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TÁJÉkOZÓDÁS a FÖlDGÖMBÖn
a földgömbön és a térképen a földrajzi
fokhálózat segítségével tájékozódunk.
a földrajzi fokhálózatot a szélességi és a
hosszúsági körök
alkotják.
Az első térképet, amely már
fokhálózatot is tartalmazott, a görög
erat o sz t he nész
rajzolta meg, aki a
földrajztudomány
egyik legnagyobb
alakja,tudományos
1. ábra: A földgömb
térképészettel és
földméréssel foglalkozott. Ő beszélt először térítőkről, sarkkörökről. Megfigyeléseket, méréseket végzett,
melyekkel a Földgömb alakját bizonyította az időszámításunk előtti 3. században.
a szélességi körök a földgömbön
tényleges körök, a térképen egyenes vonalak. a leghoszszabb, a kiinduló szélességi kör az egyenlítő. Ez a 0. szélességi
kör északi és déli irányban 90-90 fokra,
egy északi és egy déli félgömbre osztja a
földgömböt. az északi és a déli sarkpont
a 90. szélességi kör, amely valójában már
csak egy pont. a szélességi körök iránya
nyugat–keleti, egymással párhuzamosan
futnak. Az Egyenlítőtől északra az északi szélesség körei húzódnak, jelölésük:
é. sz. a déli félgömbön találhatók a déli
szélességi körök, jelölésük: d. sz. A szélességi körök azt mutatják meg, hogy egy
adott hely milyen irányban és hány fok
távolság ra van az Egyenlítőhöz viszonyítva.
néhány szélességi kört elneveztek.
Ezek északról dél felé haladva: északisarkkör, ráktérítő, egyenlítő, Baktérítő,
déli-sarkkör. Az Egyenlítő kivételével
ezeket szaggatott vonalakkal jelzi a térkép,
és többek között az éghajlati övek meghatározásánál vannak segítségünkre. a szé-

lességi köröket a térkép jobb és bal szélén a
körök melletti számok jelzik.
a pontos helymeghatározáshoz szükség volt a függőleges irányú körök megszerkesztésére, amelyek a hosszúsági
körök lettek. Ezek hossza egyenlő, és a
sarkpontokon metszik egymást. a 0. kiinduló hosszúsági kör london egyik külvárosának, greenwich-nek régi, híres
csillagvizsgálóján halad keresztül. Ez az
épület ma csillagászati múzeum.
a hosszúsági körök a földgömböt
nyugati és keleti részre osztják. a kezdő hosszúsági körtől nyugatra a nyugati,
keletre a keleti hosszúságokat találjuk,

2. ábra: A szélességi és hosszúsági körök

jelölésük: ny. h. és k. h. Mindkét irányba
180-180 fokig számozzák a hosszúsági köröket. Ezek a körök 67 kilométerrel rövidebbek, mint az Egyenlítő, mivel földünk
nem pontosan gömb alakú, a sarkoknál
kissé lapított. a hosszúsági körök számai
az Egyenlítő vonalán, ennek hiányában a
térképek alsó és felső szegélyén találhatók. a földrajzi hosszúság azt mutatja meg,
hogy egy hely milyen irányba és hány fok
távolságra van a kiinduló hosszúsági körhöz viszonyítva.
a hosszúsági körök segítségével határozták meg az időzónákat, és ezek
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3. ábra: A Föld időzónáinak térképe

alapján számoljuk ki a helyi időt is. A
nap látszólagos járása következtében
ugyanazon hosszúsági körön ugyanaz a
napszak van, és ugyanabban az időben
delel felette a nap. Ezért a hosszúsági
köröket délköröknek is nevezzük. Két
egymás melletti délkör között 4 perc az
időkülönbség (+ –). A helyi időben történő mindenkori számítás problémáját úgy

oldották fel, hogy a földet 24 időzónára
osztva bevezették a zónaidőt. Egy-egy
időzóna kiterjedése 15 hosszúsági fok.
Az időzónákon belül az órák azonos időt
mutatnak.
a szélességi és hosszúsági körök tehát
együttesen alkotják a földrajzi fokhálózatot, amelynek segítségével a térképen és a
földgömbön tájékozódhatunk.

4. ábra: A földgömb „kiterített rajza”

Tájékozódás a Földgömbön 5
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Munkalap
1. Készíts pókhálóábrát arról, ami a földgömb szóval kapcsolatban eszedbe jut!

földgömb

2. A teljes szöveg elolvasása után minden bekezdésből írjatok ki egy olyan szót,
amely tömören összefoglalja a szövegrész tartalmát!

3. Olvasd el a kapott szöveget!
a) Olvasás közben jelöld szöveged margóján a következőket!
√

Tudom, ismerem, az olvasottak megegyeznek előzetes ismereteimmel vagy feltételezéseimmel.

