élvezhetőbb lesz az óra. Nagyon fontos lenne, ha a tankönyv stati-

kus képei mellé animációt vagy filmeket tudnánk tenni. A fejezet tanításához jó, ha van digitá-

lis tananyag, de nem elengedhetetlen a sikeres tanításhoz. Jó lenne, ha a projektmunka kere-

tében tudnánk gyűjteni a környékre illő mezőgazdasági, ipari és szolgáltatással kapcsolatos 

fogalmakat, esetleg még ennél többet is! Külön hasznos lenne, ha az egyes fogalmakat diák-

előadás formájában csinálhatnánk meg, és így tartanánk változatosabb órákat. A Rövid össze-

foglalás! mindenki számára kötelező alap. 

 

A települések jellemzői 

Ez a lecke megpróbálja a Magyarországon tipikus településeket számba venni, és miután meg-

tanultuk a tanya, a falu és a város jellemzőit, utána ahhoz a településhez kapcsolódó projekt-

feladatot oldhatunk meg, amelyiken lakunk. Feladatként adhatjuk például azt, hogy a tanulók 

készítsenek posztert a tanya, falu vagy város életéről. Aztán például képzeljük el, hogy új diák 

érkezik az osztályba, és neki kell elmagyarázni a település jellemzőit! Aztán például legyenek 

településtervezők, és tervezzenek meg a diákok maguknak egy vonzó falut vagy várost! Végül 

pedig gyűjtsenek festményeket, fotókat a képzőművészetből, amelyek az egyes településtípu-

sokat ábrázolják! A leckében néhány új szó is található, ezek a település, a tanya, a falu és a 

város.  

Az egész lecke nagyon fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. A leckében több ábrát, 

képet használunk, hiszen ezeken a képeken keresztül lényegesen könnyebb megvilágítani az 

anyag sokféleségét. Szerencsés azonban, ha a statikus ábrák mellett rövid animációkat vagy 

filmeket is használhatunk. Próbáljunk meg keresni ilyeneket! A lecke néhány új fogalmat is 

tartalmaz, bár ezek sokak számára már ismertek lehetnek. Fontos, hogy megpróbáljunk a diá-

kok környezetében találni ismerős, a tanyával, a faluval és a várossal kapcsolatos fogalmat. 

Inkább ilyeneket használjunk, és ne a diákoktól idegenebb fogalmakat! 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot prezentálni. Mivel sok fogalmat kell ismertet-

nünk, ezért javasolt néhány alkalmasan elhelyezett kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) 

menetét, hogy rögtön lássuk, ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a tankönyvben van-

nak képek, a témának elengedhetetlen feltétele a bőségesebb illusztráció, lehetőleg a való-

ságból vett animációk, filmek segítségével. Fontos lenne, hogy a diákok elsajátítsák a projekt-

munka alapjait. Lehetőleg adjuk meg nekik ezt a lehetőséget! 

Az ajánlott tanítási mód a projektmunka. Próbáljunk meg néhány egyszerű feladatot a 

diákoknak kiadni, mert így élvezhetőbb lesz az óra! Nagyon fontos lenne, ha a tankönyv stati-

kus képei mellé animációt vagy filmeket tudnánk tenni. A fejezet tanításához jó, ha van digitá-

lis tananyag, de ez nem szükséges, nélküle is megoldható az óra. Jó lenne, ha a projektmunka 
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keretében tudnánk gyűjteni a környékre illő, a tanyával, a faluval és a várossal kapcsolatos 

fogalmakat. Külön hasznos lenne, ha az egyes fogalmakat diákelőadás formájában csinálhat-

nánk meg, és így tartanánk változatosabb órákat. A Rövid összefoglalás! mindenki számára 

kötelező alap. 

 

Közműhálózatok 

A harmadik lecke a közműhálózatokkal foglalkozik. Tulajdonképpen foglalkozunk a víz- és 

energiaellátással, a hulladékkezeléssel, a szennyvízelvezetéssel és a közlekedési hálózatokkal. 

Megmutatjuk a hálózatok felépítését, a fogyasztásmérő készüléket és a hulladéktisztító tele-

pek működését. Miután elmondtunk néhány alapvető dolgot, jönnek a projektmunka felada-

tai. Itt is próbáljuk meg azt, hogy a lakóhelyhez leginkább illő feladatokat adunk a diákoknak. 

Projektfeladatok: tervezzenek kampányt a szelektív hulladékgyűjtéshez, válasszanak utazási 

lehetőséget, és indokolják meg, hogy autóval, autóbusszal vagy vonattal mennének! Nézzenek 

utána, hová kerül a lakóhelyen összegyűlő szennyvíz és hulladék, illetve készítsenek a hulladé-

kokból hasznos tárgyat! A leckében több új fogalom is található, ezek az ivóvízhálózat, ener-

giaellátás, szelektív hulladékgyűjtés, csatornahálózat, vasúthálózat és közúthálózat. 

Az egész lecke nagyon fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. A leckében több ábrát, 

képet használunk, hiszen ezeken a képeken keresztül lényegesen könnyebb megvilágítani az 

anyag sokféleségét. Szerencsés azonban, ha a statikus ábrák mellett rövid animációkat vagy 

filmeket is használhatunk. Próbáljunk meg keresni ilyeneket! A lecke néhány új fogalmat is 

tartalmaz, de egy részük a tanulók számára talán nem is annyira új. Fontos, hogy megpróbál-

junk a diákok környezetében találni ismerős, a lakóhelyükkel kapcsolatos fogalmakat. Inkább 

ilyeneket használjunk, és ne a diákoktól idegen fogalmakat! 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot prezentálni. Mivel sok fogalmat kell ismertet-

nünk, ezért javasolt néhány alkalmasan elhelyezett kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) 

menetét, hogy rögtön lássuk, ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a tankönyvben van-

nak képek, a témának elengedhetetlen feltétele a bőségesebb illusztráció, lehetőleg a való-

ságból vett animációk, filmek segítségével. Fontos lenne, hogy a diákok elsajátítsák a projekt-

munka alapjait. Lehetőleg adjuk meg nekik ezt a lehetőséget! 

Az ajánlott tanítási mód a projektmunka. Próbáljunk meg néhány egyszerű feladatot a 

diákoknak kiadni, mert így élvezhetőbb lesz az óra menete! Nagyon fontos lenne, ha a tan-

könyv statikus képei mellé animációt vagy filmeket tudnánk mutatni. A fejezet tanításához jó, 

ha van digitális tananyag, de ez nem elengedhetetlen. Jó lenne, ha a projektmunka keretében 

tudnánk gyűjteni a környékre illő, a diákok lakóhelyével kapcsolatos fogalmakat. Külön hasz-

nos lenne, ha az egyes fogalmakat diákelőadás formájában csinálhatnánk meg, és így tarta-

nánk változatosabb órákat. A Rövid összefoglalás! mindenki számára kötelező alap. 

 

Magyar kiválóságok (Olvasmány) 
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Két híres magyarról, Mészáros Kálmánról, orvosról és Afrika-kutatóról, és Xantus Jánosról, a 

híres utazóról található egy rövid életrajz ebben a részben. Mészáros Kálmán 1924-ben kiván-

dorolt Franciaországba, és innen kezdődtek utazásai. Franciaországból a Vörös-tenger partjára 

utazott, majd innen jutott el Etiópia fővárosába, Addisz-Abebába. Rengeteget dolgozott, sok 

ezer újszülöttet segített a világra. Később az etióp császárnak lett az orvosa és vadásztársa. 

Vadásztrófeáit a Magyar Természettudományi Múzeum őrzi. Xantus János pedig eljutott az 

Amerikai Egyesült Államokba, és bejárta a vadnyugatot is. Hazatérése után a budapesti állat-

kert megalapításán fáradozott. Munkáját siker koronázta, és 1866-ban ő nyitotta meg Magyar-

ország első állatkertjét. Az életrajzoknak a megtanulása/megtanítása teljes mértékben a diá-

kok haladási sebességének függvénye. El is hagyhatjuk ezt az anyagot, esetleg házi feladatnak 

adjuk ki, de az is lehet, hogy további életrajzokkal gazdagítjuk a leckét. 

 

Hasznos weboldalak (Kiegészítő anyag) 

Itt az ország egyik legkisebb településének, Szanticskának (szanticska.eu), és a fővárosnak, Bu-

dapestnek (budapestinfo.hu) honlapját mutatjuk be a diákoknak. A honlap tanulmányozása 

után néhány egyszerű feladatot adunk. Például gyűjtsék össze a diákok gondolataikat a két 

településen található látnivaló jellegéről, mennyiségéről! Melyik településre miért lenne ér-

demes osztálykirándulást tervezni? Hogyan választanátok programot, látnivalót a fővárosban? 

A főváros vagy Szanticska alkalmasabb egy egyhetes nyári tábor megtartására? Ezek a felada-

tok különösen a projektmunkát követő időben nagyon hasznosak.  

 

Összefoglalás 

Az összefoglalásnál lényegében egy féloldalnyi nagyon tömény ismerethalmazzal foglaljuk ösz-

sze az egész fejezetet. Itt is nagyban függ az osztály képességétől, hogy szánjunk-e órát az 

összefoglalásra, vagy nagyon jó osztály esetén adjuk fel házi feladatnak, és úgy írassunk belőle 

dolgozatot, hogy nem vettük át előtte közösen. Hasznosabb talán közösen átvenni, mert sok-

kal jobban megmarad, és esetleges (a végén észrevett) hiányokat is tudunk orvosolni.   
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2.2.2. A Természetismeret 6. osztályos tankönyv és munkafüzet 

 

A Föld 

 

A Naprendszer és a Föld I-II. 

Hatodik osztályban a Föld című fejezettel kezdünk, ezen belül az első lecke a Naprendszert és 

a Földet mutatja be. A lecke első részében meghatározzuk a Naprendszer fogalmát, és a tö-

megvonzásról is beszélünk. Ebben az első részben négy kiegészítő anyagot találunk, ami Ko-

pernikusz életétől egészen a Sarkcsillag helyének meghatározásáig tartalmaz érdekességeket. 

A lecke második felében a Földről és a Holdról találunk információt. Egy kiegészítő anyag mel-

lett egy Próbáld ki! is található a leckében, aminek alapján otthon el tudunk készíteni egy 

Hold–Föld modellt. A leckében megtanulhatjuk az alapvető mozgásokat, valamint a holdfo-

gyatkozás és a napfogyatkozás jelenségét is megérthetjük. A lecke számos új fogalmat tartal-

maz, a megtanulandók a következők: Naprendszer, Nap, Föld, Hold, csillag, csillagkép, bolygó, 

holdfogyatkozás, napfogyatkozás, telihold, földgömb, tömegvonzás, Északi-sark, Déli-sark és 

Egyenlítő. 

Az egész lecke nagyon fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Összesen öt kiegészítő 

anyag található benne, amiket, ha úgy ítéljük meg, ki lehet hagyni, de nagy kár lenne értük. A 

leckében több ábrát használunk, hiszen ezeken az ábrákon keresztül lényegesen könnyebb 

megvilágítani a térképek sokféleségét. Szerencsés azonban, ha van egy-két animációnk is, 

mert időben jobban használhatók. Sok új fogalmat tartalmaz a lecke, és nagyon oda kell fi-

gyelni az új fogalmak megtanítására. A Próbáld ki! feladatot adjuk délutáni vagy otthoni mun-

kára, mert túl hosszú, hogy egy órán foglalkozzunk vele! 

A lecke feldolgozásához 90 perc (két iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot illusztrálni. Javasolt néhány alkalmasan elhelye-

zett animációval, kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) menetét, hogy rögtön lássuk, ha meg-

bicsaklik a megértés folyamata. Bár a tankönyvben vannak képek, a témának elengedhetetlen 

feltétele a bőséges illusztráció, tehát képeket, filmeket, animációkat vigyünk be az órára, és 

játsszunk le minél többfélét! Nagyon fontos, hogy a diákok tisztába jöjjenek a Nap és a Hold 

mozgásának törvényszerűségével.  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve minél több illusztrációval. Az 

lenne a jó, ha szöveges tanítási forma nem haladná meg az 5 perces ciklusokat, és utána vala-

milyen animációval vagy állóképpel tudnánk oldani az óra hangulatát. A fejezet tanításához jó, 

ha van digitális tananyag, de e nélkül is megoldható az eredményes tanítás. A Rövid összefog-

lalás! mindenki számára kötelező alap. Valószínű, hogy a leckét csak két óra alatt tudjuk meg-

tanítani, csak kiváló képességű osztályoknál, komoly előzetes tudás megléte esetén próbáljuk 

összesűríteni egy órába az egészet. 

 

A Föld mozgásai és az időszámítás 
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Az előző leckében már foglalkoztunk a Naprendszerrel és a Hold mozgásaival, így itt az ideje, 

hogy saját lakóhelyünk, a Föld mozgásaival és az időszámítással is foglalkozzunk. Először pró-

báljuk meghatározni (11-12 éves szinten), hogy mi is az az idő! Ezután határozzuk meg, hogy 

a Föld tengely körüli forgása adja a nappal és éjszaka változását! Itt lehet egy egyszerű Próbáld 

ki! kísérletet elvégezni, s mivel gyors és egyszerű, bátran javasolhatjuk, hogy végezzük el órán. 

Ezután pedig a Föld Nap körüli keringésére térjünk át! Egy évnek nevezzük azt az időtartamot, 

ami alatt a Föld egyszer megkerüli a Napot. Ennek az időtartama 365 és egy negyed nap, tehát 

már itt megjelenik a szökőév fogalma is. A leckében nincs túl sok új fogalom, de a kétféle moz-

gást mindig el kell tudni különíteni. A lecke két rövid kiegészítő anyagot tartalmaz, melyek 

megtanulása abszolút választás kérdése. 

Az egész lecke fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Két apró kiegészítő anyag van. 

A leckében van egy Próbáld ki! rész, amit javasolt az órán elvégezni, mert nagyon egyszerű és 

rövid. A leckében több ábrát használunk, hiszen ezeken az ábrákon keresztül lényegesen köny-

nyebb megvilágítani a Föld mozgását. Szerencsés, ha a mozgásokról van egy-két animációnk, 

mert azok sokkal gyorsabban célt érnek a magyarázatban. A fejezet tartalmaz egy meghatáro-

zást is. Ezt meg kell tanulni, mert csak így lehet tovább építkezni. Az egész leckére jellemző, 

hogy nem kell sokat megtanulni, de azt mindig, nagyon pontosan, tévedhetetlenül tudni kell. 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot illusztrálni. Javasolt néhány alkalmasan elhelye-

zett kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) menetét, hogy rögtön lássuk, ha megbicsaklik a 

megértés folyamata. Bár a könyvben vannak képek, a témának elengedhetetlen feltétele a 

bőséges illusztráció, tehát képeket, animációkat vigyünk be az órára, és játsszunk le minél 

többfélét! Nagyon fontos, hogy a diákok tisztába jöjjenek a Föld kétféle (forgó és keringő) 

mozgásának különbségével és az ebből eredő időszámítással. 

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve minél több illusztrációval. Az 

lenne a jó, ha a szöveges tanítási forma nem haladná meg az 5 perces ciklusokat, és utána 

valamilyen animációval vagy állóképpel tudnánk oldani az óra hangulatát. A fejezet tanításá-

hoz jó, ha van digitális tananyag. A Rövid összefoglalás! mindenki számára kötelező alap.  

 

A Föld belső felépítése 

Lassan elérünk a Földhöz, és megnézhetjük a belső felépítését. A most következő lecke első 

részében a Föld szerkezetével foglalkozunk. Nagy vonalakban leírjuk a Föld gömbhéjas szerke-

zetét, majd pedig a kőzetlemezek mozgása következik. A lecke második részében a földrengé-

sekre térünk át, nagyon röviden és tömören. A leckében összesen három kiegészítő anyagrész 

van, kettő a Föld szerkezetével, egy pedig a földrengésekkel kapcsolatban. Közepes mennyi-

ségű új fogalmat is találunk a leckében, ezek a földkéreg, a földköpeny, a kőzetburok, a gömb-

héjas szerkezet, a törésvonal, a kőzetlemez, a magma és a földrengés. 

Az egész lecke nagyon fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Összesen három kiegé-

szítő anyag található benne. A leckében több ábrát, képet használunk, hiszen ezeken keresztül 

lényegesen könnyebb megvilágítani az anyag sokféleségét. Szerencsés azonban, ha a statikus 
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ábrák mellett rövid animációkat vagy filmeket is használhatunk. Próbáljunk meg keresni ilye-

neket! A lecke közepesen sok új fogalmat tartalmaz, de egy részük a tanulók számára teljesen 

új, tehát komoly figyelmet igényel. 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot prezentálni. Mivel sok teljesen új fogalmat kell 

ismertetnünk, ezért javasolt néhány alkalmasan elhelyezett kérdéssel is feltörni az óra (az elő-

adás) menetét, hogy rögtön lássuk, ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a tankönyvben 

vannak képek, a témának elengedhetetlen feltétele a bőséges illusztráció, lehetőleg a valóság-

ból vett animációk, filmek segítségével.  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákok által végrehajtott gya-

korlatokkal. Ha van lehetőségünk, akkor próbáljuk meg előre kiadni a Föld szerkezetével kap-

csolatos adatgyűjtést, mert így talán élvezhetőbb lesz az óra menete. Nagyon fontos lenne, ha 

a tankönyv statikus képei mellé animációt vagy filmeket tudnánk tenni. A fejezet tanításához 

jó, ha van digitális tananyag, de nem elengedhetetlen. Külön hasznos lenne, ha a földrengé-

sekről, ezek hatásáról diákelőadást lehetne csinálni, és így tartanánk változatosabb órákat. A 

Rövid összefoglalás! mindenki számára kötelező alap.  

 

Hegységképződés I-II. 

A Föld belső felépítése után újra két órára tervezett lecke következik, mégpedig a hegység-

képződés. A hegységek születése, a felszín kialakulása a kőzetlemezek mozgásából származó 

belső erőknek köszönhető, míg a földfelszínt számos hatás formálja, a külső erők alakítják. A 

hegységképződés első óráján a gyűrődéssel és a vetődéssel foglalkozunk. A gyűrődés esetében 

egy Próbáld ki! feladat is rendelkezésünkre áll, hogy az órán meg tudjuk nézni, hogyan kelet-

keznek a redők. Ezenkívül a gyűrődésnél egy kiegészítő anyagrészt is találunk, amelyet csak a 

jóknak javasolunk. A vetődésnél is van egy kiegészítő anyag, ami szintén csak a jóknak szüksé-

ges. A második órán a vulkáni hegységek születésével foglalkozunk. Ezen az órán is van egy 

Próbáld ki!, de ezt a kísérletet csak felnőtt kíséretében és szabadban lehet elvégezni. A kísérlet 

nem hosszú, tehát órán is megvalósítható, ha udvarra tudunk menni, hogy megcsináljuk. Ezen 

a kísérleten felül összesen három kiegészítő anyagot is tartalmaz a leckének ez a fele, melyek 

mindegyike a vulkánról, vulkánkitörésről szól. A lecke elég sok új fogalmat tartalmaz, próbáljuk 

mindet pontosan megtanítani. Az új fogalmak a következők: belső erő, gyűrődés, gyűrthegy-

ség, vetődés, rög, árok, medence, lépcsős felszín, röghegység, láva, vulkáni hamu, vulkáni 

hegység, magmakamra, kürtő és kráter. 

Az egész lecke fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Összesen öt apró kiegészítő 

anyag van, ezt csak indokolt esetben javasolt elhagyni. A leckében sok ábrát használunk, hi-

szen ezeken keresztül lényegesen könnyebb megvilágítani a tananyagot. Szerencsés, ha a gyű-

rődésről, vetődésről, vulkánok születéséről van egy-két animációnk, mert az osztályokban 

ezek nagyban segítik a megértést. Még jobb, ha rendelkezésünkre áll olyan, például homokkal 

teli láda, ahol maguk a tanulók tudják megpróbálni a gyűrődés vagy a vetődés egyes fázisait. 
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A lecke feldolgozásához 90 perc (két iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot illusztrálni. Javasolt néhány alkalmasan elhelye-

zett animációval, kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) menetét, hogy rögtön lássuk, ha meg-

bicsaklik a megértés folyamata. Bár a tankönyvben vannak képek, érdemes további képeket, 

filmeket, animációkat bevinni az órára. Nagyon fontos, hogy a diákok tisztába jöjjenek hegy-

ségképződés sokféleségével.  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve minél több illusztrációval. Az 

lenne a jó, ha szöveges tanítási forma nem haladná meg az 5 perces ciklusokat, és utána vala-

milyen animációval vagy állóképpel tudnánk oldani az óra hangulatát. A fejezet tanításához jó, 

ha van digitális tananyag, de nem elengedhetetlen. A Rövid összefoglalás! mindenki számára 

kötelező alapot jelent.  

 

A földfelszín és változásai 

A Föld belső felépítése után a földfelszínnel és annak változásaival foglalkozunk. Először rövi-

den elmondjuk a földfelszín felépítését, majd következnek a felszínt formáló külső erők. Tulaj-

donképpen a felszín szerkezéből a legfontosabb, hogy ez is réteges szerkezetű, míg a külső 

erők a mindenki által ismert hőingadozás és csapadék. Ezután egy kiegészítő anyag következik, 

majd áttérünk a lecke utolsó részére, amely a síkságok kialakulásával foglalkozik. Itt a feltöltő-

dés és az üledékréteg kialakulása a kulcsszó. A leckében nincs túl sok új fogalom, mindössze a 

külső erők, az aprózódás, a feltöltődés és az üledékréteg szerepel kötelezően megszerzendő 

szókincsként. 

