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A TANKÖNYV KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA
A Földünk–környezetünk
tantárgy egyedülálló módon, a társadalom- és a
természettudományok szemszögéből ismerteti meg a diákokat a Föld természeti és társadalmi
folyamataival. A tankönyv és munkafüzet tanulásfelfogása is ehhez igazodik, a leckékben mind
a természeti jelenségek társadalmi következményei, mind a társadalmi jelenségek természeti
következményei kulcsfontosságúan jelennek meg. Hiszen cél az elsajátított ismeretek, a
megszerzett tudás iskolán kívül is történő felhasználása, a hétköznapi tevékenységekkel való
összekapcsolása. Ennek érdekében a feladatok a mindennapi tapasztalatra is építenek.
A kézikönyv a 6. osztályos általános iskolai diákok földrajz tankönyvének
értelmezésében, használatában nyújt segítséget: bemutatja a tankönyvi leckék szerkezetét, a
tartalmi egységek és témakörök összefüggéseit. Segít eligazodni a használt piktogramok,
tankönyvi és munkafüzeti QR-kódok értelmezésében, ezáltal is segítve a tanítási és tanulási
folyamatokat. Útmutatást ad a tankönyvet kiegészítő munkafüzeti feladatok használatának
típusaiban, bemutatva az egyes tantárgyak közötti kapcsolódási lehetőségeket. A földrajz
tantárgy általános iskolában történő tanulása során – többek között – fejlődnek a tanulók
tanulási képességei, a tudatos megfigyelés képessége, a koncentráció időtartama, a kognitív
tanulási képességek, a gondolkodás. A diákok megtanulnak térben és időben is tájékozódni a
Földön. Betekintést kapnak olyan elvont fogalmak ismeretébe, használatába, mint például a
térkép világa, fejlesztve a térképolvasási képességeiket, az irányok (bal-jobb) és az égtájak
pontos használatát, távolságok meghatározását. Megismerik hazánk és a kontinensek
természeti és kulturális értékeit, a magyar feltalálókat, valamint országunk domborzati
sajátosságait. A hagyományos eszközök mellett – a digitális tanulási kultúra jegyében –
képessé válnak digitális eszközök tanári segítséggel történő célszerű, a megismerési
tevékenységet, a kognitív képességeket fejlesztő, támogató alkalmazására.
A tankönyv játékos feladatokkal mutatja be a Föld kontinenseinek társadalmi,
gazdasági és kulturális jellemzőit, kiemelt figyelmet fordítva a készség - és
képességfejlesztésre. Hazánk és a kontinensek természeti és kulturális értékeinek
megismertetésével a környezet iránti felelősségtudat kialakítása, valamint a környezetkímélő
magatartás mellett fejlődik a diákok információszerzési és -feldolgozási képessége, konkrétan
a szemléleti és logikai térképolvasási képessége is Magyarország, Európa és a távoli
kontinensek térképeinek megismerésével.
Hangsúlyosan jelenik meg a játékos ismeretszerzés, a megerősítés (a többszöri
megismétlés) a feladatok végrehajtásánál, az összefoglaló részek beépítésével , és a lényeges
információk vastagon szedett megjelenítésével. A többszöri ismétlések lehetővé teszik a
teljesítményszint növekedését, az emléknyomok tartósabb kialakítását, az alap kognitív
képességek automatikussá tételét.
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A földrajzi ismeretek megismertetése szempontjából különösen fontosak a tankönyv
változatos szemléltető anyagai, ábrái, illusztrációi – vizuális információforrásként – olyan
jellegű korokról, tájakról, ahova az oktatás adott pillanatában személyesen nincs lehetőségünk
bepillantást nyerni. Lehetőségünk van QR-kódok online felületekre mutató feladataival
segíteni a tartalom megértését és a gyakorlást, ezeket a gyerekek tankönyvei és munkafüzetei
egyaránt tartalmazzák.
Az internetes platformok folyamatos változásai miatt a tanári kézikönyvben ajánlunk
olyan jellegű oldalakat, ahol a diákokat a tanult, a tankönyvben szereplő földrajzi területekre
tudjuk tanári irányítással kalauzolni, ahol lehetőség van a különböző földrajzi tájak
jellemzőinek a megfigyelésére. A geoguessr honlap (https://www.geoguessr.com/free, utolsó
letöltés: 2020. augusztus 24.) jelenleg 2D- és panorámaképek megtekintését biztosítja (1.
melléklet). Az ingyenes verzióban nincs lehetőségünk konkrét képet kiválasztani, hogy egy táj
esetében felismerje a diák, hogy hol is készülhetett a kép. A játék által kiadott kép –
véletlenszerűen – a világ bármely tájáról származó kép lehet, melyről el kell dönteni, hogy hol
készülhetett , és ez alapján bejelölni a világtérképen. Hasznos feladat lehet az összes táj
megismerése után, az összefoglalásnál, ugyanakkor vigyázzunk, hogy valóban élményt,
megerősítést jelentsen a diákoknak, ugyanis kevés irányító szerepet kap a pedagógus. Egy
másik lehetőség a tour creator oldal használata (https://arvr.google.com/tourcreator/, utolsó
letöltés: 2020. augusztus 24.), itt különböző ‘utakat’ hozhatunk létre diákjaink számára:
lehetőség van a Google térkép alapján az éghajlati öveknek megfelelő 3D-s képeket
kiválasztanunk, és hozzá konkrét célirányos fejlesztő feladatot kapcsolnunk; például arra kérni
diákjainkat, hogy az adott éghajlati terület környezeti jellemzőit beazonosítsák, felsorolják.
Lehetséges természetesen az általunk való bemutatás is, miközben a diákok a tájat szemlélik
(2. melléklet, 3. melléklet). Az oldal a tour-hoz linket hoz létre, ezt könnyűszerrel átalakíthatják
a ‘link to qr kód’ Google-keresésre kiadott első oldalon (4. melléklet). A kész tour-ok
megjelenési felülete a poly google oldala, itt már meglévő tour-ok között is válogathatunk,
konkrét városra, országra keresve (5. melléklet).
A tankönyvben szereplő ábrák (térképvázlat, térkép, táblázat, rajz, képi megjelenésű
ábrák) a bemutatott jelenségek legtipikusabb jellemzőit leegyszerűsítve emelik ki,
hozzájárulva a helyes képzetek kialakításához, az információk megfelelő értelmezéséhez.
Funkciójukat tekintve – amellett hogy barátságosabbá teszik a megjelenést – a diákok
érdeklődését is felkeltik.
Az ismeretek megerősítésére, a megismerési funkciók fejlesztésére (a különbségeket
figyelembe véve) többcsatornás, több érzékszerv mozgósítását lehetővé tevő
multiszenzorialitás jellemző. A tanulás eredményessége érdekében a diákok az ismereteket
több érzékszerv működésén keresztül sajátítják el (látás, hallás, tapintás, mozgás). A
tantárgyközi képességfejlesztés széles tárházát biztosítja a tankönyvi témák, feladatok
sokszínűsége, egyaránt megjelenik az olvasás, a szövegértés, az értelmezés, a mérés -számolás,
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a természettudományos ismeretszerzés,
képességének a fejlesztése is.

