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A TANKÖNYV KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA 

A tankönyv megírása a 2019-ben 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. A Földrajz 7. tankönyv egy tankönyvcsalád részeként, a 6. és 8. osztályos 

tankönyvekkel, azok munkafüzeteivel és mellékleteivel, valamint a 7. osztályos tankönyvet 

kiegészítő munkafüzettel és melléklettel együtt született meg. A tankönyvcsalád koncepciója, 

pedagógiai elvei és szerkezeti felépítése is azonos.  

A tankönyv és a kézikönyv fejlesztésének fő céljai 

A tankönyv elsősorban olyan enyhe értelmi fogyatékos hetedik osztályos gyermekek részére 

készült, akik nem tudnak az ép diákokkal együtt, integráltan tanulni, hanem külön osztályokat 

létesítettek a számukra. Tanulásban való akadályozottságuk miatt nem is szaktanárok, ha nem 

gyógypedagógusok tanítják őket. Az enyhe értelmi fogyatékosok tanulni valóját külön 

kerettanterv1 szabályozza. E szerint a diákok már hatodikban elkezdik a földrajz tanulását, 

hetedikben és nyolcadikban pedig tovább folytatják.  

A célcsoporton kívül azonban a tankönyvet bármelyik iskolának, illetve osztálynak 

ajánljuk, ahol nagyon eltérő képességű gyermekek tanulnak együtt, vagy amikor az osztály egy 

részének nehézséget okoz egy-egy téma feldolgozása a hagyományos tankönyvekből. Fel lehet 

belőle használni feladatokat, egyes szövegrészeket, ábrákat, gyakorlatokat. Mintegy 

kiegészítésként ajánljuk a hagyományos tankönyv mellé.  

A kézikönyv segítséget kíván nyújtani a tankönyvből tanító pedagógusoknak a 

könnyebb használhatóság érdekében. Erre különösen szükség lehet azokban az osztályokban, 

ahol nem földrajz szakos tanár oktatja a tantárgyat. A nem szakos tanároknak eligazodást nyújt 

abban, hogy mely anyagrész miért kiemelten fontos, mi fog ráépülni, milyen háttértudáshoz 

lehet kapcsolni, milyen módon érdemes bemutatni a diákoknak. Magyarázza a leckék 

szerkezetét, bemutatja a tartalmi összefüggéseket, javaslatot tesz a feldolgozás módjára. Segít 

a tankönyv kérdéseihez kapcsolódó internetes oldalak megtalálásában. Bemutatja a 

tankönyvhöz kapcsolódó munkafüzetet és mellékletet.  

Kiemelt cél: a mindennapi életben hasznosítható tudás átadása 

A tanulásban akadályozott gyerekek számára nem lehet cél a lexikális tudás halmozása. 

Természetesen a tanulásnak mindig az a lényege, hogy használható tudással gazdagodjunk, de 

ebben az esetben ez különösen fontos. Tanulócsoportjaink azért tanulják a tananyagot, hogy 

képesek legyenek egyedül is eligazodni a világban. Hogy értsék, mit jelentenek a térképi jelek, 

hogyan jut el az áram a lakásukba, hogyan készül egy nadrág, hogy miért nem szabad eldobni 

                                                                 
1 https://kerettanterv.oh.gov.hu/11_melleklet_sni/enyhe/index_sni_enyhe.html  

https://kerettanterv.oh.gov.hu/11_melleklet_sni/enyhe/index_sni_enyhe.html
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a műanyag szemetet a természetben. A tankönyv ismeretei mind azt a cél szolgálják, hogy a 

gyerekek boldogulni tudjanak az őket körülvevő környezetben. Ezért is kiemelten fontos, hogy 

a tananyagot gyakorlatokon keresztül, a hétköznapi életből vett példákkal közelítsük meg. 

A földrajz tanulása során sok olyan ismerettel találkoznak a diákok, amelyeket a 

hétköznapokból már ismernek, vagy a hírekből, a médiából ismerős nekik. Ezeket az 

ismereteket mind fel lehet használni a tudás építésére. A földrajz segít a térben és időben való 

tájékozódás fejlesztésében. A lakóhely, a közvetlen környezet, a hazai tájak és viszonyok 

megismertetésével elősegíti a magyar identitástudat fejlődését. A gyerekek jobban 

megismerik hazánkat, illetve más kultúrákat is. A hétköznapi életben való eligazodáshoz 

hozzátartozik a digitális világ megismerése. A tankönyv számos lehetőséget ad az interneten 

való keresésre, a világháló hasznos oldalának bemutatására, ezzel fejlesztve a digitális 

kompetenciát. 

Különleges tanulási módszerek – pedagógiai elméleti háttér 

A speciális iskolai feltételek között oktatható enyhe értelmi fogyatékos gyerekek értelmi 

intelligenciája megközelítően 50–70 pont közötti.2 Ennek egyik következménye az oktatásban, 

hogy nem tudják megtanulni azt a tananyagmennyiséget, amit egy tanulásban nem 

akadályozott diák, a másik pedig, hogy más pedagógiai módszerek szükségesek a tanításukhoz.  

Az enyhe értelmi fogyatékos gyerekekre általában jellemző, hogy figyelmük nem 

tartós, szűk terjedelmű, csapongó, hullámzó. Nem tudják megosztani a figyelmüket több dolog 

között. Az emlékezetük az átlagosnál rövidebb terjedelmű, a korábban tanultak felidézéséhez 

több időre van szükségük. Többszöri ismétlésre van szükségük tartós emléknyom 

képződéséhez (az információ hosszú távú memóriába való áthelyeződéséhez). Nehezen tudják 

elkülöníteni a lényeges és kevésbé lényeges információkat. Képzelőerejük lassabban fejlődik, 

ezért nem tudják elképzelni azt, amiről csak hallanak vagy olvasnak. Az értelmi fogyatékosság 

párosulhat a látás, a formaérzékelés zavarával is.  

A tanulásban akadályozott gyerekek tanítása során olyan speciális módszereket, 

gyakorlatokat kell alkalmazni , amelyekkel megkönnyíthetjük számukra a tanulási folyamatot. 

A gyerekek sokfélék, és egy osztályon belül is nagy eltérés lehet a diákok fejlődési üteme 

között, de vannak olyan alapelvek, amelyek általánosságban jól használhatóak a tanulásban 

akadályozott gyerekek oktatásánál. Ezeket a módszereket figyelembe véve készült a 7. 

osztályos földrajzkönyv is. 

Fontos a tananyag jól strukturáltsága, átláthatósága. Ebben segít a tankönyvi leckék 

felépítése, amely azonos elveket követ a könyv egészében (a tankönyv struktúrájáról 

részletesen lesz szó a következő fejezetben). A pókábrák, gondolattérképek, rendszerező 

ábrák és táblázatok szintén az anyag átláthatóságában segítenek. Az összefoglalások egy 

                                                                 
2 Illyés Sándor (szerk).: Gyógypedagógiai alapismeretek. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 

Főiskolai Kar, Budapest, 2000. 432. o. 
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részében a tömbösítés módszerével lehet rendszerezni a tanultakat: az egyes témakörökhöz 

viszonylag kevés ismeretanyag kapcsolódik. A leckék végén helyenként gondolatjelekkel tagolt 

vázlat található, ami szintén a rendszerezést szolgálja. 

A lényegkiemelési nehézségekkel küzdő gyerekeknek nagy segítséget jelent, hogy a 

törzsszövegben is félkövér betűtípussal kiemelve találhatók a legfontosabb kulcsfogalmak. 

Ezek a lapszéli oldalsávban is megjelennek. 

Csak úgy lehet új anyagot eredményesen megtanítani, ha a meglévő ismeretekre 

építjük az újakat. A leckék ezért következetesen ismétlő kérdésekkel, illetve már megtanult 

fogalmak felidézésével kezdődnek. Az ismétlésnek jelentős szerepe van a rövid és hosszú távú 

memória fejlesztésében is. Nemcsak az óra elején, hanem az óra végén is időt kell szánni az 

ismétlésre, hogy minél tartósabb emléknyom keletkezzen. Az emléknyomok kialakulását a 

tanulás során észleléssel, érzékeléssel kell megerősíteni. Az enyhe értelmi fogyatékos 

gyerekeknél ugyanahhoz az eredményhez többszöri ismétlésre van szükség, az állandó 

ismétlés fontos része az oktató-nevelő munkának. A könyv sokszor ismétli a hatodik 

évfolyamon már tanult tartalmakat is –a tartós bevésődés érdekében. 

A földrajzoktatásban előtérbe került a cselekvésorientált oktatás, ami azt jelenti, hogy 

az ismereteket tapasztalati úton, tevékenykedés közben sajátítják el a diákok. A tanórákon a 

gyerekek nem passzív befogadóként, hanem aktívan vesznek részt. Ezzel a módszerrel az új 

ismeretek sokkal jobban rögzülnek. A tapasztalás, az élmények általi tanulás különösen fontos 

a tanulásban akadályozott diákoknál, ezért ez a tankönyv is alapvetően a tevékenykedtetésre 

épít. Számos gyakorlati feladat szerepel a könyvben, melyek által a tanulók a tanulási folyamat 

aktív részeseivé válhatnak. Ide tartoznak a tanár által irányított egyszerű kísérletek, 

megfigyelések, ábraelemzések, az atlaszhasználathoz kötődő gyakorlatok, a munkafüzet 

kivágós, ragasztós, rajzolós feladatai. 

Nagyon sok szemléltetőanyag (képek, ábrák, rajzok) került a tankönyvbe, mivel az 

enyhe értelmi fogyatékos gyerekek nem, vagy csak nehezen tudják elképzelni, amit nem lá tnak 

(pl. hogy milyen egy gyapotültetvény). Az új fogalmakkal mindenképpen érdemes  

szemléltetőanyagok segítségével megismerkedniük. A helyes képzetek kialakításában 

segítenek a modellek, egyéb szemléltetőeszközök (pl. földgömb, homokasztal).  

Hatékonyabb lesz a tanulási folyamat, ha több feldolgozási csatornán, több 

érzékszerven keresztül történik. A multiszenzoros tanulás az enyhe értelmi fogyatékos 

tanulóknál azért célravezető, mert náluk egyes érzékszervek működése akadozhat, így más 

érzékszervekkel kell rásegíteni a feldolgozásra. Sok vizuális és auditív ingerre van szükségük, 

ezek mellett különösen a mozgást és a tapintást kell bevonni a tanulásba. Minél több 

érzékszerven keresztül történik a tananyag befogadása, annál maradandóbb lesz. A 

tankönyvben több olyan feladat is szerepel, amely elősegíti a multiszenzoros tanulást (pl. 

homokasztalon domborzati formák építése).  

A szakkifejezések – ahol csak lehet – magyar fogalommal kerültek a könyvbe. A 

gyerekeknek nem kell megtanulni és visszaadni a definíciókat, bőven elég, ha ismerik a 
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jelentését, és nagyjából körül tudják írni. Ezt gyakoroltatják a munkafüzet párosító feladatai.  

A legfontosabb fogalmakat ajánlott írásos formában is megerősíteni.  

A szöveg feldolgozhatóságát segítik a rövidebb, egyszerűbb felépítésű mondatok, az 

egyértelmű kérdések. A szöveghez kapcsolódó feladatok nemcsak az ismeretanyag 

bevésődését, de a szövegértést, a szókincset és a kommunikációs készséget is fejlesztik. A 

rövid távú memória fejlesztésére szolgálnak a párosító memóriafeladatok a munkafüzetben. 

A csoportos és páros feladatok a kooperatív tanulást, az együttműködést fejlesztik.  

Az enyhe értelmi fogyatékos gyerekek tanítása során is alkalmaznak számonkérést, de 

annak nem lehet célja a lexikális tudás visszaadása. Sokkal inkább a tanultak gyakorlati 

alkalmazása a lényeges. A diákok eltérő képességei miatt nem is lehet mindenkit egyformán 

ellenőrizni. A legjobban az osztályban tanító pedagógus tudja megítélni, milyen formában 

alkalmaz számonkérést. Az ellenőrzés lehetséges módjaihoz a munkafüzet feladatai nyújtanak 

példákat.  

Természetesen minden egyes osztályban eltérő képességű gyerekek tanulnak együtt. 

Egy tanulásban akadályozott diákokból álló csoportban viszont olyan szórást mutathatnak a 

képességek, ami nem teszi lehetővé minden esetben a közös szinten való tanulást. Azok a 

gyerekek, akiknek az értelmi képességei közel állnak egy átlagos diákéhoz, valószínűleg az 

összes tankönyvi anyagot meg tudják tanulni. A lassabban haladó tanulókkal viszont csak egy 

részét tudjuk feldolgozni. A tankönyv lehetőséget kínál a tanórai és tanórán kívüli 

differenciálásra, elsősorban a tankönyvi és munkafüzeti feladatok változatossága révén. 

A leckék döntő többségét csak tanári irányítással tudják feldolgozni a gyerekek. A 

tanárnak jelen kell lenni, lehetőség szerint egyénenként is figyelemmel kell kísérnie a diákok 

munkáját, haladását. Vannak azonban olyan feladatok is, amelyeket a motiváltabb tanulók 

akár önállóan is meg tudnak oldani.  