Az egész lecke fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Mindössze egy apró kiegészítő 

anyag van, ezt csak indokolt esetben javasolt elhagyni. A leckében sok ábrát használunk, hi-

szen ezeken keresztül lényegesen könnyebb megvilágítani a levegő felmelegedését. Szeren-

csés, ha a síkságok kialakulásánál van egy-két animációnk, mert az osztályokban ezek nagyban 

segítik a megértést. Még jobb, ha rendelkezésünkre áll olyan, például homokkal teli láda, ahol 

maguk a tanulók tudják megpróbálni a gyűrődés vagy a vetődés egyes fázisainak kialakulását. 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot prezentálni. Mivel néhány teljesen új fogalmat 

kell ismertetnünk, ezért javasolt néhány alkalmasan elhelyezett kérdéssel is feltörni az óra (az 

előadás) menetét, hogy rögtön lássuk, ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a tankönyv-

ben vannak képek, a témának elengedhetetlen feltétele a bőséges illusztráció, lehetőleg a va-

lóságból vett animációk, filmek segítségével.  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákok által végrehajtott gya-

korlatokkal. Ha van lehetőségünk, akkor próbáljuk meg előre kiadni a felszínt formáló erőkkel 

kapcsolatos adatgyűjtést, mert így talán élvezhetőbb lesz az óra menete. Nagyon fontos lenne, 

ha a tankönyv statikus képei mellé animációt vagy filmeket tudnánk tenni. A fejezet tanításá-

hoz jó, de nem elengedhetetlen a digitális tananyag. A Rövid összefoglalás! mindenki számára 

kötelező alap. 
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Kőzetek és ásványok I-II. 

A kőzetek nem egynemű anyagok, hanem a földfelszín különböző színű, keménységű és ösz-

szetételű alkotóelemei. Ezzel szemben az ásványok szabályos szerkezetű, jellegzetes színű 

anyagok. Ez a lecke, amely e két anyagfajtát hasonlítja össze, két órára van tervezve, és tanu-

lókísérletet is szeretne minden egyes gyerekkel megvalósítani. A lecke először a vulkáni kőze-

tekkel kezdődik, amelynek három típusát (andezit, bazalt és vulkáni tufa) mutatjuk be. Azután 

következnek az üledékes kőzetek, amelyeknél szintén többféle típus van (a homok, a lösz, a 

mészkő, a kőszenek, a kőolaj és a földgáz). Az első Próbáld ki! feladatot a mészkőnél adjuk ki, 

de lehet korábban is, ha úgy gondoljuk, hogy lesz időnk elvégezni. Ilyenkor a vulkáni kőzetekkel 

vagy a homokkal is lehet kíséretezni. A másik Próbáld ki! feladatot a legjobb, ha otthoni mun-

kának adjuk ki, mert így elegendő időnk marad arra, hogy a különböző méretű szemcsék üle-

pedését nyomon tudjuk követni. A második órán áttérünk az ásványokra. Itt minimálisan be-

mutatjuk a kősót, a kvarcot és a vasércet. Ha az időnk engedi, akkor még más ásványokat is 

bemutathatunk. Ezenkívül egy Próbáld ki! feladatban megpróbálhatunk sókristályokat csi-

nálni, az a legjobb, ha az órán tanári vagy otthon szülői segítséggel próbálunk előrejutni ebben 

a kérdésben. A végén még megemlítjük a kohászatot mint eljárást, és a legértékesebb ásvá-

nyokat, a drágaköveket. Tulajdonképpen elég sok új fogalom van a lecke két órájában, ezért 

igyekezni kell, hogy a diákok ezeket meg tudják jegyezni. 

Az egész lecke fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Egy apró kiegészítő anyag van, 

ez pedig a drágakövekhez kapcsolódik. A leckében három Próbáld ki! rész kapott helyet, amit 

részben órán is megcsinálhatunk. A leckében több ábrát használunk, hiszen ezeken keresztül 

lényegesen könnyebb megvilágítani a kőzetek és ásványok témáját. Szerencsés, ha az törté-

nésekről van egy-két animációnk, mert azokban az osztályokban, ahol ezek még távoli infor-

mációk, nagyban segítik a megértést. A fejezet tartalmaz egy meghatározást is. Ezt meg kell 

tanulni, mert csak így lehet tovább építkezni. 

A lecke feldolgozásához 90 perc (két iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot illusztrálni. Tanulói kísérletre itt van lehetőség, 

a kísérletek elég rövidek, hogy meg lehessen csinálni legalább két kísérletet. Javasolt néhány 

alkalmasan elhelyezett kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) menetét, hogy rögtön lássuk, 

ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a könyvben vannak képek, a témának elengedhe-

tetlen feltétele a bőséges illusztráció, tehát képeket, animációkat vigyünk be az órára, és játsz-

szunk le minél többfélét! 

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve minél több illusztrációval. Az 

lenne a jó, ha szöveges tanítási forma nem haladná meg az 5 perces ciklusokat, és utána vala-

milyen animációval vagy állóképpel tudnánk oldani az óra hangulatát. A fejezet tanításához jó, 

ha van digitális tananyag, de nem elengedhetetlen. A Rövid összefoglalás! mindenki számára 

kötelező alap.  
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A mészkőhegységek formakincse 

A külső erők hatása különösen szembetűnő a mészkőhegységekben. Itt a hőingadozás és a jég 

könnyen alakít ki repedéseket, és a repedésekbe beszivárgó víz oldja a mészkövet. Ennek ered-

ménye a mészkőhegységek elképesztő formakincse. Ha megoldhatjuk, ezt az órát töltsük va-

lamilyen mészkőhegység barlangjában, ahol közvetlen közelről megnézhetjük a kőzet csodá-

latos mintázatát. Tulajdonképpen ez az anyag inkább a szépségről, a sokféleségről szól. Helyet 

kapott itt négy kiegészítő anyag is, tehát az órára szánt idő összességében alkalmas arra, hogy 

az osztályteremtől távol, kiránduláson töltsük. Új fogalmak is alig fordulnak elő, amit itt meg 

kell tanulni, az a víznyelő, barlang, barlangi patak és cseppkő. 

Az egész lecke fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz, de rövid. Helyette négy kiegé-

szítő anyag van, ezt csak indokolt esetben javasolt elhagyni. A leckében sok ábrát használunk, 

hiszen ezeken az ábrákon keresztül lényegesen könnyebb megvilágítani a mészkőhegységek 

formakincsét. Szerencsés, ha van egy-két animációnk, mert az osztályokban ezek nagyban se-

gítik a megértést, de még jobb, ha élőben tudjuk megmutatni az egészet.  

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot prezentálni. Mivel néhány teljesen új fogalmat 

kell ismertetnünk, ezért javasolt néhány alkalmasan elhelyezett kérdéssel is feltörni az óra (az 

előadás) menetét, hogy rögtön lássuk, ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a tankönyv-

ben vannak képek, a témának elengedhetetlen feltétele a széles körű illusztráció, lehetőleg a 

valóságból vett animációk, filmek segítségével.  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákok által végrehajtott gya-

korlatokkal. Ha van lehetőségünk, akkor próbáljuk meg előre kiadni a mészkőhegységek for-

makincsével kapcsolatos adatgyűjtést, mert így talán élvezhetőbb lesz az óra menete. Nagyon 

fontos lenne, ha a tankönyv statikus képei mellé animációt vagy filmeket tudnánk tenni. A 

fejezet tanításához jó, ha van digitális tananyag, de ez nem elengedhetetlen feltétele az ered-

ményes tanításnak. A Rövid összefoglalás! mindenki számára kötelező alap. 

 

Kontinensek, óceánok 

A következő leckében a kontinensekről és az óceánokról tanulunk. A diákoknak tudniuk kell, 

hogy a Föld nagyobbik részét óceános és tengerek borítják, és kisebbik részét teszik ki a kon-

tinensek. Tisztába kell jönniük a kontinensek hozzávetőleges nagyságával, elhelyezkedésével, 

az óceánok hozzávetőleges nagyságával és az elhelyezkedésével. A lecke nem nagy, de sok 

tanulást igényel, amíg a diákok biztonsággal eligazodnak a kontinensek és óceánok között. A 

leckében három kiegészítő anyag található, melyeket csak a jóknak javaslunk. Kevés új foga-

lom van, ugyanakkor az új fogalmakon (óceán, tenger, földrész) kívül megtanulandó földrajzi 

nevek is vannak (Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Afrika, Amerika, Antarktisz, 

Ausztrália, Ázsia, Európa és Eurázsia). 

Az egész lecke fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz, de rövid. Helyette három ki-

egészítő anyag van, ezt indokolt esetben (lassabban haladó diákoknál) javasolt elhagyni. A lec-

kében sok ábrát használunk, hiszen ezeken az ábrákon keresztül lényegesen könnyebb megvi-

lágítani a kontinensek és óceánok elhelyezkedését. Szerencsés, ha van egy-két animációnk, 
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filmünk, mert az osztályokban ezek nagyban segítik a megértést, de még jobb, ha élőben tu-

dunk szemléltetni.  

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot prezentálni. Mivel néhány teljesen új fogalmat 

kell ismertetnünk, ezért javasolt néhány alkalmasan elhelyezett kérdéssel is feltörni az óra (az 

előadás) menetét, hogy rögtön lássuk, ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a tankönyv-

ben vannak képek, érdemes még gondoskodni – lehetőleg a valóságból vett – animációkról, 

filmekről. 

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákok által végrehajtott gya-

korlatokkal. Ha van lehetőségünk, akkor próbáljuk meg előre kiadni a kontinensekkel és óceá-

nokkal kapcsolatos adatgyűjtést, mert így talán élvezhetőbb lesz az óra menete. Nagyon fon-

tos lenne, ha a tankönyv statikus képei mellé animációt vagy filmeket tudnánk tenni. A fejezet 

tanításához jó, ha van digitális tananyag, de nem elengedhetetlen. A Rövid összefoglalás! min-

denki számára kötelező alap. 

 

A földrajzi fokhálózat I-II. 

A fejezet utolsó leckéje a két órára tervezett földrajzi fokhálózat. Ez tipikusan olyan lecke, ami-

nél az első negyvenöt perc egy elméleti előadás, míg a második negyvenöt egy gyakorlati, min-

denki által elvégzett helyhatározás. Természetesen ez nem elég, itt nagyon jó, ha házi feladat-

ként adunk még néhány meghatározandó helyet. Tehát az első rész a földrajzi szélesség meg-

határozásával kezdődik. Meg kell különböztetnünk az északi és déli szélességet, és tisztában 

kell lennünk a szélességi kör fogalmával. Ezenkívül tudnunk kell két nevezetes szélességi kör, 

a Ráktérítő és a Baktérítő helyét. Ezután következik a hosszúsági körök meghatározása. A 

kezdő hosszúsági kör a greenwichi csillagvizsgálón (London külvárosa) halad keresztül. Ennek 

alapján meg kell különböztetnünk a keleti és nyugati hosszúságot. Ha pedig ismerjük a széles-

ségi és hosszúsági köröket, készen is van a fokhálózat. A földrajzi hely meghatározásánál eb-

ben a fokhálózatban dolgozunk, először meghatározzuk a hosszúsági, majd pedig a szélességi 

kört. Ezzel a Földön egyértelműen meg tudjuk határozni egy pont helyzetét. A második órán 

pedig a térképeink segítségével megpróbálunk egyszerűbb és bonyolultabb helymeghatározá-

sokat. A két óra számos új fogalmat tartalmaz, ezek a szélességi kör, Ráktérítő, Baktérítő, 

Északi-sarkkör, Déli-sarkkör, hosszúsági kör és földrajzi fokhálózat. 

Az egész lecke fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Két apró kiegészítő anyag van, 

ezek a greenwichi csillagvizsgálóhoz és a földrajzi fokhálózathoz kapcsolódnak. A leckében nin-

csen Próbáld ki! rész, helyette a teljes második órát gyakorlásra szánjuk. Szerencsés, ha a tör-

ténésekről van egy-két animációnk, mert azokban az osztályokban, ahol ezek még távoli infor-

mációk, nagyban segítik a megértést. A fejezet tartalmaz egy meghatározást is. Ezt meg kell 

tanulni, mert csak így lehet tovább építkezni. 

A lecke feldolgozásához 90 perc (két iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot illusztrálni. Miután két óra a lecke hossza, tanu-

lói kísérletre itt van lehetőség, a gyerekek a második órát teljes mértékben kísérletekre fordít-
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hatják. Javasolt néhány alkalmasan elhelyezett kérdéssel itt is feltörni az óra (az előadás) me-

netét, hogy rögtön lássuk, ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a könyvben vannak ké-

pek, azt gondolom, hogy a témának elengedhetetlen feltétele a széles körű illusztráció, tehát 

képeket, animációkat vigyünk be az órára, és játsszunk le minél többfélét! 

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve minél több illusztrációval. Az 

lenne a jó, ha szöveges tanítási forma nem haladná meg az 5 perces ciklusokat, és utána vala-

milyen animációval vagy állóképpel tudnánk oldani az óra hangulatát. A fejezet tanításához jó, 

ha van digitális tananyag, de nem elengedhetetlen feltétele az eredményes munkának. A Rö-

vid összefoglalás! mindenki számára kötelező alap. A második órán, amikor a tanulói helymeg-

állapítás folyik, célszerű nem csak egyéni, de csoportos munkát is szervezni, ha vannak olyan 

gyerekek, akiknek jobban megy. Ebben az esetben több figyelmet tudunk szakítani a hátrama-

radókra. 

 

Magyar kiválóságok (Olvasmány) 

Két híres magyarról, Lóczy Lajosról, a magyar földtan és földrajz kiváló tudósáról, valamint 

Kulin Györgyről, a csillagászat nagynevű kutatójáról található egy rövid életrajz ebben a rész-

ben. Ennek a megtanulása/megtanítása teljes mértékben a diákok haladási sebességének 

függvénye.  

 

Hasznos weboldalak (Kiegészítő anyag) 

Itt a csillagaszat.hu-t mutatjuk be a diákoknak, ehhez kapcsolódik egy feladat. Meg kell keresni 

mindenkinek a kedvenc égitestét, és készíteni kell egy bemutatót róla. Ezek a feladatok külö-

nösen a projektmunkát követő időben nagyon hasznosak, mert így lehetőség van a saját és a 

hivatalosan mért adatok összevetésére. 

 

Összefoglalás 

Itt lényegében röviden, egy oldalban foglaljuk össze az egész fejezetet. Nagyban függ az osz-

tály képességétől, hogy szánjunk-e órát az összefoglalásra, vagy nagyon jó osztály esetén adjuk 

fel házi feladatnak, és úgy írassunk belőle dolgozatot, hogy nem vettük át előtte közösen. Ta-

lán inkább vegyük át, mert sokkal jobban megmarad, és esetleges (a végén észrevett) hiányo-

kat is tudunk orvosolni. 

 

 

Az éghajlat 

 

Az éghajlat 

A második fejezet az éghajlattal foglalkozik. Az első leckében az időjárást és az éghajlatot járjuk 

körbe. Tulajdonképpen megtanulunk éghajlati diagramot rajzolni és olvasni. Az éghajlati diag-

ramon feltüntetjük a havonkénti csapadék mennyiségeket és a havi középhőmérsékletet. Tu-

lajdonképpen ha a diákoknak nem okoz gondot a grafikus ábrázolás, akkor ezzel sem lesz 

gondjuk. Ezen felül még egy kis kiegészítő anyag is fért a leckébe, aminek a megtanulása nem 
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okoz gondot. Inkább az a probléma, hogy matematikából nem foglalkoztak elég komolyan a 

grafikus ábrázolással, és az egészet itt kell megtanulni. A leckében nagyon kevés az új fogalom 

(éghajlat, éghajlati diagram). 

Az egész lecke fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz, de rövid. Ugyanakkor a grafikus 

ábrázolás pontos megértésére kell időt szánni. Van egy rövid kiegészítő anyag is, ezt csak in-

dokolt esetben javasolt elhagyni. A leckében sok ábrát használunk, hiszen ezeken az ábrákon 

keresztül lényegesen könnyebb megvilágítani az éghajlati diagramot. Szerencsés, ha van egy-

két animációnk, mert az osztályokban ezek nagyban segítik a megértést. 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot prezentálni. Mivel néhány teljesen új fogalmat 

kell ismertetnünk, ezért javasolt néhány alkalmasan elhelyezett kérdéssel is feltörni az óra (az 

előadás) menetét, hogy rögtön lássuk, ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a tankönyv-

ben vannak képek, azt gondolom, hogy a témának elengedhetetlen feltétele a széles körű il-

lusztráció, lehetőleg a valóságból vett animációk, filmek segítségével.  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákok által végrehajtott gya-

korlatokkal. Fontos, hogy mindenki megpróbálkozzon a diagram olvasásával. Nagyon fontos 

lenne, ha a tankönyv statikus képei mellé animációt vagy filmeket tudnánk tenni. A fejezet 

tanításához jó, ha van digitális tananyag, de ez nem szükséges, nélküle is megoldható minden. 

A Rövid összefoglalás! mindenki számára a kötelező alap. 

 

Az éghajlati övezetesség I-II. 

Ez megint egy két órára tervezett lecke. Az első részében a napsugárzásról és a hőmérsékletről 

tanulunk. Először foglalkozunk a napsugarak hajlásszögével, mint az éghajlatot befolyásoló té-

nyezővel. A Föld Nap körüli keringésének következtében változik a napsugarak hajlásszöge az 

év során az adott területen. Ha megcsináljuk az órán a Próbáld ki! kísérletet, saját szemünkkel 

láthatjuk, hogy a „Nap” helyzetének változásával változik a besugárzott terület nagysága. Te-

hát a Föld különböző területeinek felmelegedése nagymértékben függ az Egyenlítőtől való tá-

volságtól. Így az Egyenlítővel párhuzamosan kialakult éghajlati övezeteket különböztethetünk 

meg. Ebben az órában három kiegészítő anyagot is tárgyalunk, amelyeket jó lenne minél több 

diáknak megtanítani. Az ezt követő, második órában az éghajlatot módosító hatásokra kerül 

sor. Ezek például az óceánoktól való távolság vagy a domborzat. Bár az éghajlati övek alapve-

tőek, de ezek a módosító hatások egy-egy földrajzi terület éghajlatát nagymértékben befolyá-

solni tudják. A második szakaszban is találunk két kiegészítő anyagot, amit szintén fontos lenne 

minél több diáknak megtanítani. A leckében elég sok új fogalom található, ezek a napsugarak 

hajlásszöge, az éghajlati övezetek, a forró (vagy trópusi) övezet, a mérsékelt övezet és a hideg 

övezet. 

Az egész lecke fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Összesen öt apró kiegészítő 

anyag van, ezeket jó, ha minél több diák megtanulja. A leckében egy Próbáld ki! rész van, amit 

az órán is meg lehet, sőt meg is kell csinálni. A leckében több ábrát használunk, hiszen ezeken 
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az ábrákon keresztül lényegesen könnyebb megvilágítani a napsugárzás és a hőmérséklet kap-

csolatát. Szerencsés, ha a történésekről van egy-két animációnk, mert azokban az osztályok-

ban, ahol ezek még távoli információk, nagyban segítik a megértést.  

A lecke feldolgozásához 90 perc (két iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot illusztrálni. Miután két óra a lecke hossza, a 

Próbáld ki! iskolai megvalósítására van lehetőség, a gyerekek az első óra egy részét a kísérle-

tekre fordíthatják  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve minél több illusztrációval. Az 

lenne a jó, ha szöveges tanítási forma nem haladná meg az 5 perces ciklusokat, és utána vala-

milyen animációval vagy állóképpel tudnánk oldani az óra hangulatát. A fejezet tanításához jó, 

ha van digitális tananyag, de nem nélkülözhetetlen. A Rövid összefoglalás! mindenki számára 

a kötelező alap. Az órákon például csoportokat tudunk szervezni, és az egyes csoportoknak ki 

tudjuk osztani az éghajlati övezeteket, amiből önállóan fel tudnak készülni és beszámolhatnak. 

 

Hazánk éghajlata 

Ennek a rövid, időjárással foglalkozó fejezetnek az utolsó komolyabb fejezete Magyarország 

időjárásával foglalkozik. Először a hazánk időjárását kialakító tényezőket vesszük sorra. Ez (a 

korábban tanultak szerint) egyrészt a Földgömbön elfoglalt hely, másrészt pedig a tengertől 

való távolság és a környező domborzat. Ezután a Magyarországon található éghajlati különb-

ségekre térünk ki. Még egy ilyen kis ország esetén is megkülönböztethetjük a kontinentális 

éghajlat száraz és nedves változatát. Az óra legvégén pedig a csapadék éves eloszlásával fog-

lalkozunk. Aránylag kevés új fogalom található a leckében, ezek a nedves kontinentális éghaj-

lat és a száraz kontinentális éghajlat. 

Az egész lecke fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Van egy rövid kiegészítő anyag 

is, ezt csak indokolt esetben javasolt elhagyni. A leckében sok ábrát használunk, hiszen ezeken 

az ábrákon keresztül lényegesen könnyebb megvilágítani hazánk éghajlatát. Szerencsés, ha 

van egy-két animációnk vagy filmünk, mert az osztályokban ezek nagyban segítik a megértést.  

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot prezentálni. Mivel néhány teljesen új fogalmat 

kell ismertetnünk, ezért javasolt néhány alkalmasan elhelyezett kérdéssel is feltörni az óra (az 

előadás) menetét, hogy rögtön lássuk, ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a tankönyv-

ben vannak képek, a témának elengedhetetlen feltétele a bőséges illusztráció, lehetőleg a va-

lóságból vett animációk, filmek segítségével.  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákok által végrehajtott fel-

adatokkal. Fontos, hogy mindenki próbálkozzon, mert ez az anyag egészen hétköznapi, és min-

denkinek kell, hogy legyen példája róla. Nagyon fontos lenne, ha a tankönyv statikus képei 

mellé animációt vagy filmeket tudnánk tenni. A fejezet tanításához jó, ha van digitális tan-

anyag, de ez nem szükséges, nélküle is megoldható a tudás átadása. A Rövid összefoglalás! 

mindenki számára a kötelező alap. 
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Magyar kiválóságok (Olvasmány) 

Ez az első olyan oldal, ahol nem valamely híres tudósról, hanem a magyar éghajlatkutatás 

múltjáról és jövőjéről emlékezünk meg. Természetesen ez sem tehető meg nevek, tudósok 

nélkül, de sokkal inkább maga a jelenség (az éghajlatkutatás) a lényeg. Külön érdekesség, hogy 

egymás mellett olvashatjuk a kezdeteket, és a legújabb, az Atacama-sivatagban történt méré-

seket. Ennek az anyagnak a megtanulása/megtanítása teljes mértékben a diákok haladási se-

bességének függvénye. Akár el is hagyhatjuk, vagy házi feladatnak adhatjuk fel, de akár to-

vábbi híres magyarok/külföldiek életrajzait is ismertethetjük, akár az osztályt több csoportra 

osztva, és azután egymásnak elmesélve. 