a

megfigyelés,

megismerés,

vizsgálódás

A munkafüzeti feladatok típusai, többek között a fogalmak összekötése, a labirintus feladatok megoldása, indirekt módon fejlesztik a gyerekek finommotorikai képességeit,
vonalvezetését, mozgáskoordinációját. A tantárgy fejleszti a gyerekek egyéb manuális
képességeit is: a szem-kéz koordinációt; tanári irányítással a különböző tevékenységek,
kísérletek, vizsgálódások páros munkában vagy önállóan való végrehajtása hatással van a
társas és szociális kompetenciájukra. A munkafüzeti feladatok összeállításánál azt a
koncepciót tartottuk szem előtt, hogy a kognitív képességek fejlesztése szempontjából a
lépések egymásra épüljenek, így nagyobb arányban az alapműveletek dominálnak, mel yek a
tanulási folyamatban gyakorlással (ráismerés, kiválogatás, összehasonlítás, csoportosítás,
soralkotás) elsajátíthatóak. Az ismeretek begyakorlásával lehetőség van a tudásbővítésre, a
fogalmi háló megerősítésére, kiterjesztésére, esetleges módosítására, az ábraelemzés és a
modellalkotás fejlesztésének algoritmusára. A lépcsőzetes fejlesztés lehetővé teszi mind az
elemi képességek kialakítását, mind a magasabb fokú gondolkodási műveletek alkalmazását.
Ehhez nyújtanak segítséget a különböző tevékenységekre épülő, a finommotorika
fejlesztésére irányuló feladatok a munkafüzetben és a hozzá tartozó mellékletekben. Adott
munkafüzeti feladatnál utalunk a megfelelő mellékletre. A gyűjtemény a biztonságos,
körültekintő feladatvégzésre is figyelmezteti a diákokat a piktogramokkal.
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ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ A TANKÖNYV HASZNÁLATÁHOZ
A 6. évfolyam tankönyvei, munkafüzetei és mellékletei azonos szemlélettel és egységes
szakmódszertani és gyógypedagógiai módszertani koncepció alapján készültek. A tervezés és
megírás az akkor érvényben lévő Nemzeti alaptanterv, Földünk-környezetünk műveltségi
terület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet szerinti 11.1.1.08. Földrajz
megnevezésű tantárgy kerettantervi előírásainak, koncepciójának figyelembevételével
készült, ezért együtt mutatjuk be azokat. Döntésünket indokolja, hogy a tankönyvválasztás
általában nem egy, hanem több évre szól.
Az óraszámokat tekintve a kerettantervi ajánlás szerint a 6. évfolyamon egy, a 7.
évfolyamon ugyanakkor kettő, és a 8. évfolyamon pedig heti egy óra a javaslat. Célszerű
azonban ezen módosítva a 7. és 8. évfolyamon az óraszámot egyaránt heti 1,5 órában
megállapítani. A tankönyv ezen óraszámokhoz igazodva tartalmazza a tananyagokat, így a
hatodikos tankönyv tartalma heti egy, a nyolcadikos pedig a heti 1,5 órához lebontva jeleníti
meg az ismereteket. Ez azt jelenti, hogy az éves óraszám a 6. osztályos tankönyv esetében 37,
a 8. osztályos tankönyvben pedig évi 55 óra (az óraszámok pontos didaktikai lebontására a
fejezetek bemutatása során kitérünk).
A hatodikos tankönyv fejezeteinek felépítése követi a kerettantervi javaslatokat,
miszerint az általános ismeretektől az egyre kisebb egységek felé strukturálja a tananyagot. A
földrajzi tájékozódás alapeszköze, a térkép bemutatása rész előkészíti a későbbi évek földrajzi
tanulmányait is, használatának megtanítása központi téma. A Föld egészét érintő
folyamatokkal, általános jelenségekkel (például világűr, talaj, földrészek) foglalkozik az első
három fejezet, majd közelítünk a hazánkkal (nagytájak, hazai értékek) kapcsolatos ismeretek
felé.
A tankönyvi fejezetek egységesek a tananyag nehézségi szintjét tekintve. A fejezetekre
való bontásnak a tartalom mellett fontos szempontja volt, hogy azok közel azonos
terjedelműek legyenek, a fejezetek közepén részösszefoglalásokkal (6. évfolyamon négy, 8.
évfolyamon hat fejezet van, 8-9 témával). A tankönyvben tananyagegységenként leíró, rövid
ismereteket közvetítő információk vannak, ezek megismerését, elsajátítását gyakorló,
automatizáló és tevékenységközpontú feladatok segítik. Minden tananyag a fokozatosság
elvét követve épül fel, elősegítve a differenciálást a gyakorlófeladatok sokszínűségével,
melyek – a gyakoroltatás mellett – biztosítják a magasabb absztrakciós szintet igénylő
feladatokkal a különböző módszertani formában (csoportban, párban és önállóan)
megvalósuló fejlesztést is.
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A tankönyv tananyagtartalma épít a diákok előzetes ismereteire. A témakörök a következő
fejezetekbe, tematikai egységekbe rendeződnek:
Tematikai egységek a hatodikos tankönyvben:
1. Tájékozódás a földrajzi térben és időben
2. Jelenségek égen-földön
3. A társadalmi-gazdasági élet szerveződése és folyamatai
4. Környezeti problémák és Magyarország földrajza
A tanítást-tanulást a leckék szerkezeti felépítése is segíti, mely az új ismereteket feldolgozó
lecke esetében az alábbiak szerint történik:
Az egyes témakörök elkülönülését segítik a
különböző fejezetek színkódjai, a leckék
elkülönülését pedig azok számozása, a
háttérszín és a betűszín különbözősége a
lecke egyéb részeitől.
Minden lecke a már tanult ismeretekre
vonatkozó ismétlő „Emlékszel?” résszel
indul, felsorolva az emlékezéshez, az
emléknyomok
előhívásához
bizonyos
kulcsszavakat (földgömb, térkép) és az
azokhoz szorosan kapcsolódó
kérdéseket (Milyen alakú a Föld?).