–

Az olvasottak ellentmondanak előzetes ismereteimnek vagy feltételezéseimnek,
illetve eltérnek azoktól. Ezért a megértés érdekében tisztáznom kell az ellentmondást, utána kell járnom a dolognak.

+

Az olvasottak új információt tartalmaznak számomra, el kell döntenem, fontos-e
tudni, megtanulni.

?

Az olvasottak további kutatásokra vagy kérdésekre ösztönöznek, esetleg nem értem a szövegrészt, tehát segítséget kell kérnem.

*

Az olvasottakról kiegészítő információ jutott eszembe.
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b) T
 ársaiddal készíts közös táblázatot, melyben összegezzétek a csoporttagok megoldásait! A táblázatba a konkrét adatok kerüljenek!
√

–

+

?

*

c) Válaszoljátok meg egy lexikon vagy enciklopédia segítségével a közösen megfogalmazott kérdéseket! (A Baktérítőről és a Ráktérítőről írjatok otthon rövid
elbeszélést!)

4. Tartalma alapján tagold bekezdésekre a szöveget! Mindegyik rész lényegét tömörítsd egy mondatba!
1.
2.
3.
4.
5. Fogalmazz párodnak nyitott mondatokat a bekezdés szövegével kapcsolatban,
majd próbáljátok befejezni egymás mondatait! Utána ellenőrizd a megoldásokat!

tANULÓI MUNK AFÜZET

Tájékozódás a Földgömbön 7

6. 	A szöveg általad kiválasztott kulcsfogalmaiból készíts fogalomkártyát, melynek
egyik oldalán a fogalom, másik oldalán a meghatározás szerepel!

7.

Fogalmazz meg szabályokat az alábbi tulajdonnevek helyesírásával kapcsolatban!
Föld:

Nap:

Greenwich-nek:
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8. 	A 2. ábra és a földrajzi atlaszod segítségével tervezz meg egy képzeletbeli utazást,
melynek állomásai az é. sz. 40°-án vannak! Tervedről készíts útinaplót, melyben
szerepeljenek a városok fő látnivalói is!
9. Olvasd el a kapott szöveget!
a) Olvasás közben jelöld a szöveged margóján a következőket!
√

Tudom, ismerem, az olvasottak megegyeznek előzetes ismereteimmel vagy feltételezéseimmel.

–

Az olvasottak ellentmondanak előzetes ismereteimnek vagy feltételezéseimnek,
illetve eltérnek azoktól. Ezért a megértés érdekében tisztáznom kell az ellentmondást, utána kell járnom a dolognak.

+

Az olvasottak új információt tartalmaznak számomra, el kell döntenem, fontos-e
tudni, megtanulni.

?

Az olvasottak további kutatásokra vagy kérdésekre ösztönöznek, esetleg nem értem a szövegrészt, tehát segítséget kell kérnem.

*

Az olvasottakról kiegészítő információ jutott eszembe.
b) T
 ársaiddal készíts közös táblázatot, melyben összegezzétek a csoporttagok megoldásait! A táblázatba a konkrét adatok kerüljenek!
√

–

+

?

*

c) Válaszoljátok meg egy lexikon vagy enciklopédia segítségével a közösen megfogalmazott kérdéseket! A Baktérítőről és a Ráktérítőről írjatok otthon rövid
elbeszélést!

tANULÓI MUNK AFÜZET
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10. Tartalma alapján tagold bekezdésekre a szöveget! Mindegyik rész lényegét tömörítsd egy címbe!
1.
2.
3.
4.
11. Fogalmazz párodnak nyitott mondatokat a bekezdés szövegével kapcsolatban,
majd próbáljátok befejezni egymás mondatait! Utána ellenőrizd a megoldásokat!
12.	A szöveg általad kiválasztott kulcsfogalmaiból készíts fogalomkártyát, melynek
egyik oldalán a fogalom, másik oldalán a meghatározás szerepel!
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13. Forgasd meg a földgömböt, és találomra bökj rá egymás után négy pontjára!
a) A pontokhoz legközelebb eső városnevekkel egészítsd ki a táblázatot, majd számítsd ki a Magyarországhoz viszonyított helyi időt! Folytasd a táblázatot más
időpontokkal is!
Használd a 3. ábrát!
Magyarország

16:49

b) Az előző adatok figyelembevételével válaszolj a következő kérdésre!
– Felhívhatod-e Ausztráliában élő rokonaidat délután 6 órakor?

– Merre kell elindulnod repülővel Magyarországról, hogy ne veszíts annyi időt az
utazással, mint amennyit maga az út ténylegesen igénybe vesz?

– Mennyit mutat az órád a leszálláskor, ha 14:30-kor indulsz Budapestről Londonba,
és a repülőút 2 órát vesz igénybe?