 

Hasznos weboldalak (Kiegészítő anyag) 

Itt a már egyszer említett Országos Meteorológiai Szolgálat honlapját, a met.hu-t mutatjuk be 

a diákoknak, azzal a különbséggel, hogy itt az éghajlat aloldalra megyünk, és ezt kezdjük ta-

nulmányozni. Ide kapcsolódik egy feladat, amiben meg kell keresnünk adatsorokat, és ezek 

alapján meg kell nézni, milyen volt az időjárás például a születésnapunkon. Ki született a leg-

melegebb, leghidegebb, legcsapadékosabb napon? Ezek a feladatok különösen a projektmun-

kát követő időben nagyon hasznosak, mert így lehetőség van a saját és a hivatalosan mért 

adatok összevetésére. 

 

Összefoglalás 

Az összefoglalásnál lényegében röviden, egy oldalban tekintjük át az egész fejezetet. Ez egy 

rövid fejezet, de ha szükséges, ne spóroljunk az összefoglalással! Itt is nagyban függ az osztály 

képességétől, hogy szánjunk-e órát az összefoglalásra, vagy nagyon jó osztály esetén adjuk fel 

házi feladatnak, és úgy írassunk belőle dolgozatot, hogy nem vettük át előtte közösen. Inkább 

vegyük át, mert sokkal jobban megmarad, és esetleges (a végén észrevett) hiányokat is tudunk 

orvosolni. 

 

 

Hazai erdők 

 

Tájak, életközösségek 

A most következő három fejezet Magyarország természetes élőhelyeit veszi végig. Ezek közül 

az első a hazai erdőkkel foglalkozik. Az első lecke tulajdonképpen egy bevezetés Tájak és élet-

közösségek címmel. Valójában ebben a leckében elmondjuk, hogy hazánkban milyen az éghaj-

lat (hűvös-nedves, közepesen meleg és közepesen nedves, valamint meleg, száraz) és milyen 

a természetes növényzet (fenyves, bükkös, tölgyes és füves puszta). Meghatározzuk, hogy az 

eltérő környezeti feltételek miatt az erdőkben vagy a mezőn jellemzően más élőlénycsopor-

tokkal találkozhatunk. Ezek az élőlénycsoportok egymással szoros kölcsönhatásban, életkö-

zösségekben élnek, és az egymással kapcsolatban álló életközösségek egy nagyobb rendszert, 

társulást hoznak létre. Ez a bevezető lecke tartalmaz még két kiegészítő anyagot és két meg-

határozást, valamint néhány új fogalmat (életközösség, népesség, társulás, társulásegység). 
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Az egész lecke fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Van két rövid kiegészítő anyag 

is, ezt csak indokolt esetben javasolt elhagyni. A leckében sok ábrát használunk, hiszen ezeken 

az ábrákon keresztül lényegesen könnyebb megvilágítani hazánk tájait, életközösségeit. Sze-

rencsés, ha van egy-két animációnk vagy filmünk, mert az osztályokban ezek nagyban segítik 

a megértést.  

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot prezentálni. Mivel néhány teljesen új fogalmat 

kell ismertetnünk, ezért javasolt néhány alkalmasan elhelyezett kérdéssel is feltörni az óra (az 

előadás) menetét, hogy rögtön lássuk, ha megbicsaklik a megértés folyamata.  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákok által végrehajtott fel-

adatokkal. Fontos, hogy mindenki próbálkozzon, mert ez az anyag egészen hétköznapi, és min-

denkinek kell, hogy legyen példája róla. Próbáljuk meg a példákat lakókörnyezetünkből venni, 

mert így könnyebb a diákok számára érthető módon illusztrálni például az életközösségeket. 

Nagyon fontos lenne, ha a tankönyv statikus képei mellé animációt vagy filmeket tudnánk 

tenni. A fejezet tanításához jó, ha van digitális tananyag. A Rövid összefoglalás! mindenki szá-

mára kötelező alap. 

 

Az erdők élővilága 

Középhegységeinket és a Dunántúl jelentős részét erdőtársulások borítják. Az erdők jellemző 

növényei a fák, amelyek nagy fényigényüket a magasba törve elégítik ki. A lombsátor alatt 

pedig olyan növényeket találunk, amelyek fejlődésükhöz kevesebb fényt igényelnek. A változó 

fényviszonyok miatt az erdőkben különböző növényzeti szintek alakulnak ki. A hazai erdők 

szintjei a lombkoronaszint, a cserjeszint és a gyepszint. Mindez a fényért való versengés miatt 

alakul ki. Tulajdonképpen Magyarországon három jellemző erdőtársulás alakult ki: a tölgy-

erdő, a bükkerdő és a fenyőerdő. Ezekkel a későbbiekben foglalkozni fogunk. A lecke elég rö-

vid, de ha a diákok egy nagyvárosban vagy a füves puszták területén élnek, akkor esetleg nehéz 

lehet mindent megtanulni.  Kiegészítő anyagot nem tartalmaz, de közepesen sok új fogalom 

van benne (szintezettség, lombkoronaszint, cserjeszint, gyepszint, tölgyes, bükkös és fenyves). 

Az egész lecke fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Nincs benne kiegészítő anyag. 

A leckében sok ábrát használunk, hiszen ezeken az ábrákon keresztül lényegesen könnyebb 

megvilágítani hazánk tájait, életközösségeit. Szerencsés, ha van egy-két animációnk vagy fil-

münk, mert az osztályokban ezek nagyban segítik a megértést.  

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot prezentálni. Mivel néhány teljesen új fogalmat 

kell ismertetnünk, ezért javasolt néhány alkalmasan elhelyezett kérdéssel is feltörni az óra (az 

előadás) menetét, hogy rögtön lássuk, ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a tankönyv-

ben vannak képek, a témának elengedhetetlen feltétele a bőséges illusztráció, lehetőleg a va-

lóságból vett animációk, filmek segítségével.  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákok által megoldott felada-

tokkal. Fontos, hogy mindenki próbálkozzon, mert ez az anyag egészen hétköznapi, és min-

denkinek kell, hogy legyen példája róla. Próbáljuk meg a példákat lakókörnyezetünkből venni, 
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mert így könnyebb a diákok számára érthető módon illusztrálni például az erdőket. Nagyon 

fontos lenne, ha a tankönyv statikus képei mellé animációt vagy filmeket tudnánk tenni. A 

fejezet tanításához jó, ha van digitális tananyag, de ez nem elengedhetetlen feltétele a taní-

tásnak. A Rövid összefoglalás! mindenki számára kötelező alap. 

 

Az erdő fái és cserjéi 

Ebben a leckében néhány fát és cserjét mutatunk be, amelyek erdőalkotóként szerepelnek az 

erdeinkben. A fák közül a bükk, a tölgy (közülük a kocsánytalan tölgy) és a gyertyán, valamint 

kiegészítő anyagként az erdei fenyő tartozik ide. A cserjék közül a vadrózsa, illetve kiegészítő 

anyagként a kökény és a mogyoró lesz bemutatva. Bár kevés az új fogalom (egyivarú, egylaki, 

zárvatermő, kétivarú), de ebben a leckében tényleg csak az szab határt a fák és cserjék tanítá-

sánál, hogy mennyire terhelhető az osztály. Hiszen az élőhely, a fák és cserjék kinézete, a sza-

porodásuk mind-mind újabb és újabb tanulnivaló. Osszuk be okosan, és próbáljuk meg meg-

teremteni az összhangot a diákok tudásigénye és a megtanítandó lehetőségek között. A lec-

kében két kiegészítő anyag van, amelyek megtanítása (kivéve a lassan haladó osztályokban) 

most indokolt. 

Az egész lecke fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Két kiegészítő anyag van 

benne, melyeket, ha lehet, tanítsunk meg. A leckében sok ábrát használunk, hiszen ezeken az 

ábrákon keresztül lényegesen könnyebb megvilágítani a tananyagot. Szerencsés, ha van egy-

két animációnk vagy filmünk, mert az osztályokban ezek nagyban segítik a megértést. Próbál-

junk meg a képeken, filmeken kívül élő növényeket is mutatni, hiszen ez könnyíti a megértést. 

Ha időnk engedi, akkor készíttessünk a diákokkal néhány növényből álló herbáriumot, és eb-

ben gyűjtessünk legalább a legfontosabb növényekből egyet-egyet! 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot prezentálni. Mivel néhány teljesen új fogalmat 

kell ismertetnünk, ezért javasolt néhány alkalmasan elhelyezett kérdéssel is feltörni az óra (az 

előadás) menetét, hogy rögtön lássuk, ha megbicsaklik a megértés folyamata. Próbáljuk az 

órákat úgy csoportosítani, hogy amikor megtanultuk a fákat, cserjéket, mohákat, páfrányokat, 

gombákat, akkor legyen egy óránk a „határozási” munkát végrehajtani. 

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákok által megoldott felada-

tokkal. Fontos, hogy mindenki próbálkozzon, mert ez az anyag egészen hétköznapi, és min-

denkinek kell, hogy legyen példája róla. Próbáljuk meg a példákat lakókörnyezetünkből venni, 

mert így könnyebb a diákok számára érthető módon illusztrálni például az erdőket és benne a 

fákat, cserjéket. Nagyon fontos lenne, ha a tankönyv statikus képei mellé animációt vagy fil-

meket tudnánk lenni. A fejezet tanításához jó, ha van digitális. A Rövid összefoglalás! mindenki 

számára kötelező alap. 

 

 

Az erdők aljnövényzete 

Az erdők gyepszintjében és a lombkorona alatt élnek a mohák és a páfrányok. Először foglal-

kozzunk a mohákkal! A lecke első fele ezekről szól. Megtudjuk, hogy hol élnek, és milyen a 
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testszerveződésük. A végén pedig a szaporodásukat ismerhetjük meg. Egy Próbáld ki! feladat-

sort is találunk itt, az eredmények nem jönnek olyan gyorsan, mint az óra engedné, ezért cél-

szerű az előző órán összeállítani a kísérletet, majd a következő órán kiértékelni. Az óra máso-

dik részében pedig a páfrányok következnek. Itt is a három legfontosabb dolog, hogy hol élnek, 

milyen a testfelépítésük és hogyan szaporodnak. A leckében nincsen kiegészítő anyag, és sok 

az új fogalom (moha, spóratartó, spóra, hajtásos növény, haraszt, gyöktörzs és virágtalan nö-

vény).     

Az egész lecke fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Nincs benne kiegészítő anyag. 

A leckében sok ábrát használunk, hiszen ezeken az ábrákon keresztül lényegesen könnyebb 

megvilágítani az erdők aljnövényzetében élő mohákat és harasztokat. Szerencsés, ha van egy-

két animációnk vagy filmünk, mert az osztályokban ezek nagyban segítik a megértést. Próbál-

junk meg a képeken, filmeken kívül élő növényeket is mutatni, hiszen ez könnyíti a megértést. 

Ha időnk engedi, akkor készíttessünk a diákokkal néhány növényből álló herbáriumot, és eb-

ben gyűjtessünk legalább a legfontosabb növényekből egyet-egyet!  

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot prezentálni. Mivel néhány teljesen új fogalmat 

kell ismertetnünk, ezért javasolt néhány alkalmasan elhelyezett kérdéssel is feltörni az óra (az 

előadás) menetét, hogy rögtön lássuk, ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a tankönyv-

ben vannak képek, a témának elengedhetetlen feltétele a további bőséges illusztráció, lehe-

tőleg a valóságból vett animációk, filmek segítségével. Próbáljuk az órákat úgy csoportosítani, 

hogy amikor megtanultuk a fákat, cserjéket, mohákat, páfrányokat, gombákat, akkor legyen 

egy óránk a „határozási” munkát végrehajtani! 

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákok által megoldott felada-

tokkal. Fontos, hogy mindenki próbálkozzon, mert ez az anyag egészen hétköznapi, és min-

denkinek kell, hogy legyen példája róla. Próbáljuk meg a példákat, példanövényeket lakókör-

nyezetünkből venni, mert így könnyebb a diákok számára érthető módon illusztrálni például a 

mohákat és harasztokat. Nagyon fontos lenne, ha a tankönyv statikus képei mellé animációt 

vagy filmeket tudnánk mutatni. A fejezet tanításához jó, ha van digitális tananyag, de e nélkül 

is eredményes lehet az óra. A Rövid összefoglalás! mindenki számára kötelező alap. 

 

Az erdők gombái 

Ebben a leckében csak a kalapos gombákkal foglalkozunk. Az óra első témája a kalapos gom-

bák testfelépítése. Teljesen új a diákok számára, hogy a gombák se nem állatok, se nem növé-

nyek. Testüket gombafonalak építik fel, és nélkülözhetetlen szerepük van az erdei életközös-

ségekben. Itt van egy fontos kiegészítő anyag, amit tulajdonképpen mindenkinek meg kellene 

tanulni, ez a gombaszedésről szól. A második fele az órának néhány gyakori gombát szeretne 

a diákokkal megismertetni. Ezek közül nagyon fontos az erdőszéli csiperke (ehető gomba) és 

a gyilkos galóca (mérges gomba). Van két érdekes kiegészítő anyag is, ezek nem olyan fonto-

sak, de nagyon érdekes a gyilkos galóca méreganyagáról és a légyölő galócáról szóló rész. A 

gombáknál is számos új fogalmat találunk, amiket célszerű jól megtanítani (gombafonalak, ter-

mőtest, kalap, tönk, spóratermő réteg, gallér, bocskor és együttélés). 
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Az egész lecke fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Összesen három kiegészítő 

anyag van benne, melyeket, ha lehet, tanítsunk meg (különösen a gombaszedésről szólót). A 

leckében sok ábrát használunk, hiszen ezeken az ábrákon keresztül lényegesen könnyebb 

megvilágítani a gombák felépítését és az egyes gombákat. Szerencsés, ha van egy-két animá-

ciónk vagy filmünk, mert az osztályokban ezek nagyban segítik a megértést. Próbáljunk meg a 

képeken, filmeken kívül élő gombákat is mutatni, hiszen ez könnyíti a megértést.  

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot prezentálni. Mivel néhány teljesen új fogalmat 

kell ismertetnünk, ezért javasolt néhány alkalmasan elhelyezett kérdéssel is feltörni az óra (az 

előadás) menetét, hogy rögtön lássuk, ha megbicsaklik a megértés folyamata. Próbáljuk az 

órákat úgy csoportosítani, hogy amikor megtanultuk a fákat, cserjéket, mohákat, páfrányokat, 

gombákat, akkor legyen egy óránk a „határozási” munkát végrehajtani. Igazából ezen óra után 

lenne legjobb egy növény- és gombaismeret óra. 

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákok által megoldott felada-

tokkal. Fontos, hogy mindenki próbálkozzon, mert ez az anyag egészen hétköznapi, és min-

denkinek kell, hogy legyen példája róla. Próbáljuk meg a példákat lakókörnyezetünkből venni, 

mert így könnyebb a diákok számára érthető módon illusztrálni például a gombákat. Nagyon 

fontos lenne, ha a tankönyv statikus képei mellé animációt vagy filmeket tudnánk tenni. A 

fejezet tanításához jó, ha van digitális tananyag, de ez nem feltétlenül szükséges. A Rövid ösz-

szefoglalás! mindenki számára kötelező alap. 

 

Az erdők emlősállatai I-II. 

Ez a következő lecke két órára terjed ki akkor, ha a diákok híján vannak az előzetes ismeretek-

nek, de összefoglalható egy órában is, ha ezek az ismeretek már megvannak. Az erdők számos 

állatnak kínálnak lakóhelyet. Ebben a fejezetben csak a legfontosabbakat mutatjuk be. Első-

ként a gímszarvast. A gímszarvas gerinces, emlősállat, táplálkozására nézve kérődző. Általában 

a dúsabb aljnövényzetű erdőket kedveli. A hazai erdők legértékesebb vadja. A másik állat, amit 

bemutatunk, a vaddisznó. Ez is gerinces, emlős, de táplálkozására nézve mindenevő állat. A 

vaddisznók kijárnak a mezőgazdasági területekre is, itt jelentős károkat okoznak. A harmadik 

állat az őz, erdőink leggyakoribb nagyvadja. A gímszarvas közeli rokona, növényevő, kérődző 

állat. Ha két órára tervezzük az anyagot, akkor itt célszerű kettéosztani. A második órában egy 

ragadozóval kezdünk, és ez a róka. Az eredményes zsákmányolás feltétele a megfelelő testfel-

építés és a fogazat. A vörösrókán kívül felsorolt ragadozók, rágcsálók mind kiegészítő anyagba 

kerültek, de ez nem jelenti azt, hogy a nagy többségnek nem kell megtanulni a róluk szóló 

információkat. Két rágcsáló állat szerepel a könyvben, az erdei egér és az erdei cickány, míg 

ragadozó szintén kettő, a nyuszt és a borz. Az egész lecke összesen öt kiegészítő anyagot tar-

talmaz, de ezeket minél több gyerekkel meg kellene próbálni megismertetni. Új fogalom nincs 

olyan sok a leckében, mindössze a rejtőszín, a tarajos őrlőfog, az agancs, az agyar és a veszett-

ség fordul elő. 
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Az egész lecke nagyon fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Öt kiegészítő anyag ta-

lálható benne, amiket nem érdemes kihagyni. A leckében több ábrát használunk, hiszen eze-

ken az ábrákon keresztül lényegesen könnyebb megvilágítani a témát. Szerencsés azonban, ha 

van egy-két animációnk és filmünk is. Néhány új fogalmat tartalmaz a lecke, oda kell figyelni 

ezek megtanítására. 

A lecke feldolgozásához 90 perc (két iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot illusztrálni. Javasolt néhány alkalmasan elhelye-

zett animációval, filmmel, kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) menetét, hogy rögtön lássuk, 

ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a tankönyvben vannak képek, a témának elenged-

hetetlen feltétele a bővebb illusztráció, tehát képeket, filmeket, animációkat vigyünk be az 

órára, és játsszunk le minél többfélét! Nagyon fontos, hogy a diákok tisztába jöjjenek az erdők 

emlősállatainak sokféleségével.  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákoktól származó rövid pél-

dákkal. A Rövid összefoglalás! mindenki számára a kötelező alap.  

 

Az erdők madarai 

Bár a madarak nagyobb fajszámban vannak jelen az erdőkben, mégis csak egy órát foglalko-

zunk velük. Az erdő sok madárnak ad otthon, a lombkoronában, a cserjeszinten vagy az avar 

közt kutatnak táplálék után. Fészküket rendszerint magasabb cserjékre, fák lombjai közé vagy 

fák odvába rakják. A madárnépesség tehát felosztja egymás között az erdő élőhelyeit. Az első 

bemutatandó madárcsoportot a harkályok alkotják. A harkályok erdeink közismert rovarevő 

madarai, gyakran halljuk a kopácsolásukat. Erős, véső alakú csőrükkel addig kopogtatják a fák 

törzsét, amíg sikerül feltárniuk a rovarok búvóhelyét. A második madár a szintén széles körben 

elterjedt széncinege. Lakott településeken is igen gyakori. Harmadik madarunk az erdei füles-

bagoly. Nagyobb erdőkben, tisztások mentén költ, nevét jellegzetes tollfüleiről kapta. Éjszakai 

ragadozó. Kiegészítő anyagként megemlítjük még az erdei pintyet, ami magokkal táplálkozik, 

amelyeket erős, kúpos csőrével pattint fel. A leckében csak ezeket a madarakat említjük meg, 

de ha vannak az iskola környékén könnyen szemügyre vehető más fajú madarak, akkor bátran 

vegyük be ezeket is a tanultak közé! Fontos lenne, hogy minél több, élőben látott madarat 

figyeljenek meg a diákok. A leckében van még két Próbáld ki! feladat. Ezek egyike a madár-

etető-készítés, amit ne az órán csináljunk, hanem lehetőleg valamelyik őszi délután, illetve egy 

másik feladat, ami pedig a madarak megfigyelésére vonatkozik, tehát nem tudjuk órán meg-

oldani. Összesen három kiegészítő anyag van, ugyanúgy, mint az emlősállatoknál, ezeket is – 

ha lehet – beszéljük és tanítsuk meg! Új fogalom aránylag kevés van a leckében, mindössze a 

véső alakú csőrt, kúszólábat és a kampós csőrt kell megtanulni. 

Az egész lecke fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Összesen három kiegészítő 

anyag van benne, melyeket, ha lehet, tanítsunk meg. A leckében sok ábrát használunk, hiszen 

ezeken az ábrákon keresztül lényegesen könnyebb megvilágítani a madarak felépítését, és az 

egyes madarakat (valószínűleg ez alapvetően falvakban, kisvárosokba megy inkább). Szeren-

csés, ha van egy-két animációnk vagy filmünk, mert az osztályokban ezek nagyban segítik a 
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megértést. Próbáljunk meg a képeken, filmeken kívül élő madarakat is mutatni, hiszen ez 

könnyíti a megértést.  

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot prezentálni. Mivel néhány teljesen új fogalmat 

kell ismertetnünk, ezért javasolt néhány alkalmasan elhelyezett kérdéssel is feltörni az óra (az 

előadás) menetét, hogy rögtön lássuk, ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a tankönyv-

ben vannak képek, azt gondolom, hogy a témának elengedhetetlen feltétele a széles körű il-

lusztráció, lehetőleg a valóságból vett animációk, filmek segítségével.  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákok által végrehajtott fel-

adatokkal. Fontos, hogy mindenki próbálkozzon, mert ez az anyag egészen hétköznapi, és min-

denkinek kell, hogy legyen példája róla. Próbáljuk meg a példákat lakókörnyezetünkből venni, 

mert így könnyebb a diákok számára érthető módon illusztrálni például a madarakat. Nagyon 

fontos lenne, ha a tankönyv statikus képei mellé animációt vagy filmeket tudnánk tenni. A 

fejezet tanításához jó, ha van digitális tananyag. A Rövid összefoglalás! mindenki számára kö-

telező alap. 

 

Az erdők ízeltlábú állatai I-II. 

