Országismeret
Barangolás hazai tájakon
Hazánk felszíne változatos. Síkságokon, dombságokon és hegységeken keresztül visz az
utunk, ha bebarangoljuk szép tájait.
Magyarország a Kárpát-medence központi részén fekszik. Területe 93 030 km2.
Hazánk legnagyobb része alacsony, sík terület. Nyugati és északi részén dombságok és
hegységek húzódnak. Magas hegységek csak a medence szélén a szomszédos országokban
találhatók.
Felszíne alapján hazánkat hat nagytájra osztjuk:
Alföld
Kisalföld
Alpokalja
Dunántúli-középhegység
Dunántúli-dombság a Mecsek hegységgel
Északi-középhegység
A szöveg és képek alapján állapítsd meg, melyik nagytájon járunk!

Felszíne sík, messzire el
lehet látni. Olyan, mintha
egy hatalmas sima tábla közepén állnánk. Már egy jó
ideje utazunk, de még mindig látom a templomtornyot.
Olyan sima a felszín, mint az
asztal lapja. Egyenletes tempóban haladunk, nem emelkedik az út. Lassítani csak a
kanyarokban kell.

Egy nagy folyó partján visz
az utunk kelet felé. Jobb kéz
felől magas hegyek emelkednek, szinte alig van helye az
országútnak. Amikor a fellegvár közelébe érünk, elhatározzuk, hogy megmásszuk
a hegyet. A hegyoldal meredek, ezért örültünk, hogy
szerpentin vezet fel a várhoz.
A Dunakanyar mely részén
látható a fellegvár?
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A táj szelíd lankái között
vezet az út. Az erdőket helyenként gyümölcsösök,
legelők váltják fel. A völgyekben patakok mellett haladunk el. Mintha egy nagy
hullámvasúton utaznánk,
olyan hullámos felszínű a táj.
A dombok között kis falvak
bukkannak elő.
Az elkövetkező tanórákon bebarangoljuk a nagytájakat, és megismerkedünk néhány kisebb tájjal is. Megismerjük a tájak természeti szépségeit, hogyan élnek az emberek, mire
lehetünk büszkék. Az Alföldről indulunk, folytatjuk utunkat az Északi-középhegységben,
majd átkelünk a Dunán. A Dunakanyartól délnyugat felé haladva megismerkedünk a
Dunántúli-középhegység tájaival. A keskeny Zala folyón át visz az utunk a Dunántúlidombságra és a Mecsek hegységbe. Végül ismét átkelve a Zala folyón barangolásunk során
az ország legnyugatibb tájára, a Kisalföldre és az Alpokaljára érünk. Jó utat!
Kövesd a tankönyv szövege alapján az atlaszodban és a térképen az utat!

Északi
A lpokalja
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Magyarország a Kárpát-medencében fekszik.
Területét hat nagytájra osztjuk: Alföld, Kisalföld, Alpokalja, Dunántúli-középhegység,
Dunántúli-dombság a Mecsek hegységgel, Északi-középhegység
Mutasd meg a nagytájakat!
• A legnyugatibb nagytáj, hegyvidék.
• Legnagyobb területű nagytáj, síkság.
• A legnyugatibb nagytáj, síkság.
Jellemezd a tájakat a fotók alapján!

• Az ország délnyugati részén fekszik, dombság.
• Hazánk északi részén húzódik, hegység.
• A Dunántúlon DNy – ÉK irányban húzódik.
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Tájékozódás Magyarország domborzati térképén
Hogyan jelöli a térkép az országhatárt? Hogyan jelöli a felszínt a térkép? Melyik felszínű táj a
legnagyobb területű hazánkban? Melyik magasságú táj nem található meg Magyarországon?
Hol találhatunk hozzánk közel magas hegységet? Bizonyítsd válaszaid helyességét magassági
számokkal is!

Az országhatár nem jelenti a természeti tájak határait is, ezért a nagytájak egy része a
szomszédos országokban folytatódik.
Magyarország hét országgal szomszédos: északon Szlovákia, északkeleten Ukrajna, keleten Románia, délen Szerbia és Horvátország, délnyugaton Szlovénia, nyugaton Ausztria
határolja. Az ország alaprajzát az országhatár jelöli ki.
Mf.: 1–10.