ismétlő

A tankönyvi szöveg közvetlen hangvételt üt
meg, és megszólítja a diákokat: „Kedves
Utazó!”, ”Kedves Térképsz!”, „Kedves
Űrhajós!”, éreztetve, hogy ez a tankönyv a
használójának,
a
diáknak
fontos
ismeretforrása,
neki íródott,
bátran
használja, bátran kérdezzen, forgassa.
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A lényeges, fontos fogalmak a leckékben
egyrészt vastagon kiemelve (földgömb),
másrészt külön sávban, oldalt (Föld)
megjelenítve vannak.
Az oldalsávban szerepelnek az online
feladatokra mutató QR-kódok is.
A leckéhez tartozó ábrák a többcsatornás
tanulási folyamat nélkülözhetetlen elemei,
hármas egységben jelennek meg, egyrészt
maga a kép, másrészt a rá való utalás a lecke
tartalmi részében, valamint a hozzá
kapcsolódó funkcionális kérdés az ismeretek
elsajátításához.
A leckék végén az adott téma legfontosabb
gondolatai
szerepelnek
az
Összefoglalás’egység alatt.

Útmutatás a mellékletben szereplő piktogramokhoz:
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A TANKÖNYV, A TANKÖNYVI LECKÉK SZERKEZETÉNEK BEMUTATÁSA
I. fejezet: Tájékozódás a földrajzi térben és időben
A fejezet céljai:
● A térkép és a valóság közötti viszony átismétlése, megértése.
● Irányok, világtájakra vonatkozó ismeretek átismétlése, gyakorlása, alkalmazása.
● A világtájak meghatározása a valós térben.
● A térkép jelrendszerének értelmezése (színkulcs).
● A magasság emelkedésével és a mélység növekedésével használt térképi színek
értelmezése és használata.
● Tájékozódás a földgömbön és a Föld világtérképen. A földrajzi tér fogalmának
kialakítása a közeli és a tágabb környezetben.
● A különböző térképek ábrázolási és tartalmi különbségeinek megállapítása.
Felszínformák – alföld, dombság, hegység, völgy, medence – ábrázolásának
felismerése a térképen.
● A valóság kicsinyítve való ábrázolásának megértése, saját tanterem méretei alapján
kicsinyített rajz készítése.
● A Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás összefüggéseinek megértése.
● A természetföldrajzi folyamatok és a történelmi események időnagyságrendi és
időtartambeli különbségeinek elképzelése.
Koncentráció:
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Térképhasználat, tájékozódás a
földrajzi térben, térszemlélet fejlesztése (tengerek, óceánok helyének beazonosítása a
térképen).
Matematika: Mértékváltás, méretarány, aránymérték értelmezésének fejlesztése tanári
segítséggel távolságméréssel különböző térképeken. Az időben való tájékozódás
fejlesztése időszalag-feladatokkal.
Magyar nyelv és irodalom: Az oksági gondolkodás fejlesztése a napszakok kialakulásának
magyarázata során. Szerepjátékkal a Föld mozgásaira vonatkozó ismeretek fejlesztése.
Ének-zene: Világtájak tanulása zenével.
Biológia-egészségtan: életkor, ökológia és természetvédelem.
A fejezet feldolgozásához ajánlott idő az ellenőrzéssel együtt: 10 óra
Mit tudok a
térképről? –
Ismétlés

Szükséges eszközök:
● 6. osztályos földrajztankönyv, munkafüzet
● internetkapcsolat
● iránytű (tanulónként egy, vagy páronként egy)
● QR-kódot beolvasó eszköz (tablet vagy mobiltelefon)
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Óceánok és
kontinensek
mozaikjai

Feladatok:
Irányok, világtájakra vonatkozó ismeretek átismétlése, gyakorlása,
alkalmazása, a domborzati formák megismerése. A világtájak
megismerése a – QR-kódban rejlő – 100 folk celsius: Észak című zenével
történhet. A mellékletből kivágott világtájaknál érdemes celluxot
használni, hogy ne ragadjanak össze a munkafüzeti lapok! Az iránytűvel
történő iránymeghatározást érdemes együtt végezni a gyerekekkel, és
közösen megbeszélni, hogy az iskola épülete körüli épületek milyen égtáj
felé esnek. Az irányok rögzítésére a Merre jár a tigris feladat önálló
munkára ajánlott. A Domborzati színező elkészülése után érdemes
megmutatni a diákoknak, hogyan nézne ki a valóságban ez a terület.
Letöltve a LandscapAR augmented reality alkalmazást a play áruházból,
elindítva, majd a kép fölé tartva! (6. melléklet)
Ajánlott munkaforma:
● frontális (tanári magyarázatok)
● csoportos / páros
● egyéni
Szükséges eszközök:
● tanári demonstrációs földgömb
● 6. osztályos földrajztankönyv, munkafüzet
● általános iskolai földrajzi atlasz
● internetkapcsolat
● olló, ragasztó
● nyomtatott földgömbrészek
Feladatok:
A Föld alakjának megismerése, megértése, kontinensek és óceánok
nevének, elhelyezkedésének megismerése. Irányok használatának
megerősítése. A lecke nehezebb feladata a modellkészítés, Csinálj
földgömböt. Ehhez a részhez érdemes a földgömbrészeket kinyomtatni
és előre kinyírni a gyerekeknek (7. melléklet). A kontinensek méretének
összehasonlítását kivetítőn mutassuk meg a gyerekeknek a
https://thetruesize.com/ (utolsó letöltés: 2020. augusztus 24.) oldalon;
vetítsük ki a világtérképet, írjuk be a keresőbe angolul az Ausztrália szót,
, majd illesszük a többi kontinensre a képet, magyarázva a mérték
különbségét. Az „Óceánok és kontinensek” LearningApps játékban (8.
melléklet) javaslom a megnyitást követően az „egyedül játszani” módot,
ekkor a gyermek a számítógép ellen játszik, elkerülhetők a diákok közötti
konfliktusok.
Ajánlott munkaforma:
● frontális
● csoportos (a földgömbkészítés külön csoportokban is működhet)
● egyéni
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Mit rejt a
térkép?