Szaktudományos háttér 

Az enyhe értelmi fogyatékosokat oktató intézményekben hatodik évfolyamon kezdődik az 

oktatás. A Földrajz 7. tankönyv a hatodik évfolyamon elsajátított ismeretekre épít, és azokat 

bővíti tovább. Sok témakör van, amely megjelent már hatodik évfolyamon is, hetedikben 

pedig ezek ismétlése és részletezése zajlik (ilyen például a térképészeti ismeretek, az 

időszámítással kapcsolatos témakör, az ásványkincsek, az éghajlati elemek, a gazdasági 

ágazatok témája).  

Ezek az anyagrészek részben fedik a normál általános iskolai osztályokban tanultakat, 

de sok tananyag kimaradt belőlük. Szerepelnek benne azonban olyan részek is, amelyek az 

általánosan használt földrajz tankönyvekből kimaradtak. Erre példa a termékek útja a 

kitermeléstől a fogyasztóig, az áram előállításának menete vagy a víz felhasználása és 

tisztítása. 

A hetedikes tananyag sok esetben kibontja, magasabb szintre helyezi a hatodikban már 

tanultakat (pl. a térképészeti ismereteknél a helymeghatározás, az időszámításnál az 

időeltolódás kérdése, a talaj típusai). Ugyanakkor sok olyan információt ad át, amelyre aztán 

a következő évfolyam témakörei építeni tudnak (pl. a különböző éghajlatok jellemzői).  
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ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ A TANKÖNYV HASZNÁLATÁHOZ 

A tankönyvi témakörök, azok egymásra épülése 

A leckék felépítése végig azonos elveket követ annak érdekében, hogy jól át lehessen látni az 

anyagot. Ez a szerkezet azonos a hatodikos és a nyolcadikos földrajz tankönyvével. 

A tankönyv hat fejezetre oszlik, a fejezetek 6–10 tankönyvi leckét tartalmaznak. A 

fejezetek rendre ismétlő leckékkel kezdődnek, és összefoglaló leckékkel zárulnak. A 45 

tankönyvi leckéből 29 tartalma foglalkozik új anyaggal, 16 pedig gyakorlássa l, fejlesztéssel 

(ebből 6 a fejezetek végi összefoglaló). A tanmenetben 5 ellenőrző óra szerepel javaslatként.  

A tankönyvi fejezetek követik a kerettanterv tematikus felépítését. A tankönyv heti 1,5 

órás beosztással, összesen 55 órával számolva készült. A kerettanterv heti két órát javasolt a 

hetedik, és heti egy órát a nyolcadik évfolyamon, de a tanagyag elosztásánál jobbnak tűnt 

mindkét évfolyamon a heti 1,5 órás ütemezés. 

A következő fejezeteket tartalmazza a hetedikes tankönyv: 

1. Hogyan használjuk a térképeket? 

2. Hogyan számítjuk az időt? 

3. A kőzetburok kincsei 

4. A víz bolygója 

5. Mi teszi láthatóvá az éghajlatot 

6. A termelés és környezeti hatásai 

A tananyagban természet- és társadalomföldrajz egyaránt szerepel, illetve a kettő 

kölcsönhatása is hangsúlyosan megjelenik.  

Az egyes témakörök egymásra és a hatodik évfolyamon tanultakra is épülnek. Minden 

fejezet tartalmának van már valamennyi előzménye hatodikból. Az első, térképekkel 

kapcsolatos témakör alapvető ismereteket tartalmaz minden további földrajztanuláshoz, 

hiszen a térkép a tájékozódás alapvető eszköze, a földrajz legfontosabb szemléltetőeszköze. A 

hetedik osztályban tárgyalt nagy témakörök közül mindenekelőtt az éghajlattal foglalkozó 

fejezetre épít majd a nyolcadik évfolyam regionális földrajzi megközelítése.  

A tankönyv és a leckék felépítése 

Minden fejezet más színkódot kapott az átláthatóság érdekében. 

Az egyes fejezeteknél megszólításként egy-egy a témához kötődő foglalkozás szerepel 

(Térképész, Bányász stb.), amelyeket ikonszerű ábrákként meg is jelenít a könyv az 

oldalsávban. Ennek a célja, hogy mintegy érdekeltté tegye a gyerekeket a témakör 

megismerésében. Az ikonok és a foglalkozások ugyanazok, mint a hatodikos könyvben. 

A fejezetek ismétlő leckével kezdődnek, és összefoglaló leckével fejeződnek be.  
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Minden lecke az előzetes ismeretek előhívásával, ismétlő-ráhangoló kérdésekkel kezdődik 

(Emlékszel? címmel). Ennek részeként a lap 

tetején azok a fogalmak, kulcsszavak szerepelnek, 

amelyek a korábban tanult tudás előhívásához 

segítséget nyújtanak. Utána következnek a 

ráhangoló vagy ismétlő kérdések (pl. Milyen 

anyagokkal lehet fűteni? Sorolj fel néhányat!) 

A törzsszöveg alcímekkel ellátott alfejezetekre 

oszlik, a szövegrészek jól elkülönülnek. Az alcímek 

a fejezethez tartozó színnel alá vannak húzva. Az 

alfejezetekhez legtöbbször ábrák és kérdések is 

tartoznak.  

A legfontosabb fogalmak félkövérrel ki vannak 

emelve a szövegben. Ezek a lap szélén, az 

oldalsávban is megtalálhatók. A kiemelt fogalmak 

segítségével könnyebb eligazodni a szövegben, és 

az ismétlés is egyszerűbb.  

A leckékben szereplő ábrák címet és sorszámot is 

kaptak. A képek számozása a fejezeten belül a 

leckékhez kötött, egy leckén belül pedig 

folytatólagosan követik egymást, így könnyű 

beazonosítani azokat. Az ábrák általában sok 

információt hordoznak, hogy vizuálisan is 

támogassák a tartalom feldolgozását. A legtöbb 

esetben kérdések is kapcsolódnak hozzájuk. A 

kérdések szintén folytatólagosan számozva 

vannak. A sorszámok a fejezetnek megfelelő 

színezést is kaptak, a jobb láthatóság érdekében. 

A kérdésekhez, feladatokhoz kötődően időnként 

internetes honlapcímet rejtő QR-kódok is 

megjelennek az oldalsávban.  

A kísérletek, megfigyelések leírásai a fejezethez 

kötődő színű háttérrel különülnek el a tananyag 

szövegétől. 
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A használt feladattípusok leírása 

A kérdések és feladatok lényeges részét képezik a tankönyvnek. A leíró szöveg ezekkel együtt 

értelmezhető, egymást kiegészítik. Ha nem is sikerül minden feladatot megoldani/minden 

kérdésre választ adni az órán, érdemes minél többet bevonni ezek közül az oktatásba.  

Jelentős részük célja az ismétlés. Az ismétlő feladatok általában a leckék elején 

találhatók. Ezeket érdemes minden órán megbeszélni, hiszen az előzetes ismeretek előhívása 

után lehet eredményesen továbbhaladni a tananyaggal. (Példa: Emlékszel még? Melyik a 

legmélyebb tengeri árok?) 

A bevezető, ráhangolódó kérdések szintén a leckék elején jelennek meg. Céljuk az 

érdeklődés felkeltése, fókuszálás a következő témára. (Példa: Sorold fel a hét napjait!) 

A gondolkodtató, a tények értelmezésére irányuló kérdések javarészt a leíró, 

magyarázó szövegrészek után következnek. Céljuk, hogy a diákok értelmezzék és hasznosítsák 

az új ismereteket. (Példa: Miért érdemes Magyarországon gyártott termékeket vásárolni?) 

A tapasztalatokra építő feladatok a hétköznapi élettel, a minket körülvevő 

környezettel, a már jól ismert dolgokkal kötik össze az újonnan tanult tananyagot. (Például: 

Nézz körül otthon a szobádban! Gyűjtsd össze azokat a játékaidat, használati tárgyaidat, 

amelyek műanyagból készültek!) 

Az ábrák értelmezéséhez kötődő feladatok a képi információszerzést segítik vizuális 

megjelenítéssel. (Például: Tanulmányozd az 1.1. ábrát! Igaz-e, hogy a rétegek felváltva 

szilárdak és képlékenyek?) 

Ezekhez hasonló a képekhez kapcsolódó önálló jellemzés. Ebben az esetben nem az 

ábrába írt információkat kell leolvasni és értelmezni, hanem a látottakat összefoglalni. 

(Például: Jellemezd egy-két szóval a különböző településtípusokat a 6.1. ábra képei alapján!) 

A térképhasználatot számos feladat segíti. Minél többet használják a gyerekek a 

térképet, annál biztosabban fognak eligazodni benne. (Például: Keresd meg az atlaszodban a 

Mariana-árkot! Olvasd le, hogy milyen mély!) 

A kooperatív csoportmunkában végzett feladatok kis létszámú csoportok 

együttműködését segítik. (Például: Alkossatok 5 fős csoportokat! Játsszátok el, hogy ti vagytok 

egy falu képviselői! Beszéljétek meg, hogy miként lehetne megoldani a következő feladatokat!) 

A tankönyvben egyszerű kísérletek szerepelnek, amelyekkel könnyen meg lehet 

tapasztalni az aktuális ismereteket. (Például: Törj szét otthon egy kavicsot! A benne lévő 

csillogó, kristályos rész a kvarc.) 

Információszerzés az internetről. Ezek a feladatok fejlesztik a digitális kompetenciát, az 

információk gyűjtésének és értelmezésének képességét. (Például: Milyen termékeket állítanak 

elő napraforgóból? Járj utána!) 

A kérdésekkel differenciálni is lehet. A gyorsabban haladók sok feladatot önállóan is 

meg tudnak oldani, amíg a tanár a többi gyerekkel foglalkozik. 
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A munkafüzet és a melléklet bemutatása 

A munkafüzet szerkezete a tankönyv szerkezetéhez hasonló. A fejezetek és a leckék 

ugyanabban a sorrendben követik egymást. A munkafüzet a  tankönyv kiegészítése, amelyben 

minden egyes tankönyvi leckéhez gyakorló feladatok tartoznak.  

A munkafüzet feladatai a rendszerezést (csoportosítás, sorba rendezés, kiválogatás), a 

fogalmak jelentését (párosítás), a térképolvasást, az ábraértelmezést gyakoroltatják. Sok 

közöttük a rajzolós feladat, amely önálló alkotó tevékenységen keresztül segíti a tanulást. A 

feladatok egy részét tudásbővítésre is lehet használni, mintegy kiegészítve a tankönyvben 

szereplő ismereteket. Önállóan vagy párban/csoportban elvégezhető rövid projektszerű 

feladatok is helyet kaptak a munkafüzetben. A feladatok egy része inkább szorgalmi jelleggel, 

otthoni munkaként oldható meg, de nagyobb részük szervesen illeszkedik a leckék anyagához, 

és érdemes minél többet a tanórán, közösen elvégezni.  

A munkafüzet melléklete kivágni való anyagokat tartalmaz. Ezek olyan 

tevékenykedtető feladatok hozzávalói, amelyek által a diákok jobban meg tudják érteni és 

tapasztalni az új információkat. Érdemes minél többet beemelni belőlük az órai gyakorlatok 

közé.  
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A TANKÖNYVI ÉS A MUNKAFÜZETI LECKÉK SZERKEZETÉNEK BEMUTATÁSA 

Ebben a fejezetben az egyes tankönyvi és munkafüzeti leckék tartalmát nézzük át, kiemelve a 

legfontosabb tudnivalókat a szaktárgyi tartalomról, és javaslatokat nyújtva az órai 

feldolgozáshoz. Természetesen ezek csak ajánlások, amelyekkel szeretnénk segítséget 

nyújtani a pedagógusoknak, különös tekintettel arra, hogy általában nem szaktanárok tanítják 

a földrajzot. Minden osztály más összetételű, és minden osztállyal máshogy lehet haladni – a 

pedagógus tudja, hogy az ajánlások közül mit tud megvalósítani egy adott csoportban.  

Javasoljuk, hogy a tanév elején szánjanak időt a tankönyv, a munkafüzet és a melléklet 

átnézésére, hogy a konkrét munka megkezdésekor a gyerekeknek már ismerősek legyenek a 

könyvek.  

Arra biztatjuk a tanárokat, hogy egész fejezeteket nézzenek át, mielőtt elkezdik azokat 

tanítani. Nézzék meg, vajon mire lesz idő, hogyan tudják hasznosítani a tankönyv és a 

munkafüzet feladatait, milyen segédeszközök állnak rendelkezésre a szemléltetéshez (van-e 

homokasztal, tudnak-e gyurmázni, milyen fali térképek vannak). Ismerkedjenek a felkínált 

internetes oldalakkal, az atlasszal. A mellékletek kivágására az aktuális órán biztosan nincs idő, 

javasoljuk azokat előre kivágatni. 

A tankönyvhöz készült tanmenetben ellenőrzés megjelöléssel vannak beiktatva órák 

bizonyos fejezetek végén. Ezeknek nem kell hagyományos ellenőrzésnek lenniük, gyakorlásra 

vagy valamilyen közös produktum előállítására is fel lehet használni.  

I. fejezet: Hogyan használjuk a térképeket? 

A fejezet céljai: 

● A térkép fogalmának értelmezése. 

● A térképhasználat különböző lehetőségeinek számbavétele. 

● A tanult térképtípusok hasonlóságainak és különbözőségeinek vizsgálata.  

