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HAZÁNK TERMÉSZETES
ÉLÔVILÁGA

Hazánk természetes élôvilága
Az erdôk növényvilága (Ismétlés)
Az erdôk állatvilága (Ismétlés)
A rétek élôvilága (Ismétlés)
A vizek és a vízpartok élôvilága

(Ismétlés)
Környezet- és természetvédelem

Magyarországon, védett terüle-
teink (Ismétlés)

Hazánk nemzeti parkjai
Tennivalóink környezetünk védel-

méért

TÁVOLI TÁJAK TERMÉSZETES
ÉLÔVILÁGA

Földünk élôvilága
Az esôerdôk növényei
A dél-amerikai esôerdôk állatai: élet

a lombkoronaszintben
A dél-amerikai esôerdôk állatai: élet

a félhomályos erdôben
Az afrikai és az ázsiai esôerdôk
Az afrikai szavannák növényei
Az afrikai szavannák állatai: a nö-

vényevôk
Az afrikai szavannák állatai: a raga-

dozók
A sivatagok élôvilága
A mediterrán területek élôvilága
Milyen növényeket termesztenek a

trópusi éghajlatú és mediterrán
területeken? (Gyakorlati óra)

A füves puszták élôvilága
A mérsékelt övi lombhullató erdôk:

a növényvilág
A mérsékelt övi lombhullató erdôk:

az állatvilág
A tajga
A tajga állatai: a növényevôk
A tajga állatai: a ragadozók
Élet a tundrán és a sarkvidéken
A magashegységek élôvilága
Az óceánok és a tengerek élôvilága
A tengerben élô halak
Tengeri emlôsök és a tengerparton

élô madarak

A távoli tájak élôlényei (Gyakorlati
óra)

A távoli tájak természetes élôvilága:
összefoglalás

AZ ÉLETKÖZÖSSÉGEK
ÁLTALÁNOS JELLEMZÔI

Az élôlények környezete
Az élôlények tûrôképessége
Az életközösségek felépítése
Az életközösségek anyagforgalma
A természetes és mesterséges élet-

közösségek
A környezetszennyezés hatása az

életközösségekre
A környezet szennyezettségének

vizsgálata (Gyakorlati óra)
Az életközösségek általános jellem-

zôi: összefoglalás 

AZ ÉLÔLÉNYEK RENDSZEREZÉSE

Az élôlények rendszerezése
Sejtmagnélküliek és sejtmagvas egy-

sejtûek
A gombák
A virágtalan növények: a moszatok,

a mohák és a harasztok
A virágos növények: a nyitvatermôk

és a zárvatermôk
A kétszikûek és az egyszikûek
Növényfelismerés és növényhatáro-

zási gyakorlatok (Gyakorlati óra)
A szivacsok és a csalánozók
A gyûrûsférgek és a puhatestûek
Az ízeltlábúak
A rovarok, a pókszabásúak és a rákok

megfigyelése (Gyakorlati óra)
A gerincesek: a halak és a kétéltûek
A gerincesek: a hüllôk és a madarak
A gerincesek: az emlôsök
Állatfelismerési gyakorlatok (Gyakor-

lati óra)
Az élôlények rendszerezése: ösz-

szefoglalás
Év végi összefoglaló áttekintés
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