Szükséges eszközök:
● 6. osztályos földrajztankönyv, munkafüzet
● általános iskolai földrajzi atlasz
Feladatok:
A lecke hangsúlyos tartalma a térképi jelmagyarázat és színkulcs
értelmezése. Javasolt a Gemenc turistatérkép részlete tankönyvi ábrán a
jelmagyarázatok közös megbeszélése. Amennyiben lehetőség van rá,
érdemes bevinni az atlaszbeli térképek mellett egyéb térképeket, hogy a
diákok lássák, a jelmagyarázat nem egységes, térképenként más.
Értelmezéséhez javasolt a munkafüzet Adj magyarázatot és Hajózás a
medvesziget körül feladatai. Felszínformák – alföld, dombság, hegység,
völgy, medence – ábrázolásának felismerése a térképen.
Ajánlott munkaforma:
● frontális
● egyéni

Keresés és
mérés a
térképen

Szükséges eszközök:
● 6. osztályos földrajztankönyv, munkafüzet
● általános iskolai földrajzi atlasz
● fonal, olló (távolságméréshez)
Feladatok:
A térkép keresőhálózatának megértése tanári magyarázattal,
gyakoroltatás a Kincskeresés, Hol vannak az állatok feladatokkal. A
kilométer-hálózat segítségével történő távolságmérés a kincsestérkép
példáján tanári magyarázattal. A tankönyvi távolság vonalzó, vonalas
mérték, vonalas aránymérték ugyanarra a fogalomra vonatkoznak.
Gyakoroltatása a Mérj távolságot a térképen feladattal.
Ajánlott munkaforma:
● frontális
● egyéni

Méretek a
térképen

Szükséges eszközök:
● 6. osztályos földrajztankönyv, munkafüzet
● általános iskolai földrajzi atlasz
● mérőszalag 1 db
Feladatok:
A valóság kicsinyítve való ábrázolásának megértése, saját tanterem
méretei alapján kicsinyített rajz elkészítése. A kisebbítés mértékének a
meghatározása, gyakorlása, alkalmazása. A számításos feladatokat
érdemes közösen megcsinálni, a tanterem alaprajzának elkészítése a
közös méretek meghatározása után páros munkában történhet; érdemes
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a

kipattintható

egységeket

cellux

ragasztóval

elhelyezni

a

munkafüzetben.
Ajánlott munkaforma:
● frontális
Megmutatom,
mit tudok a
térképről! –
Rendszerezés

● páros
Szükséges eszközök:
● 6. osztályos földrajztankönyv, munkafüzet
● általános iskolai földrajzi atlasz
Feladatok:
A tankönyvi részben az eddigi fogalmak, ismeretek rendszerezése,
megerősítése könnyen átlátható, vázlatpontokban tanári magyarázattal
javasolt átnézni. Az ismeretek alkalmazása különböző feladatok
megoldása során, pármunkában az 1–5. feladat. Érdemes hasonló
képességű párokat kialakítani. A munkafüzeti feladatok két tanórára is
feloszthatóak. Itt szerepel a kalóztérkép rajzolása is, ugyanakkor javaslom
a témakör végén lévő összefoglaló, gyakorló órán csoportmunkában
feladni a gyerekeknek.
Ajánlott munkaforma:
● frontális
● páros

Hogyan mérjük
az időt?

Szükséges eszközök:
● tanári demonstrációs földgömb
● 6. osztályos földrajztankönyv, munkafüzet
● általános iskolai földrajzi atlasz
● internetkapcsolat
● zseblámpa 1 db
Feladatok:
A Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás összefüggéseinek
megértése tanári magyarázattal. Az évszakkockát érdemes előre
elkészíteni a diákjaink számára, a kettő üres oldalra kerülhet az ‘egy
év’ és az ‘egy nap’ szóösszetétel is. Mutassuk be a diákoknak – egy
zseblámpát és a földgömböt használva – a nappalok és éjszakák
váltakozását.
Ajánlott munkaforma:
● frontális
● páros

12

N T- 98761 F ö l d ra jz 6. – Ta n á ri k é z i k ön yv

Mi mennyi
idős?

Szükséges eszközök:
● 6. osztályos földrajztankönyv, munkafüzet
● internetkapcsolat
● QR-kód-olvasó alkalmazás
● tablet vagy mobiltelefon
Feladatok:
A természetföldrajzi folyamatok és a történelmi események
időnagyságrendi és időtartambeli különbségeinek érzékeltetése.
Könnyebb anyagrész, a diákok dolgozhatnak egész órán páros munkában
a tankönyvi QR-kódok mögött rejtőző feladatokat megoldva és
munkafüzeti példákat is közösen megbeszélve.

a

Ajánlott munkaforma:
Összefoglalás

● páros
Szükséges eszközök:
● 6. osztályos földrajztankönyv, munkafüzet
● piszkozati lap A/4-es, csapatonként 2-3 db
● színesceruza
Feladatok:
Nincs külön lecke ehhez az összefoglaláshoz sem a tankönyvben, sem a
munkafüzetben, ugyanakkor érdemes beiktatni.
Az ismeretek alkalmazása csoportmunkában kalóztérkép rajzolása.
Érdemes felhívni a diákok figyelmét arra, hogy elsőnek tervezzék meg a
jelmagyarázatot, a színeket és az egyes leírásban szereplő földrajzi helyek
egymáshoz való helyzetét a piszkozati lapra, a feladatok a Megmutatom,
mit tudok a térképről! – Rendszerezés című részben találhatóak.

II. fejezet: Jelenségek égen földön
A fejezet céljai:
● Az irányhasználat, a térbeli tájékozódás, a térfogalom fejlesztése.
● A csillag és a bolygók közötti különbségek megértése.
● A térben és időben való tájékozódás a világegyetemben a Naprendszer
megismerésével és modellezésével.
● A Föld gömbhéjas szerkezetének megismerése. A belső szerkezet és a földfelszín
kialakulása közötti összefüggés felismerése.
● A külső és belső erők földfelszín alakításában való szerepének megismerése.
● A szilárd Föld felépítésének, jelenségeinek és mozgásfolyamatainak megismerése,
az oksági gondolkodás fejlődése természet- és társadalomföldrajzi, környezeti
összefüggések, okok és következmények megértésével.
● Néhány jellegzetes hazai kőzet kialakulásának és felhasználásának megismerése.
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● Az időjárási és éghajlati elemek felismerése, az elemek egyszerű észlelési és mérési
módjainak ismerete és megvalósítása.
● A veszélyes időjárási helyzetekben való helyes viselkedés szabályainak
megismerése.
● Az elsajátított ismeretek rendszerezése. Az ismeretek alkalmazása különböző
feladatok megoldása során.
Koncentráció:
Természetismeret: A víz halmazállapot-változásai. A víz körforgása.
Rajz és vizuális kultúra: koncentrációt igénylő valósághű színezés.
Kémia: egyes ásványok és kőzetek összetétele (mészkő, kőolaj, kőszén, ércek stb.),
halmazállapotok.
Természettudományi gyakorlatok: megfigyelés fejlesztése, kísérletek, vizsgálódások
elvégzése.
Matematika: modellezés.
A fejezet feldolgozásához ajánlott idő az ellenőrzéssel együtt: 9 óra
Mi látható az
égbolton?