● A kontinensek és az óceánok gyakorlása a térképen. 

● A térkép méretarányának értelmezése, a kicsinyítés mértéke és a méretarány 

összefüggéseinek megértése. 

● A térkép és a valóság kapcsolatának megértése, a tapasztalatok alkalmazása a 

gyakorlati életben (a közvetlen földrajzi térben). 

● Valós távolság számítása a térképi távolság és a méretarány alapján. 

● Távolságmérés a térképen a vonalas aránymérték segítségével papírcsíkkal és 

fonállal. 

● A térkép jelrendszerének megismerése, a térképi jelek értelmezése gyakorlati 

példák segítségével. 

● Biztos tájékozódás a térképi szimbólumok világában. 

● A földrajzi fokhálózat rendszerének értelmezése. A nevezetes szélességi és 

hosszúsági körök jellemzőinek megismerése. 

● A helymeghatározás elsajátítása. 

● Konkrét földrajzi helyek keresése a térképen a keresőhálózat segítségével. 
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Tantárgyi kapcsolódások:  

Földrajz: földrajztanuláshoz szükséges alapkészségek megalapozása: helymeghatározás, 

információ leolvasása domborzati és tematikus térképekről, ábrákról  

Matematika: mennyiségek kifejezése, összehasonlítása; mértékváltás, mértékegységek és 

átváltásuk, távolságmérés  

Rajz és vizuális kultúra: térképek színezése, saját térkép rajzolása 

Informatika: digitális térképek használata, adatgyűjtés az internetről  

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő az ellenőrzéssel együtt : 6 óra 

Ebből új ismereteket feldolgozó óra: 2, gyakorló, összefoglaló óra: 4 

1. Mire 

használjuk a 

térképeket? – 

Ismétlés  

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv, munkafüzet és melléklet 

● általános iskolai földrajzi atlasz 

● iránytű 

● ragasztó 

● A Föld domborzata falitérkép 

● QR-kódot beolvasó eszköz, internetkapcsolat 

Ajánlott munkaforma: 

● frontális 

● egyéni 

A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

A lecke célja a hatodikban tanultak felelevenítése, gyakorlás, a 

térképpel kapcsolatos ismert fogalmak ismétlése, rendszerezése tanári 

irányítással. 

A tankönyv 1. feladata játékosan ismétel, miközben meg is mozgatja a 

gyerekeket. A 2. feladattal folytatódik az ismeretek felelevenítése. 

Érdemes az 1.1. ábra alapján megbeszélni, hol lehet térképekkel 

találkozni. Már itt tisztázni lehet, hogy papíralapú és digitális térképek 

is léteznek, és hogy milyen nagy méretbeli különbségek lehetnek 

közöttük.  

Ezek után frontális munkaformában számba lehet venni a térkép fő 

jellemzőit (tulajdonképpen a fogalmát). Érdemes hozzá táblavázlatot 

írni. Gyakorlásképpen és a rögzítés segítségére a munkafüzet 1.1. 

feladata is jó.  

A világtájak ismétlése falitérképpel, iránytűvel is történhet. Jó gyakorlás 

a munkafüzet 4. és 5. feladata (akár közösen, akár egyénileg). A 

különböző térképtípusok vizsgálatakor (tk. 1.4. ábra) keressenek a 

gyerekek mindegyikre példát az atlaszban.  

A kontinensek és óceánok ismétlését legjobb együtt, a falitérkép 

segítségével kezdeni. Utána gyakorlásképp következhet a munkafüzet 
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kivágós-beragasztós feladata egyénileg. Ha még van rá idő, lehet az 

interneten gyakorolni a világtájakat és a földrészeket is (7. és 11. 

feladat). (A 7. feladat linkje: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1142&select_osztaly_search

=5-8-osztaly&select_tantargy_search=termeszetismeret&select 

_temakor_search=tajekozodas-a-valosagban-es-a-terkepen  

(utolsó letöltés: 2020. augusztus 31.);  

a 11. feladaté: https://learningapps.org/5895710,  

utolsó letöltés: 2020. augusztus 31.) 

2. A térképek és a 

valóság 

kapcsolata 

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv és munkafüzet 

● általános iskolai földrajzi atlasz 

● legalább kettő falitérkép (pl. A Föld domborzata és 

Magyarország domborzata) 

Ajánlott munkaforma: 

● frontális 

● egyéni 

A lecke célja a térkép méretarányának értelmezése, a kicsinyítés 

mértéke és a méretarány összefüggéseinek megértése.  

Ennek a leckének a feldolgozásakor végig nagyon fontos a tanári 

irányítás, hogy a gyerekek ne zavarodjanak bele a méretarány és a 

kicsinyítés kérdésébe. Fokozatosan kell haladni az anyag 

értelmezésével: először megértetni a kicsinyítést, aztán a méretarányt. 

A téma feldolgozásához ajánlott sokat lapozgatni az atlaszt, és 

összehasonlítani a térképeket. A tk. 3. és 4. feladatát is érdemes  

közösen, tanári irányítással megbeszélni. A munkafüzet 2–5. 

feladataival jól lehet gyakorolni a méretarány kérdését akár önállóan is. 

Hasznos lehet több (különböző méretarányú) falitérkép 

összehasonlításával bemutatni a méretarányok közti különbségeket. 

3. Távolságmérés 

a térképen 

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv és munkafüzet 

● általános iskolai földrajzi atlasz 

● vonalzó, papírcsík, fonál 

Ajánlott munkaforma: 

● frontális 

● egyéni 

  

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1142&select_osztaly_search=5-8-osztaly&select_tantargy_search=termeszetismeret&select_temakor_search=tajekozodas-a-valosagban-es-a-terkepen
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1142&select_osztaly_search=5-8-osztaly&select_tantargy_search=termeszetismeret&select_temakor_search=tajekozodas-a-valosagban-es-a-terkepen
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1142&select_osztaly_search=5-8-osztaly&select_tantargy_search=termeszetismeret&select_temakor_search=tajekozodas-a-valosagban-es-a-terkepen
https://learningapps.org/5895710
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 A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

Ez egy gyakorlati óra, sok méréssel és számolással. Céljai: valós távolság 

számítása a térképi távolság és a méretarány alapján; a vonalas 

aránymérték fogalmának értelmezése; távolságmérés a térképen a 

vonalas aránymérték segítségével.  

A feldolgozás során tanári irányítással végig lehet menni a tankönyvi 

példákon. A számolásokhoz jó gyakorlási lehetőséget nyújt a 

munkafüzet 2–5. feladata. Lehet differenciálni is a munkafüzeti 

feladatokkal (önálló munkavégzés vagy tanári segítség). Fontos , hogy a 

tanár ellenőrizze, hogy mindenki jól elsajátítja-e a mérések helyes 

módját.  

4. Hogyan 

ábrázolnak a 

térképek? 

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv, munkafüzet és melléklet 

● általános iskolai földrajzi atlasz 

● homokasztal/különböző színű gyurmák 

● ragasztó, barna krepp-papír 

● kivetítő és számítógép internetkapcsolattal 

● egyéb térképek, pl. turistatérkép, várostérkép, egy állatkert 

vagy bevásárlóközpont térképe 

Ajánlott munkaforma: 

● frontális 

● egyéni 

● csoportos 

A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

Ez a lecke főleg ismétlést tartalmaz (domborzati formák, jelkulcs), 

illetve a korábban tanultakat egészíti ki néhány új információval 

(hegységek megkülönböztetése, magassági és mélységi számok). Cél a 

különböző domborzati formák jellemzőinek összevetése; a térkép 

jelrendszerének megismerése, a térképi jelek értelmezése gyakorlati 

példák segítségével.  

A tananyaghoz kapcsolódó fő tevékenység az órán az atlasz térképeinek 

és a falitérképeknek a közös elemzése. Gyakorlati tevékenykedéssel is 

lehet kezdeni az órát: ha van homokasztal, akkor abból lehet 

domborzatot készíteni (tk. 2. feladat), ha nincs, akkor gyurmából is 

lehet hasonlót készíteni (mf. 4. feladat). Közben meg lehet beszélni a 

különböző domborzati formákat, a köztük lévő különbségeket és a 

térképi színezésüket. Ehhez érdemes elemezni a tk. 4.2. ábráját. Ezt 

gyakoroltatja a mf. 2. és 3. feladata, amit a motiváltabb tanulók akár 

önállóan is el tudnak végezni.  
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A domborzat térképi megjelenéséhez érdemes megnézni az adott 

domborzatot műholdképen, esetleg 3 dimenzióban (Google Earth). Pl. 

Magyarország domborzata példáján (a tk. 10. feladathoz kapcsolódva).  

A lecke második része a jelmagyarázat vizsgálata. Ehhez érdemes  

különböző térképeket megnézni (pl. várostérkép, állatkert, 

bevásárlóközpont vagy park térképe), ezt lehet csoportmunkában is 

végezni. Tematikus térképeket is lehet csoportmunkában keresni az 

atlaszban, és megbeszélni a tartalmukat.  

A jelek használatához jó példa a mf. 1. feladata (kivágós, rajzolós). 

Lehetőség szerint ez a feladat ne maradjon ki az anyag feldolgozásánál. 

A feladat elvégzése közben sok mindent meg tudnak érteni a gyerekek 

a térképi jelrendszerrel kapcsolatban.  

5. Keresés a 

térképen 

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv, munkafüzet és melléklet 

● általános iskolai földrajzi atlasz 

● földgömb 

Ajánlott munkaforma: 

● frontális 

● egyéni 

A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

Gyakorlati óra, amelynek a lényege a földrajzi fokhálózat és a 

keresőhálózat megértése, a helymeghatározás elsajátítása; konkrét 

földrajzi helyek keresése a térképen a keresőhálózat segítségével. A 

földrajzoktatásnak ez egy központi kérdése, olyan készség, amire a 

gyerekeknek a további földrajzi tanulmányok során rendszeresen 

szükségük lesz, ezért nagyon fontos, hogy minél jobban elsajátítsák.  

Az óra első, hosszabbik felében a földrajzi fokhálózat elemeivel 

ismerkednek meg. Ez részben a hatodikos anyag ismétlésére épül. Az 

irányok gyakorlásával kezdve rögzíteni kell a fokhálózat fő elemeit. 

Érdemes földgömböt használni a szélességi és hosszúsági körök 

tulajdonságainak bemutatásához. A fokhálózat gyakorlásához a 

munkafüzet is tartalmaz feladatokat (1–3.). Ajánlott a kivágós 2. 

feladattal foglalkozni, ami kicsit térben is szemlélteti a földgömb 

felosztását. A helymeghatározás gyakorlásához ajánljuk a tankönyv 8–

10. feladatát, valamint a munkafüzet 5. feladatát. 

Az óra további részében a keresőhálózatot kell gyakorolni. Ez olyan 

ismeret, amit gyakran lehet használni a mindennapi életben is, tehát 

különösen fontos az elsajátítása. A munkafüzet 4. feladata ezt 

játékosan mutatja be, de be lehet vezetni a feladatot torpedójátékkal 

is.  
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6. Hogyan 

használjuk a 

térképeket? – 

Összefoglalás  

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv, munkafüzet és melléklet 

● általános iskolai földrajzi atlasz 

● A Föld domborzata falitérkép 

● földgömb 

Ajánlott munkaforma: 

● frontális 

● csoportos 

A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

Az összefoglaló leckében megjelenik minden lényeges ismeret, ami a 

fejezetben szerepelt. A hangsúly az ismétlésen, gyakorláson van.  

A tankönyv összefoglalását úgy is fel lehet dolgozni, hogy csoportokra 

osztjuk az osztályt, minden csoport kap egy témakört, és ők mondják el 

a többieknek, hogy mik a legfontosabb tudnivalók arról a témáról. 

Utána közösen megbeszélik az anyagot, és válaszolnak a kérdésekre. A 

tankönyv vázlatai segítik az anyag rendszerezését. 

A munkafüzet első, kivágós feladata bevezetésnek is jó az óra elején. A 

munkafüzet 2. és 3. feladata a rövid távú memória fejlesztését segíti.  

Ehhez a fejezethez a tanmenet nem kapcsol külön ellenőrző órát, hiszen a fő szempont a 

témakör gyakorlati jellege. A fejezet egésze főként gyakorlatokkal zajlott. De ha szükségét érzi 

a pedagógus, akkor be lehet iktatni ellenőrző órát, ahol feladatokon keresztül lehet mérni, 

mennyire sikerült a gyerekeknek elsajátítani az anyagot.  

II. fejezet: Hogyan számítjuk az időt? 

A fejezet céljai: 

● Az időszámítás és a természeti jelenségek időbeli változása kapcsolatának feltárása. 

● A napi és az évi időszámítás, a Nap állása és a Nap látszólagos járása 

összefüggéseinek feltárása.  

● A napi és az évi időszámítás gyakorlatának elsajátítása és alkalmazása a mindennapi 

életben. 

● A nap és az év egységeinek számba vétele, ezek egymáshoz való viszonyulásának 

vizsgálata. 

● A napszakok változásának és az időeltolódásnak a magyarázata a Föld forgásával.  

● Az évszakok változásának magyarázata a Föld keringésével. 

● Az időzónák megismerése. Eligazodás az időzónák között és zónaidő számolása 

időzónatérkép segítségével. 

● Az emberi élet, az emberiség története és a földtörténet időtartamának 

összevetése.  