Az erdőben járva sok apró állattal, pókokkal, lepkékkel, bogarakkal és hangyákkal találkozha-

tunk. Ezek az állatok az ízeltlábúak fajokban igen gazdag törzsét képviselik. A most következő 

két óra megpróbál néhány jellegzetes ízeltlábút bemutatni. Közös tulajdonságuk, hogy testü-

ket rugalmas kitinpáncél borítja, és a lábak kitinváza egymáshoz képest mozgatható ízekből 

áll. Testük három részre tagolódik, és egyedfejlődésük átalakulással történik. Az első bemuta-

tandó állat a szarvasbogár. A bogarak közé tartozik, első pár szárnya kemény fedőszárny. Tel-

jes átalakulással fejlődik. A második bemutatott faj a gyapjaslepke. A szárnyait kitinpikkelyek 

fedik, teljes átalakulással fejlődik. A kifejlett állatoknak szívó szájszervük van. Mind a két ro-

varhoz tartozik egy-egy kiegészítő anyag. A szarvasbogár védett állat, viszont a gyapjaslepke 

nehezen irtható kártevő. A második órán az erdei vöröshangya következik, amely rovarálla-

mokat alkot. Háromféle alakja van, a királynő, a hím és a dolgozó. A következő a keresztespók. 

A pókszabásúak szintén az ízeltlábúak közé tartoznak, de két testtájuk és négy pár ízelt lábuk 

van. A keresztespók fejlődése a kifejlés. Különlegessége a pókháló, amelynek az anyaga fe-

hérje, és a szövőmirigyek termelik. Az utolsó ízeltlábú, amit megemlítünk, a kullancs. A pók-

szabásúak közé tartozik, négy pár ízelt lába van, de a teste a pókokkal ellentétben egységes. 

Élősködő állat. A második órán (csakúgy, mint az elsőn) mindhárom ízeltlábúhoz van egy-egy 

kiegészítő anyag. Különösen fontos a kullancsról szóló, amit mindenkinek meg kellene tanul-

nia. A tananyag számos új fogalmat is tartalmaz, ezek elsajátítása nagyon fontos a későbbiekre 

nézve. 

Az egész lecke nagyon fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Öt kiegészítő anyag ta-

lálható benne, amiket nem érdemes kihagyni. Elég sok új fogalmat tartalmaz a lecke (összetett 

szem, kitinpáncél, vedlés, rágó, szájszerv, kitinpikkelyes szárny, szívó szájszerv, rovarállam, 

méregmirigy, pödörnyelv, hangyák, pókszabásúak, csáprágó, kifejlés, pókok és kullancsok), 

oda kell figyelni az új fogalmak megtanítására. 
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A lecke feldolgozásához 90 perc (két iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot illusztrálni. Javasolt néhány alkalmasan elhelye-

zett animációval, filmmel, kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) menetét, hogy rögtön lássuk, 

ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a tankönyvben vannak képek, azt gondolom, hogy 

a témának elengedhetetlen feltétele a bőséges illusztráció, tehát képeket, filmeket, animáci-

ókat vigyünk be az órára, és játsszunk le minél többfélét! Nagyon fontos, hogy a diákok tisztába 

jöjjenek az erdők ízeltlábú állatainak sokféleségével.  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákoktól származó rövid pél-

dákkal. Az lenne az igazán jó, ha minden diák tudna állatokat hozni példa gyanánt, és a szöve-

ges (prelegáló) tanítási forma nem haladná meg az 5 perces ciklusokat. Utána valamilyen film-

mel, animációval vagy állóképpel tudnánk oldani az óra hangulatát. A fejezet tanításához jó, 

ha van digitális tananyag, de ez nem elengedhetetlenül szükséges az eredményes munkához. 

A Rövid összefoglalás! mindenki számára kötelező alap.  

 

Az erdő, mint életközösség I-II.  

Miután nagy vonalakban megbeszéltük a hazai erdőkben élő növényeket és állatokat, az er-

dővel mint életközösséggel foglalkozunk. Ez a lecke két órát vesz igénybe, mert a kapcsolatok 

az élőlények között olyan bonyolultak, hogy kell egy kis idő, míg rendezzük őket. Kiindulási 

alapként le kell szögeznünk, hogy az erdők élőlényei kapcsolatban állnak egymással. Segítik 

vagy gátolják a másik növekedését, szaporodását, tehát hatással vannak egymásra. Nézzük 

meg ezeknek a kapcsolatoknak a fajtáit! Az első a táplálkozási kapcsolat. Az élőlények táplá-

lékláncokat alakítanak ki. A növények az életközösségek termelő szervezetei, ezután jönnek a 

fogyasztók, amelyek a növények által termelt szerves anyagokat használják, közvetve vagy 

közvetlenül. A tápláléklánc csúcsán a csúcsragadozók állnak. Természetesen a termelő és fo-

gyasztó szervezeteken kívül lebontók is élhetnek az életközösségekben. Ezek elhalt növényi és 

állati szervezetekkel, szerves hulladékkal táplálkoznak. A táplálkozási kapcsolatokon kívül van-

nak más, hasonló jellegű kapcsolatok. Ilyen például a versengés, ami hasonló környezeti igé-

nyű élőlények között alakul ki. Az együttélés (ellentétben a versengéssel) kedvező hatású a 

kapcsolatban álló élőlények számára. Lényegében hasonló az asztalközösség, de itt a társulás 

tagjai közül csak az egyik fél számára előnyös a kapcsolat, a másik számára pedig közömbös. 

Az élősködésnél az egyik szervezet a másiknak az anyagaival táplálkozik, tehát az élősködés 

egyszerre jó és rossz kapcsolat. Hazánkban a természet az évszakoknak megfelelően változik, 

tehát négy évszakos ritmusa van. Erről a ritmusról a lecke második felében tanulunk. Próbáljuk 

meg olyan példákkal illusztrálni a természet ritmusát, ami a diákokhoz közel álló! A leckéhez 

öt kiegészítő anyag tartozik, ez egy rész olyan, hogy nyugodtan lehet helyi sajátosságok meg-

ismertetésére cserélni. Új fogalmak elég gyakran fordulnak elő (fotoszintézis, termelők, fo-

gyasztók, lebontók, parazita, tápláléklánc, táplálékhálózat, versengés és élősködés). 

Az egész lecke nagyon fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Öt kiegészítő anyag ta-

lálható benne, amiket nem érdemes kihagyni (legfeljebb másra cserélni). A leckében több áb-
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rát használunk, hiszen ezeken az ábrákon keresztül lényegesen könnyebb megvilágítani a kap-

csolatok sokféleségét. Szerencsés azonban, ha van egy-két animációnk és filmünk is. Elég sok 

új fogalmat tartalmaz a lecke, ezekre oda kell figyelni.  

A lecke feldolgozásához 90 perc (két iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot illusztrálni. Javasolt néhány alkalmasan elhelye-

zett animációval, filmmel, kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) menetét, hogy rögtön lássuk, 

ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a tankönyvben vannak képek, a témának elenged-

hetetlen feltétele a széles körű illusztráció, tehát képeket, filmeket, animációkat vigyünk be az 

órára, és játsszunk le minél többfélét! Nagyon fontos, hogy a diákok tisztába jöjjenek az erdők 

mint életközösségek alapvető tulajdonságaival. 

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákoktól származó rövid pél-

dákkal. Az lenne az igazán jó, ha minden diák (vagy diákcsoport) tudna valamilyen kapcsolatot 

hozni példa gyanánt, és a szöveges (prelegáló) tanítási forma nem haladná meg az 5 perces 

ciklusokat. Utána valamilyen filmmel, animációval vagy állóképpel tudnánk oldani az óra han-

gulatát. A fejezet tanításához jó, ha van digitális tananyag. A Rövid összefoglalás! mindenki 

számára kötelező alap.  

 

Gazdálkodás és természetvédelem 

Ez a lecke egy kicsit kitekint, és megpróbálja az erdőt a gazdálkodással és a természetvéde-

lemmel összehozni. Az első pont az erdő- és vadgazdálkodás. Tudni kell, hogy megkülönböz-

tetünk gazdasági és közjóléti erdőket. Az elsőben az erdő- és vadgazdálkodás az elsődleges, 

míg a másodikban az emberek számára pihenést, felfrissülést szolgáló helyek vannak. Ezután 

egy nemzeti parkon (Bükki Nemzeti Park) mutatjuk be, hogy hogyan lehet az ember és a ter-

mészet közösen gazdája valaminek. A Bükki Nemzeti Park nagyon sok ritka növénynek és ál-

latnak ad otthont. Ezenkívül mesterséges halkeltetőkben tenyésztik a pisztrángot, és Szilvás-

váradon sokan gyönyörködnek a híres lipicai ménesben. A Bükkben ezenkívül nagy hagyomá-

nya van az erdei iparnak, itt, ezen a vidéken volt a magyar nehézipar bölcsője.  

Az egész lecke fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Nincs kiegészítő anyag benne. 

Sok fényképet használunk, hiszen ezeken a fényképeken keresztül lényegesen könnyebb meg-

világítani a gazdálkodás és természetvédelem sajátosságait. Szerencsés, ha van egy-két ani-

mációnk vagy filmünk, mert az osztályokban ezek nagyban segítik a megértést. A Bükki Nem-

zeti Parkról egészen könnyű valamilyen filmet szerezni, és levetíteni. Próbáljunk meg a képe-

ken, filmeken kívül élő madarakat is mutatni, hiszen ez könnyíti a megértést.  

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot prezentálni. Mivel néhány teljesen új fogalmat 

kell ismertetnünk, ezért javasolt néhány alkalmasan elhelyezett kérdéssel is feltörni az óra (az 

előadás) menetét, hogy rögtön lássuk, ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a tankönyv-

ben vannak képek, azt gondolom, hogy a témának elengedhetetlen feltétele a széles körű il-

lusztráció, lehetőleg a valóságból vett animációk, filmek segítségével.  
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Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákok által végrehajtott fel-

adatokkal. Fontos, hogy mindenki próbálkozzon, mert ez az anyag egészen hétköznapi, és min-

denkinek kell, hogy legyen példája róla. Próbáljuk meg a példákat lakókörnyezetünkből (a leg-

közelebbi hasonló nemzeti parkból) venni, mert így könnyebb a diákok számára érthető mó-

don illusztrálni például a gazdálkodást és a természetvédelmet. Nagyon fontos lenne, ha a 

tankönyv statikus képei mellé animációt vagy filmeket tudnánk tenni. A fejezet tanításához jó, 

ha van digitális tananyag, de nem elengedhetetlen. A Rövid összefoglalás! mindenki számára 

kötelező alap. 

 

Magyar kiválóságok (Olvasmány) 

Ez az első olyan oldal, ahol csupán egyetlen tudósról, Herman Ottóról közlünk ismertetőt. Her-

man Ottó a Magyar Nemzeti Múzeum állattárában kezdett dolgozni, hatalmas gyűjtőmunkával 

megírta korszakalkotó művét a magyar pókfajokról. Több tudományos folyóiratot szerkesz-

tett, és jelentős szerepet játszott az Állatvédő Egyesület és a Magyar Néprajzi Társaság meg-

alapításában. Ő volt az első, aki felvetette, hogy a Kárpát-medencében is élhettek ősemberek, 

és ő szerzett pénzt ennek a tudományos igazolására. Egykori lillafüredi házában állandó kiállí-

tás mutatja be a Bükk-hegység állatvilágát. Ennek az anyagnak a megtanulása/megtanítása 

teljes mértékben a diákok haladási sebességének függvénye. Ha lassan halad az osztályunk, 

akár ki is hagyhatjuk, vagy házi feladatnak adhatjuk. A másik véglet, hogy további híres ma-

gyarok/külföldiek életrajzait is feladjuk, akár az osztályt több csoportra osztva. 

 

Hasznos weboldalak (Kiegészítő anyag) 

Itt a Magyar Madártani Egyesület honlapját, az mme.hu-t mutatjuk be a diákoknak. Ezen az 

oldalon számos növény- és állatfaj képét találjuk meg, így tudunk például memóriajátékot ját-

szani. A kártyapárok egyikén a növény vagy állat fotója, a másikon pedig a neve szerepeljen! 

Rendezzenek versenyt a gyerekek, s döntsék el, hogy ki ismeri legjobban a növényeket és ál-

latokat!  

 

Összefoglalás 

Lényegében röviden, egy oldalban foglaljuk össze az egész fejezetet. Ez egy rövid fejezet, de 

ha szükséges, ne spóroljunk az összefoglalással!. Ajánlott együtt átvenni a leckét, mert sokkal 

jobban megmarad, és esetleges (a végén észrevett) hiányokat is tudunk orvosolni. 
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Rétek, mezők, szántóföldek 

 

A rétek növényei 

Miután befejeztük a hazai erdőket, jöjjenek a rétek, mezők, szántóföldek! Először itt is a nö-

vényekre kerítünk sort. A lecke első részében a pázsitfüveket tárgyaljuk. Ezek az alföldi puszták 

jellegzetes növényei. Kitűnően alkalmazkodtak a száraz kontinentális éghajlathoz. Ezek után a 

mezei zsálya következik, ami fontos fűszer- és gyógynövény. Általában a levelét használják fel, 

szabályozza a bőr faggyúmirigyeinek működését, segíti az emésztést, és gyulladáscsökkentő 

hatású. A harmadik növény, amit megismerünk, az orvosi székfű. Mezőkön, útszéleken, parla-

gokon, mindenütt elterjedt. A legismertebb gyógynövényeink egyike. Gyulladásgátló, görcs-

oldó hatású, tisztítja a légutakat. Ezen a három növényen kívül van egy negyedik, de az már 

csak kiegészítő anyagban: a mezei zsurló. Ez is gyógyhatással bír, vérzéscsillapító, javítja a ve-

seműködést, és csontritkulás ellen is ajánlják. Ez a négy csak válogatás a sok szóba jöhető nö-

vény közül. Bátran válogassunk más növényeket, ha azokat élőben is meg tudjuk mutatni! Kü-

lönösen falusi, kisvárosi iskoláknál igen könnyű ilyen növényeket találni, ilyenkor használjuk 

fel azt, amit az iskola környezetében találunk. A leckében összesen két kiegészítő anyag van, 

ezeket a diákoknak meg lehet tanulni. Új fogalomból sincs sok, mindössze négyet kell megje-

gyezni. 

Az egész lecke fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Két kiegészítő anyag van 

benne. A leckében sok fényképet használunk, hiszen ezeken a fényképeken keresztül lényege-

sen könnyebb megvilágítani a növények sajátosságait. Szerencsés, ha van egy-két animációnk 

vagy filmünk, mert az osztályokban ezek nagyban segítik a megértést. A legjobb azonban, ha 

ki tudunk menni, és a szabadban tudunk három-négy növényt meghatározni és megtanulni. 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot prezentálni. Mivel néhány teljesen új fogalmat 

kell ismertetnünk, ezért javasolt néhány alkalmasan elhelyezett kérdéssel is feltörni az óra (az 

előadás) menetét, hogy rögtön lássuk, ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a tankönyv-

ben vannak képek, a témának elengedhetetlen feltétele a kellő mennyiségű illusztráció, lehe-

tőleg a valóságból vett animációk, filmek segítségével.  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákok által végrehajtott fel-

adatokkal. Fontos, hogy mindenki próbálkozzon, mert ez az anyag egészen hétköznapi, és min-

denkinek kell, hogy legyen példája róla. Próbáljuk meg a példákat lakókörnyezetünkből (az 

iskola közeléből) venni, mert így könnyebb a diákok számára érthető módon illusztrálni a rétek 

növényeit. Nagyon fontos lenne, ha a tankönyv statikus képei mellé animációt vagy filmeket 

tudnánk biztosítani. A fejezet tanításához jó, ha van digitális tananyag, de e nélkül is eredmé-

nyes lehet a tanítás. A Rövid összefoglalás! mindenki számára kötelező alap. 

 

A rétek állatvilága I-II. 

A rétek termelő szervezetei a csapadékos időben gyorsan növő pázsitfüvek, valamint a sok 

virágport és nektárt kínáló színpompás virágok, bőséges táplálékot kínálnak a növényevő álla-
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toknak. Az élőhely hátránya viszont, hogy nehezebben lehet búvóhelyet találni, mint az erdő-

ben. A rétek állatvilágának bemutatását kezdjük az emlősökkel! Itt összesen két állatot muta-

tunk be, a mezei nyúl és a mezei pocok szerepel a törzsanyagban. Két másik faj, az üregi nyúl 

és az ürge pedig kiegészítő anyagként került ide. Célszerű minél több gyerekkel megtanítani a 

kiegészítő anyagot is, legyen legalább négy emlős, amit megismernek. Az óra második felében 

a mező madarairól beszélgetünk. Itt a következőket kell megtanítanunk: fácán, egerészölyv, 

parlagi sas és fogoly. Ebben a szakaszban nincs kiegészítő anyag, minden madár kötelező. A 

második órán kerülnek sorra a hüllők (kiemelve a gyíkokat) és a rovarok. A rovarok közül a 

sáskákat, tücsköket és kiegészítő anyagként a szöcskéket ismerjük meg. Utolsó kiegészítő 

anyagként pedig a nappali lepkékről írunk néhány szót. A leckében néhány új fogalom van 

(hüllők, gyíkok, lágy héjú tojás, változó testhőmérséklet és állandó testhőmérséklet), de ezek 

megtanítása nem ütközhet nagyobb ellenállásba. 

Az egész lecke nagyon fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Négy kiegészítő anyag 

található benne, ezeket nem érdemes kihagyni (legfeljebb másra cserélni). A leckében több 

ábrát használunk, hiszen ezeken az ábrákon keresztül lényegesen könnyebb megvilágítani a 

kapcsolatok sokféleségét. Szerencsés azonban, ha van egy-két animációnk és filmünk is. Né-

hány új fogalmat tartalmaz a lecke, ezekre oda kell figyelni.  

A lecke feldolgozásához 90 perc (két iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot illusztrálni. Javasolt néhány alkalmasan elhelye-

zett animációval, filmmel, kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) menetét, hogy rögtön lássuk, 

ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a tankönyvben vannak képek, a témának elenged-

hetetlen feltétele a bőséges illusztráció, tehát képeket, filmeket, animációkat vigyünk be az 

órára, és játsszunk le minél többfélét! Nagyon fontos, hogy a diákok tisztába jöjjenek a rétek, 

mezők állatvilágával és az állatok alapvető tulajdonságaival. 

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákoktól származó rövid pél-

dákkal. Az lenne az igazán jó, ha minden diák (vagy diákcsoport) tudna valamilyen kapcsolatot 

hozni példa gyanánt, és a szöveges (prelegáló) tanítási forma nem haladná meg az 5 perces 

ciklusokat. Utána valamilyen filmmel, animációval vagy állóképpel tudnánk oldani az óra han-

gulatát. A fejezet tanításához jó, ha van digitális tananyag, de nem elengedhetetlen az ered-

ményes tanításhoz. A Rövid összefoglalás! mindenki számára kötelező alap.  

 

Növénytermesztés az alföldi tájakon 

Itt következik egy némileg eltérő lecke, ahol (ha csak érintőlegesen is) a gazdasági szempont-

ból fontos növényekkel foglalkozunk. Először a gabonaféléket vesszük sorra, tehát megemlít-

jük a búzát, a rozst, az árpát, a zabot és a kukoricát. Néhány közös jellemzőt is kiemelünk, de 

ne tárgyaljuk őket túl részletesen! A búzaféléknél a szemtermést és a kalászvirágzatot emeljük 

ki, a kukoricánál pedig a koronagyökereket és a torzsavirágzatot. A lecke második részében 

röviden a napraforgót mutatjuk be, külön kitérve a fészekvirágzatra. Kiegészítő anyag kettő 

van a leckében, az egyik a burgonyát és a cukorrépát mutatja be (nagyon röviden), míg a másik 

a hazánkban fontos makói vöröshagymát és a kalocsai fűszerpaprikát. A leckében számos új 
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fogalom van (szemtermés, koronagyökér, takarólevél nélküli virág, torzsavirágzat, fészekvirág-

zat, kalászvirágzat), legalább ezeket meg kell tanítani. 

Az egész lecke nagyon fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz, bár kissé eltér az eddigi 

iránytól. Két kiegészítő anyag található benne, amiket nem érdemes kihagyni. A leckében több 

ábrát használunk, hiszen ezeken keresztül lényegesen könnyebb megvilágítani a kapcsolatok 

sokféleségét. Szerencsés azonban, ha van egy-két animációnk és filmünk is. A lecke viszonylag 

sok és bonyolult új fogalmat tartalmaz, ezeket jól meg kell tanítani. 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot illusztrálni. Javasolt néhány alkalmasan elhelye-

zett animációval, filmmel, kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) menetét, hogy rögtön lássuk, 

ha megbicsaklik a megértés folyamata. Olyan iskolák, ahol a közelben van mezőgazdasági te-

rület, és esetleg valamely gabonanövény vagy napraforgó éppen érés közben megtalálható, 

ott nagyot lendíthet az órán, ha a diákok saját szemükkel is megnézik a növényeket. Különösen 

jó, ha bemutatási (és csak bemutatási!) céllal tudunk különféle gabonaféléket mutatni (búza, 

rozs, árpa, zab).  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanítás, kiegészítve a diákoktól származó rövid pél-

dákkal. Az lenne az igazán jó, ha minden diákcsoport tudna valamilyen példát hozni, és a szö-

veges (prelegáló) tanítási forma nem haladná meg az 5 perces ciklusokat. Utána valamilyen 

filmmel, animációval vagy állóképpel tudnánk oldani az óra hangulatát. A fejezet tanításához 

jó, ha van digitális tananyag. A Rövid összefoglalás! mindenki számára kötelező alap. Nagyon 

fontos lenne, hogy a diákok a növényeket, vagy egy részüket, lássák élőben, tehát ahol csak 

lehet, ott menjünk ki, és nézzük meg, illetve ahol erre nincs lehetőség, próbáljunk meg egy 

herbáriumból szárított növényeket mutatni nekik! 