Szükséges eszközök:
● 6. osztályos földrajztankönyv, munkafüzet
● internetkapcsolat
● QR-kód-olvasó alkalmazás
● tablet vagy mobiltelefon
● színesceruza
● zseblámpa
Feladatok:
A térbeli tájékozódás, a térfogalom fejlesztése a Naprendszer felépítése
kapcsán. A Föld, a Nap és a Világegyetem közötti hierarchikus kapcsolat
ábrázolása. A csillag és a bolygók közötti különbségek megértése a diákok
közötti társas kapcsolatok, együttműködés fejlesztésével.
Ajánlott munkaforma:
● csoportos / páros

A mi csillagrendszerünk

Szükséges eszközök:
● 6. osztályos földrajztankönyv, munkafüzet
● internetkapcsolat
● tablet vagy mobiltelefon
● QR-kód-olvasó alkalmazás
● vízfesték, sógyurma, ecset, ceruzák, kartonpapír, vonalzó
Feladatok:
A Nap és a nagy bolygók (Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz,
Uránusz) helyzetének modellezése a Naprendszer modell elkészítésével.
A térben és időben való tájékozódás a világegyetemben a Naprendszer
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megismerésével és modellezésével. A modell elkészítése tanuló
létszámtól függően kisebb csoportokban is megvalósulhat. A sógyurmát
érdemes a pedagógusnak az óra előtt elkészítenie a tankönyvi recept
alapján.
Ajánlott munkaforma:
● csoportos / páros
● egyéni
Utazás a Föld
középpontja
felé

Mi formálja a
hegységeket és
az alföldeket?

Szükséges eszközök:
● 6. osztályos földrajztankönyv, munkafüzet
● internetkapcsolat
● QR-kód-olvasó alkalmazás
● tablet vagy mobiltelefon
● Földmodell: só-gyurma, vízfesték vagy különböző színű gyurmák,
vonalzó
● Vulkánmodell: kicsi tejfölöspohár, műanyag palack levágott felső
része, fél dl ecet, 1 teáskanál sütőpor, 1 teáskanál piros festék,
széles Petri-csésze (műanyag kád, a kifolyó anyag miatt)
Feladatok:
A szilárd Föld felépítésének, jelenségeinek és mozgásfolyamatainak
megismerése, az oksági gondolkodás fejlődése, természet- és
társadalomföldrajzi, környezeti összefüggések, okok és következmények
megértésével, modellezéssel, vizsgálódással történik. A modellezés
szemléletesebb. Amennyiben nincs lehetőség a biztonságos
eszközhasználatra, úgy a vulkánmodellt tanári demonstrációs kísérlettel
javaslom bemutatni, megbeszélve azt, hogy a vulkánmodell melyik részei
a vulkánnak a valóságban (vulkáni kúp = műanyag palack teteje, tejfölös
doboz alja = magmakamra, tejfölös doboz középső része = kürtő, tejfölös
doboz szája = kráter, piros festék a magmakamrában = magma, feltörő
piros festék = láva). Javaslom azIntroduction to Volcanoes videót vetíteni
hozzá, tanári magyarázattal (9. melléklet), azért is mert megkönnyíti a
Föld kőzetburokdarabjainak (kőzetlemez) elképzelését.
Ajánlott munkaforma:
● frontális, demonstrációs kísérlet: vulkánmodell
● csoportos / páros: földmodell
Szükséges eszközök:
● 6. osztályos földrajztankönyv, munkafüzet
● internetkapcsolat
● QR-kód-olvasó alkalmazás
● tablet vagy mobiltelefon
● kőzet, 2 db fél literes műanyag palack, víz, fagyasztó
● lavór, homok, víz
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Feladatok:
A külső és belső erők földfelszín alakításában való szerepének
megismerése. Aprózódás és mállás, külső és belső erők
összehasonlítása. A lecke kiemelt fejlesztő tevékenysége a vizsgálódás,
megfigyelés, következtetés. Érdemes a tanórán megmutatni a
gyerekeknek, hogy a palack- és kőzetkísérletnél mennyi víz van a
palackban, lefagyasztani, s a következő óra elején megnézni a
változásokat. A Homokból hegyet feladatot pedig tanári demonstrációs
kísérlettel bemutatni, javaslat az otthoni megismétlésre.

Anyagok a
talpunk alatt

Ajánlott munkaforma:
● frontális
● csoportos / páros
Szükséges eszközök:
● 6. osztályos földrajztankönyv, munkafüzet
● internetkapcsolat
● tablet vagy mobiltelefon
● QR-kód-olvasó alkalmazás
● talajminta, növényi levelek, 2 db kémcső, kémcsőfogó,
borszeszégő, gyufa
Feladatok:
Néhány jellegzetes hazai kőzet kialakulásának és felhasználásának
megismerése. Nem minden intézményben vannak meg ezen kőzetek,
ugyanakkor ezt ellensúlyozva a tankönyvi és munkafüzeti ábrák a
kőzetek legjellemzőbb, lényeges tulajdonságait emelik ki. Amennyiben
lehetőség van rá, természetesen vigyük be ezen kőzeteket (kőszén, lösz,
homok, mészkő, kavics, bazalt) a diákok számára. Lakóhelyünk
környezeti adottságaitól függően érdemes különböző talajtípusokat (pl.
homoktalaj, mezőségi talaj, öntéstalaj, barna erdőtalaj, szikes talaj),
tulajdonságaikat – a szín, a szerkezet (morzsás, rögös) – bemutatni.

Tél szele hóval,
faggyal jő

Ajánlott munkaforma:
● frontális, tanári demonstrációs kísérlet: talaj színe
● csoportos / páros
Szükséges eszközök:
● 6. osztályos földrajztankönyv, munkafüzet
● internetkapcsolat
● QR-kód-olvasó alkalmazás
● tablet vagy mobiltelefon
● befőttesüveg, melegvíz, jégkocka, folpack
● aceton, vattapamacs, fonal, olló
● Melléklet: papírkígyó
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Feladatok:
Az időjárási és éghajlati elemek, az időjárást és az éghajlatot alakító
tényezők érvényesülésének felismerése, magyarázata. Önálló
vizsgálódás szerepjáték, kísérletezés során a tényszerűség, megismerés,
önálló információszerzés, és önálló következtetések megfogalmazásának
fejlesztése. Érdemes a munkafüzeti vizsgálódás feladatokat
forgószínpadszerűen 4-5 fős csoportokban az egyes asztaloknál
tanársegédekkel végrehajtani. Megoldási javaslat: 1. asztal 1–2. feladat
(7 perc); 2. asztal 3. munkafüzeti feladat (8 perc); 4. asztal tanári
demonstrációs kísérlet a 4. feladat megoldása (13 perc); 5. asztal
papírkígyó készítése (12 perc). Természetesen a tanulócsoporttól
függően a feladatok kihagyhatók, felcserélhetőek és az idősáv is
módosítható.
Ajánlott munkaforma:
● frontális: demonstrációs kísérlet a víz körforgásához
● csoportos / páros
Időjárási
jelenségek