● Eligazodás a történelmi és földtörténeti időtávlatokban. 
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● A földtörténeti korok legfontosabb eseményeinek megismerése.  

● A természeti és az emberi tevékenységhez kapcsolódó folyamatok időtartamának 

összehasonlítása által tudatosítani a társadalmi felelősség fontosságát a felszín 

átalakításában. 

Tantárgyi kapcsolódások:  

Földrajz: a Föld alakja és mozgásai, a Föld keletkezése 

Történelem: történelmi korszakok egymásutánisága, főbb eseményei  

Biológia: az élet kialakulása 

Matematika: mennyiségek kifejezése, összehasonlítása; óra-perc átváltása, időben való 

tájékozódás idővonalon 

Informatika: adatgyűjtés az internetről 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő az ellenőrzéssel együtt: 8 óra 

Ebből új ismereteket feldolgozó óra: 4, gyakorló, összefoglaló és ellenőrző óra: 4 

1. Mit tudunk az 

időszámításról? – 

Ismétlés  

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv és munkafüzet 

● mutatós óra 

● számítógép internetkapcsolattal 

Ajánlott munkaforma: 

● frontális 

● csoportos 

● egyéni 

A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

Bevezető lecke sok ismétléssel, gyakorlással és játékkal. Az óra célja az 

időszámítás hétköznapi értelmezése, az időfogalmak egymáshoz való 

viszonyának tisztázása. A történelem és az egyes emberek 

életszakaszainak összehasonlítása. A lecke elején található mozgásos 

játékokat (tk. 3–4. feladat) ajánljuk óra eleji megmozgatásra. Az 5. 

feladat a szövegértelmezést is erősíti a témához kapcsolódva. Több 

olyan feladat is van, amit csoportmunkában is meg lehet oldani: tk. 8–

11. A munkafüzeti feladatok az órán bármikor beiktathatók, akár a 

bevezető szakaszban is. A motiváltabb tanulók egyéni munkában is 

végezhetnek munkafüzeti feladatokat. 

A tankönyv 1.2. ábrájánál balról jobbra az órák: Big Ben (London), 

Zytglogge Tower (Bern), Orloj (Prága). Forrás: https://www.ora-

karora.hu/blog/9-1-gyonyoru-toronyora-a-nagyvilagbol.html/  

(utolsó letöltés: 2020. szeptember 1.)  

  

https://www.ora-karora.hu/blog/9-1-gyonyoru-toronyora-a-nagyvilagbol.html/
https://www.ora-karora.hu/blog/9-1-gyonyoru-toronyora-a-nagyvilagbol.html/
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2. Napi  

időszámítás 

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv, munkafüzet és melléklet 

● földgömb 

● elemlámpa 

● mutatós és digitális óra 

● jancsiszögek 

● QR-kódot leolvasó eszköz, számítógép internetkapcsolattal  

Ajánlott munkaforma: 

● frontális 

● egyéni 

A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

A lecke két részre oszlik. Az első a napi időszámítás gyakorlása sok 

számolással és a fogalmak tisztázásával. A második rész annak belátása, 

hogy a Föld forgása a napi időszámítást hogyan határozza meg. Az első 

részhez a munkafüzet 1–4. feladata tartozik. Sokat lehet gyakorolni 

ezek segítségével az óra leolvasását, a napszakok változását. Használják 

a gyerekek a kivágott órákat! A második résznél nagyon fontos szerepe 

van a kísérletezésnek. A Föld forgását egy földgömbbel és egy 

elemlámpával kell bemutatni. Szemléltetés közben a gyerekek 

könnyebben meg tudják érteni a Föld mozgását és az abból fakadó 

időváltozást, így az emléknyom is maradandóbb lesz. Legyen elég 

idejük a gyerekeknek a kísérlet megfigyelésére, sőt maguk is 

próbálhassák ki. 

A tankönyv 4. feladatának linkje: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=203&select_osztaly_search=

1-4-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor 

_search=mennyi-idonk-van (utolsó letöltés: 2020. szeptember 1.). A 

napóra szerkesztését erről a honlapról lehet megnézni (tk. 6. feladat): 

http://folyoiratok.ofi.hu/mikkamakka/napora-keszitese-

arnyekvetovel. (utolsó letöltés: 2020. szeptember 1.)  

3. Évi időszámítás Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv és munkafüzet 

● földgömb 

● elemlámpa 

● éves naptár 

● QR-kódot leolvasó eszköz, számítógép internetkapcsolattal 

  

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=203&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=mennyi-idonk-van
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=203&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=mennyi-idonk-van
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=203&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=mennyi-idonk-van
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=203&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=mennyi-idonk-van
http://folyoiratok.ofi.hu/mikkamakka/napora-keszitese-arnyekvetovel
http://folyoiratok.ofi.hu/mikkamakka/napora-keszitese-arnyekvetovel
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 Ajánlott munkaforma: 

● frontális 

● csoportos 

A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

A lecke célja: a naptárban való eligazodás megerősítése, az éves 

tervezés gyakorlása, az év részeinek ismerete. Minél több feladaton 

keresztül kell gyakorolni az éves időszámítást. Az évszakok jellemzőinek 

összegyűjtése a tananyag könnyű része, ez csoportmunkában történjen 

(tk. 10. feladat). Az óra második részében a Föld keringésével kell 

foglalkozni. Itt elengedhetetlen a kísérletezés, a szemléltetés. Az előző 

órai kísérlethez hasonlóan a Föld keringését is földgömbbel és 

elemlámpával lehet demonstrálni, akár a gyerekek önállóan is. 

Fogjanak a kezükbe a diákok egy éves naptárat az évi időszámításhoz 

kötődő feladatok kapcsán. 

Tankönyv 6. feladat linkje: http://naptarak.com/naptarak_havi_orok 

(utolsó letöltés: 2020. szeptember 1.)  

9. feladat: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=204&select_osztaly_search=

1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_ 

temakor_search=mennyi-idonk-van  

(utolsó letöltés: 2020. szeptember 1.)  

4. Miért nem 

azonos 

mindenhol az 

idő? 

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv, munkafüzet és melléklet 

● általános iskolai földrajzi atlasz 

● földgömb 

● elemlámpa 

Ajánlott munkaforma: 

● frontális 

● csoportos 

● egyéni 

A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

Ennél a leckénél nagy szükség van az előző két órán tanultak folyamatos 

ismétlésére, előhívására, a szemléltetéssel egybekötött magyarázatra. 

Ez egy elég nehéz téma; nem könnyű megérteni a helyi idő és az 

időzónák kialakulását. A fő cél az, hogy a gyerekek belássák, hogy a 

hosszúsági körökhöz kapcsolódva ugyanabban az időpontban más 

helyen más az idő. Az időzónákkal való számolást, az időzónatérkép 

használatát sok feladaton keresztül kell gyakorolni. Mindenképp 

érdemes ismétléssel kezdeni (tk. 1–4. feladat). A 6. kísérlettel lehet 

http://naptarak.com/naptarak_havi_orok
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=204&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=mennyi-idonk-van
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=204&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=mennyi-idonk-van
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=204&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=mennyi-idonk-van
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demonstrálni az időváltozást. Ez a kísérlet már ismerős a gyerekeknek 

az előző órákról, csak most egy másik aspektusát láthatják a 

jelenségnek. Ennek megértése után sok gyakorlati feladattal kellene az 

időzónákkal ismerkedni. Elő lehet venni az atlaszt és a munkafüzetet 

(1–3. feladat). Fontos, hogy együtt gyakoroljanak tanári irányítással. Az 

időzónás számolásokat lehet kis létszámú csoportokban is végezni, ha 

már nagyjából értik a lényeget. A gyorsabban haladó tanulók akár 

önállóan is oldhatnak meg feladatokat.  

Az évszakok eltolódása az anyag könnyebbik része. Ennél a témánál is 

elő lehet venni az elemlámpát és a földgömböt szemléltetéshez.  

5. Gyakoroljuk az 

időszámítást! 

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv, munkafüzet és melléklet 

● általános iskolai földrajzi atlasz 

Ajánlott munkaforma: 

● frontális 

● páros 

● egyéni 

A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

Ebben a leckében nem szerepel új anyag, csak az előző órán tanultak 

gyakoroltatását célzó feladatok. A hétköznapi élethez kapcsolódó 

gyakorló példák segítségével lehet ismételni, számolni, gondolkodni. A 

feladatok minden, az időszámításról eddig tanult fontos információt 

tartalmaznak. A feladatok első csoportja a napi, a második az évi 

időszámítással foglalkozik. A legjobb megoldás a páros munka lenne a 

tankönyvi feladatok megoldására, de ha nehezen megy az osztálynak, 

akkor közösen is lehet dolgozni. A munkafüzetben is vannak még 

egyéni, páros és csoportos munkában elvégezhető feladatok. 

6. Időszámítás az 

emberiség és a 

Föld 

történetében 

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv és munkafüzet 

● általános iskolai földrajzi atlasz 

Ajánlott munkaforma: 

● frontális 

● egyéni 

A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

A lecke célja az emberi élet, az emberiség története és a földtörténet 

időtartamának összevetése; eligazodás a történelmi és földtörténeti 

időtávlatokban. 

A napi és évi időszámítástól a történelem és a földtörténet időtávlatáig 

kell eljuttatni a gyerekeket ezen az órán. Ezt, főleg a földtörténet 
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időtávját nehéz felfogni. Összehasonlításokkal kell élni, egymáshoz 

viszonyítani az események időtartamát. Ehhez a legjobb megoldás az 

emberi élettartammal kezdeni, majd ahhoz viszonyítani az emberiség 

történelmének időtartamát. A gyerekekhez közel álló példákat lehet 

felhozni az időtávlatok demonstrálására (nagyszülők, ismert történelmi 

személyiségek a múltból). Idővonalon lehet a történelmi korokat 

ábrázolni, ezen be lehet mutatni az ismert történelmi eseményeket. 

Ehhez lehet kapcsolni a Föld történetét, ami már millió és  milliárd 

évekkel mérhető. Itt is lehet az idővonalat használni (tk. 6.2. ábra), és 

elhelyezni rajta az emberiség történelmét. Az időtávlatok 

összehasonlításában segít a 6.3. ábra. Ezt nagy méretben a táblára is 

lehet rajzolni.  

Fontos része az órának az utolsó szakasz, amelyben tudatosíthatjuk a 

gyerekekben, hogy a természetes képződmények kialakulásához 

sokszor nagyon hosszú idő kell, az ember pedig gyorsan le tudja 

rombolni.  

Az egész órán elsődlegesen frontális munkaformát javaslunk, mert ezt 

a nehéz témát a legjobb együtt feldolgozni. A munkafüzet egyes 

feladatait a motiváltabb diákok egyedül is megoldhatják. 

7. Hogyan 

számítjuk az 

időt? – 

Összefoglalás  

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv, munkafüzet és melléklet 

● általános iskolai földrajzi atlasz 

● földgömb 

Ajánlott munkaforma: 

● frontális 

● egyéni 

A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

Az összefoglaló témaköreit csoportosan is fel lehet dolgozni. Minden 

csoport kap egy témát (egy alfejezetet a leckéből), amit feldolgoz, 

azután előad a többieknek. Ezzel átismétlik a fejezet ismeretanyagát. A 

fő gyakorlás a tankönyv és a munkafüzet feladatainak megoldása, amit 

egyénileg vagy közösen is el lehet végezni. Az időszámítással 

kapcsolatos társasjátékot (mf. 5. feladat) párosával érdemes játszani. 

Ehhez a fejezethez a tanmenet tervezett ellenőrzést. Javasoljuk, hogy az 

ellenőrzés/tudáspróba elsősorban az időszámítással kapcsolatos gyakorlati alkalmazásokra 

koncentráljon. 
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III. fejezet: A kőzetburok kincsei 

A fejezet céljai: 

 A Föld belő szerkezetének megismerése, az egyes belső gömbhéjak tulajdonságainak 

összevetése.  

 Az ásványi nyersanyagok, az energiahordozók, az ipari nyersanyagok és az ércek 

fogalmának tisztázása, felhasználási lehetőségeik megbeszélése. A nyersanyagok 

csoportosítása.  

 A bányászat környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata. 

 Az ásvány és a kőzet fogalmának megkülönböztetése. 

 Az ásványok és a kőzetek hétköznapi életben való hasznosítási lehetőségeinek 

számbavétele. 

 A kőzetek különböző típusainak megismerése.  

 Az ipari termelés legfontosabb lépéseinek megismerése. 

 A kőolaj és a szilícium felhasználási lehetőségeinek áttekintése.  

 Az érc fogalmának tisztázása, az ércek feldolgozásának lépései. A legfontosabb ércek 

(vasérc, réz, arany, ezüst, bauxit) felhasználásának lehetőségei. 

 Az építőipar legfontosabb nyersanyagainak számbavétele.  

 Az energiahordozók csoportosítása. A fogyó és a megújuló energiahordozók 

megkülönböztetése. 

 A kőszén fajtáinak, valamint a kőolajnak és a  földgáznak a jellemzése.  

 A talaj fogalmának, kialakulásának, lényegi összetevőinek, főbb típusainak megismerése.  

 A talajpusztulás tényezőinek felismerése. 

 A bolygó nyersanyagai végességének belátása, a nyersanyagokkal és az energiával való 

takarékoskodás fontosságának átérzése.  