 

Nemzeti parkok az Alföld rónáin 

Ez a lecke két nemzeti parkunkról emlékezik meg, először a Hortobágyi Nemzeti Parkkal, majd 

később a Kiskunsági Nemzeti Parkkal foglalkozunk. Célunk az, hogy kedvet csináljunk egy nem-

zeti park felkereséséhez, és minden gyermek közvetlen közelről tanulmányozhassa az alföldi 

nemzeti parkok jellegzetes tulajdonságait. A Hortobágyi Nemzeti Park esetén szó esik a lecké-

ben a Tiszát kísérő ártéri ligetekről, a folyószabályozásról és a vízi, vízparti élőhelyekről épp-

úgy, mint a löszös talajú pusztai vegetációról. Képeken pedig megmutatjuk a jégmadarat, a 

darut és a túzokot. A Kiskunsági Nemzeti Park esetén megemlítjük, hogy Közép-Európában 

már csak itt találhatók mozgó homokdombok, amelyeket ma is olyan szabadon hord a szél, 

mint amikor keletkeztek. A növények és állatok közül képen megmutatjuk a báránypirosítót, 

az ugartyúkot és a racka juhot. A két nemzeti park esetében nincsenek kiegészítő anyagok, 

tulajdonképpen maga az egész lecke kiegészítő (de nagyon fontos) anyag. 

A leckében több ábrát használunk, hiszen ezeken az ábrákon keresztül lényegesen 

könnyebb megvilágítani a kapcsolatok sokféleségét. Szerencsés azonban, ha van egy-két ani-

mációnk és filmünk is. Nagyon jó lenne, hogy rövid videofilmeket le tudnánk vetíteni a nemzeti 

parkokról, és ezekkel a videókkal tudnánk ott, ahol a látogatás nem megoldható, valamit visz-

szahozni a látogatás hangulatából. 
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A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő. Arra kell figyelni, hogy meg-

felelően tudjuk a tananyagot illusztrálni. Javasolt néhány alkalmasan elhelyezett animációval, 

filmmel, kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) menetét. Bár a tankönyvben vannak képek, a 

témának elengedhetetlen feltétele a széles körű illusztráció, tehát képeket, filmeket, animá-

ciókat vigyünk be az órára, és játsszunk le minél többfélét! Olyan iskolákban, ahol ez megold-

ható, mindenképpen menjünk el legalább egy nemzeti parkba, és lássuk testközelből! 

Az ajánlott tanítási mód a kirándulás. Az a legjobb, ha szakavatott vezetővel be tudjuk 

járni valamelyik nemzeti park egyes részleteit, és meg tudjuk nézni az adott időszak növényeit, 

esetleg állatait. Talán nem is fontos, hogy mi található a könyvben akkor, ha testközelből meg 

tudjuk nézni, milyen állatok, növények találhatók egy ilyen területen. Ha nincs lehetőségünk 

kirándulásra, akkor legalább próbáljunk videofilmet kérni a nemzeti parktól (általában külde-

nek!), és azon keresztül ismertessük meg a diákokat a tananyaggal! 

 

Magyar kiválóságok (Olvasmány) 

Ebben az olvasmányban Kaán Károly (1867–1940) életéről közlünk néhány érdekességet. Kaán 

Károly a selmecbányai Erdészeti Akadémián tanult, és többször járt külföldön, ahol sok értékes 

tapasztalatot szerzett a korszerű erdőgazdálkodásról. Vezetésével dolgozták ki az alföldfásítási 

törvényt, és a hazai természetvédelemben is úttörő szerepet játszott. Vezetésével kezdődött 

el a törvényileg szabályozott természetvédelem hazánkban. Ennek az anyagnak a megtanu-

lása/megtanítása teljes mértékben a diákok haladási sebességének függvénye.  

 

Hasznos weboldalak (Kiegészítő anyag) 

Itt a Magyar Állami Természetvédelem hivatalos honlapját, a termeszetvedelem.hu-t mutatjuk 

be a diákoknak. Ezen az oldalon számos növény- és állatfaj képe mellett minden természetvé-

delemmel kapcsolatos jogszabályt, minden védett természeti értéket, minden védett területet 

megtalálunk. Ehhez kapcsolódik egy vitatechnika című játék, amit a két csoportra osztott osz-

tállyal tudunk játszani. Témát a honlapról tudunk venni, kisorsoljuk a természetvédelmi és a 

gazdasági oldalt, majd mehetnek az érvek. Az óra végén pedig megszámolhatjuk, hogy melyik 

oldal győzött. 

 

Összefoglalás 

Ennél a leckénél lényegében röviden, egy oldalban foglaljuk össze az egész fejezetet. Ez egy 

rövid fejezet, de ha szükséges, ne spóroljunk a rá szánt idővel! Itt is nagyban függ az osztály 

képességétől, hogy szánjunk-e órát az összefoglalásra, vagy nagyon jó osztály esetén adjuk fel 

házi feladatnak, és úgy írassunk belőle dolgozatot, hogy nem vettük át előtte közösen. Érde-

mes talán átvenni, mert a közös munka során jobban megmarad az anyag, és esetleg az idő-

közben észrevett hiányosságokat is könnyen pótolhatjuk. 
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Vizek, vízpartok 

 

Felszíni és felszín alatti vizek 

Ebben a fejezetben, mielőtt az élőlényekkel foglalkoznánk, néhány szót kell szólnunk a vizek-

ről. Itt, az első leckében a felszíni és a felszín alatti vizekkel foglalkozunk. A víz környezetünk 

egyik legfontosabb anyaga, nélküle elképzelhetetlen az élet. Alapvető tápanyaga a növények-

nek, állatoknak, embernek. Szinte mindenütt jelen van környezetünkben. A felszínen a pata-

kokban, folyókban, tavakban és tengerekben, de ezen kívül megtalálhatjuk a levegőben, a ta-

lajban és a felszín alatt húzódó rétegekben is. A leckében hangsúlyosan a felszín alatti vizekkel 

foglalkozunk. A következő fogalmakról adunk rövid áttekintést: talajnedvesség, talajvíz, víz-

tartó kőzet, vízzáró kőzet, artézi víz, ásványvíz, gyógyvíz és hévíz. A lecke végén pedig röviden 

a felszín alatti vizek védelmével foglalkozunk. Három kiegészítő anyag kapcsolódik a leckéhez, 

ezek megtanulása nem kötelező.  

Az egész lecke nagyon fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz, bár kissé eltér az eddigi 

iránytól. Három kiegészítő anyag található itt, ezeket ki lehet hagyni. Szerencsés, ha van egy-

két animációnk és filmünk. A lecke viszonylag sok és bonyolult új fogalmat (talajnedvesség, 

talajvíz, víztartó kőzet, vízzáró kőzet, artézi víz, ásványvíz, gyógyvíz, hévíz) tartalmaz, ezeket 

jól meg kell tanítani.   

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot illusztrálni. Javasolt néhány alkalmasan elhelye-

zett animációval, filmmel, kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) menetét. Bár a tankönyvben 

vannak képek, hasznos lehet, ha további képeket, filmeket, animációkat viszünk be az órára. 

Sajnos ennél a témánál a közvetlen információszerzés korlátozott, ezért nagy szerepük van a 

rövid filmrészleteknek. 

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanítás, de a szöveges (prelegáló) tanítási forma ne 

haladja meg az 5 perces ciklusokat! Utána valamilyen filmmel, animációval vagy állóképpel 

tudnánk oldani az óra hangulatát. A fejezet tanításához jó, ha van digitális tananyag. A Rövid 

összefoglalás! mindenki számára kötelező alap, a diákoknak tudniuk kell az új fogalmakat pon-

tosan.  

 

A folyók 

Ez a lecke a felszíni vizek egyik típusáról, a folyókról szól. A felszín alatti szivárgó vizek források 

formájában jutnak a felszínre. Ezekből indulnak útra a kisebb-nagyobb felszíni vízfolyások. Az 

ér csermellyé, majd patakká növekszik, a patakok vize pedig egyre nagyobb folyókká egyesül. 

A lecke első felében, amelynek a címe Eredéstől a torkolatig, a vízfolyások néhány alapvető 

fogalmával ismerkedünk meg. A második részben a folyók felszínformálásáról ejtünk néhány 

szót, majd pedig a vízállás és vízjárás kérdéskörét járjuk körül nagy vonalakban. A lecke főszö-

vegén kívül három kiegészítő anyagot tettünk a leckébe, és mellette egy Próbáld ki! kísérletet 

is megcsinálhatunk. A kísérlet nem hosszú, ha van időnk, órán is megoldható a kivitelezése.   
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Az egész lecke fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Három apró kiegészítő anyag 

van, ezek közül az első a folyók hosszához, a második a vízálláshoz, a harmadik pedig a Duná-

hoz kapcsolódik. Nem túl hosszúak, meg lehet tanítani. A leckében van egy Próbáld ki! rész, 

amit az órán is meg lehet csinálni. A leckében több ábrát használunk, hiszen ezeken az ábrákon 

keresztül lényegesen könnyebb megvilágítani a tananyagot. Szerencsés, ha a történésekről 

van egy-két animációnk, mert azokban az osztályokban, ahol ezek még távoli információk, 

nagyban segítik a megértést. A fejezet tartalmaz két meghatározást is. Ezeket meg kell tanulni, 

mert csak így lehet tovább építkezni. 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot illusztrálni. Tanulói kísérletre a Próbáld ki! kí-

sérleten kívül nincsen lehetőség. Javasolt néhány alkalmasan elhelyezett kérdéssel is feltörni 

az óra (az előadás) menetét. Bár a könyvben vannak képek, a témának elengedhetetlen felté-

tele a bőségesebb illusztráció, tehát lehetőleg további képeket, animációkat vigyünk be az 

órára, és játsszunk le minél többfélét! Nagyon fontos, hogy a diákok tisztába jöjjenek a folyók 

alapvető tulajdonságaival, és megbízhatóan tudják az új fogalmakat (felszíni vizek, főfolyó, 

mellékfolyó, vízgyűjtő terület, vízválasztó, a folyó felszínformálása, vízjárás, vízállás). 

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve minél több illusztrációval. Az 

lenne a jó, ha a szöveges tanítási forma nem haladná meg az 5 perces ciklusokat, és utána 

valamilyen animációval vagy állóképpel tudnánk oldani az óra hangulatát. A folyókról valószí-

nűleg sokféle videofilm van, így azt gondolom, hogy a megfelelő illusztrációk kiválasztása nem 

lehet gond. A fejezet tanításához jó, ha van digitális tananyag, de nem nélkülözhetetlen. A 

Rövid összefoglalás! mindenki számára kötelező alap.  

 

Harc a vízzel 

A víz az élet egyik legfontosabb feltétele. Aszály idején nehézséget jelent a megfelelő mennyi-

ségű víz biztosítása, de ugyancsak komoly gondot jelent, ha a túlságosan csapadékos időjárás 

miatt a megáradt folyók veszélyeztetik megművelt földjeinket, lakóhelyünket. Tulajdonkép-

pen ennek a leckének a tartalma az árvízvédelem, az a harc, amit az ember folytat a termé-

szettel. A lecke először megmutatja az árvízvédelem működését, a gátak, árvízvédelmi tölté-

sek, árterületek szerepét. Ezután azokat a hatásokat (pl. erdőirtás) vesszük sorra, amelyek le-

hetővé teszik a nagy árhullámok kialakulását. A leckében három kiegészítő anyag található, 

amik közül legalább a másodikat (a folyók árterének felosztása) jó lenne megtanulni. Ezen felül 

néhány új fogalom (árvíz, árvízvédelem, árvízvédelmi gátak, belvíz) is található a leckében, ta-

nítsuk meg ezeket is pontosan! 

Az egész lecke fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Három kiegészítő anyag van, a 

második fontos, jó lenne megtanulni. A leckében van két térkép, amelyek jó tájékozódást nyúj-

tanak a hazai árvízvédelem nagyságrendjéről. A leckében több ábrát használunk, hiszen eze-

ken keresztül lényegesen könnyebb megvilágítani az ember víz ellen vívott harcát. Szerencsés, 

ha a történésekről van egy-két animációnk, mert azokban az osztályokban, ahol ezek még tá-

voli információk, nagyban segítik a megértést. Hasznos lehet, ha sikerül a hazai árvizekről rövid 
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filmrészleteket szereznünk. Fontos még a Rövid összefoglalás!, ezt meg kell tanulni, mert csak 

így lehet tovább építkezni. 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot illusztrálni. Tanulói kísérletre nincsen lehetőség. 

Javasolt néhány alkalmasan elhelyezett kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) menetét, hogy 

rögtön lássuk, ha megbicsaklik a megértés folyamata.  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve minél több illusztrációval. Az 

lenne a jó, ha szöveges tanítási forma nem haladná meg az 5 perces ciklusokat, és utána vala-

milyen animációval vagy állóképpel tudnánk oldani az óra hangulatát. A fejezet tanításához jó, 

ha van digitális tananyag, esetleg képek, animáció, filmrészletek. A Rövid összefoglalás! min-

denki számára kötelező alap.  

 

A tavak 

Ez a lecke a tavakkal foglalkozik. Első alpontja a tómedencék kialakulása. Megtanuljuk, hogy a 

tavak a felszín süllyedésével, aztán például szél általi kimélyítéssel vagy levágott folyókanya-

rulatokból holtágak keletkezésével alakulhatnak ki. A következő fontos pont a tavak feltöltő-

dése. Ha hosszú időn keresztül több csapadék párolog vagy folyik el, mint ami belejut a tóba, 

kiszáradhat. Ez a feltöltődés több fokozaton keresztül, évtizedek alatt következik be. A lecke 

harmadik része az emberi tevékenységgel foglalkozik. Itt elsősorban a környezetszennyező te-

vékenységre kell gondolni, de ide tartozik a halászat és a turizmus is. A leckében egyetlen rövid 

kiegészítő anyag (nem túl fontos) és egyetlen meghatározás található. Új fogalmak is vannak, 

de nem sok (tómedence, mesterséges tó, feltöltődés és mocsár), így ezeket megtanítani nem 

jelent problémát. 

Az egész lecke fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Egy apró kiegészítő anyag van, 

de ez fontos. A leckében több ábrát használunk, hiszen ezeken az ábrákon keresztül lényege-

sen könnyebb megvilágítani a tavak különféle tulajdonságait. Szerencsés, ha a tavakról van 

egy-két animációnk, mert azokban az osztályokban, ahol ezek még távoli információk, nagy-

ban segítik a megértést. A fejezet tartalmaz egy meghatározást is. Ezt meg kell tanulni, mert 

csak így lehet tovább építkezni. A leckében nincs túl sok új fogalom, és nem is nagyon bonyo-

lultak. 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot illusztrálni. Javasolt néhány alkalmasan elhelye-

zett kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) menetét, hogy rögtön lássuk, ha megbicsaklik a 

megértés folyamata. Bár a könyvben vannak képek, a témának elengedhetetlen feltétele a 

széles körű illusztráció, tehát képeket, animációkat vigyünk be az órára, és játsszunk le minél 

többfélét! Sokféle rövidfilmet (videót) is lehet a témához illeszteni. Nagyon fontos, hogy a di-

ákok tisztába jöjjenek a folyóvizek és a tavak közti különbséggel.  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás. Az lenne a jó, ha a szöveges tanítási forma 

nem haladná meg az 5 perces ciklusokat, és utána valamilyen animációval vagy állóképpel tud-

nánk oldani az óra hangulatát. A fejezet tanításához jó, ha van digitális tananyag. A Rövid ösz-

szefoglalás! mindenki számára kötelező alap.  
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A vizek és vízpartok élővilága 

Tulajdonképpen a fejezet ötödik leckéjével értünk el az első, élővilággal foglalkozó részhez. Ez 

a lecke, amely a vizek és vízpartok élővilága címet viseli, tulajdonképpen a mikroszkopikus élő-

lényekről szól. Az első rész rögtön a baktériumoké, mely tényleg csak megemlíti ezeket az élő-

lényeket. A második rész az állati egysejtűeket tárgyalja. Itt már lényegesen több információt 

kapunk, tárgyaljuk a plankton mibenlétét, a papucsállatkát, és kiegészítő anyagként az amő-

bát. A papucsállatka kapcsán megismerkedünk a testtájaival és az életével. Egy Próbáld ki! 

kísérletet is leírunk, de ennél a kísérletnek legalább 10-14 nap kell a papucsállatkák felszapo-

rodásához, ezért korábban kell elkészíteni, és órán legfeljebb csak vizsgálni lehet. A harmadik 

részben a növényi egysejtűek következnek. Tárgyaljuk ebben a részben a zöldmoszatok mel-

lett a zöld szemesostorost. Itt nagyon kell vigyázni, hogy pontosan magyarázzuk el a növény-

világ és állatvilág különbségeit. Ezeken kívül még egy meghatározás és három kiegészítő anyag 

is bekerült ebbe a részbe. Ráadásul új fogalom is van elég (egysejtű, baktérium, plankton, sejt, 

sejthártya, sejtplazma, sejtmag, csilló, sejtfal, zöld színtest, ostor és szemfolt), tehát nagyon 

összeszedett órát kell tartani. 

Az egész lecke fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Három rövid kiegészítő anyag 

van, de ezek elég fontosak, ha tudjuk, tanítsuk meg őket. A leckében több ábrát használunk, 

hiszen ezeken az ábrákon keresztül lényegesen könnyebb megvilágítani a mikrolények külön-

féle tulajdonságait. Szerencsés, ha van egy-két animációnk, filmrészletünk, mert azokban az 

osztályokban, ahol ezek még távoli információk, nagyban segítik a megértést. A fejezet tartal-

maz egy meghatározást is. Ezt meg kell tanulni, mert csak így lehet tovább építkezni. A lecké-

ben sok új fogalom van, és a gyerekektől elég távoliak, így komolyan kell venni a leckét. Esetleg 

segítség lehet, ha a Próbáld ki! kísérletet nem az órán, hanem előtte délután végezzük el, így 

több időnk marad a tananyagot elvégezni. 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot illusztrálni. Tanulói kísérletre itt van lehetőség, 

de inkább tegyük át egy, az órát megelőző délutánra. Javasolt néhány alkalmasan elhelyezett 

kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) menetét, hogy rögtön lássuk, ha megbicsaklik a meg-

értés folyamata. Bár a könyvben vannak képek, a témának elengedhetetlen feltétele a bősé-

ges illusztráció, tehát képeket, animációkat, filmeket vigyünk be az órára, és játsszunk le minél 

többfélét! Nagyon fontos, hogy a diákok tisztába jöjjenek az állat és növény közti finom kü-

lönbséggel, amit leginkább a zöld szemesostoros példáján tudunk bemutatni.  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve minél több illusztrációval. Az 

lenne a jó, ha szöveges tanítási forma nem haladná meg az 5 perces ciklusokat, és utána vala-

milyen animációval, filmmel vagy állóképpel tudnánk oldani az óra hangulatát. A fejezet taní-

tásához jó, ha van digitális tananyag, de nem elengedhetetlen. A Rövid összefoglalás! min-

denki számára kötelező alap. Mivel elég sok az új fogalom, ráadásul a diákoktól meglehetősen 

távoliak, tartsunk szoros, jól szervezett órát, mert csak ekkor tudunk az anyag végére érni. 

 

A vizek és vízpartok növényvilága 
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A vizek és vízpartok növényei a vízmélységnek megfelelően, meghatározott rendben helyez-

kednek el. A nyílt vízen úszó vagy lebegő nővényeket (hínárnövények) kifelé a part közeli se-

kély vízben a nádas követi, majd pedig a nedves mocsárrétek, végül pedig az ártéri ligeterdők 

következnek. Ezt a struktúrát kell megtanítanunk ebben a leckében a diákoknak. 

Először a hínárnövényzet jön a sorban. Itt megemlítjük a fonalas zöldmoszatokat, a bé-

kalencsét és a tündérrózsát. Két Próbáld ki! kísérletet is javasolunk, de tegyük a kísérleteket 

délutánra, ha komolyan el akarunk mélyedni bennük! Már csak a pontos összeállítás is elvenné 

az óra java részét, és akkor hol van még az eredmény! A hínárnövényzet után kerül sor a nád 

és a gyékény bemutatására. A két növényt megpróbálhatjuk szétválasztani, de ez csak ott si-

kerül, ahol meg is tudjuk mutatni őket. Ne csináljunk problémát belőle, ha nem megy! A har-

madik rész a vízparti erdőkkel foglalkozik. Itt két fát, a fűzfát és a nyárfát mutatjuk be. Fontos, 

hogy a diákok el tudják különíteni a két fafajt. A lecke a főszövegen kívül még egy meghatáro-

zást, a két Próbáld ki!-t és néhány új fogalmat (hínárnövényzet, lebegő hínár, gyökerező hínár, 

moszat, nádas, mocsárrét, ligeterdő és kétlaki növény) tartalmaz. 

Az egész lecke fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Kiegészítő anyag nincs benne. 

A leckében van két Próbáld ki! rész, amit órán is nyugodtan meg lehet csinálni, de inkább dél-

utánra javasoljuk szervezni, mert ha komoly munkát akarunk, akkor több idő kell, mint amit 

órán rá tudunk szánni. A leckében több ábrát használunk, hiszen ezeken az ábrákon keresztül 

lényegesen könnyebb megvilágítani a vízparti növények tulajdonságait. Szerencsés, ha az tör-

ténésekről van egy-két videofilmünk, animációnk, mert azokban az osztályokban, ahol ezek 

még távoli információk, nagyban segítik a megértést. A fejezet tartalmaz egy meghatározást 

is. Ezt pontosan meg kell tanulni, mert csak így lehet tovább építkezni. 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot illusztrálni. Tanulói kísérletre itt van lehetőség, 

de szerintem a Próbáld ki! elég hosszú ahhoz, hogy az órán megcsináljuk. Javasolt néhány al-

kalmasan elhelyezett kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) menetét, hogy rögtön lássuk, ha 

megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a könyvben vannak képek, a témának elengedhetet-

len feltétele a bőséges illusztráció, tehát képeket, videofilmeket, animációkat vigyünk be az 

órára, és játsszunk le minél többfélét! Nagyon fontos, hogy a diákok tisztába jöjjenek a vízpar-

tok élővilágának meghatározott rendjével.  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve minél több illusztrációval. Az 

lenne a jó, ha a szöveges tanítási forma nem haladná meg az 5 perces ciklusokat, és utána 

valamilyen animációval vagy állóképpel tudnánk oldani az óra hangulatát. A fejezet tanításá-

hoz jó, ha van digitális tananyag, de ilyen típusú segítség nélkül is eredményes lehet a tanítás. 

A Rövid összefoglalás! mindenki számára kötelező alap.  
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A vizek és vízpartok gerinces állatai I-II. 