Szükséges eszközök:
● 6. osztályos földrajztankönyv, munkafüzet
● internetkapcsolat
● QR-kód-olvasó alkalmazás
● tablet vagy mobiltelefon
● fecskendő, üvegpohár, kartonlap (kicsivel nagyobb, mint az
üvegpohár szája) vagy képeslap, víz
Feladatok:
Az időjárási elemek észlelése. A veszélyes időjárási jelenségekhez
kapcsolódó figyelmeztetés és térképi ábrázolás megismerése. A
veszélyes időjárási helyzetekben való helyes viselkedés szabályainak
megismerése; javasolt a veszélyes időjárási jelenség tankönyvi térképet
közösen értelmezni a diákokkal.
Ajánlott munkaforma:
● frontális
● csoportos / páros

Jelenségek
égen, földön –
Összefoglalás

Szükséges eszközök:
● 6. osztályos földrajztankönyv, munkafüzet
● internetkapcsolat
● QR-kód-olvasó alkalmazás
● tablet vagy mobiltelefon
● gyufásdobozok, gyurma
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Feladatok:
Az elsajátított ismeretek rendszerezése. Az ismeretek alkalmazása
különböző feladatok megoldása során. A tankönyvi részben az eddigi
fogalmak, ismeretek rendszerezése, megerősítése könnyen átlátható,
vázlatpontokban tanári magyarázattal javasolt átnézni. Az ismeretek
alkalmazása különböző feladatok megoldása során önállóan és frontális
munkában.
Ajánlott munkaforma:
● frontális
● egyéni

III. fejezet: A társadalmi-gazdasági élet szerveződése és folyamatai
A fejezet céljai:
● A letelepedés és az éghajlat, a domborzat, a folyók közelsége közötti összefüggések
felismertetésével az ok-okozati következtetések fejlesztése.
● A kontinensek népsűrűségi adatainak összehasonlításával a szemléleti és logikai
térképolvasási képesség fejlesztése.
● Tájékozódás a földrajzi térben. Térképi tájékozódás fejlesztése a világvallások
elterjedésével kapcsolatosan.
● A tanulók tudják példákban értékelni a természeti adottságokat a társadalom
szempontjából, vegyék észre társadalmi-gazdasági hatásaikat, környezeti
●
●
●
●

következményeiket.
Hatékony és önálló tanulás fejlesztése a vázlatírás elemeinek tanításával, a
gondolattérkép készítésének mintáján.
A rendszerezési képesség fejlesztése adatok, egyszerű adatsorok, táblázatok,
tematikus térképek értelmezésével, elemzésével.
A leckéhez tartozó játékokkal a térlátás, a téri és vizuális memória fejlesztése.
Kreatív gondolkodás fejlesztése, gazdasági és pénzügyi nevelés, a felelős
gazdálkodás megalapozása a családi gazdaság működésének
helyzetgyakorlatokban való bemutatásával.

Koncentráció:
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a természeti adottságok és a
történelmi események kapcsolata.
Hon- és népismeret: nemzeti kultúra, néprajzi csoport, népszokások.
Erkölcstan: nép, nemzet, nemzetiség, etnikum; egyén és közösség, népességmozgások;
érzelmek kifejezése; házasság és család, vallási felekezet, a média hatása.
Matematika: Számolási készség fejlesztése (népsűrűség kiszámítása).
A fejezet feldolgozásához ajánlott idő az ellenőrzéssel együtt: 8 óra
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Hol élnek az
emberek?

Szükséges eszközök:
● 6. osztályos földrajztankönyv, munkafüzet
● általános iskolai földrajzi atlasz
● internetkapcsolat
● QR-kód-olvasó alkalmazás
● tablet vagy mobiltelefon
Feladatok:
A társadalmi-gazdasági élet természeti
adottságokkal való
kapcsolatainak felismerése a lakóhelyről és környékéről vett példák
alapján. A letelepedést lehetővé tevő környezeti természeti tényezők
tankönyvi ábrák segítségével való megbeszélése. Népsűrűség mint
mutató értelmezése, tankönyvi és tantermi példa alapján.
Ajánlott munkaforma:
● frontális
● egyéni

Nyelvek és
vallások színes
világa

Szükséges eszközök:
● 6. osztályos földrajztankönyv, munkafüzet
● internetkapcsolat
● QR-kód-olvasó alkalmazás
● tablet vagy mobiltelefon
Feladatok:
A világvallások társadalmat, gazdaságot, környezetet befolyásoló
ismeretek elsajátítása szerepjátékkal. Indoeurópai nyelvek szókereső
feladattal a téri és vizuális memória fejlesztése. A vallások feldolgozása a
beszélgetés módszerével, a kulturális sokszínűség elfogadása.
Ajánlott munkaforma:
● frontális
● csoportos / páros
● egyéni

A természeti
értékek és a
gazdaság

Szükséges eszközök:
● 6. osztályos földrajztankönyv, munkafüzet
● internetkapcsolat
● QR-kód-olvasó alkalmazás
● tablet vagy mobiltelefon
● melléklet
Feladatok:
A természeti értékek szerepe a társadalom működésében, a gazdasági
életben és mindennapjainkban. Az éghajlat és a természeti adottságok
közötti összefüggések megismerése. Az energia c. rész feldolgozása során

19

N T- 98761 F ö l d ra jz 6. – Ta n á ri k é z i k ön yv

hétköznapi példákat említsünk. Érdemes megnézni az óra előtt az
áramszolgáltató és vízszolgáltató weboldalakat, kiszámolni, mennyibe
kerül 1 m3 víz és 1 kW áram (10. melléklet).
Ajánlott munkaforma:
● frontális
● egyéni
Ki mit és hol
dolgozik?