 A fogyasztás, az ipari termelés és az energiafogyasztás összefüggéseinek belátása.  

Tantárgyi kapcsolódások:  

Földrajz: a Föld keletkezése, a természeti erőforrások 

Biológia: talajlakó állatok 

Kémia: a Föld leggyakoribb elemei, kristályszerkezet, a szén szerkezete és formái 

Informatika: adatgyűjtés az internetről 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő az ellenőrzéssel együtt: 8 óra 

Ebből új ismereteket feldolgozó óra: 5, gyakorló, összefoglaló és ellenőrző óra: 3 

1. 

Nyersanyagok a 

felszínen és a 

mélyben – 

Ismétlés 

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv, munkafüzet és melléklet 

Ajánlott munkaforma: 

● frontális 
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 A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

A lecke jórészt ismétlése és rendszerezése a hatodik osztályban 

tanultaknak. Nagyon fontos az előző évben tanult anyag felelevenítése, 

hogy a fejezet új ismereteit erre lehessen építeni. A lecke alfejezetei 

főként ismétlik a korábban tanultakat (pl. a Föld belső szerkezete), de van, 

amelyik új szempontból rendszerezi azokat (pl. a természeti erőforrásokat 

és a nyersanyagokat). Fontos felismerni az összefüggéseket a Föld belső 

szerkezete, a képződött nyersanyagok és egyéb természetes erőforrások 

és azok bányászata között. A lecke feldolgozása frontálisan történjen, 

alaposan elemezve a tankönyv rendszerező ábráit. Óra végi 

összefoglalónak jó lehet a munkafüzet 5. feladata. 

2. Ásványok és 

kőzetek 

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv és munkafüzet 

● ásványok és kőzetek gyűjteménye: kvarc, kősó, kavics, gránit, 

andezit, bazalt, mészkő, agyag, homok, kőszén, márvány, pala  

● kalapács, tálca 

● pohár, fonál, konyhasó, víz 

Ajánlott munkaforma: 

● frontális 

● csoportos 

A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

Ez a lecke már sok új anyagot tartalmaz (pl. ásvány fogalma, a kőzetek 

csoportosítása). Vannak benne lexikális elemek is, de mindvégig 

hangsúlyozni kell a kőzetek mindennapokhoz kötődését, hasznosítását. 

Ismerjék meg a gyerekek az ásvány és kőzet fogalmát és típusait, de a 

fókusz azon legyen, mire jók ezek nekünk a hétköznapokban. 

A javasolt kísérleteket, vizsgálódásokat érdemes elvégezni. Ezek egyszerű 

kísérletek (sós oldatból sókristály kiválása, kavics széttörése), mert ezek 

által könnyebben megjegyzik a gyerekek az anyagok tulajdonságait.  

A kőzetek rendszerezése, típusainak bemutatása új ismeret a diákok 

számára. Sok képet, példát lehet mutatni a kőzetek felhasználásáról.  

Időt kell szánni arra, hogy sokat tapogassák, vizsgálják a kőzeteket a 

gyerekek. Ezt a munkafüzet 3. feladata segítségével csoportmunkában 

megtehetik. Ennél a feladatnál sem a szakszavak rögzítése a lényeg, 

hanem a kőzetekkel való gyakorlati ismerkedés tanári irányítással.  

A macskakő kőzetének például a Magyar Természettudományi Múzeum 

honlapján is utána lehet nézni (tk. 14. feladat): 

 http://www.nhmus.hu/hu/virtualis-muzeum/titkok-a-fold-alatt/bazalt 

(utolsó letöltés: 2020. szeptember 1.)  

  

http://www.nhmus.hu/hu/virtualis-muzeum/titkok-a-fold-alatt/bazalt
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3. Milyen 

anyagokból 

dolgozik az 

ipar? 

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv és munkafüzet 

● különböző fémekből és műanyagból készült tárgyak (az 

osztályteremből is lehet) 

● QR-kódot olvasó eszköz, internetkapcsolat 

● laptop/PC, kivetítő 

Ajánlott munkaforma: 

● frontális 

● páros 

A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

A lecke egy része ismétlés (pl. ipar, építőipar, ércek fogalma), de ezek most 

tovább bővülnek. Az anyag egyik fontos része az ipari termelés 

folyamatainak megismerése: hogyan kerül a késztermék a boltokba a 

bányától az üzletekig. Ezt a tankönyv folyamatábráinak segítségével végig 

lehet követni. El is lehet játszani a tanteremben ezeket a folyamatokat (pl. 

egy-egy pad lehet egy helyszín). Ebben a leckében is fontos, hogy a 

hétköznapokhoz kötődjön a tananyag. Nézzünk körül, és az osztályban 

használatos tárgyak legyenek a példák. Kiemelt anyagrész a kőolaj 

felhasználása. Hangsúlyozni kell, hogy a műanyagok elterjedése mennyi 

veszélyt rejt magában. Ki kell térni a műanyagok általi 

környezetszennyezés kérdésére, a benzines autókra és az alternatívákra. 

Gyakorláshoz jók a munkafüzet feladatai, amelyeket párosával is meg 

lehet oldani.  

A beton alkotórészeinek a Wikipédián is utána lehet nézni: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Beton (utolsó letöltés: 2020. szeptember 

1.)  

4. Miből 

nyerjük az 

energiát? 

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv és munkafüzet 

● kőszén 

Ajánlott munkaforma: 

● frontális 

A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

A lecke fő eleme az energiahordozók rendszerezése, a kőolaj és kőszén 

keletkezése, valamint a fogyó és megújuló energiahordozók 

összehasonlítása. Az új információkat mindig a hétköznapi ismeretekhez 

kell kötni (pl. mivel fűtünk otthon, mivel főzünk, láttak-e már a gyerekek 

szélerőművet). Nézzük meg a tankönyvi folyamatábrákat (4.2. és 4.3.) a 

kőszén és a kőolaj/földgáz keletkezéséről. A munkafüzet 2. és 5. feladata 

közös gyakorlásként javasolt, a 2. feladatnál az összefüggésekre lehet 

rávilágítani, az 5.-nél pedig újra átnézni az áram útját.  

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Beton
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5. Mitől 

termékeny a 

talaj?  

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv és munkafüzet 

● általános iskolai földrajzi atlasz 

● talajminta edényben 

● QR-kódot leolvasó készülék, internetkapcsolat 

Ajánlott munkaforma: 

 frontális 

 páros 

 csoportos 

A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

A talajról is tanultak már a gyerekek hatodik évfolyamon. Mindenképpen 

ezekkel a korábbi ismeretekkel, ezek felidézésével kezdjük az órát. A talaj 

keletkezésének témájához közösen lehet böngészni a folyamatábrát (tk. 

5.2.). Érdemes bevinni egy kis talajt az órára (pl. cserepes növénnyel vagy 

egy edényben, legjobb, ha többféle színű és minőségű talajt látnak a 

gyerekek egymás mellett). Kapcsolódjanak a mindennapi élethez a talajról 

szóló ismeretek. Összeszedhetik a gyerekek, amit tudnak róla: kell neki víz 

és tápanyag, kapálni kell stb. A talajtípusokra nem kell sok időt szánni, ezt 

a témát elég a tankönyv ábrája (5.5.) alapján feldolgozni. Viszont legyen 

elég idő a talajpusztulás formáiról való beszélgetésre a tankönyv ábrái 

(5.6.) alapján. Ennél a kérdésnél csoportmunkát is lehet alkalmazni, 

például csoportonként javaslatokat kidolgozni a talajpusztulás ellen.  

A komposztálásról szóló videó érdekes lehet a gyerekek számára 

(https://www.youtube.com/watch?v=ws5AlSA4HzU, utolsó letöltés: 

2020. szeptember 1.). A munkafüzet feladatait párosan is el lehet végezni.  

6. Takarékos-

kodjunk a 

nyersanyagok-

kal és az 

energiával! 

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv és munkafüzet 

● QR-kódot leolvasó készülék, internetkapcsolat 

Ajánlott munkaforma: 

 frontális 

 páros 

A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

A lecke fő célja beláttatni a diákokkal, mennyire sok mindenhez 

használunk energiát, és hogy fontos ezzel spórolni, mert a fogyó 

energiahordozók kimerülnek. Itt vissza lehet utalni a nyersanyagok lassú 

keletkezésére a 2. fejezetből, valamint az ásványkincsek és az 

energiahordozók csoportosítására. Az óra lényege a takarékoskodás 

fontosságának megértetése. Ehhez jól lehet használni a 6.4. ábrát. A 

munkafüzet feladatai is főleg az energiatakarékossággal foglalkoznak.  

https://www.youtube.com/watch?v=ws5AlSA4HzU
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Az órát el lehet kezdeni azzal, hogy számba vesszük, mi mindenhez 

használunk energiát (tk. 4. feladat, párban), de ugyanezzel a kérdéssel a 

teremben is körül lehet nézni, közösen megbeszélve.  

A leckében szerepel egy viszonylag egyszerű oszlopdiagram, ami alapján 

tanári irányítással lehet gyakorolni a diagramolvasást. Az osztály 

képességeihez igazodva ez a feladat természetesen kihagyható. 

Az elektromos készülékek energiafogyasztását ezen a honlapon lehet 

összehasonlítani (5. feladat): 

https://www.nkmaram.hu/pages/aloldal.jsp?id=819 (utolsó letöltés: 

2020. szeptember 1.) 

A Föld órája kezdeményezésről itt lehet olvasni: http://www.foldoraja.hu/  

(utolsó letöltés: 2020. szeptember 1.)  

7. A kőzetburok 

kincsei – 

Összefoglalás  

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv, munkafüzet és melléklet 

● QR-kódot leolvasó készülék, internetkapcsolat 

Ajánlott munkaforma: 

 frontális 

 csoportos 

 páros 

 egyéni 

A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

Az összefoglalást lehet csoportokban végezni. Egy csoport kapjon egy 

témakört, amiről összefoglalják a legfontosabb tudnivalókat az osztálynak. 

A témákhoz kapcsolódó kérdéseket közösen meg lehet oldani. 

Bevezetőnek a mozgásos labdajáték ajánlott (1. feladat). A munkafüzet 2. 

és 3. feladata párosan is megoldható. A munkafüzet 5. feladata a rövid 

távú memóriát fejleszti.  

 

IV. fejezet: A víz bolygója 

A fejezet céljai: 

 A víz különböző halmazállapotainak, azok tulajdonságainak számbavétele.  

 Az óceánok és a legfontosabb tengerek megismerése, azok megtalálása a térképen.  

 A tengervíz sokrétű szerepének megismerése, a tengerek és óceánok jelentőségének 

belátása. 

 A folyók útjának követése a forrástól a torkolatig. A különböző torkolattípusok 

megismerése. 

 A folyók és a tavak legfontosabb tulajdonságainak bemutatása.  

 A tavak és a folyók társadalmi-gazdasági szerepének bemutatása. 

https://www.nkmaram.hu/pages/aloldal.jsp?id=819
http://www.foldoraja.hu/
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 A felszín alatti vizek típusainak, azok tulajdonságainak megismerése.  

 A karsztjelenségek (barlangok, cseppkövek) keletkezése. 

 A sarkvidékek és a magashegységek jégborításának összehasonlítása.  

 A földi vízkészletek eloszlásának megismerése. 

 A vízszennyezés típusainak bemutatása, a vizek védelmének lehetőségei.  

 A vizek védelme, a vízzel való takarékoskodás, a vízszennyezés elkerülése 

fontosságának tudatosítása.  

Tantárgyi kapcsolódások:  

Földrajz: tengerek, óceánok elhelyezkedése 

Biológia: vízi élőlények 

Kémia: oldódás, víz tulajdonságai 

Fizika: hőmérséklet (fagyáspont, olvadáspont, forráspont) 

Informatika: adatgyűjtés az internetről 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő az ellenőrzéssel együtt: 7 óra 

Ebből új ismereteket feldolgozó óra: 4, gyakorló, összefoglaló és ellenőrző óra: 3  

1. Körös-körül víz 

– Ismétlés  

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv és munkafüzet 

● egy pohár víz, jégkocka, hajszárító 

● számítógép internetkapcsolattal 

Ajánlott munkaforma: 

● frontális 

● páros 

● egyéni 

A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

A lecke célja egyrészt az ismétlés (a víz körforgása, fő tulajdonságai), 

másrészt annak belátása, hogy mindenhol van víz, és mennyire fontos 

szerepet tölt be az életünkben. Javasoljuk – minél több érzékszervet 

érintő feladattal – tapasztalatot szerezni a vízről: megérinteni, 

megkóstolni a vizet, meg lehet hallgatni a folyó- vagy tengervíz hangját 

az interneten. Meg lehet figyelni a párolgást egyszerű kísérlettel: az 

ablakra lehelni (kicsapódás), utána hajszárítóval fújni (párolgás). Egy 

pohár vízben meg lehet figyelni a jégkocka olvadását. Lehetőség szerint 

a 9. és a 10. számú kísérletet is csinálják meg a gyerekek az osztályban. A 

munkafüzetben is sok gyakoroltató feladat van, amiket akár együtt, akár 

önállóan is elvégezhetnek a gyerekek. A víz világnapjáról itt lehet 

részletesen olvasni: http://vizvilagnap.hu/# (utolsó letöltés: 2020. 

szeptember 1.)  