A következő órákon megismerkedünk hazánk nagytájaival. Az atlaszod, a tankönyv képei,
szövege segítségével bebarangoljuk hazánk szép tájait.
Gyűjtsetek képeket, könyveket, videofilmeket! Írjátok le élményeiteket arról a tájról, ahol
már jártatok! Ha kirándultok, készítsetek fényképeket! Készítsetek tablót, helyezzétek a
térképvázlatra azt a képet, cikket, amit már megismertetek.

A kérdések segítségével ismételjétek és gyakoroljátok a tájékozódást a térképen!
Mutasd meg az atlaszodban és a térképen a hat nagytájat! Melyik nagytájon van a lakóhelyed?
Melyik részén?
Melyik nagytáj fekszik hazánk legnyugatibb részén? Milyen a felszíne? Keress magassági számokat!
Melyik nagytáj a legnagyobb területű? A térkép színe alapján milyen felszínű ez a táj? Keress
magassági számokat a területén!
Melyik nagytájat jelöli még zöld színnel a térkép? Milyen irányban fekszik Budapesttől? Milyen
irányban fekszik lakóhelyedtől? Keress magassági számokat!
Melyik nagytáj húzódik hazánk északi részén? Milyen a felszíne?
Melyik nagytáj fekszik hazánk délnyugati részén? Milyen a felszíne?
Melyik nagytáj vágja félbe a Dunántúlt? Milyen felszínű ez a táj?
Melyik nagy folyó szeli át az Alföldet? Mutasd meg a Tisza jobb parti mellékfolyóit! Mutasd
meg a Tisza bal parti mellékfolyóit!
Milyen irányba folyik a Duna a Kisalföldnél? Milyen irányba folyik a Duna Budapest után?
Mutasd meg a térképen a Duna bal parti mellékfolyóit! Mutasd meg a térképen a Duna jobb
parti mellékfolyóit! Mi a torkolat?
Melyik hazánk legnagyobb tava? Mutass még tavakat Magyarország térképén az Alföldön, a
Dunántúlon!
Keresd meg hazánk legmagasabb és legalacsonyabb pontját! Számítsd ki, mennyi a szintkülönbség közöttük!
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Az Alföld hazánk legnagyobb síksága
Barangolásunkat az Alföldön kezdjük. Petőfi Sándor nagy szeretettel írt az Alföldről:
„Megmérhetetlen a látóhatár, és olyan, mint egy kerek asztal beborítva az ég üvegharangjával, amelyet egy felhőcske sem homályosít.”
Mutasd meg a térképen, atlaszodban az Alföldet!

A kerek asztalhoz hasonlított vidéknek a felszíne alacsonyan fekvő síkság. A domborzati
formák közül azokat a síkságokat, amelyeknek a tengerszint feletti magassága sehol sem
éri el, illetve nem haladja meg a 200 métert, alföldnek nevezzük.
A folyók mentén 100 m-nél
alacsonyabb felszínt is találunk. Az ilyen felszínű tájat a
térkép sötétebb zölddel jelöli.
Keress a térképen magassági számokat az Alföld azon
helyein, ahol a felszínt világos zölddel, és ahol sötétebb
zölddel jelölik!
Jellemezd a kép alapján az
Alföldet!

A Duna és a Tisza az Alföldet három részre osztja: az
Alföld nyugati része, melynek legnagyobb tája a Mezőföld, a Duna-Tisza köze, és
a Tiszántúl. Az Alföld mai
felszínét a szél és a folyóvíz
formálta. A felszín kialakulása szerint kisebb tájakra
tagolódik.
Nevezz meg néhány tájat a
térkép segítségével!
Mf.: 1–4.

Az Alföldön a tél hideg,
a nyár meleg, és kevés csapadék hullik. Gyakran egész
nyáron nem esik az eső, ezért
nagy területeket öntöznek.
Ezt a hosszan tartó szárazságot aszálynak nevezzük.
Mf.: 5., 6.

Miről ismerhető fel a képen a
hosszan tartó szárazság?
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A sok napsütés és a meleg fontos szerepet játszik
a növények fejlődésében.
A kedvező időjárás miatt kiváló minőségű gyümölcsök,
zöldségfélék és gabonafélék
teremnek. Az Alföld hazánk
éléskamrája.
Sorolj fel zöldségeket, gyümölcsöket és gabonaféléket!
Mely tájon található a híres
Kilenclyukú híd?