Szükséges eszközök:
● 6. osztályos, munkafüzet
● internetkapcsolat
● QR-kód-olvasó alkalmazás
● tablet vagy mobiltelefon
Feladatok:
A népesség foglalkozási szerkezetének, a gazdaság működési ágazatainak
a megismerése, megértése, egyéni és páros munkában a munkafüzeti
feladatok alapján.
Ajánlott munkaforma:
● páros
● egyéni

Földrészek és
országok főbb
termékei

Szükséges eszközök:
● 6. osztályos földrajztankönyv, munkafüzet
● általános iskolai földrajzi atlasz
Feladatok:
Kontinensek termékeinek a megismerése a különböző természeti és
gazdasági jellemzők függvényében. A gazdaság működése, fejlettsége és
a különböző gazdasági ágazatokban tevékenykedők aránya közötti
összefüggés megértése.
Ajánlott munkaforma:
● frontális

A pénz világa

Szükséges eszközök:
● 6. osztályos földrajztankönyv, munkafüzet
● internetkapcsolat
● QR-kód-olvasó alkalmazás
● tablet vagy mobiltelefon
Feladatok:
A pénz és szerepe, típusai, fizetési módok megismerése. A piac működési
alapelvének megértése tanári magyarázattal (kereslet-kínálat). A kiadásbevétel rendszer megértése egyszerű köznapi példákban. A kölcsön
veszélyeinek felismerése. A takarékoskodás és a megtakarítások lényege.
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A munkafüzeti feladatokat javasolt páros munkában és önállóan
megoldani.

A társadalom
és a gazdasági
élet –
Összefoglalás

Ajánlott munkaforma:
● frontális
● csoportos / páros
Szükséges eszközök:
● 6. osztályos földrajztankönyv, munkafüzet
● internetkapcsolat
● QR-kód-olvasó alkalmazás
● tablet vagy mobiltelefon
Feladatok:
Az eddigi fogalmak, ismeretek rendszerezése, megerősítése a tankönyvi
kérdések és táblázatok segítségével, tanári magyarázattal. Az ismeretek
alkalmazása különböző feladatok megoldása során, pármunkában 1–5.
feladat. A munkafüzeti feladatok összetettsége is indokolja a tanári
irányítással történő feladatmegoldást.
Ajánlott munkaforma:
● frontális
● egyéni

IV. fejezet: Környezeti problémák és Magyarország földrajza
A fejezet céljai:
● A térszemlélet fejlődése Magyarország és a helyi természeti és környezeti értékek
megismerésével.
● A médiatudatosság és a digitális kompetencia fejlődése internetalapú szolgáltatások
célirányos használatával (például tények, adatok, képek, idegenforgalmi ajánlatok
keresése).
● A természeti és kulturális értékek megőrzéséért, a táj értékeinek védelméért,
megóvásáért érzett felelősségvállalás megalapozása.
● Önálló gyűjtőmunka: a lakóhely és környékének természeti, kultúrtörténeti értékei,
környezeti veszélyek, környezeti kockázatok okai, következményei.
● Konkrét, lakóhelyhez közeli példák ismerete környezetalakító tevékenységre,
természeti értékek védelmére.
● Hazaszeretetre nevelés. A természeti és kulturális értékek megőrzéséért, a táj
értékeinek védelméért, megóvásáért érzett felelősségvállalás megalapozása.
Koncentráció:
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a természeti adottságok és a
történelmi események kapcsolata.
Hon- és népismeret: nemzeti kultúra, néprajzi csoport, népszokások, tájképi értékek.
Erkölcstan: nép, nemzet, nemzetiség, etnikum; egyén és közösség.
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A fejezet feldolgozásához ajánlott idő az ellenőrzéssel együtt: 8 óra
Védett hazai
értékeink

Szükséges eszközök:
● 6. osztályos földrajztankönyv, munkafüzet
● internetkapcsolat
● általános iskolai földrajzi atlasz
Feladatok:
Javasolt a munkafüzet szókereső feladattal kezdeni. A lakóhely
természeti, kultúrtörténeti értékei, környezeti veszélyek, környezeti
kockázatok okai, következményeinek megismerése a beszélgetés
módszerével. Önálló vagy csoportos gyűjtőmunkában utánanézni a helyi
értékeknek (helyi természeti és környezeti értékek felismerése,
védelme), az internet segítségével a Nézz utána című feladat alapján.
Képregényrajzolással a lakóhely körülötti értékek megismerése, azok
tanári segítséggel való érték szerinti besorolása.
Ajánlott munkaforma:
● frontális
● csoportos
● egyéni

Magyar utazók
és feltalálók
nyomában

Szükséges eszközök:
● 6. osztályos földrajztankönyv, munkafüzet
● internetkapcsolat
● QR-kód-olvasó alkalmazás
● tablet vagy mobiltelefon
Feladatok:
Magyar feltalálók munkásságának, találmányainak, felfedezéseinek
megismerése. Kulturális hungarikumok megismerése. Javasolt a
tankönyvi Magyar felfedezők és Magyar tudósok, feltalálók című
szövegrészek önálló elolvasása, ehhez tartozó tankönyvi QR-kódos
feladatok páros munkában való megoldása.
Ajánlott munkaforma:
● egyéni
● páros

Itthon vagyok:
Magyarország

Szükséges eszközök:
● 6. osztályos földrajztankönyv, munkafüzet

nagytájai

● általános iskolai földrajzi atlasz
● melléklet
Feladatok:
Tájékozódás hazánk domborzati térképén. Hazánk nagytájainak
megismerése felsorolás szintjén. A hazai felszínformák – alföld, dombság,
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hegység, völgy, medence – ábrázolásának felismerése, beazonosítása a
térképen. Magyarország domborzati viszonyait és tájait megjelenítő
gyurmatérkép készítése csoportmunkában. A táj felülről való szemlélése
a Quiver színező és játék segítségével (11. melléklet).
Ajánlott munkaforma:
● frontális
● csoportos
Értékek hazánk
alföldi tájain

Szükséges eszközök:
● 6. osztályos földrajztankönyv, munkafüzet
● általános iskolai földrajzi atlasz
● internetkapcsolat
● QR-kód-olvasó alkalmazás
● tablet vagy mobiltelefon
Feladatok:
Az alföldi nagytájak természet- és társadalom-földrajzi jellemzése, a
természeti adottságok felhasználásának értelmezése. A leckében
szereplő értékek lehetőséget adnak hazánk kulturális, természeti
értékeinek a megismerésére. Az értékeket érdemes képregényben,
plakáton, digitális vagy papír alapon megjelenítenie a diákoknak,
különböző, az interneten talált információkkal, erre többféle honlap is
lehetőséget ad: google diák, canva, google site, power point (12.
melléklet).
Ajánlott munkaforma:
● frontális
● csoportos