  

http://vizvilagnap.hu/
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2. Óceánok és 

tengerek 

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv, munkafüzet és melléklet 

● általános iskolai földrajzi atlasz  

● A Föld domborzata falitérkép 

● földgömb 

● pohár víz, só 

Ajánlott munkaforma: 

● frontális 

● csoportos 

● egyéni 

A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

Az óceánok megnevezése és elhelyezése a térképen ismétlés, amit a 

kontinensek ismétlésére is érdemes felhasználni. Falitérképen nézzék 

meg együtt a gyerekek az óceánok és a tengerek elhelyezkedését. A 

munkafüzet ragasztós (1.) feladata is ajánlott ennek gyakorlására. Sokat 

kell használni az atlaszt, minden szóba kerülő topográfiai helyet 

nézzenek meg benne a tanulók. Ezen az órán is javasolt a multiszenzoros 

megközelítés: kóstoljanak sós vizet, hallgassák meg a víz hangját, 

mozogjanak hullámként (tk. 10. feladat). Legyen lehetőségük a 

gyerekeknek arra, hogy elmondhassák élményeiket a tengerről. A 

tengervíz gazdasági-társadalmi szerepét a tankönyv ábrája alapján fel 

lehet dolgozni (2.4. ábra). A munkafüzet feladatai akár egyénileg is 

megoldhatók. 

3. Folyók és 

tavak 

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv és munkafüzet 

● általános iskolai földrajzi atlasz 

● A Föld domborzata és Magyarország domborzata falitérkép 

● homokasztal 

Ajánlott munkaforma: 

● frontális 

● páros 

A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

A lecke sok fogalmat tartalmaz, de ezek közül több ismert lehet már a 

gyerekek számára, amelyekkel sokszor találkozhatnak a mindennapok 

során: pl. árvíz, vízszint, torkolat. A fogalmakat a tananyag feldolgozása 

során kötni lehet a meglévő ismereteikhez vagy a hírekből vett 

szövegekhez (pl. megnőtt a Duna vízszintje). Az ismétlés is sok a 

leckében. Az emléknyomok rögzülésének elősegítésére rajzolhatnak a 

tanulók pl. torkolatot, mellék- és főfolyó hálózatát. Ki lehet próbálni 
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(felállva), melyik a folyó jobb és bal partja. Minden szóba kerülő 

topográfiai fogalmat keressenek meg a gyerekek az atlaszban. Az 

atlaszhoz kötődő feladatokat javasolt az órán közösen megoldani. A 

gyerekek elmondhatják a folyóhoz vagy tóhoz kötődő élményeket. A 

folyók és tavak hasznosítását a tankönyv ábrája (3.5.) alapján fel lehet 

dolgozni. A munkafüzet sok feladatát párosával is megoldhatják. 

Ha nincs az iskolában homokasztal, akkor a tankönyv 3. feladatát 

lehetőség szerint az udvaron is el lehet végezni. 

4. Vizek a felszín 

alatt és jéggé 

fagyva 

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv és munkafüzet 

● általános iskolai földrajzi atlasz 

● ásványvíz palackban 

● jégkocka 

Ajánlott munkaforma: 

● frontális 

● páros 

A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

A felszín alatti vizekkel és a nagy jégborítású területekkel ritkán 

találkozunk – legalábbis keveset látjuk ezeket a saját közegükben. A 

felszín alatti vizeket könnyű közel hozni a gyerekekhez, ha a saját 

tapasztalataikhoz kötjük ezeket.  Meséljenek termálfürdős élményeket, 

vizsgáljanak meg egy ásványvizet, ki látott már gémeskutat, artézi kutat, 

kerekes kutat, ki járt már cseppkőbarlangban. Kívánatos, hogy sok képet 

lássanak a gyerekek,  főleg a sarkvidéki és magashegységi területekről, 

leírás alapján ezeket nehezen tudják elképzelni. A munkafüzet feladatait 

párosan is meg lehet oldani. 

5. Védjük 

vizeinket!  

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv és munkafüzet 

● általános iskolai földrajzi atlasz 

● A Föld domborzata falitérkép 

Ajánlott munkaforma: 

 frontális 

 páros 

 csoportos 

A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

Nagyon fontos tudatosítani a gyerekekben a vizek védelmének, a vízzel 

való takarékoskodásnak, a vízszennyezés elkerülésének fontosságát. 

Tudatosítani, hogy mennyire kevés édesvíz elérhető a Földön. Kapjanak 

lehetőséget a gyerekek a saját ötleteik megfogalmazására: hogyan lehet 
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védeni a vizeket, mit lehet tenni a szennyezés ellen. A földi vízkészletek 

megoszlását fel lehet dolgozni a tankönyv 5.1. ábrája segítségével. Itt 

lehetőség van a vízkészletek százalékos összehasonlítására (matematikai 

kompetencia). A víz útját kövessék végig a tanulók a tankönyv 5.3. ábrája 

és a munkafüzet 3. feladata segítségével. Csoportosan lehet plakátot 

készíteni (mf. 6.), de akár vízvédelmi akciótervet is ki lehet találni 

csoportokban. A munkafüzet gyakorlófeladatait párosával is meg lehet 

oldani.  

6. Összefoglalás – 

avagy mese az 

Esőcseppekről 

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv és munkafüzet 

● általános iskolás földrajzi atlasz 

● A Föld domborzata és Magyarország domborzata falitérkép 

Ajánlott munkaforma: 

 frontális 

 csoportos 

A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

Cél a fejezetben tanultak összefoglalása, ismétlése. Az egész 

összefoglalás egy mesére van felfűzve, de a mese fejezetei elkülönülnek 

egymástól. Lehetőség van kis létszámú csoportokban feldolgozni az 

összefoglalást. Egy csoport kap egy fejezetet, aminek a tartalmát 

elmesélik a többieknek. El is játszhatják, rajzolhatnak is hozzá, így 

játékosan, mesésen zajlik az összefoglalás. Az egyes mesék (fejezetek) 

végén közösen meg lehet beszélni a hozzá kapcsolódó kérdéseket. A 

munkafüzet gyakorlófeladataival alátámasztva a szakszavakat is lehet 

gyakorolni. A munkafüzet 2. kivágós feladatával jól lehet a fogalmakat és 

a meghatározásukat rögzíteni. Javasolt a gyakori térképhasználat.  

Ehhez a fejezethez tartozik ellenőrzés a tanmenetben. Elsősorban a térképes feladatokat 

(óceánok, tengerek, folyók, tavak) és az összefüggések, folyamatok (pl. vízszennyezés, hogyan 

jut a víz a csapba, a víz körforgása, hol találkozhatunk felszín alatti vizekkel) lényegét érdemes 

visszakérdezni: 

V. fejezet: Mi teszi láthatóvá az éghajlatot? 

A fejezet céljai: 

 Az időjárás-előrejelzés értelmezése. 

 A hőmérséklet, a csapadék és a szél legfontosabb tulajdonságainak számbavétele, 

értelmezése. 

 A napsugarak hajlásszöge és az övezetek kialakulása közti összefüggés megértése.  

 Az övezetek elhelyezkedése és legfontosabb jellemzőik. 
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 A felmelegedést befolyásoló tényezők: a domborzat, a felszín anyaga és az óceánoktól 

való távolság szerepének vizsgálata.  

 A mérsékelt övezeten belüli éghajlatok jellemzőinek megismerése.  

 Hazánk, illetve a saját település éghajlatának jellemzése a tanult éghajlati elemek 

alapján. 

 A földrajzi övezetesség összefüggéseinek megértése.  

 A tengerszint feletti magasság és az éghajlati elemek változásának megértése.  

 A népsűrűség és az éghajlati adottságok összefüggéseinek belátása. 

 A tanya, a falu és a város közti különbségek feltárása. A falvak és a városok 

kapcsolatának vizsgálata. 

 A településtípusok kialakulása földrajzi tényezőinek vizsgálata. 

 A városi funkciók felsorolása, értelmezése. 

 A városi élet jellemzőinek vizsgálata. 

Tantárgyi kapcsolódások:  

Földrajz: a Föld alakja, mozgásai, domborzattípusok 

Matematika: mennyiségek kifejezése, összehasonlítása, éghajlati adatokkal való számolás 

(átlag, különbség) 

Biológia: élőlények különböző éghajlatokon 

Fizika: hőmérséklet tulajdonságai 

Kémia: a víz tulajdonságai 

Történelem: városok kialakulása, népességmozgások a történelem során 

Informatika: adatgyűjtés az internetről 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő az ellenőrzéssel együtt: 10 óra 

Ebből új ismereteket feldolgozó óra: 6, gyakorló, összefoglaló és ellenőrző óra: 4 

1. Ha esik, ha fúj – 

Ismétlés  

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv és munkafüzet 

● hőmérő 

● számítógép internetkapcsolattal, kivetítő 

Ajánlott munkaforma: 

● frontális 

● csoportos 

● páros 

● egyéni 

A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

A legfontosabb cél, hogy a gyerekek értelmezni tudják az időjáráshoz, 

éghajlathoz kapcsolódó fogalmakat. Ezeket könnyű a hétköznapi 

élethez kötni: nap mint nap találkoznak velük. Érdemes közösen 

megnézni egy időjárás-előrejelzést interneten vagy újságban. Mit 

tudunk belőle kideríteni? Miért érdekes számunkra? Tanulják meg a 

gyerekek értelmezni a mérőeszközök (hőmérő) jelzéseit, az 
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előrejelzések jeleit. Lehet párosával időjárás -előrejelzést játszani (mf. 

1.). A kísérleteket (hőmérsékletmérés) lehetőleg végezze el az osztály 

közösen, hogy együtt meg lehessen beszélni. Szintén fontos téma, hogy 

hogyan kell reagálni a szélsőséges időjárásra: hőségre, jégesőre, 

szélviharra. Beszéljék meg a gyerekek tanári irányítással, mit tennének 

időjárási veszélyhelyzetekben! A munkafüzeti feladatok gyakoroltatják 

a fogalmakat, ezeket egyedül vagy párosával is el lehet végezni. 

2. Hogy alakultak 

ki az övezetek? 

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv, munkafüzet és melléklet 

● általános iskolai földrajzi atlasz  

● elemlámpa, fekete kartonlap, fehér kréta 

● földgömb 

Ajánlott munkaforma: 

● frontális 

● páros 

● egyéni 

A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

A tanóra legfontosabb célja, hogy megértessük a gyerekkel az övezetek 

kialakulásának és a Föld gömb alakjának összefüggését. A kulcs a 

felmelegedés eltérő mértéke a gömb alakon. Ennek megértéséhez 

elengedhetetlen a gyerekek számára a szemléltetés: kísérlet az 

elemlámpával (tk. 2.1. ábra). Ugyanezt a földgömb segítségével is meg 

lehet mutatni. Vissza kell utalni a Föld mozgásaira, főleg a keringésre, 

hogy az évszakok kialakulását is megértsék. Rögzíteni kell az övezetek 

eltérő tulajdonságait. A három övezet fő tulajdonságait könnyű a 

felmelegedés eltéréséhez kapcsolni. Ezeken kívül még meg kell értetni 

a forró övezet belső tagolódását és a passzátszelet is. Ehhez érdemes 

egy földgömböt rajzolni a táblára, amin a szél mozgása és a felhő- és 

csapadékképződés is szerepel. Erre lehet berajzolni a forró övezet 

öveit. Ide kapcsolódik a munkafüzet 4. feladata. Gyakorlásként a többi 

munkafüzeti feladatot párban vagy egyedül is el lehet végezni. 

3. Mi befolyásolja 

az éghajlatot? 

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv és munkafüzet 

● általános iskolai földrajzi atlasz 

● 2 db üvegpohár, 2 db lábos, 2 db hőmérő, 2 db erős fényű 

lámpa, 1 fehér és 1 fekete kartonlap, víz, talaj 

● Európa domborzata falitérkép 

● homokasztal 
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 Ajánlott munkaforma: 

● frontális 

A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

Ebben a leckében három éghajlat-módosító tényezőt kell megbeszélni: 

domborzat, a felszín anyaga és az óceántól való távolság. Mindegyiket 

be lehet mutatni kísérlettel, demonstrációval, illetve meg lehet 

beszélni. A kísérletek elvégzése nagyon ajánlott. A melegítéses kísérlet 

után a saját tapasztalatokhoz lehet kötni a látottakat: fekete pólóban 

jobban felmelegszünk, mint fehérben. A domborzat szerepét is lehet 

demonstrálni, a munkafüzet 3. feladata segítségével. A három éghajlat-

módosító tényező vizsgálata után Európa példáján kell megbeszélni a 

csapadék és a hőmérséklet változásait. 

4. A változatos 

mérsékelt övezet 

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv és munkafüzet 

● általános iskolai földrajzi atlasz 

● A Föld éghajlata és Európa éghajlata falitérkép 

Ajánlott munkaforma: 

● frontális 

● páros 

A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

Ebben a leckében az előző lecke anyagát kell tudni alkalmazni. 