A vizekben és a vízpartokon a vízi vagy víz közeli életmódhoz sok gerinces állat alkalmazkodott. 

A vízi, vízparti élőhelyeken nagyszámú halat, békát, teknőst, kígyót, rengeteg vízimadarat és 

emlősöket is találhatunk. Olyan nagy számban vannak, hogy bemutatásukhoz két órára van 

szükség. Az első részben a halakkal foglalkozunk. A halakról néhány alapvető dolgot (úszók, 

úszóhólyag, oldalvonal) el kell mondanunk, és lehetőleg (pl. videofilmen) meg kell mutatnunk. 

A halak általános bemutatása után sorra vehetjük az ismertebb hazai fajokat (csak három fajra 

van időnk, ezek a ponty, a dévérkeszeg és a leső harcsa). A halak végén még egy érdekesség is 

belefér, kicsit bővítjük a három halról megszerzett tudásunkat. Ezután a második rész a kétél-

tűekkel és a hüllőkkel foglalkozik. A kétéltűek közül a kecskebékát tárgyaljuk. Elmondjuk, miért 

kétéltű a neve, és kicsit foglalkozunk a kifejlődésével is. A hüllők közül a vízisiklót és a kígyókat 

említjük meg. Itt is kitérünk egy kissé a testalakra, és a kígyóknál az állkapcsuk specialitásaira 

is. A kétéltűek és hüllők végén néhány szót szólunk a téli álomról is. Ehhez a két részhez ösz-

szesen három kiegészítő anyag kapcsolódik, ha van időnk, tanítsuk meg! A második órában a 

vízimadarakat és az emlősöket vesszük. Először a vízimadarak következnek. Itt a tőkés récét, a 

barna rétihéját és a fehér gólyát vesszük. Tulajdonképpen azért ezek a madarak következnek, 

mert jó közelítéssel a háromból legalább két fajt (tőkés réce, fehér gólya) már majdnem min-

denki látott. A madarakról rövid leírást adunk, amit aztán a kiegészítő anyagokkal tovább bő-

vítünk. Az emlősökről tulajdonképpen elég kevés szerepel a könyvben, lényegében csak a vid-

ráról van szó a kiegészítő anyagban. Tulajdonképpen olyan nehéz észrevenni a szabadban az 

állatot, hogy azt javasoljuk, próbáljon a pedagógus valami rövid videofilmet szerezni, és úgy 

bemutatni a vidrát. A madarak és emlősök után még két rövid rész található a könyvben, egy-

részt a vízi közösségek táplálékláncával foglalkozunk, másrészt pedig a vízszennyezéssel és a 

vízvirágzással. Tulajdonképpen a második órán így a törzsanyag mellett még négy kiegészítő 

anyag is van, és a két órára tényleg sok új fogalom (hal, úszók, úszóhólyag, oldalvonal, kétél-

tűek, lágy héjú tojás, átalakulás nélküli fejlődés, téli álom, úszóláb, lemezes csőr, gázlóláb, té-

pőcsőr, markoló láb, költöző madár és vízvirágzás) marad. Bár a két óra hosszúnak tűnik, olyan 

sok az új fogalom, hogy csak szigorú óravezetéssel tudunk ezzel megbirkózni. 

Az egész lecke fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Összesen hét (a két órában) 

kiegészítő anyag van, ezek szinte mindegyike fontos pluszinformációt tartalmaz. A leckében 

nincs kísérleti rész, inkább a demonstrációra kell hangsúlyt fektetni. A leckében több ábrát 

használunk, hiszen ezeken keresztül lényegesen könnyebb megvilágítani a gerinces állatok 

sokféleségét. Szerencsés, ha az állatokról van egy-két filmünk, animációnk, mert azokban az 

osztályokban, ahol ezek még távoli információk, nagyban segítik a megértést.  

A lecke feldolgozásához 90 perc (két iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot illusztrálni. Tanulói kísérletre itt nincs lehetőség, 

de ha van a közelünkben ilyen élőhely, akkor kirándulni elmehetünk. Ha osztálytermi órát tar-

tunk, akkor javasolt néhány alkalmasan elhelyezett kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) 

menetét, hogy rögtön lássuk, ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a könyvben vannak 

képek, hasznos lehet a bővebb illusztráció, tehát filmet, képeket, animációkat is érdemes be-

vinnünk az órára. 
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Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás vagy az osztálykirándulás, kiegészítve minél 

több illusztrációval. Az lenne a jó, ha a szöveges tanítási forma nem haladná meg az 5 perces 

ciklusokat, és utána valamilyen videofilmmel, animációval vagy állóképpel tudnánk oldani az 

óra hangulatát. A fejezet tanításához jó, ha van digitális tananyag. A Rövid összefoglalás! min-

denki számára kötelező alap. 

 

Nemzeti parkok vizes élőhelyeken 

Mindössze két nemzeti parkot választottunk ide, de természetesen ha másik nemzeti parkban 

valamely hasonló élőhelyű terület közelebb esik, és meg lehet látogatni, akkor nyugodtan le-

het más parkot választani. A könyvben a Fertő-Hanság Nemzeti Park és a Balaton-felvidéki 

Nemzeti Park szerepel. A Fertő-Hanság Nemzeti Parkon belül bemutatjuk a növények közül a 

lápi hízókát és a rigópoharat (boldogasszony papucsa néven talán ismertebb), a vízimadarak 

közül pedig a nagy kócsagot és a vadludakat. A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkból pedig a nö-

vények közül a lisztes kankalint, míg az állatok közül a mocsári teknőst és a kormoránt ismer-

hetjük meg. A Balaton kapcsán megemlítjük a Kis-Balaton élővilágát, és kihangsúlyozzuk a ná-

dasok víztisztító szerepét. 

Igazából az egész lecke kiegészítő anyag, de ez nem azt jelenti, hogy nem kell vele fog-

lalkozni. Inkább a számonkérés takarítható meg. A leckében több ábrát használunk, hiszen 

ezeken az ábrákon keresztül lényegesen könnyebb megvilágítani a kapcsolatok sokféleségét. 

Szerencsés azonban, ha van egy-két animációnk és filmünk is, mert jobban használhatók. Na-

gyon jó lenne, ha rövid videofilmeket is le tudnánk vetíteni a nemzeti parkokról, és ezekkel a 

videókkal tudnánk ott, ahol a látogatás nem megoldható, valamit visszahozni a látogatás han-

gulatából. 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő. Arra kell figyelni, hogy meg-

felelően tudjuk a tananyagot illusztrálni. Javasolt néhány alkalmasan elhelyezett animációval, 

filmmel, kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) menetét. Olyan iskolákban, ahol ez megold-

ható, mindenképpen menjünk el legalább egy nemzeti parkba, és lássuk testközelből! 

Az ajánlott tanítási mód a kirándulás. Az a legjobb, ha egy szakavatott vezetővel be 

tudjuk járni valamelyik nemzeti park egyes részeit, és meg tudjuk nézni az adott időszak növé-

nyeit, esetleg állatait. Nem is fontos, hogy mi található a könyvben akkor, ha testközelből meg 

tudjuk nézni. Ha nincs lehetőségünk kirándulásra, akkor legalább próbáljunk videofilmet kérni 

a nemzeti parktól (általában küldenek!), és azon keresztül ismertessük meg a diákokat a tan-

anyaggal! 
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Magyar kiválóságok (Olvasmány) 

Vásárhelyi Pálról (1795–1846) olvashatunk ebben a részben. Ő a hazai vízmérnöki tudomány 

egyik legkiemelkedőbb alakja volt, nevéhez fűződik a Vaskapu-szabályozás és a Tisza-szabá-

lyozás első terveinek kidolgozása. Ennek a megtanulása/megtanítása teljes mértékben a diá-

kok haladási sebességének függvénye. Lehet olyan lassú a haladás, hogy nem próbálkozunk a 

tanításával (esetleg házi feladatnak adjuk), de az is lehet, hogy még további híres magya-

rok/külföldiek életrajzainak megismerése is belefér az időbe. 

 

Hasznos weboldalak (Kiegészítő anyag) 

Itt a Vízügyi Főigazgatóság hivatalos honlapját, a vizugy.hu-t mutatjuk be a diákoknak. Ezen az 

oldalon számos vízzel, vízüggyel kapcsolatos ügyet, jogszabályt megtalálunk. Ehhez kapcsoló-

dik egy villámkártya című játék, ami összefoglaló órákon jól alkalmazható. A tanulók párban 

dolgoznak, és minden tanuló kap egy villámkártyakészletet. A kártya egyik oldalán egy foga-

lom, a másikon pedig a fogalom meghatározása áll. A diákok elolvassák a saját kártyáikat, majd 

kicserélik a kártyákat, és kikérdezik egymást.  

 

Összefoglalás 

Itt lényegében röviden, egy oldalban foglaljuk össze az egész fejezetet. Egy rövid fejezetről van 

szó, de ha szükséges, ne spóroljunk a rá szánt idővel! Itt is nagyban függ az osztály képességé-

től, hogy szánjunk-e órát az összefoglalásra, vagy nagyon jó osztály esetén adjuk fel házi fel-

adatnak, és úgy írassunk belőle dolgozatot, hogy nem vettük át előtte közösen. Érdemes talán 

közösen foglalkozni az összefoglalással. 

 

 

Az ember szervezete és egészsége  

 

Sejtek, szervek, szervrendszerek 

A hatodik (egyben utolsó) fejezetben elértünk az ember testét, egészségét bemutató részhez. 

Az első lecke a sejtekkel, szervekkel, szervrendszerekkel ismertet meg bennünket. Előzetes-

ként az összes lecke előtt el kell mondani, hogy az embertan itt tizenegy-tizenkét évesek szá-

mára íródott, és a maga komplex valójában majd a középiskolában nyílik ki. Itt az ismeretek 

átadása abszolút leíró jellegű, számos helyen a magyarázatot is nélkülözi. Tehát először a lec-

kében megtudjuk, hogy milyen szervek építik fel szervezetünket, majd azt, hogy a hasonló fel-

adatokat ellátó szervek szervrendszerekbe tömörülnek. Kicsit többet beszélünk a sejtekről. 

Először is megtudjuk, hogy csak mikroszkóppal tanulmányozhatók, és életjelenségeket mutat-

nak. Aztán kiderül, hogy alakjuk, felépítésük alapján többféle van belőlük. Példaként a legegy-

szerűbbet, a vérkenet sejtjeit hozzuk ide, és egy Vizsgáld meg! kísérletben emberi vért is meg 

tudunk nézni mikroszkóp alatt. Ez a kísérlet nyugodtan befér egy óra keretei közé, nem több, 

mint 10 perc, az elejétől a végéig. Ami ennél több, az már a kiegészítő anyag. Egyrészt a külön-

féle sejtekről, másrészt a sejt felépítéséről tudunk meg még néhány dolgot. A közepes vagy e 

fölött teljesítő diákoknak ezt a kiegészítő anyagot meg kell tanulniuk. 
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Az egész lecke, a kiegészítő anyagokkal együtt, nagyon fontos, alapvető tudnivalókat 

tartalmaz. A leckében több ábrát használunk, hiszen ezeken az ábrákon keresztül lényegesen 

könnyebb megvilágítani a térképek sokféleségét. Szerencsés, ha van egy-két videofilmünk, 

animációnk, mert azokban az osztályokban, ahol ezek még távoli információk, nagyban segítik 

a megértést. A lecke kevés (összesen egy) új fogalmat tartalmaz, nem ebben rejlik a nehéz-

sége. 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot illusztrálni. Javasolt néhány alkalmasan elhelye-

zett filmmel, animációval, kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) menetét, hogy rögtön lássuk, 

ha megbicsaklik a megértés folyamata. A témának elengedhetetlen feltétele a széles körű il-

lusztráció, tehát képeket, filmeket, animációkat vigyünk be az órára, és játsszunk le minél 

többfélét! 

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákok által végrehajtott fel-

adatokkal. Fontos, hogy mindenki próbálkozzon, mert ez az anyag nagyon fontos, és az alapját 

képezi az egész fejezetnek. Próbáljuk meg a kísérletet (mikroszkopizálás) megcsináltatni az 

órán, és leszámítva a nagyon lassan haladókat, a kiegészítő anyagot is vasaljuk be! Nagyon 

fontos lenne, ha a tankönyv statikus képei mellé animációt vagy filmeket tudnánk tenni. A 

fejezet tanításához jó, ha van digitális tananyag, de e nélkül is megoldható a tanítás. A Rövid 

összefoglalás! mindenki számára kötelező alap. 

 

A mozgás 

A mozgás szervrendszerét a csontok és a hozzájuk kapcsolódó vázizmok alkotják. A csontok 

összessége alkotja a csontvázat, a csontokhoz pedig kívülről tapadnak az izmok. Az egymáshoz 

mozgathatóan, ízülettel kapcsolódó csontokat az összehúzódásra és elernyedésre képes izmok 

mozdítják el egymáshoz képest. A lecke első pontja a csontváz. Lényegében csak néhány mon-

dat, amit tudni kell belőle, az koponya, a törzsváz és a végtagok. Ezután következnek az izmok. 

Itt sem kell túl sokat megtanulni, talán csak az ín fogalmát, de azt mindenképpen. Ezután kö-

vetkezik a csontok kapcsolódása. Itt a központi szerep az ízületé, ennek vázlatos leírását (porc, 

ízületi nedv, ízületi szalag) mindenkinek meg kell tanulni. A negyedik rész pedig a testtartással, 

lúdtalppal foglalkozik. Meg kell értetnünk a diákokkal, hogy a testtartási hibák könnyen kiala-

kulhatnak, és nehezen orvosolhatók. A gerincferdülés, a bokasüllyedés olyan testtartási hibák, 

melyek nagyon könnyen kialakulnak, fiatal korban szinte észre sem vehető, de később, idősen 

komolyan megkeserítik az ember életét. A lecke végén egy kiegészítő anyag arról ír, hogy a 

rendszeres testmozgásnak milyen szerepe van a testalkat kialakításában. Számos új fogalom 

(törzsváz, borda, mellcsont, ízület, vázizmok, ín, hanyagtartás, gerincferdülés és bokasüllye-

dés) van a leckében, követeljük meg a precíz megtanulásukat! 

Az egész lecke, a kiegészítő anyaggal együtt, nagyon fontos, alapvető tudnivalókat tar-

talmaz. Fontos tudni, hogy az ábrák nem helyettesítik a csontváz bemutatását. Ha van az isko-

lában, akkor vigyük be. Szerencsés, ha van egy-két videofilmünk, animációnk, mert azokban 

az osztályokban, ahol ezek még távoli információk, nagyban segítik a megértést. A lecke sok új 

fogalmat tartalmaz, tanítsuk meg ezeket pontosan!  
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A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot illusztrálni. Javasolt néhány alkalmasan elhelye-

zett filmmel, animációval, kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) menetét, hogy rögtön lássuk, 

ha megbicsaklik a megértés folyamata. Bár a tankönyvben vannak képek, azt gondolom, hogy 

a témának elengedhetetlen feltétele a széles illusztráció, tehát képeket, filmeket, animációkat 

vigyünk be az órára, és játsszunk le minél többfélét! 

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákok által végrehajtott fel-

adatokkal. Fontos, hogy mindenki próbálkozzon, mert ez az anyag nagyon fontos, és az alapját 

képezi a továbbiaknak. A kiegészítő anyagot is vasaljuk be! Nagyon fontos lenne, ha a tankönyv 

statikus képei mellé animációt vagy filmeket tudnánk tenni. A fejezet tanításához jó, ha van 

digitális tananyag. A Rövid összefoglalás! mindenki számára kötelező alap. 

 

A táplálkozás 

A táplálkozás során vesszük fel a testünk felépítéséhez és működéséhez szükséges tápanyago-

kat. A táplálék végighalad a bélcsatornán, miközben fokozatosan átalakul, megemésztődik. A 

szervezet számára szükséges tápanyagok a bélcsatornából a vérbe kerülnek, azaz felszívódnak. 

A vér pedig elszállítja a tápanyagokat a test minden részébe. A táplálék emészthetetlen anya-

gai széklet formájában távoznak a bélcsatornából. Röviden ezt kell a diákoknak elsajátítani. 

Először (első pontként) a szájüreggel kezdünk. Itt a nyálmirigyek és a nyál szerepére kell hang-

súlyt helyezni. Ezt követik a fogak. Először a fogtípusokat kell megtanulni, majd pedig a fogak 

szerkezetéről is mondunk néhány mondatot. Ezután a fogszuvasodás kerül napirendre. Min-

denképpen beszélni kell a rendszeres fogmosásról. Ezután következik a fogszabályozás. Ma 

már egyre több gyereknek van fogszabályozó készüléke, és ki kell emelni, hogy ez nem csak 

esztétikai kérdés, a szabálytalan fogsor gátja a normális fogmosásnak. Ezután jön az utolsó 

rész, ami a táplálék útját követi a bélcsatornában. Tulajdonképpen csak egy rövid anyagrész, 

de néhány fontos, megjegyzendő új fogalommal. Az egész leckében egyetlen kiegészítő anyag 

van, ezt meg lehet tanítani, mert nem túl nehéz. Nagyon sok viszont az új fogalom (bélcsa-

torna, emésztőmirigyek, fogkorona, foggyökér, tejfogazat, maradandó fogazat, fogszuvaso-

dás, nyelőcső, gyomor, vékonybél, vakbél, vastagbél, végbél, emésztés és felszívódás), ezek-

nek a megtanítását komolyan kell venni, mert ezen alapulnak a későbbi fontos, elsajátítandó 

ismeretek. 

Az egész lecke, a kiegészítő anyaggal együtt, nagyon fontos, alapvető tudnivalókat tar-

talmaz. A leckében több ábrát használunk, hiszen ezeken az ábrákon keresztül lényegesen 

könnyebb megvilágítani az ember emésztő szervrendszerét. Fontos tudni, hogy az ábrák nem 

helyettesítik a modellek (ha vannak) bemutatását. Ha vannak az iskolában, akkor vigyük be 

őket. Szerencsés, ha van egy-két videofilmünk, animációnk, mert azokban az osztályokban, 

ahol ezek még távoli információk, nagyban segítik a megértést. A lecke sok új fogalmat tartal-

maz, tanítsuk meg ezeket pontosan! 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell figyelni, 

hogy megfelelően tudjuk a tananyagot illusztrálni. Javasolt néhány alkalmasan elhelyezett filmmel, 

animációval, kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) menetét, hogy rögtön lássuk, ha megbicsaklik 
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a megértés folyamata. A témának elengedhetetlen feltétele a bőséges illusztráció, tehát képeket, 

filmeket, animációkat vigyünk be az órára, és játsszunk le minél többfélét! 

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákok által végrehajtott felada-

tokkal. Fontos, hogy mindenki próbálkozzon, mert ez az anyag nagyon fontos, és az alapját képezi 

a továbbiaknak. A kiegészítő anyagot is vasaljuk be! Nagyon fontos lenne, ha a tankönyv statikus 

képei mellé animációt vagy filmeket tudnánk tenni. A fejezet tanításához jó, ha van digitális tan-

anyag, de nem létfontosságú. A Rövid összefoglalás! mindenki számára kötelező alap. 

 

Az egészséges táplálkozás I-II. 

Az egészséges táplálkozás azt jelenti, hogy az életkorunknak és a szervezetünk energiaigényé-

nek megfelelő mennyiségű és összetételű tápanyagot juttatunk a szervezetünkbe. A fiatal, fej-

lődésben lévő test tápanyagigénye nagyobb, mint a felnőtt vagy az idős embereké. Ugyancsak 

több táplálékot kell fogyasztania annak, aki nehéz fizikai munkát végez vagy rendszeresen 

sportol. Lényegében két tanórára lehet bontani ezeket a dolgokat. Az első órán megpróbál-

hatjuk az étrend felől megközelíteni a kérdést, míg a második órában a táplálkozás molekuláris 

összetevői (szénhidrátok, lipidek, fehérjék) felől tárgyalhatjuk az anyagot. Az első órán először 

az étkezéseket és az étrendet vizsgáljuk. Ezután az ételeket, majd az egyes tápanyagokat tár-

gyaljuk. A tápanyagok építőkövei a testünknek, másrészt energiát szolgáltatnak. Helyes táplál-

kozás esetén a táplálék energiatartalma és a szervezet energiafelhasználása kiegyenlíti egy-

mást. Ha a táplálék energiatartalma meghaladja a szervezet által igényelt energiamennyisé-

get, túlsúly alakul ki. Fontos, hogy lehetőleg ne hízzunk el, és ne legyünk kórosan soványak. Az 

elhízás a testi egészséget is veszélyezteti. A túlsúly kialakulása ellen mértékletes táplálkozással 

és rendszeres testmozgással lehet védekezni. A második órában a tápanyagok kémiai tulaj-

donságait vesszük sorra. Először a víz fontosságát nézzük meg, majd a tápanyagok (szénhidrá-

tok, lipidek, zsírok) tulajdonságait tárgyaljuk. Végül pedig a vitaminok és a rostok zárják a sort. 

Összefoglalva azt lehet mondani, hogy a legmegfelelőbb táplálkozás az, ha mindenből eszünk, 

de csak kicsit és módjával. A leckében néhány új fogalom is található (túlsúly, vitaminok, nö-

vényi rostok), ezeknek a megtanítása nem túl bonyolult. Tulajdonképpen úgy kellene megol-

dani a tananyag átadását, hogy legalább az egyik órán a diákokban felmerült kérdésekre, bi-

zonytalanságra adjunk választ, ne csak prelegáljunk. 

Az egész lecke nagyon fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. A leckében több ábrát 

használunk, hiszen ezeken az ábrákon keresztül lényegesen könnyebb megvilágítani az ember 

táplálkozását. Szerencsés, ha van egy-két videofilmünk, animációnk, mert ezek nagyban segít-

hetik a megértést. A lecke néhány új fogalmat tartalmaz, tanítsuk meg ezeket pontosan! 