14. A 2. ábra és a földrajzi atlaszod segítségével tervezz meg egy képzeletbeli utazást,
melynek állomásai a k. h. 40°-án vannak! Tervedről készíts útinaplót, melyben szerepeljenek a városok fő látnivalói is!

tANULÓI MUNK AFÜZET
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Összegzés – közös feladat
15. Az osztály minden tagja válasszon egy párt magának a másik szövegrésszel foglalkozó csoportok tagjai közül! Húzzatok egymástól fogalomkártyákat, és fogalmazzátok meg szóban a meghatározásokat! A kártya megfordításával ellenőrizzétek
magatokat!
16.	Hasonlítsd össze a térkép és a földgömb ábrázolási lehetőségeit! Készíts T-táblázatot a földgömb előnyeiről és hátrányairól! Segítségként figyeld meg a 3. ábrát!

előnyei

hátrányai

17. Randevú a múlttal.
– A szereplők előzetes feladata a három tudós életének és munkásságának áttanulmányozása.
– Az osztály tagjai félkörben elhelyezkednek.
– A „játszók” elhalálozásuk sorrendjében érkeznek a játéktérre: Kopernikusz (1543),
Giordano Bruno (1600), Galilei (1642).
– Bemutatkoznak néhány fontos információval magukról (kor, város, munkásság,
haláluk módja), de nevüket nem árulják el.
– A már bent lévők közül bárki szólhat az újabban érkezőkhöz, kérdezheti munkásságukról .
– Az információk birtokában ki kell találni, hogy kik a szereplők.
– A tudósok elmondhatják, hogy most, „haláluk után” visszatekintve hogyan látják
a történteket és saját felelősségüket.
– Az „élők” feladata, hogy bemutassák a múlt tudósainak, hogy mi történt haláluk
óta a világban, az utókor hogyan használta fel felfedezéseiket, és hogyan vélekednek róluk.
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Értékelőlapok
1. 	Egyéni értékelő lap
1.1. Mondatkiegészítés
– A legfontosabb dolog, amit megtanultam:
– Ami a leginkább tetszett:
– Ami leginkább problémát okozott:
– Akitől a legtöbbet tanultam:
– Amit még szeretnék tudni a témáról:
1.2. Táblázat kitöltése:
Szempontok

A fürtábra
készítésében sok
hasznos ötlettel
vettem részt.
Figyelmesen
elolvastam a rám
eső szövegrészeket.
Átgondoltam,
hogyan építsem fel
mondanivalómat,
hogy társaim minél
jobban megértsék.
Figyelmesen
meghallgattam a
többieket.
Rákérdeztem arra,
amit nem értettem.
Aktívan
vettem részt a
feladatokban.

Igen

Részben

Nem

Tájékozódás a Földgömbön 13
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2. 	Csoportértékelő lap
A csoport neve:
A csoporttag neve:
Ma

dolgozott a leghatékonyabban a csoport jó teljesítményéért.

Ma

volt a legegyüttműködőbb.

Ma

volt a csoport vezetője.

Ma

nagyon jó hozzászólásai voltak.

Ma

magyarázata volt a legvilágosabb.

Csoportunk jól csinálta
A csoport munkájában problémát okozott

Hogy jobbak legyünk, figyelnünk kell arra, hogy

HaZÁnk naGY DOMBVIDÉkE,
a DunÁnTÚlI- DOMBSÁG
a Dunántúli-dombság hazánk déli, délnyugati részének nagy tája. a tájat északról a Zala folyó és a Balaton, keletről a
Sió-csatorna és az Alföld középtája, délről
szintén egy alföldi középtáj, a Dráva-mellék, délnyugatról és nyugatról az országhatár határolja.

1. ábra: A Dunántúli-dombság elhelyezkedése

Területét a térkép barna vagy világosbarna színnel ábrázolja, a magassága sehol sem haladja meg az 500 métert. Felszínformája tehát dombság.
Felszínét a folyóvizek alakították. az
egykor sík felszín a mozgások során feldarabolódott. A Duna és a Rába völgye
felé irányuló vízfolyások pusztító munkát végeztek, a folyók és patakok tágas,
mély, észak–dél irányú völgyeket vájtak.
a felszínt folyami hordalék, majd lösztakaró fedte be. A későbbiek során homokos
üledék és tőzeges területek alakították a
felszínt.
részei: a Zalai-, a Somogyi-, a Tolnai- és a Baranyai-dombság. Területén a
tájakról elnevezett megyék találhatók Zalaegerszeg, Kaposvár, Szekszárd és Pécs
megyeszékhellyel.
a zalai-dombság területét számtalan
völgy teszi változatossá, ezért az „ezer
völgy vidékének” is nevezik. a dombvidék felszínét vastag üledékréteg borítja.
az agyag könnyen felázik, így a domboldalak egy része a völgyekbe csúszik.