Elevenítsék fel a gyerekek az övezetek kialakulásának okát, a 

felmelegedést és a mérsékelt övezet jellemzőit. Ki lehet indulni abból, 

hogy milyen nálunk az éghajlat, hogy ha volt valaki másik országban, 

akkor ott milyen volt az időjárás, milyen ismereteik vannak pl. a horvát 

tengerpart éghajlatáról vagy Észak-Európáéról. Az egyes mérsékelt 

övezeti éghajlatokat mindig lehet a magyarországihoz (nedves és száraz 

kontinentális) hasonlítani. Érdemes közösen átnézni az összefoglalás 

táblázatát, kiemelni a különbségeket és a hasonlóságokat. A 

munkafüzet feladatait hasznos párban megoldani. 

5. A földrajzi 

övezetesség 

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv és munkafüzet 

● általános iskolai földrajzi atlasz 

● A Föld éghajlata falitérkép 

Ajánlott munkaforma: 

 frontális 

 páros 
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 A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

A felmelegedéstől függ az éghajlat, és az éghajlattól függ sok minden a 

természeti környezetben: növényzet, állatok, vízjárás, felszínformálás. 

Ezenkívül az emberi tevékenységekre is kihat az éghajlat: a 

mezőgazdaságra, az építkezésre, a ruházkodásra, egyes szokásokra. 

Cél, hogy minél több összefüggést megértsenek a gyerekek. Egyszerű 

példákkal lehet élni: ahol sok az eső, ott dúsabb a növényzet. Fel lehet 

írni a táblára ok-okozati kapcsolatokat. Az éghajlatokhoz kapcsoljunk 

néhány fontos mezőgazdasági terményt. A lecke utolsó részében a 

magassággal változó éghajlatokról van szó. A tankönyvi ábra (5.5.) 

alapján meg lehet nézni a növényzet magassághoz kötődő változását. 

Itt is az összefüggésekre kell koncentrálni: a magassággal csökken az 

átlaghőmérséklet, nő a csapadék mennyisége.  

6. Lakóhelyünk 

jellemzői 

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv és munkafüzet 

● általános iskolás földrajzi atlasz 

● Magyarország közigazgatása falitérkép és a saját település 

térképe 

Ajánlott munkaforma: 

 frontális 

 csoportos 

A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

Ebben a leckében a gyerekek saját lakóhelyük jellemzőiből kiindulva a 

többi településtípust vizsgálják meg, hasonlítják össze. Hatodik 

osztályban már sok mindent tanultak a különböző településekről, 

ezeket kell ebben a leckében feleleveníteni. Csoportmunkában, képek 

alapján (tk. 6.2. ábra) lehet megállapításokat tenni a 

településtípusokról. Tanári irányítással beszélgessenek sokat a 

gyerekek a városi és a falusi élet közti különbségekről. A lakóhely jobb 

megismerésére szolgál a tablókészítés (mf. 3. feladata), amit 

csoportosan is meg lehet oldani. 

7. A tanya és a falu 

világa 

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv és munkafüzet 

● általános iskolás földrajzi atlasz 

● Magyarország közigazgatása falitérkép és a lakóhely térképe 

Ajánlott munkaforma: 

 frontális 

 csoportos 

 páros 
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A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

A tanyák és a falvak életének élményszerű megismerése az óra célja. A 

tankönyvi képek és feladatok is segítenek a településtípusok fő 

jellemzőinek összegyűjtésében. A tankönyv feladataira 

csoportmunkában is lehet keresni a válaszokat. Legyen lehetőségük 

elmesélni a gyerekeknek a saját élményeiket a tanyával és a faluval 

kapcsolatban. A lecke tényanyagának feldolgozásában a munkafüzet 

feladatai is segítenek, ezeket érdemes párosával megoldani, hogy a 

gyerekek tudjanak egymásnak segíteni. 

8. Élet a városban Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv és munkafüzet 

● általános iskolás földrajzi atlasz 

● A Föld országai és Magyarország közigazgatása falitérkép 

Ajánlott munkaforma: 

 frontális 

 csoportos 

 páros 

A lecke feldolgozásának ajánlott módja:  

A városok jellemző vonásait sok beszélgetéssel, példákon keresztül 

lehet feldolgozni a gyerekekkel. Hagyni kell időt arra, hogy ők is 

elmondhassák élményeiket, véleményüket. A tankönyv 5. feladata 

csoportmunkában gondolkodtatja el a diákokat a nagyvárosi élet 

kihívásairól. Érdemes képeket mutatni olyan nagyvárosokról, ahol még 

nem jártak a gyerekek (külföldi metropoliszokról). A munkafüzet 

gyakorlófeladatait páros munkában érdemes megoldani. 

9. Mi teszi 

láthatóvá az 

éghajlatot? – 

Összefoglalás  

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv és munkafüzet 

● általános iskolás földrajzi atlasz 

● A Föld országai falitérkép 

Ajánlott munkaforma: 

 frontális 

 csoportos 

A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

Ennek a fejezetnek a végén is érdemes az összefoglalást 

csoportmunkában feldolgozni, de most minden csoport dolgozzon 

minden fejezettel. Együtt beszéljék meg a kérdéseket, a csoporton 

belül segítve egymást. Fontos az atlaszhasználat a feladatmegoldás 

közben: minden szóba kerülő földrajzi helyet nézzenek meg a gyerekek 

az atlaszban. A munkafüzet első feladatát is meg lehet oldani 

csoportosan.  
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A Mi teszi láthatóvá az éghajlatot című fejezet lezárásaként a tanmenet tartalmaz egy 

ellenőrző órát. Ezt természetesen lehet valóban tudásellenőrzésre szánni, ebben az esetben a 

gyakorlatiasabb ismeretekre kell helyezni a hangsúlyt a számonkérésnél (pl. a hőmérséklet 

mérése, a csapadék jellemzői, az éghajlatok jellemzése, élet a különböző településtípusokon). 

Ellenőrzés helyett azonban plusz gyakorlóórát is be lehet iktatni a fejezet végén.  

VI. fejezet: A termelés és környezeti hatásai 

A fejezet céljai: 

 A természeti adottságok és a termelés összefüggéseinek feltárása. 

 A termelés fogalmának, összetevőinek, folyamatának és következményeinek a 

tisztázása.  

 A gazdasági ágazatok szerepe a termelésben. 

 Kördiagram értelmezése. 

 A termelés részfolyamatainak feltárása a nyersanyagtól egészen a fogyasztóig, illetve 

a szemétlerakóig. 

 A túlzott termelés káros következményeinek feltárása, az abban rejlő egyéni és 

társadalmi felelősség hangsúlyozása. 

 A mezőgazdasági termelés és a természeti feltételek összefüggéseinek feltárása.  

 A növénytermesztés, az állattenyésztés, a halgazdálkodás és az erdőgazdálkodás 

legfontosabb jellemzőinek megismerése. 

 Az ipari termelés területi elhelyezkedése és a természeti adottságok összefüggéseinek 

feltárása.  

 Az ipar legfontosabb ágainak részletes bemutatása. 

 A szállítás gazdasági életben betöltött szerepének bemutatása. 

 A személy- és teherszállítás különböző típusainak összevetése. 

 A szolgáltatások csoportosítása és főbb jellemzőik számbavétele. 

 A hulladékgazdálkodás feladatának tisztázása, a hulladékkezelés lehetőségeinek 

feltárása. 

 Környezettudatos szemlélet kialakítása, a társadalmi és az egyéni felelősség 

tudatosítása a környezetvédelem kérdésében.  

 A környezettudatosság és a fenntarthatóság fogalmának körüljárása.  

 A globális felmelegedés és az éghajlatváltozás okainak és következményeinek 

tisztázása. 

 A gazdasági fejlettség területi különbségeinek feltárása a világban.  

 A fejlett és fejlődő országok jellemzőinek összehasonlítása. 
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Tantárgyi kapcsolódások:  

Földrajz: éghajlatok jellemzői, termesztett növényei; kontinensek adottságai, 

talajadottságok, ásványi nyersanyagok 

Matematika: kördiagram elemzése, százalékszámolás, mennyiségek összehasonlítása  

Informatika: adatgyűjtés az internetről 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő az ellenőrzéssel együtt: 11 óra 

Ebből új ismereteket feldolgozó óra: 8, gyakorló, összefoglaló és ellenőrző óra: 3 

1. Mit és hogyan 

termelünk? – 

Ismétlés  

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv és munkafüzet 

Ajánlott munkaforma: 

● frontális 

● csoportos 

● páros 

A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

Ez egy ismétlő, bevezető lecke. Hatodik évfolyamon már tanultak a 

gazdaság ágazatairól; a természeti erőforrásokról és az 

energiaforrásokról már ebben a tankönyvben is esett szó. Ezeket kell 

most átismételni az anyag jellegéből fakadóan sok beszélgetéssel, 

gyakorlattal. Részletesen vegyék sorra a gyerekek a termelés elemeit 

(Mi kell a termeléshez? tk. 1.1. ábra). Sokszor kell hivatkozni saját 

tapasztalatokra: mivel foglalkozik a család, milyen foglalkozásokat 

ismernek. Sok időt kell hagyni a kördiagram elemzésére. Ez egy 

egyszerű diagram, amelyet részletes tanári útmutatással próbáljanak 

megérteni a tanulók. A kördiagram értelmezéséhez rajzoljunk a táblára, 

vagy szemléltessünk valamilyen kör alakú, szétosztható játékkal. A 

termelés következményeiről is sokat kell beszélgetni a gyerekekkel. Ez 

ismétlés is (pl. nyersanyagok kifogyása), de a túlzott termelés 

leckéjének (következő óra) is előkészíti az ismereteket. A munkafüzet 

feladatait párosan is meg lehet oldani. 

2. A nyersanyagtól 

a fogyasztóig 

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv és munkafüzet 

● számítógép internetkapcsolattal, kivetítő 

● QR-kódot leolvasó készülék 

Ajánlott munkaforma: 

● frontális 

● csoportos 

● egyéni 
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 A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

A lecke első fő gondolata a túlzott termelés veszélyessé válása. Ennek 

tényezőiről volt már szó korábban (pl. a nyersanyagok kimerülése, a 

környezetszennyezés). Új elem ebben a leckében a fogyasztó (mi 

magunk) megjelenése, akin múlik, hogy mennyi terméket állítanak elő 

a gyárak. Beszélgessünk sokat arról, hogyan lehet elkerülni a túlzott 

fogyasztást, hová lehet vinni a felesleges termékeinket.  

A másik fő elem annak tisztázása, hogyan jut el a fogyasztóig a termék. 

Erről is volt már szó, de bizonyos elemek újak: pl. a kereskedő és a 

tárolás. A tankönyvi példákon keresztül (tk. 2.3. és 2.4.) végig kell 

vezetni a termékek útját.  

Csoportmunkában is lehet dolgozni: egy-egy csoport kapjon egy 

terméket, aminek az útját a nyersanyagtól kezdve írja, rajzolja le, ma jd 

mutassa be a többieknek. Lehet tablót is készíteni.  

Érdemes megnézni a farmerkészítésről szóló filmet:  

(https://www.videoman.gr/hu/26883, utolsó letöltés: 2020. 

szeptember 1.). 

A munkafüzet feladatait párban is meg lehet oldani. 

3. Hogyan 

termeljük az 

élelmiszereket? 

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv és munkafüzet 

● általános iskolai földrajzi atlasz 

● A Föld éghajlata falitérkép 

● számítógép internetkapcsolattal 

Ajánlott munkaforma: 

● frontális 

● csoportos 

A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

A mezőgazdaságról és termékeiről nagyon sok saját tapasztalata van a 

gyerekeknek, az órát lehet kezdeni a saját élményeikkel is: kit mit 

termel otthon; van-e tapasztalata állattartással kapcsolatban. Meg 

lehet beszélni, milyen gyümölcsöket, zöldségeket, állatokat 

fogyasztunk leggyakrabban, vajon mit lehet Magyarországon 

megtermelni. (mf. 1., 4.) Közösen meg kell ismerni a művelési módokat 

és állattenyésztési formákat. (mf. 3.) Össze kell kapcsolni a 

terményeket az éghajlatokkal: hol milyen termékek jellemzőek (mf. 2., 

5.). A hal- és az erdőgazdálkodást is hétköznapi példák alapján érdemes  

megismerni: ki horgászik a családban, milyen halakat lehet a hazai 

folyókban fogni; mit készítünk fából? Ezekről érdemes  lehet pókábrát 

készíteni. Csoportmunkában ki lehet dolgozni, hogy miket készítünk 

https://www.videoman.gr/hu/26883
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egy adott mezőgazdasági alapanyagból. Az osztályteremben is körül 

lehet nézni, és megbeszélni, hogy milyen termékeket állítanak elő 

növényekből és állatból (mf. 6.). 

A banánimportnak például itt lehet utánanézni: 

https://tudatosvasarlo.hu/ki-nem-talalnad-honnan-importaljuk-

legtobb-banant/ (utolsó letöltés: 2020. szeptember 1.) 

A hamburger és a gyros összetevőit a Wikipédián is meg lehet találni.  

4. A változatos 

ipar 

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv, munkafüzet és melléklet 

● általános iskolai földrajzi atlasz 

● A Föld országai falitérkép 

● az osztályban található ipari termékek 

● számítógép internetkapcsolattal, kivetítő, QR-kódot leolvasó 

készülék 

Ajánlott munkaforma: 

● frontális 

● csoportos 

A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

Az óra központi kérdése, hogy mire van szüksége az egyes iparágaknak. 

Hol telepednek le (mf. 4.)? Körül kell járni a természeti és társadalmi 

tényezőket, amelyek befolyásolják egy termelő egység letelepedését. 