Értékek hazánk
dombsági
tájain

Szükséges eszközök:
● 6. osztályos földrajztankönyv, munkafüzet
● általános iskolai földrajzi atlasz
● internetkapcsolat
● QR-kód-olvasó alkalmazás
● tablet vagy mobiltelefon
Feladatok:
A dombsági nagytájak természet- és társadalom-földrajzi jellemzése, a
természeti adottságok felhasználásának értelmezése. A leckében
szereplő értékek lehetőséget adnak hazánk kulturális, természeti
értékeinek a megismerésére. Az értékeket ajánlott képregényben,
plakáton, digitális vagy papír alapon megjelenítenie a diákoknak,
különböző, az interneten talált információkkal, erre többféle honlap is
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lehetőséget ad: google diák, canva, google site, power point (12.
melléklet).
Ajánlott munkaforma:
● frontális
Értékek hazánk
hegyvidékein

● csoportos
Szükséges eszközök:
● 6. osztályos földrajztankönyv, munkafüzet
● általános iskolai földrajzi atlasz
● internetkapcsolat
● QR-kód-olvasó alkalmazás
● tablet vagy mobiltelefon
Feladatok:
A hegységi nagytájak természet- és társadalom-földrajzi jellemzése, a
természeti adottságok felhasználásának értelmezése. A leckében
szereplő értékek lehetőséget adnak hazánk kulturális, természeti
értékeinek a megismerésére. Az értékeket érdemes képregényben,
plakáton, digitális vagy papír alapon megjelenítenie a diákoknak,
különböző, az interneten talált információkkal, erre többféle honlap is
lehetőséget ad: google diák, canva, google site, power point (12.
melléklet).
Ajánlott munkaforma:
● frontális

Barangolás
hazánk tájain –
Összefoglalás

● csoportos
Szükséges eszközök:
● 6. osztályos földrajztankönyv, munkafüzet
● internetkapcsolat
● QR-kód-olvasó alkalmazás
● tablet vagy mobiltelefon
Feladatok:
Az eddigi fogalmak, ismeretek rendszerezése, megerősítése a tankönyvi
kérdésekkel és táblázatokkal, tanári magyarázattal javasolt átnézni.
Ajánlott munkaforma:
● frontális
● egyéni

24

N T- 98761 F ö l d ra jz 6. – Ta n á ri k é z i k ön yv

A TANKÖNYVBEN ALKALMAZOTT ÚJSZERŰ TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI
MEGOLDÁSOK
A feladatok szerves része a „cselekvésorientált földrajzoktatás” („Händlungsorientiert
Unterricht”) módszere, ahol a diák nemcsak passzív befogadója a tananyagnak, hanem aktívan
vesz részt az ismeretek elsajátításában. Az élménypedagógia keretein belül ennek az egyik
alapjaként a tapasztalati tanulás során az agy, szív és kéz összekötése jelenik meg, ahol a
tanulás a gyakorlati tapasztaláson alapul, a tervezett cselekvés, vizsgálódások tanári
instrukciók szerinti elképzelésével, majd tanári segítséggel való végrehajtásával, a
tapasztalatok megállapításával. Fejlesztve a gyerekek szövegértését, kommunikációs
képességeit, szókincsét, ábraelemzését, modellalkotását. A tanulás eredményessége
érdekében a diákok az ismereteket több érzékszerv működésén keresztül s ajátítják el, vagyis
a gyermeket egyszerre több érzékszervén keresztül segítjük a tanulásban (látás, hallás,
tapintás, mozgás), a hagyományos eszközök és módszerek használata mellett a digitális
eszközök használatával.
Az aktivitásokkal egybekötött tanulás hatására a gyermeknek a jobban működő
információfeldolgozási csatornái aktiválódnak, s így hatékonyabb lesz a tanulási folyamat. A
tankönyv felépítése lehetővé teszi a könnyű és változatos differenciálást, az egyéni haladási
ütem alkalmazását.
A tankönyv fontos jellemzője az együttműködő (kooperatív) tanulásszervezés. Ez a
módszer a hagyományos iskolai gyakorlattal szemben a tudást az egyes tanulók meglévő
ismereteiből fokozatosan és közösen építi. A diákok együttműködő csoportokban dolgoznak,
együtt gondolkodnak, így a tudás megszerzését közös munkájuk eredményeként élik meg.
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Kerettanterv:
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MELLÉKLET
1) Melléklet: Geogess oldala
https://www.geoguessr.com/free (Utolsó letöltés: 2020. augusztus 24.)

2) Melléklet: Geo tour szerkesztő oldala
https://arvr.google.com/tourcreator/ (Utolsó letöltés: 2020. augusztus 24.)

3) Melléklet: Poly google oldala, ahol a létrehozott geo tour megjeleníthető, példa:
https://poly.google.com/view/b7t3ogbcZo2 (Letöltés ideje: 2020. augusztus 26.

4) Melléklet: Bármely link átalakítása a gyerekekkel megosztható QR-kóddá
https://hu.qr-code-generator.com/ (Utolsó letöltés: 2020. augusztus 24.)

5) Melléklet: Geo tour-ok keresésének felülete
https://poly.google.com/ (Utolsó letöltés: 2020. augusztus 24.)
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6) Melléklet: LandscapAR augmaneted reality alkalmazás
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.berlin.reality.augmented.landscap
ar&hl=hu (Utolsó letöltés: 2020. augusztus 24.)
7) Melléklet: Creativ park Földgömb modell készítése
https://creativepark.canon/en/contents/CNT-0011802/index.html
(Utolsó letöltés: 2020. augusztus 24.)
8) Melléklet: Óceánok, kontinensek LearningApps játék
https://learningapps.org/display?v=p8um90oya18
(Utolsó letöltés: 2020. augusztus 24.)

9) Melléklet: Introduction to Volcanoes videó
https://www.youtube.com/watch?v=Be7o6BYVOzA&t=26s
augusztus 24.)

(Utolsó letöltés: 2020.

10) Melléklet: Vízdíj és áramdíj
https://www.ervzrt.hu/vizdij-kalkulator/ (Utolsó letöltés: 2020. augusztus 24.)
https://elmuemasz.hu/egyetemes-szolgaltatas/szolgaltatasok/villamosenergia/aramdij-kalkulatorok/lakossagi-aramdij-emasz
(Utolsó letöltés: 2020. augusztus 24.)
11) Melléklet: Quiver színezők
http://www.quivervision.com/coloring-packs/ (Utolsó letöltés: 2020. augusztus 24.)
12) Melléklet:
https://www.canva.com/ (Letöltés ideje: 2020. augusztus 26.)
https://www.google.hu/intl/hu/slides/about/ (Utolsó letöltés: 2020. augusztus 24.)
https://sites.google.com/new (Utolsó letöltés: 2020. augusztus 24.)
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