Mely településformát
ismered fel a képen?

Az Alföld lakosságának ősi életformáját, eredeti növénytakaróját, a mocsárvilágot, a
legelőket és a mára már kevés alföldi tölgyerdőt, az ártéri erdőket a nemzeti parkok őrzik
meg az utókor számára.
Mf.: 7–8.

Az Alföld részei:
az Alföld nyugati része, benne a Mezőföld, a Duna-Tisza köze, a Tiszántúl.
Felszínét a folyók és a szél munkája alakította. A tél hideg. A nyár meleg, aszályos.
Melyik Magyarország legnagyobb területű tája? Milyen a felszíne? Mennyi az átlagos tengerszint
feletti magassága? Miért nevezzük alföldnek? Hogyan jelöli az ilyen felszínű tájat a térkép?
Miért nem ugyanolyan zöld színnel jelöli az Alföld egész területét a térkép? Keress magassági számokat a különböző zöld árnyalatú tájakon! Indokold meg a különbözőség okát! Mely
részekre osztja a Duna és a Tisza az Alföldet? Jellemezd az Alföld időjárását! Mi az aszály?
Miért nevezzük az Alföldet az ország éléskamrájának?
Mi a délibáb? Az Alföld dunántúli része a Dráva-mellék is. Keresd meg a térképen!
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A homokbuckás Kiskunság
Az Alföld területén kisebb tájegységeket találunk. A Duna-Tisza közének középső, magasabb tája a Kiskunság. Mf.: 1–3.
Keresd meg a Kiskunságot a térképen és az atlaszodban!

Felszínét vastag homokréteg takarja. A homokot a
szél könnyen szállítja. A szél
által szállított homokot futóhomoknak nevezzük.
A homokból a szél néhol
10–15 méter magas buckákat épített. A buckák a szél
hatására vándorolnak.
A Kiskunság homokját
sok-sok tízezer évvel ezelőtt
a Duna szállította ide hordalék formájában. A hordalékból később a szél a laza homokot kifújta, és szétterítette
a Duna–Tisza közén. A szél
munkája által enyhén hullámos felszínű, homokbuckás
vidékké alakult.
Mf.: 5–7.

Miért nem terjed a homok?

Az ember úgy állította
meg a homok mozgását,
hogy akácfákat, fenyőt, szőlőt, gyümölcsfákat telepített.
A növények mérsékelték
a szél erejét, gyökereikkel
megkötötték a homokot.
A Kiskunság az ország legjelentősebb gyümölcs- és
zöldségtermő vidékévé vált.
A futóhomokból „aranyhomok” lett.
Mi a boróka?

Ősborókás
a Kiskunsági Nemzeti Parkban
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Miből készítenek konzerveket?
Mi készül belőlük?

Messze földön híres a kajszibarack, az
őszibarack, az alma, a szőlő és a meggy.
A zöldségfélék közül a paradicsom, a paprika, a zöldbab, a sárgarépa, az uborka kiváló minőségűek. A primőr (korai) zöldségeket fóliasátorban termesztik. A zöldségekből,
gyümölcsökből konzerv készül, frissen vagy
gyorsfagyasztott állapotban kerül a boltokba,
a piacra. Mf.: 8–10.

Kecskemét a Kiskunság legnagyobb városa.
Keresd meg a térképen! Mely ipar jeleit találod a város nevénél?

Kecskemét, Katona József Színház

A Kiskunság a Duna–Tisza közén található.
Duna hordaléka � homok � szél � futóhomok.
A futóhomok megkötése: zöldségek és gyümölcsök termesztése.
Hazánk mely részén fekszik a Kiskunság? Hogyan került ide a homoktakaró? Mit nevezünk
futóhomoknak? Mi építette a homokbuckákat? Milyen a táj mai felszíne? Mivel foglalkozott régen
a Kiskunság népe? Hogyan kötötték meg a futóhomokot? Mely természeti adottságok teszik
lehetővé a zöldség és gyümölcs termesztését? Sorold fel a leggyakoribb gyümölcsöket! Sorold
fel a termesztett zöldségféléket! Miben termesztik a korai zöldségeket? Mi készül belőlük?
Melyik híres magyar zeneszerző született Kecskeméten? Mi őrzi emlékét?
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