Ismertebb példákat kell hozni: pl. miért van Magyarországon Audi-gyár. 

A kikötők fontos szerepe kiemelendő, ehhez érdemes megnézni a 

legfontosabb kikötőket a térképen (mf. 5.). Az iparágakat a korábban 

tanultakhoz kell kapcsolni: ércek, energiahordozók, fa, növények, 

állatok. Össze lehet szedni sok ipari terméket az osztályból: könyv, váza, 

élelmiszer, ruha stb. Ezekről közösen állapítsuk meg, hogy melyik iparág 

készítette. Csoportmunkában lehet az a feladat, hogy szedjék össze 

egy-egy iparág jellemző termékeit, alapanyagait, foglalkozásait. Meg 

lehet kérdezni, kinek dolgozik az ipari termelésben családtagja. 

Érdemes megnézni a konzervgyárról szóló filmet 

(https://www.regeweb.hu/foto-es-videogaleria/videok/ (utolsó 

letöltés: 2020. szeptember 1.). A tankönyv összefoglaló táblázata jól 

rendszerez, az óra utolsó perceiben át lehet nézni ismétlésként.  

  

https://tudatosvasarlo.hu/ki-nem-talalnad-honnan-importaljuk-legtobb-banant/
https://tudatosvasarlo.hu/ki-nem-talalnad-honnan-importaljuk-legtobb-banant/
https://www.regeweb.hu/foto-es-videogaleria/videok/
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5. Úton egyik 

helyről a másikra 

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv és munkafüzet 

● általános iskolai földrajzi atlasz 

● A Föld országai, Európa országai, Magyarország közlekedése 

falitérkép 

● számítógép internetkapcsolattal, kivetítő, QR-kód-leolvasó 

Ajánlott munkaforma: 

 frontális 

 csoportos 

A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

A szállítással kapcsolatos témát egyszerű feldolgozni, mert nagyon 

közel áll a gyerekekhez. Könnyű kapcsolódási pontokat találni a saját 

tapasztalataikhoz. Bevezetőként össze lehet gyűjteni járműveket a 

táblára (tk. 3. feladat). Lehet csoportokban is dolgozni. A csoportok 

kapjanak egy-egy szállítási típust, és gyűjtsenek hozzá járműveket, 

szállítható termékeket, egyéb tulajdonságokat. Fontos megbeszélni a 

szállítási módok előnyeit és hátrányait (mf. 4. feladat), és a szállítás 

káros hatásait a környezetre. A térképen meg kell nézni a fő szárazföldi 

és vízi útvonalakat! 

Nagyon tanulságos a hamburgi kikötőben 

(https://www.youtube.com/watch?v=bahH2FVuQyY&t=241s, utolsó 

letöltés: 2020. szeptember 1.), és a légi közlekedésről készült videó 

(https://www.youtube.com/watch?v=Si4WG7TW70U, utolsó letöltés: 

2020. szeptember 1.).  

6. Mit nyújtanak 

nekünk a 

szolgáltatások?  

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv, munkafüzet és melléklet 

Ajánlott munkaforma: 

 frontális 

 csoportos 

 páros 

A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

Ezt a tananyagot is minél inkább a mindennapi élethez kell kötni: 

megnézni, milyen szolgáltatásokkal találkozhatunk a környezetünkben, 

milyen foglalkozások tartoznak ide. Sok az ismétlés ebben a leckében, 

ezeket most rendszerezni kellene. Ebben segít a lecke 

összefoglalásában lévő rendszerező ábra (és a munkafüzet 3. feladata). 

Csoportosan is ajánlott dolgozni: a csoportok egy szolgáltatástípust 

kapnak, amihez konkrét szolgáltatásokat és foglalkozásokat kell 

gyűjteniük (a munkafüzet 5. feladatához hasonlóan). A munkafüzet 

többi gyakorlófeladatát párosan is meg lehet oldani. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bahH2FVuQyY&t=241s
https://www.youtube.com/watch?v=Si4WG7TW70U
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7. Hogyan kezeljük 

a hulladékot? 

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv, munkafüzet és melléklet 

● számítógép internetkapcsolattal, kivetítő, QR-kód-leolvasó 

Ajánlott munkaforma: 

 frontális 

 csoportos 

 páros 

A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

Ismétlésként fel kell eleveníteni a túlzott fogyasztás témáját és a 

termék útját a fogyasztóig. Ennek a leckének a fő célja a hulladékkal 

való helyes bánásmód megtanítása. Tudatosítani kell a műanyagok 

káros hatásait, kialakítani a környezettudatos életmód gyakorlatát. 

Párosan vagy akár csoportokban is ötletelhetnek a gyerekek a 

tankönyvi feladatokon, gondolkodjanak, találjanak ki környezettudatos  

megoldásokat újrahasznosításra, a hulladék csökkentésére. A 

munkafüzetben sok kreatív feladat van, ezeket is lehet párosan vagy 

csoportosan elvégezni. 

Videó a PET-palackok újrahasznosításáról: 

 https://www.youtube.com/watch?v=svdjLTwCiV4 (utolsó letöltés: 

2020. szeptember 1.)  

8. Legyünk környe-

zettudatosak! 

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv és munkafüzet 

Ajánlott munkaforma: 

 frontális 

 páros 

A lecke feldolgozásának ajánlott módja:  

A lecke hangsúlya a fenntarthatóság fogalmán és a globális 

felmelegedés-éghajlatváltozás folyamatán van. Az eddigi ismeretekből 

kell kiindulni, tudatosítani kell az erőforrások végességét, rávilágítani az 

összefüggésekre. Írjunk a táblára ok-okozati kapcsolatokat, a 175. oldal 

szövege alapján. A munkafüzet feladatai alapján lehet a mindennapi 

élethez kötődő feladatokkal gyakorolni, párosan is. 

9. Gazdagok és 

szegények a 

világban 

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv és munkafüzet 

● általános iskolás földrajzi atlasz 

● A Föld országai falitérkép 

Ajánlott munkaforma: 

 frontális 

 páros 

  

https://www.youtube.com/watch?v=svdjLTwCiV4
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 A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

Ebben a leckében a gazdag országokkal hasonlítjuk össze a 

szegényeket. Onnan is kiindulhatunk, hogy a túlfogyasztás és a pazarlás 

a gazdag országokra jellemző, máshol viszont szűkösek a készletek. 

Össze lehet hasonlítani a gyermekek helyzetét a különböző 

országokban. Nézzék meg a diákok az atlaszban a szóba kerülő szegény 

és gazdag országokat (tk. 9.1.). A tematikus térkép értelmezését is lehet 

ezen az ábrán gyakorolni. Nagyon hasznosak az olyan érzékenyítő 

feladatok, mint: képzeld el, milyenek lennének a hétköznapjaid egy 

nyomornegyedben. Ehhez kapcsolódik a munkafüzet 6. feladata. 

Térképes gyakorlás: munkafüzet 4. feladat. 

10. A termelés és 

környezeti hatásai 

– Összefoglalás  

Szükséges eszközök: 

● 7. osztályos tankönyv és munkafüzet 

● általános iskolás földrajzi atlasz 

Ajánlott munkaforma: 

 frontális 

 páros 

A lecke feldolgozásának ajánlott módja: 

Az összefoglalást érdemes csoportokban feldolgozni. A csoportok 

elolvasnak egy-egy alfejezetet, majd elmondják a tartalmát a 

többieknek. Ezek után közösen beszéljék meg az alfejezethez tartozó 

kérdéseket. A munkafüzet feladataival lehet párosával is ismételni. 

 

A fejezet lezárásaként a tanmenet tartalmaz egy ellenőrző órát. Ezt természetesen lehet 

valóban tudásellenőrzésre szánni, ebben az esetben a gyakorlatiasabb ismeretekre kell 

helyezni a hangsúlyt a számonkérésnél. Ellenőrzés helyett azonban plusz gyakorlóórát is be 

lehet iktatni a fejezet végén. 
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A TANKÖNYVBEN ALKALMAZOTT ÚJSZERŰ TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI 

MEGOLDÁSOK 

A munkafüzet mellékletében több kivágós-ragasztós feladat is szerepel. Ezek a feladatok 

szemléletesebbek, jobban tevékenykedtetnek, mint egy sima kitöltős feladat, ezáltal 

könnyebben feldolgozhatóvá válik a tananyag, az ismeretek mélyebb emléknyomot tudnak 

hagyni. A feladatok kivágását a tanár irányítja. Javasoljuk, hogy az aktuális tanóra előtt már 

legyenek kivágva a szükséges mellékletek, hogy ne az órából menjen erre az idő.  

1. Példa: A kőzetburok kincsei – Összefoglalás  

2. feladat. Nyersanyagok. 

a) Vágjátok ki a nyersanyagokat és a kosarakat!  

b) Alkossatok párokat! Osszátok ki egymás között a nyersanyagokat!  

c) Egyesével válasszatok a saját nyersanyagaitok közül, és mondjátok meg, mire lehet 

használni!  

d) Tegyétek a nyersanyagot a megfelelő kosárba! Vannak nyersanyagok, amiket több 

kosárba is lehet tenni! 

A gyerekek úgy tudják a (kivágott nyersanyagokat) a kosarakra tenni, mintha csak valós 

anyagokat pakolnának. 

 

2. Példa: Miért nem azonos mindenhol az idő?  

1. feladat, Napszakok és évszakok eltérése 

a) Vágd ki a földgömböt a Melléklet 5-ből!  

b) Hajtsd össze a földgömböt előbb az Egyenlítő, majd a kezdő hosszúsági kör mentén!  

c) Hajtogasd ki újra a földgömböt! Segítségével válaszolj a kérdésekre! 
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Ha New Yorkban éjszaka van, akkor milyen napszak van 

 Moszkvában: ………………………………….... 

 Rio de Janeiróban (ejtsd riodezsaneiróban): ……………………………… 

 Tokióban: ……………………………………….. 

 Sydney-ben (ejtsd szidniben): ……………………………………... 

Ha Budapesten nyár van, akkor milyen évszak van: 

 Sydney-ben: ……………………………….......... 

 Fokvárosban: ………………………………......... 

 

Az összehajtott földgömbön sokkal könnyebben át tudják látni a félgömböket a diákok, és 

könnyebben tudnak válaszolni az időeltolódással kapcsolatos kérdésekre. Lehet vele 

gyakorolni az időeltolódást, a nappalok és éjszakák változását, a hosszúsági és szélességi 

köröket, az övezetek kialakulását, az évszakok eltolódását. 

Sok játékos feladat is szerepel a tankönyvben és a 

munkafüzetben is. Ezek közé tartoznak a 

memóriajátékok, melyek hatékonyan fejlesztik a rövid 

távú memóriát, de a sok ismétléssel segítenek abban is, 

hogy a tananyag a hosszú távú memóriába kerüljön.  

3. Példa: A változatos ipar.  

6. feladat. Memóriajáték 

a) Vágjátok ki a kártyákat a Melléklet14-ből!  

b) Játsszatok velük memóriajátékot! Csak az 

tarthatja meg a párokat, aki megnevezi a hozzájuk 

tartozó iparágakat is. 
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Sok feladatnál ajánlott a páros vagy kiscsoportos megoldás. Ezek elsősorban a 

munkafüzet feladataira vonatkoznak. Több gyermek együttműködése közben a kooperációs  

készség is sokat fejlődik, az eltérő képességű gyerekek pedig sokat tudnak egymásnak segíteni 

a feladatok megoldásában. A gyengébb képességűek is sokszor könnyebben tanulnak 

társaiktól egy gyakorlat során, mint a tanári magyarázat által.  

Az összefoglalások többségénél a témakörök fontos ismereteit vizuálisan megjelenítve, 

gondolattérképpel szemlélteti a könyv. Ez segíti a rendszerezési képesség erősítését, a 

lényegkiemelést. Több csatornán keresztül (vizuálisan is) rögzít. A gondolattérképes 

megoldások a lecke végi összefoglalásoknál is megjelennek, illetve a törzsszövegen belül is.  

 

Javasoljuk, hogy a gyerekek kerüljék a versengést a közös feladatmegoldásoknál. A feladatok 

ne versenyek legyenek, ahol az számít, ki tud többet, hanem inkább a kooperáció iránti igény 

erősödjön bennük. Segítsenek egymásnak, legyen közös cél, hogy mindenki meg tudja oldani 

a feladatot (pl. tudjon mondani megfelelő fogalmat). Ez a szociális érzékenység erősítésében 

is segít, de abban is, hogy mindenki folyamatosan részt vegyen egy adott feladatban az együtt 

gondolkozás révén. 

A tananyag feldolgozása sokkal több tanári irányítást igényel az enyhe értelmi 

fogyatékos gyerekeknél. Tulajdonképpen minden új anyag, de az ismétlések is tanári 

irányítással történjenek, emellett lehetőség szerint egyénenként is kapjanak segítséget a 

diákok. Viszont a cél az, hogy elboldoguljanak a hétköznapi életben egyedül is, úgyhogy a 

mindennapokat érintő gyakorlati feladatokat próbálják gyakorlás után önállóan megoldani. 

Például legyen képes eldönteni, milyen eszközhöz kell elektromos energia, melyik nyersanyag 

energiahordozó, miket termel az ipar, hogyan kell kezelni a hulladékot, hogyan kell értelmezni 

az időjárás-előrejelzést. 
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