A lecke feldolgozásához 90 perc (két iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot illusztrálni. Javasolt néhány alkalmasan elhelye-

zett filmmel, animációval, kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) menetét. A második órában 

a diákok által hozott problémákkal kellene és lehetne foglalkozni, ilyen módon hozva közel 

hozzájuk az anyagot. Bár a tankönyvben vannak képek, a témának elengedhetetlen feltétele a 

bőséges mennyiségű illusztráció, tehát képeket, filmeket, animációkat vigyünk be az órára, és 

játsszunk le minél többfélét! 
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Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákok által végrehajtott fel-

adatokkal. Fontos, hogy mindenki próbálkozzon, mert ez az anyag nagyon fontos. Nagyon lé-

nyeges lenne, ha a tankönyv statikus képei mellé animációt vagy filmeket tudnánk tenni. A 

fejezet tanításához jó, ha van digitális tananyag, de ez nem elengedhetetlen. A Rövid össze-

foglalás! mindenki számára kötelező alap. 

 

A légzés és a kiválasztás 

A szervezetünk működéséhez szükséges energia a szerves tápanyagok lassan történő elégeté-

séből származik. Sejtjeinkben a szerves tápanyagok, oxigén jelenlétében, széndioxiddá, vízzé 

és más anyagcseretermékké alakulnak át, miközben energia szabadul fel. A lassú égés során 

felszabaduló energia az életműködéshez használódik fel. A lecke első pontja a légzéssel foglal-

kozik. Ez egyrészt a légző szervrendszer felépítése, másrészt a gázcsere folyamata. Ezután kö-

vetkezik a kiválasztás. Itt is először a kiválasztó szervrendszer felépítése, majd pedig a kiválasz-

tás folyamata válik érdekessé. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy mindkét esetben a folyamat 

elnagyolt, olyan, amilyet a diákok kora megenged. A légzés és kiválasztás után röviden írunk 

az emberi szervezet anyagcseréjéről, majd visszakanyarodunk a légzőszervhez. A légzőszerv-

nél néhány mondatban elmondjuk a hangképzést és a mutálást, illetve más aspektusból a 

szennyező anyagok hatását és a dohányzást. A leckében néhány új fogalmat is találunk (orr-

üreg, gége, légcső, főhörgő, tüdő, mutálás, kiválasztás, vese és vizelet). Ezeket meg kell taní-

tani.  

Az egész lecke nagyon fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. A leckében több ábrát 

használunk, hiszen ezeken az ábrákon keresztül lényegesen könnyebb megvilágítani az ember lég-

zését és kiválasztását. Szerencsés, ha van egy-két videofilmünk, animációnk, mert ezek nagyban 

segítik a megértést. A lecke néhány új fogalmat tartalmaz, tanítsuk meg ezeket pontosan! A lecké-

ben egy kiegészítő anyag van, ezt kár lenne veszni hagyni, tanítsuk meg, ha van rá mód.   

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot illusztrálni. Javasolt néhány alkalmasan elhelye-

zett filmmel, animációval, kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) menetét. A témának elen-

gedhetetlen feltétele a bőséges illusztráció, tehát vetített képeket, filmeket, animációkat vi-

gyünk be az órára, és játsszunk le minél többfélét! 

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákok által végrehajtott fel-

adatokkal. Fontos, hogy mindenki próbálkozzon, mert ez az anyag nagyon fontos. Lényeges 

lenne, ha a tankönyv statikus képei mellé animációt vagy filmeket tudnánk tenni. A fejezet 

tanításához jó, ha van digitális tananyag, de ez nem szükséges, nélküle is megoldható minden. 

A Rövid összefoglalás! mindenki számára kötelező alap. 

 

 

A vérkeringés 

Az ember keringési rendszerét a szív, az érhálózat és az erekben keringő vér alkotja. A keringési 

rendszer feladata az anyagszállítás, a szervek anyagcseréjének biztosítása. A keringési rend-

szer az egész testet behálózó erek útján kapcsolatot teremt a szervek között. Az erekben a 
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vért a szív állandó lüktetése tartja mozgásban. A vérkeringés leckéjének első része az érháló-

zattal foglalkozik. Itt elkülönítjük az artériákat, a vénákat és a hajszálereket. Ezután következik 

a vér. A vér vérplazmából és sejtes alkotókból áll. A sejtes alkotók a vörösvértestek, a fehér-

vérsejtek és a vérlemezkék. Ezután következik a szívvel foglalkozó rész. Először a felépítését 

tudjuk meg, azután pedig a szívműködésről tanulunk meg néhány dolgot. A lecke végén van 

egy hosszabb Próbáld ki! rész. Javasoljuk, hogy csináljuk meg órán azokat a méréseket, ame-

lyeket ez a kísérlet tartalmaz. Még jobb, ha az egész osztály részt vesz a mérésben, és párban 

próbálják meg a diákok. Elég sok új fogalom van a leckében (szív, érhálózat, artéria, véna, vö-

rösvértest, fehérvérsejt, vérlemezke, vérplazma, kamra és pitvar), ezeket mind pontosan meg 

kell tanulni. A leckében egy kiegészítő anyag van, ami elég érdekes ahhoz, hogy mindenki leg-

alább elolvassa. 

Az egész lecke nagyon fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Az ábrákon keresztül 

lényegesen könnyebb megvilágítani az ember légzését és kiválasztását, ezért több ábra is he-

lyet kapott a leckében. Szerencsés, ha van egy-két videofilmünk, animációnk, mert nagyban 

segítik a megértést. A szöveg néhány új fogalmat tartalmaz, tanítsuk meg ezeket pontosan! A 

leckében egy kiegészítő anyag van, ezt kár lenne veszni hagyni, tanítsuk meg, ha van rá mód! 

A lecke végén szereplő Próbáld ki! kísérleteket a legjobb, ha az egész osztállyal megcsináltat-

juk. 

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot illusztrálni. Javasolt néhány alkalmasan elhelye-

zett filmmel, animációval, kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) menetét. Bár a tankönyvben 

vannak képek, a témának elengedhetetlen feltétele a széles körű illusztráció, tehát képeket, 

filmeket, animációkat vigyünk be az órára, és játsszunk le minél többfélét! 

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákok által megoldott felada-

tokkal. Fontos, hogy mindenki próbálkozzon, mert ez az anyag nagyon fontos. Lényeges lenne, 

ha a tankönyv statikus képei mellé animációt vagy filmeket tudnánk tenni. A fejezet tanításá-

hoz jó, ha van digitális tananyag, de nélküle is eredményesen tanítható a lecke. A Rövid össze-

foglalás! mindenki számára kötelező alap. 

 

Az érzékelés 

A külvilág hatásait, más szóval a különféle ingereket érzékszerveink közvetítik. Szemünk a 

fényt, fülünk a hangot, orrunk a szagot és az illatot, nyelvünk az ízeket fogja fel. Bőrünk a ta-

pintás, a nyomás, a hideg és a meleg érzékelésében fontos. Az érzékszerveinkből származó 

információkat az agyunk értelmezi. A lecke első részében a látás következik. Először az emberi 

szem felépítését, tulajdonságait írjuk le röviden, majd pedig a látás folyamatával foglalkozunk 

(nagy vonalakban). Végül pedig megemlítjük, hogy a szem nagyon sebezhető, és megtudjuk, 

mit kell tennünk ahhoz, hogy épségben megőrizzük. A látással kapcsolatos rész végén van egy 

Próbáld ki!, amit mindenképpen az órán kellene megcsináltatni, lehetőleg párokat szervezve, 

minden gyerek aktív részvételével. Ezután következik a hallás. Itt először elmondjuk a fül fel-

építését, majd pedig a hallás folyamatáról ejtünk néhány szót. A végén a halláshibákról mon-
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dunk egy-két mondatot. Az óra harmadik részében a szaglás és ízlelés következik. Tulajdon-

képpen ebben a részben a nyelvet vizsgáljuk tüzetesebben, és egy Próbáld ki! feladat segítsé-

gével megpróbáljuk feltérképezni a nyelvnek az érzékelő felszínét. Ezt a feladatot is párosával 

érdemes megcsinálni, hogy minden gyerek aktívan vegyen részt a munkában. A leckében sze-

repel néhány új fogalom (inger, érzékszerv, szemgolyó, szemhéj, pupilla, fülkagyló, hallójárat, 

dobhártya, hallócsontocska), ezeket meg kell tanulni. 

Az egész lecke nagyon fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. A leckében több ábrát 

használunk, hiszen ezeken az ábrákon keresztül lényegesen könnyebb megvilágítani az ember 

érzékelését. Szerencsés, ha van egy-két videofilmünk, animációnk, mert nagyban segítik a 

megértést. A lecke néhány új fogalmat tartalmaz, tanítsuk meg ezeket pontosan. A leckében 

nincsen kiegészítő anyag. A két Próbáld ki! kísérletet a legjobb, ha az egész osztállyal megcsi-

náltatjuk.    

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot illusztrálni. Javasolt néhány alkalmasan elhelye-

zett filmmel, animációval, kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) menetét. A témának elen-

gedhetetlen feltétele a bőséges illusztráció, tehát képeket, filmeket, animációkat vigyünk be 

az órára, és játsszunk le minél többfélét! 

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákok által végrehajtott fel-

adatokkal. Fontos, hogy mindenki próbálkozzon, mert ez az anyag nagyon fontos. Lényeges 

lenne, ha a tankönyv statikus képei mellé animációt vagy filmeket tudnánk lenni. A fejezet 

tanításához jó, ha van digitális tananyag. A Rövid összefoglalás! mindenki számára kötelező 

alap. Az érzékelés olyan téma, ahol nagy számban találunk könnyen elvégezhető, látványos 

kísérleteket, tehát ha van időnk, akkor keressünk ilyeneket, és végezzük el, illetve adjuk fel 

házi feladatnak! 

 

A bőr 

Bőrünk nagyon sokféle működést végez. Beborítja a testfelszínt, védi az alatta lévő rétegeket 

a sérülésektől. Óv a hidegtől, a napsugarak káros hatásaitól, a túlzott mértékű vízvesztéstől és 

ezzel együtt a kiszáradástól. Gátolja a kórokozók bejutását a szervezetbe. Szabályozza a hőle-

adást. Mindezeken felül nagyon fontos érzékszerv. A bőrrel foglalkozó lecke első részében a 

faggyúmirigyekről és a verejtékmirigyekről beszélünk. Itt megemlítjük a mitesszert, a patta-

nást és a túlzásba vitt napozás következményeit. Aztán következnek a sérülések, vérzések. 

Külön (néhány szó) beszélünk az égési sérülésekről. A lecke harmadik részében a bőrápolás és 

tisztítás alapvető folyamatairól beszélünk. Az ápolt bőr, körmök és haj nemcsak a szépség, 

hanem az egészség megőrzése miatt is fontos. Próbáljuk meg a diákokat jó irányba terelgetni! 

A leckében van néhány új fogalom (faggyúmirigy, mitesszer, pattanás, verejtékmirigy és égési 

sérülés). Ezeket (igazán nem sok) tanítsuk meg pontosan! A bőr szerkezetével nem foglalko-

zunk, arra a későbbi órák (például nyolcadik osztályban) megfelelőbbek lesznek. 

Az egész lecke nagyon fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Kevés az ábra, ezért 

szedjünk elő a bőrrel kapcsolatos ábrákat, modelleket, hiszen ezeken keresztül lényegesen 

könnyebb megvilágítani az ember bőrének funkcióit. Szerencsés, ha van egy-két videofilmünk, 
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animációnk, mert ezek nagyban segítik a megértést. A lecke néhány új fogalmat tartalmaz, 

tanítsuk meg ezeket pontosan! A leckében nincsen kiegészítő anyag.  

A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot illusztrálni. Javasolt néhány alkalmasan elhelye-

zett filmmel, animációval, kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) menetét. Bár a tankönyvben 

van kép, a témának elengedhetetlen feltétele a kimerítőbb illusztráció, tehát képeket, filme-

ket, animációkat vigyünk be az órára, és játsszunk le minél többfélét!  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákok által végrehajtott fel-

adatokkal. Fontos, hogy mindenki próbálkozzon, mert ez az anyag nagyon fontos. Lényeges 

lenne, ha a tankönyv statikus képei mellé animációt vagy filmeket tudnánk tenni. A fejezet 

tanításához jó, ha van digitális tananyag, de nem feltétlenül szükséges. A Rövid összefoglalás! 

mindenki számára kötelező alap. A leckéből csak annyit tanítsunk meg, amennyi a gyerekek 

számára befogadható. A többit (például a bőr szerkezetét) egy későbbi (nyolcadikos vagy kö-

zépiskolás) időpontra tegyük. 

 

A szaporodás 

Az emberi élet folytonosságát a gyermekek születése és felnevelése biztosítja. Az ember iva-

rosan szaporodó élőlény, ami azt jelenti, hogy a gyermekei a petesejt és a hímivarsejt egyesü-

léséből kialakuló sejtből indulnak fejlődésnek az anyai szervezetben. Az ivarsejtek az ivarmiri-

gyekben képződnek. A szaporodás szervrendszerét mindkét nemben több szerv alkotja, ezek 

az ivarsejtek érését, elvezetését és az utódnemzést szolgálják. Ebben a leckében megint erőt 

kell vennünk magunkon, és csak annyit kell mondanunk, amennyit be tudnak fogadni a tanu-

lók. Ne felejtsük el, hogy gyakorlatilag ugyanezt meg fogjuk ismételni nyolcadik osztályban (és 

aki gimnáziumba megy, ott még egyszer, a harmadik szinten is megkapja ugyanezt)! Az első 

rész a férfi ivarszerveivel foglalkozik. Lényegében egy felsorolás az ivarszervek részeiről, a pon-

tos működést majd nyolcadikban veszik a diákok. Ezután jönnek a női ivarszervek. Ez is lénye-

gében csak egy felsorolás, kiegészítve a menstruációs ciklus rövid megbeszélésével. Ezután egy 

rövid rész jön, ahol a várandósságról, a szülésről és a tejelválasztásról beszélünk, majd a leg-

utolsó (negyedik) részben a másodlagos nemi jellegekről beszélünk néhány mondatot. A lec-

kében sok az új fogalom (ivaros szaporodás, hímivarsejt, here, hímvessző, petesejt, petefé-

szek, petevezeték, méh, hüvely, menstruáció, várandósság, méhlepény, köldökzsinór, nemi 

hormonok, másodlagos nemi jellegek), és megtanításuk nem egyszerű, de fektessünk rá gon-

dot, hogy mindezeket megtanulják a gyerekek! A főszövegen kívül nincsen semmiféle kiegé-

szítő anyag vagy Próbáld ki! a leckében. 

Az egész lecke nagyon fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. A leckében kevés ábrát 

használunk, lehetőleg szedjünk elő az ivarszervekkel kapcsolatos ábrákat, modelleket, hiszen 

ezeken keresztül lényegesen könnyebb megvilágítani az ember szaporodását. Szerencsés, ha 

van egy-két videofilmünk, animációnk, mert nagyban segítik a megértést. Szerintem a szülés-

ről mindenképpen célszerű egy rövid videót vagy ide, vagy a következő leckéhez betenni. A 

lecke sok új fogalmat tartalmaz, tanítsuk meg ezeket pontosan! Ebben a részben nincsen ki-

egészítő anyag.  
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A lecke feldolgozásához 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell fi-

gyelni, hogy megfelelően tudjuk a tananyagot illusztrálni. Javasolt néhány alkalmasan elhelye-

zett filmmel, animációval, kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) menetét. Lehetőleg képeket, 

filmeket, animációkat vigyünk be az órára, és játsszunk le minél többfélét! 

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákok által megoldott felada-

tokkal. Fontos, hogy mindenki próbálkozzon. Nagyon fontos lenne, ha a tankönyv statikus ké-

pei mellé animációt vagy filmeket tudnánk tenni. A fejezet tanításához jó, ha van digitális tan-

anyag, de nem feltétlenül szükséges. A Rövid összefoglalás! mindenki számára kötelező alap. 

Ez is olyan téma, hogy csak annyit tanítsunk meg, amennyi megy a tizenegy-tizenkét évesek 

szintjéhez. 

 

Az ember egyedfejlődése 

A születéssel befejeződik az ember méhen belüli fejlődése. Ezt követően a felnőtté válás során 

jellegzetes testi és szellemi változások játszódnak le a fejlődő szervezetben. A felnőtt kort pe-

dig az élet hanyatló szakasza, az öregedés követi. A lecke sorban foglalkozik a különféle fejlő-

dési korokkal. Először az újszülöttkor, aztán a csecsemőkor, majd a kisgyermekkor következik. 

Negyediknek a kölyökkor, majd pedig a serdülőkor áll az anyagban. Hatodik az ifjúkor, azt kö-

veti a felnőttkor és legvégül az öregkor. Mindegyik korról néhány mondatot mondunk, igazá-

ból azt az egy-két jellemző dolgot, ami megkülönbözteti a korszakokat egymástól. A leckében 

van néhány új fogalom (életszakaszok, újszülöttkor, csecsemőkor, kisgyermekkor, kölyökkor, 

kamaszkor, ifjúkor, felnőttkor és öregkor), ezeknek a megtanulása nem jelenthet gondot. A 

leckében nincsen kiegészítő anyag. 

Az egész anyagrész nagyon fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. A leckében kevés 

ábrát használunk, de ábrákkal, képekkel nem lesz gond, ebben a témában sokat találhatunk. 

Szerencsés, ha van egy-két videofilmünk, animációnk, mert nagyban segítik a megértést. A 

lecke új fogalmakat is tartalmaz, tanítsuk meg ezeket pontosan! A leckében nincsen kiegészítő 

anyag.  

A feldolgozáshoz 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell figyelni, 

hogy megfelelően tudjuk a tananyagot illusztrálni. Javasolt néhány alkalmasan elhelyezett 

filmmel, animációval, kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) menetét.  

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákok által megoldott felada-

tokkal. Fontos, hogy mindenki próbálkozzon. Nagyon fontos lenne, ha a tankönyv statikus ké-

pei mellé animációt vagy filmeket tudnánk tenni. A fejezet tanításához jó, ha van digitális tan-

anyag. A Rövid összefoglalás! mindenki számára kötelező alap.  

 

 

Betegség, fertőzés, járvány 

A betegség nem más, mint a szervezet különböző tünetekkel járó, enyhébb vagy súlyosabb 

működési zavara. A betegség okára a tünetekből lehet következtetni. A szervezet számos mű-

ködési zavarának nem csak külső okai lehetnek. Számos olyan betegséget ismerünk, amely 
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öröklődő rendellenesség. A szenvedélybetegségek, például a rendszeres alkohol- vagy kábító-

szer-fogyasztás, a dohányzás, legtöbbször lelki okokra vezethetők vissza. Az ember életjelen-

ségeivel foglalkozó fejezetben a legutolsó lecke a betegségekkel, fertőzésekkel, járványokkal 

foglalkozik. Természetesen csak néhány szóban írhatunk mindegyikről, de a fő cél a helyes 

magatartás kialakítása. A gyógyítást hagyjuk az orvosra! A lecke első része a fertőző betegsé-

gekkel és megelőzésükkel foglalkozik. Ebben a részben a cseppfertőzésről és az ételmérgezé-

sekről beszélünk, elsősorban a megelőzést tartva szem előtt. A végén pedig elmondjuk, hogy 

az alultáplált, legyengült szervezetek hajlamosabbak a megbetegedésre, mint a jó egészségi 

állapotban lévők. A második részben a járványokkal foglalkozunk. Szólunk a megelőző intéz-

kedésekről és az oltással való védekezésről egyaránt. A harmadik részben a legegyszerűbb tü-

nettel, a lázzal foglalkozunk. Leírjuk a normál testhőmérséklet értékét és a láznak a betegség 

leküzdésében gyakorolt hatásával is foglalkozunk. Végül az utolsó részben a szenvedélybeteg-

ségekről (drogok, dohányzás) van néhány mondatban szó. Pár új fogalom még ebbe a leckébe 

is jutott (betegség, fertőzés, járvány, szenvedélybetegség, megszokás és függőség), és végül 

egy kiegészítő anyag is található. 

Az egész lecke nagyon fontos, alapvető tudnivalókat tartalmaz. Nem használunk ábrá-

kat, de képekkel, illusztrációkkal nem lesz gond, hiszen ebben a témában sokat, sokfélét talál-

hatunk. Szerencsés, ha van egy-két videofilmünk, animációnk, mert nagyban segítik a megér-

tést. A fertőző betegségekről, a kötelező oltásokról mindenképpen célszerű egy rövid videót 

betenni. A lecke új fogalmakat tartalmaz, tanítsuk meg ezeket pontosan! A leckében egy rövid 

kiegészítő anyag is van.  

A feldolgozáshoz 45 perc (egy iskolai óra) elegendő szokott lenni. Arra kell figyelni, 

hogy megfelelően tudjuk a tananyagot illusztrálni. Javasolt néhány alkalmasan elhelyezett 

filmmel, animációval, kérdéssel is feltörni az óra (az előadás) menetét. A témának elengedhe-

tetlen feltétele a széles körű illusztráció, tehát képeket, filmeket, animációkat vigyünk be az 

órára, és játsszunk le minél többfélét! 

Az ajánlott tanítási mód a frontális tanulás, kiegészítve a diákok által végrehajtott fel-

adatokkal. Fontos, hogy mindenki próbálkozzon. Nagyon fontos lenne, ha a tankönyv statikus 

képei mellé animációt vagy filmeket tudnánk tenni. A fejezet tanításához jó, ha van digitális 

tananyag, de nem elengedhetetlen. A Rövid összefoglalás! mindenki számára kötelező alap. 

Vigyázzunk, hogy csak annyit tanítsunk meg, amennyi ebben az életkorban szükséges! A be-

tegségek, fertőzések, járványok kialakulásáról ne sokat adjunk át, mert ez még ebben a korban 

korai. Lesz még időnk erre a nyolcadik osztályban vagy később. 
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Magyar kiválóságok (Olvasmány) 

Egy híres magyar orvosról, Semmelweis Ignácról (1818–1865) található egy rövid életrajz eb-

ben a részben. Ennek a megtanulása/megtanítása teljes mértékben a diákok haladási sebes-

ségének függvénye.  

 

Hasznos weboldalak (Kiegészítő anyag) 

Itt a házi patika (hazipatika.hu) honlapját mutatjuk be a diákoknak. Az oldalon a betegségekről, 

fertőzésekről, járványokról tudhatunk meg sok érdekes adatot. Ehhez kapcsolódik egy játékos 

ismétlés összefoglaló órákra. Ezt a játékot kis csoportokban (3-4 fő) kell játszani, és a csoportok 

témakörökkel kapcsolatos kérdéseiket írják fel egy lapra, majd a saját válaszaikat egy másikra. 

Ezután továbbadják a kérdéseiket, és a másik csapat is megválaszolja őket. Addig tart a játék, 

amíg minden csoport meg nem válaszolta az összes kérdést. A végén az a csoport javítja a 

válaszokat, amelyik írta a kérdéseket. A tanár pedig ellenőrzi a munkát. Ezek a feladatok külö-

nösen a projektmunkát követő időben nagyon hasznosak. 

 

Összefoglalás 

Az összefoglalásnál lényegében egy komplex gondolattérképpel foglaljuk össze az egész feje-

zetet. Itt is nagyban függ az osztály képességétől, hogy szánjunk-e órát az összefoglalásra, vagy 

nagyon jó osztály esetén adjuk fel házi feladatnak, és úgy írassunk belőle dolgozatot, hogy nem 

vettük át előtte közösen.  

 

 

  



FI -  505020501/1  Természet isme re t  5 .  |  F I -  505020601/1  Természet ism er et  6 .  –  Tanár i  kéz ikönyv  

 119 

3. A TANKÖNYVEK EREDMÉNYES HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI ÉS 

LEHETŐSÉGEI 

3.1. A tanulási folyamat megtervezése és értékelése 

Ez a tankönyv a korszerű természettudományos nevelést kívánja támogatni. Felhasználásával 

az iskolák elősegíthetik az ember és környezete közötti kapcsolat megértését és az ennek meg-

felelő kompetenciák kialakítását. A tankönyv az integráció jegyében készült, vagyis egy egysé-

ges tantárgy oktatására tesz ajánlást. Megfelel a Nemzeti alaptanterv által megfogalmazott 

iskolai nevelés-oktatás közös értékeinek. Integrált, komplex jellegével az egységes természet-

tudományos tudás kialakulását segíti elő, az egységes természettudományos műveltséget, vi-

lágképet, gondolkodás- és szemléletmódot formálva. 

A tankönyvre és munkafüzetre épülő oktató-nevelő munka fontos célja megértetni a 

tanulókkal az empirikus vizsgálatok, a modellalkotás, a logikai következtetések, a kreativitás, 

az elmélet, a mennyiségi összefüggések és a matematikai leírásnak a megismerésben játszott 

szerepét. Kiemelt hangsúlyt kapnak a természeti folyamatok megértése során központi szere-

pet játszó általános fogalmak, mint az anyag, az energia, a tér, az idő, a kölcsönhatás, a válto-

zás, a folyamat, a mozgás, az egyensúly, az információ, valamint az általános alapelvek, mint a 

világ anyagi egysége, a megmaradási elvek, a folyamatokban bekövetkező változások alapel-

vei. A tankönyv és munkafüzet a tudományos megismerésnek, mint folyamatnak a bemutatá-

sára törekszik, célja a tudományos munkával kapcsolatos reális elképzelések kialakítása és a 

tudományos alkotások társadalmi szerepének, jelentőségének bemutatása. 

A tankönyv és a munkafüzet a társadalmi cselekvéshez szükséges kompetenciák és tu-

dás kialakulását segíti elő: nagy szerepet kap benne a hétköznapi életben előforduló problé-

mákhoz való kapcsolódás, az alkalmazható tudás közvetítése, és kiemelten foglalkozik a kör-

nyezeti, egészségnevelési vonatkozásokkal. Támogatja a tanulók tudásának a fenntarthatóság 

alapelveinek megfelelő formálását, a természeti értékek, az egyensúlyok védelmére, megóvá-

sára, az ezzel kapcsolatos felelős viselkedésre nevelést. Bemutatva a technikai alkalmazások 

pozitív és negatív társadalmi hatásait, segíti a tudatos és felelősségteljes állampolgári maga-

tartás kialakítását. A tankönyv alapul szolgál az áltudományos, tudományellenes, az emberek 

megtévesztését célzó megnyilvánulásokkal szembeni kritikus magatartás formálásához. A tan-

könyv az integráció révén az egymáshoz közel álló tartalmi elemeket egy oktatási folyamatba 

szervezi, ezzel a tantervi építkezés új lehetőségeit kínálja. Rugalmasságával, a tartalmak átcso-

portosíthatóságával segít enyhíteni a diszciplináris keretek között folyó oktatásnak az alacsony 

óraszámok miatti általános töredezettségén. 

A természettudományos oktatás alapvető célja – az általános műveltséget megszilár-

dító, illetve az azt elmélyítő pályaválasztási szakasz során – az általános iskolában megszerzett 

tudáselemek megszilárdítása, elmélyítése, az elvontabb gondolkodást igénylő eljárások elsa-

játítása, a nagyobb áttekintőképességet igénylő összetettebb természeti és mesterséges rend-

szerek megismerése, a mélyebb – pl. a tudományok eredményei és a társadalom közötti – 
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összefüggések megértése. Ezek révén annak elérése, hogy a tanulók felnőtt életük során ké-

pesek legyenek tudásukat, egyéni sorsukat, közvetlen vagy tágabb környezetüket érintő dön-

tések meghozatala, állásfoglalásuk kialakítása során mozgósítani, ezeket érvekre, bizonyíté-

kokra alapozzák; képesek legyenek felelősségteljes magatartást kialakítani saját életmódjuk 

és környezetük iránt. Az új ismeretek feldolgozása során a mindennapi élethez, a gyakorlathoz 

kapcsolódva nyilvánvalóvá kell tenni: a tudás elsősorban azért szükséges, hogy a napi tapasz-

talatokkal együtt megalapozza a környező világ jelenségeinek megértését, és lehetővé tegye 

ezek befolyásolását. 

Cél továbbá annak tudatosítása a tananyag feldolgozása során, hogy a természettudo-

mányok eredményeikkel jelentősen hozzájárultak a természet megismeréséhez, és jelentős 

hatása van mind az egyének életére, mind a társadalmi-történelmi folyamatokra. Tudatosítani 

kell továbbá, hogy általában a természettudomány ezen túlmenően is az egyetemes emberi 

kultúra szerves része, így megismerési módszereivel, gondolkodásmódjával, eredményeivel 

általában is hatást gyakorol a világ egészéről, az ember és természet viszonyáról alkotott ké-

pünkre, és ebből koronként más és más filozófiai és etikai kérdések is adódnak, amelyekkel az 

egyes egyének is szembesülhetnek életük során.  

A tananyag feldolgozása során szükséges figyelembe venni a tanulók többségére érvé-

nyes életkori sajátosságokat, a fejlődéslélektan kutatási eredményeit. A tanulók ebben a kor-

ban már egyre több területen képesek az elvont (absztrakt, formális) gondolkodásra is. A ter-

mészettudományok oktatása során segítenünk kell őket gondolkodásuk fejlődésében. 

Ezért a tananyag feldolgozása során célszerű elsődlegesen a konkrét tényekből, tapasz-

talatokból, kísérleti, mérési eredményekből kiindulva, fokozatosan haladni az általánosított, 

absztrakt fogalmak felé. E tevékenységek során szükséges a különböző típusú információfor-

rások használatához, értelmezéséhez, az adatok, információk különböző szempontok szerint 

történő rendszerezéséhez, elemzéséhez szükséges képességek fejlesztése, az egyre nagyobb 

fokú önállóságra törekvés.  

Ezzel összhangban, a természettudományok tanítása-tanulása során is szükséges biz-

tosítani a korábbi, konkrét, az iskolában és iskolán kívül szerzett tapasztalatok, előismeretek 

számbavételét, felfrissítését; a tapasztalatok kiegészítését kísérletekkel, mérésekkel. Célszerű 

minél több tanulói kísérletezést is beiktatni, a természettudományok vizsgálati és következte-

tési módszereinek további megismerését, gyakorlását. Ezért a tanári kísérletek, mérések ered-

ményeinek elemzésébe is szükséges a tanulók bevonása.  

A tanulók még ebben az életkorban is számos olyan elképzeléssel, részáltalánosítással 

rendelkeznek, amelyek ellentmondásban vannak (vagy csak részben felelnek meg) a termé-

szettudományos tanulmányaikkal. A tanítás során nemcsak az új ismeretek megértéséről, meg-

erősítéséről kell gondoskodnunk, hanem a téves elképzelések helyesbítéséről is. A tanítás egyik 

módszere lehet éppen ezeknek az előzetes elképzeléseknek az összegyűjtése (a tanulók elma-

rasztalása nélkül), majd az állítások megvitatása, kísérletekkel való fokozatos alakítása.  

A tanulók természettudományos ismereteinek bővítése során történik képességeik fej-

lesztése is. Ennek érdekében a tanítást a sokoldalú tanulói tevékenységekre kell építeni; a ha-

sonló jellegű fogalmakat, összefüggéseket azonos vagy hasonló módon ajánlatos kialakítani, 
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megerősíteni. Az alapvető fogalmakat a kapcsolódó összefüggések, témakörök tanításakor 

szükséges ismételten megerősíteni. Az ismeretek alkalmazását, megerősítését szolgáló felada-

tokat célszerű úgy megválasztani, hogy azok különféle módon szolgálják az egyes képességek 

fejlesztését. A kísérletek, mérések végzésekor el kell érni, hogy a tapasztalatok rögzítése, az 

adatfeldolgozás, a következtetések levonása egyre nagyobb mértékben önálló tevékenységgé 

váljon. Ez lehetővé teszi, hogy az iskolai keretek között ténylegesen el nem végezhető kísérle-

tek, mérések – közvetlen tapasztalat nélkül is – alapul szolgálhassanak az adott jelenségkör 

feldolgozásához. 

Segíteni kell a tanulókat abban, hogy elsajátítsák a hatékony tanulás módszereit, az 

önálló ismeretszerzést az audiovizuális eszközökből, az ismeretterjesztő könyvekből, a szak-

irodalomból, az internetről és más forrásokból. A természettudományos ismeretek keretében, 

a tanulók aktív közreműködésével, szükséges tájékoztatást kapniuk a tudományok korszerű 

gyakorlati alkalmazásairól. Ugyanakkor ki kell alakítani a kritikai viszonyulást a használt forrá-

sokhoz, az ellenőrzés igényét.  

A természettudomány oktatásának hozzá kell járulnia a környezetvédelem és az ener-

giatakarékosság célszerű és ésszerű megoldásainak a megismeréséhez, s annak a meggyőző-

désnek a kialakításához, hogy mindenkinek a maga lehetőségéhez képest szükséges segítenie 

az ezzel járó problémák megoldását. Az ehhez szükséges felelősségérzet vonatkozik a tanuló 

saját egészségének megóvására, a helyes életvitel kialakítására is, amelynek lényeges része a 

tudatos fogyasztó magatartás kialakulásának elősegítése is az erre alkalmas tematikai egysé-

gek kapcsán. 

3.2. Hatékony tanítási módszerek és tanulási technikák 

Használjunk modern tanítási és tanulási módszereket és technikákat! A tanulókban alakuljon 

ki a tudományos ismeretszerzés iránti igény! Tudjanak önállóan és csoportmunkában megfi-

gyeléseket, méréseket, vizsgálatokat, kísérleteket tervezni és végezni, ezek eredményeit fel-

dolgozni, következtetéseket levonni! Ismerjék és balesetmentesen tudják használni a méré-

sekhez, kísérletekhez szükséges eszközöket! 

Tudják használni tantárgyi ismeretszerzésre a számítógépet, illetve multimédiás eszkö-

zöket, önállóan és csoportmunkában! Legyenek képesek adott olvasnivalóból meghatározott 

szempontok szerint információkat kigyűjteni, megadott témához forrásokat keresni! 

Kapcsolódjanak be a kísérletek eredményeinek elemzésébe! A megfigyelések, tapasz-

talatok által megszerzett ismereteket tudják nyelvtanilag helyesen megfogalmazni szóban 

vagy írásban, vázlatrajzban, ábrán, grafikonon, táblázatban rögzíteni! Legyenek képesek a kü-

lönféle módon megszerzett ismereteiket egymással összehasonlítani, csoportosítani, rendsze-

rezni, elemezni! Legyenek képesek az előzetes elképzelések, az előrejelzések és a mért értékek 

közötti eltérések felismerésére és magyarázatára! 

Fedezzék fel a szerkezet és tulajdonság között fennálló ok-okozati kapcsolatot! Az 

anyag különböző megjelenési formáit, a tömeg és energia kapcsolatát ismerjék meg! Ismerjék 
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meg a természet energiaátalakító folyamatait, tudjanak értelmezni konkrét fizikai folyamato-

kat! Legyenek tisztában az ember által használt energiaforrásokkal, az alapvető energiagazdál-

kodási és ezekkel kapcsolatos környezeti problémákkal, a fenntartható fejlődés kérdéseivel! 

Tudják a kísérletek, mérések eredményeit különböző formákban (táblázatban, grafiko-

non, rajzon) rögzíteni! Tudják kész grafikonok, táblázatok, rajzok adatait leolvasni, értelmezni, 

ezekből következtetéseket levonni! 

Ismerjék és tudatosan használják fel az internetes információáramlás lehetőségeit, 

tudjanak különböző forrásokból megadott témához információt keresni, a különböző forrá-

sokból szerzett információkat összehasonlítani, értékelni! 

Használják a különböző mérőeszközöket, tudjanak kiigazodni a folyamatok térbeli jel-

lemzőiben, értsék a viszonyítási rendszer jelentőségét! Legyen szemléletes képük a nagyság-

rendi viszonyokról! 

Tudják rendszerezni az anyagokra jellemző tulajdonságokat és a jelenségeket külön-

böző szempontok szerint! Ismerjék fel a dolgok, jelenségek közötti kölcsönhatásokat! Legye-

nek képesek a tanultak alapján természetes és mesterséges rendszerek felismerésére, jellem-

zésére különböző szempontok szerint! 

3.3. A tankönyv tanórai és otthoni használatának lehetőségei 

A tankönyvet és a munkafüzetet elsősorban otthoni tanulásra, otthoni utánolvasásra szántuk. 

A tanórai tanítás-tanulás elsődleges információhordozója maga a tanár, a tanár tevékenysége. 

Úgy gondoljuk, hogy a diákoknak általában nem kell a tankönyvet és a munkafüzetet minden 

iskolai órára behurcolni, csak azokra a foglalkozásokra, mikor a tankönyvben olyan kísérletek 

képei szerepelnek, amiket az órán nem tudnak megcsinálni.  

A munkafüzetekben szereplő feladatok sokfélék, éppen amiatt, hogy legyen lehetősé-

günk válogatni a diákok érdeklődése szerint. Az összes feladat megoldását csak azokban az 

esetekben tartjuk üdvözítőnek, amikor a diákok saját érdeklődésükből fakadóan csinálják meg 

azokat. Általában jelöljünk ki egy-két feladatot (gyengébbek), illetve 3-4 feladatot (jobbak), és 

így használjuk a munkafüzetet! 

3.4. A tankönyvhöz kapcsolódó egyéb kiadványok 

A tankönyvhöz és a munkafüzetekhez kapcsolódnak a tankönyvre épülő normál és rugalmas 

tanmenetek és minden témakör végéhez egy A és B változatban létező összefoglaló dolgozat. 

Ezek letölthetők lesznek az NKP honlapjáról. 
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4. MUNKAFÜZETEK 

4.1. A munkafüzetek célja 

A munkafüzetek célja, hogy segítse az elmélyülést a tananyagban. Azoknak a diákoknak, akik 

érdeklődéssel fordulnak a tantárgy felé, tegye lehetővé, hogy önállóan tudjanak számos olyan 

feladatot megoldani, aminek az elsajátítása segíti a tananyag megértését. A munkafüzetek 

számos újdonságot tartalmaznak, a teljesség igénye nélkül lássuk a fontosabbakat: 

 Segítsen felkelteni a diákok érdeklődését a tanulás iránt, és ehhez a példákat a ta-

nulók életvilágából vegye! 

 A tudományos fogalmak, elméletek, összefüggések bonyolultsága legyen összhang-

ban a tanulók előzetes ismereteivel, gondolkodási képességével! 

 Magyarázza meg bővebben az új ismereteket és összefüggéseket, emelje ki még 

jobban az összefüggéseket! 

 Tegye egyértelműbbé a tanulók számára, hogy melyek a kulcsfogalmak és a legfon-

tosabb összefüggések! Ezeknek a használatát tegye gyakorlati készséggé! 

 Segítse előzetes ismeretekkel és tapasztalatokkal a tudásanyag feltárását és fel-

használását, az új ismeretek megértését! 

 A munkafüzet szövegezése, belső strukturáltsága segítse elő a tartalmi és logikai 

összefüggések felismerését és megértését! 

 Tartalmazzon a munkafüzet olyan kérdéseket, feladatokat, amelyek hozzásegíte-

nek az önálló ismeretszerzés képességéhez! 

 Tartalmazzon a munkafüzet olyan kérdéseket, feladatokat, amelyek az ismeretek 

feldolgozásához, megértéséhez és alkalmazni tudásához szükséges képességek fej-

lesztéséhez szükségesek! 

 A munkafüzetben szerepeljenek olyan feladatok, amelyek lehetőséget teremtenek 

egy téma, probléma sokoldalú megközelítésére, a különböző forrásból megszerzett 

tudáselemek összerendezésére! 

 A munkafüzet feladatai ösztönözzenek önálló gondolkodásra! 

 A munkafüzet biztosítsa a feltételeket a kulcsfogalmak, illetve az alapösszefüggések 

jobb, hatékonyabb elsajátításához és gyakorlásához! 

 Adjon a munkafüzet lehetőséget és segítséget a legfontosabb ismeretek rendszeres 

átismétlésére és gyakoroltatására! 

 A munkafüzet ösztönözzön a problémák felismerésére, a megoldási lehetőségek 

keresésére és a következmények mérlegelésére! 

 A munkafüzet mutassa be a tanultak gyakorlati vonatkozásait, alkalmazásának kü-

lönböző lehetőségeit, és adjon segítséget az iskolában tanult ismeretek és képes-

ségek életszerű vagy valós helyzetekben történő alkalmazására! 
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 Adjon segítséget a munkafüzet ahhoz, hogy a tanulók össze tudják vetni aktuális 

tudásukat a tanulást megelőző vagy a tanulás korábbi szakaszára jellemző ismere-

teikkel, elképzeléseikkel és teljesítményükkel, ezáltal érzékelni tudják gyarapodá-

sukat, fejlődésüket! 

 A munkafüzet adjon mintákat a társas feladatmegoldás és társas tanulás elsajátítá-

sához és gyakorlásához! 

 A munkafüzetben legyenek olyan kérdések, amelyek az új ismeretek továbbgondo-

lására, az azokra történő reflektálásra késztetik a tanulókat! 

4.2. A munkafüzetek tartalma 

A természetismeret munkafüzet szorosan együttműködik a tankönyvvel. Számos feladatot tar-

talmaz, ezekből minden gyerek kiválogathatja a neki tetszőket. Azok a tanulók, akiket a ter-

mészetismeret érdekel, természetesen csináljanak meg minél többet, míg a többiek elsősor-

ban a tanárok által javasolt feladatokat oldják meg! Reméljük, a munkafüzet segíteni fogja a 

tanulókat abban, hogy ráébredjenek, milyen fontos a közvetlen környezetünk megismerése, a 

természetben lejátszódó folyamatok megértése. 

A munkafüzet struktúrája a tankönyv által kidolgozott sémát követi. A tankönyv min-

den nagy fejezete önálló fejezetet kap a munkafüzetben is, a végén pedig egy önálló összefog-

lalással záródik le a fejezet. A feladatok sokszínűek, megpróbálnak a sokféleségükkel is kedvet 

csinálni a munkafüzet megoldásához. Nézzük meg, milyen típusú feladatok vannak a munka-

füzetben: 

 

 

Kösd össze vonallal a megfelelő szavakat! 

 

 
 

Írd be a megfelelő szavakat a folyamatábrába. 

 



FI -  505020501/1  Természet isme re t  5 .  |  F I -  505020601/1  Természet ism er et  6 .  –  Tanár i  kéz ikönyv  

 125 

 
Véleménykérés. 

 

 
 

 

Táblázatos feladat. 

 

 
 

 

Régebben tanult tények felidézése. 
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Rajzos feladat kiegészítő kérdésekkel. 

 
 

Kísérleti feladat számos kérdéssel és rajzzal. 
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Hiányos mondatok kiegészítése, rajz értelmezése. 
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A megfelelő helyre + jelet kell írni.  

 
 

Komplex, sokirányú feladat, egy kísérleten alapulva. 
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Oszlopdiagramon való ábrázolás. 
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Szövegértési feladat alapján néhány adat önálló kiszámítása. 

 
 

Egy ábra alapján a régebben tanult ismeretek felelevenítése. 

 
Önálló kísérlet alapján rajz készítése és válaszok adása. 



FI -  505020501/1  Természet isme re t  5 .  |  F I -  505020601/1  Természet ism er et  6 .  –  Tanár i  kéz ikönyv  

 131 

 
 

Kiszínezni az ábra megfelelő részét, majd a tankönyv ábráját segítségül hívva megoldani a kö-

vetkező kérdést. 

 
Találd meg a hibákat! 
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Egymást átfedő halmazok értelmezése. 

 

 
 

Jellemző tulajdonságok kiválasztása. 

 

 
 

 

A tulajdonságok alapján bizonyos fogalmak meghatározása faágdiagramon. 
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Nézz utána! 
 

 
 

 

Hasznos tevékenység kipróbálása. 

 

 
 

 

 

 

Sorba rendezés, majd a táblázat kitöltése.  



FI -  505020501/1  Természet isme re t  5 .  |  F I -  505020601/1  Természet ism er et  6 .  –  Tanár i  kéz ikönyv  

 134 

 
 

A régi információkból a most tanult információk kibontása. 

 

 
Összekevert tulajdonságok szétválogatása. 
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Egy rajz felismerésével induló, de összetett, kérdésekből is álló feladat. 

 

 
Állatok tulajdonságainak kitalálása grafikus feladatban. 
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Halmazábra kettőnél több elem esetén. 

 

 
 

Piaci naptár készítése. 

 

 
 

 

 

 

Kerttervezés. 
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Összehasonlítás. 

 

 
 

 

 

Szövegelemzés. 
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Többszereplős feladat. 
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Szókereső 
 

 