a települések a szárazabb dombhátak ra,
az úgynevezett „szegekre” vagy „szerekre” épültek. Erre több település neve is
utal: Zalaegerszeg, Pálfiszeg stb.
Kelet felé haladva a tájegység következő része a somogyi-dombság, melyet vastag lösztakaró borít, míg a délnyugati részét homok takarja. A folyók az Ős-Duna
hordalékából formálták a mai felszínt.
a Tolnai- és a Baranyai-dombság területén a jégkorszakban vastag lösz halmozódott fel. A löszön jó minőségű talaj
képződött, ezáltal hazánk egyik mezőgazdasági szempontból legjelentősebb területe itt található.
a nagyon változatos felszín ellenére a
terület éghajlata kiegyensúlyozott. az alpok hegyláncai felől a nyugati szél szállítja
a bő csapadékot, így a nyugati tájak lényegesen csapadékosabbak és hűvösebbek.
Kelet felé haladva a csapadék mennyisége
csökken, és nő a felmelegedés. A déli részeken a mediterrán hatás a jellemző, itt
a legenyhébb a tél, a tavasz itt köszönt be
legkorábban, megjelennek az első lágyszárú virágok, mint például a hóvirág.
Két jelentős folyóvize határfolyó.
A Zala folyó táplálja a Balatont, a Dráva
összegyűjti az észak ról érkező folyók és
patakok vizét.
Erdőkben igen gazdag tájegység. Elsősorban tölgy- és bükkerdők borítják,
de a mecsek déli lábánál örökzöld, mediterrán növények, valamint az ezüsthárs is
megtalálható. A Balaton déli partját lápok,
mocsári növények teszik változatossá.
Erősíteni kell a dombság területén
található duna–dráva nemzeti park és
az őrségi nemzeti park szerepét is, hisz
a területükön számtalan védett állat- és
növényfajjal találkozunk. ilyen faj a jégmadár, a fekete gólya, a kócsagok, a gémfélék, a récék, a vadtulok, a vidra, védett
növényei pedig a fürtös gyűrűvirág, a
jerikói lonc, a réti iszalag vagy a mocsári
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aggófű. Védettek a körtike fajok, az égerligetek, a békaliliom, a vidrafű, az állatok
közül a kis lile, a billegető cankó, a csíz, a
búbos cinege és a sárgahasú unka.
A gazdag talaj, a kedvező éghajlat, a
felszíni forma kiváló lehetőséget biztosít
a szőlőtermesztésre. Világhírűek a szek-

2. ábra: Őrségi parasztház

szárdi és a villányi borok. Előtérbe kerül
a falusi turizmus, a borutak kialakítása,
az idegenforgalom szerepének növelése.
mindezt az Európai Unió is elvárja hazánktól. Csökkenteni kell a gabonafélék
vetésterületét, hisz már ma is nagy nehé-
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zséget okoz a termés értékesítése és előzetes raktározása.
Jobban ki kell használni az országunkban meglévő erőforrásokat: hőforrásainkat és gyógyvizeinket. Erre már sok
jó példát látunk a Dunántúli-dombság
területén. az állam pályázatokkal segíti
a településeket fürdőik megépítésében,
bővítésében. Ilyen fürdők a Dunántúlidombság területén Harkány, Dombóvár,
gunaras, Zalakaros és Tamási városok
gyógyfürdői.
az éghajlat, a felszín változása azonban új kihívások elé állítja a táj lakóit. a
ritkábban előforduló, de az átlagosnál jóval több csapadékot hozó időszakok megmozdították a löszfalakat. mindehhez az
ember környezetkárosító magatartása is
hozzájárult. Az erdőirtások, a települések csatornahálózatának elhanyagolása,
a vízelvezető árkok nem megfelelő tisztítása miatt mára több településen utcák,
házak, utak, vasutak kerültek veszélybe.
Csak mindannyiunk összefogásával, a
természet erőinek ésszerű kiaknázásával
lehet a kedvezőtlen folyamatokat megállítani, esetleg visszafordítani.
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Munkalap
1. 	A cím alapján miről fog szólni a szöveg?

2. Fogalmazz meg egy olyan alcímet a szöveghez, mely részletesebben utal az olvasmány témájára!

3. Húzd alá, melyik alcím fogalmazza meg leginkább a szöveg várható információit!
A Dunántúli-dombság keletkezése
A Dunántúli-dombság éghajlata
A Dunántúli-dombság növény- és állatvilága
A Dunántúli-dombság természeti és gazdasági jellemzői
4. Tudom, tudni akarom, megtanulom (TTM-táblázat)
a) Töltsd ki önállóan az alábbi táblázatot a Dunántúli-dombsághoz kapcsolódó ismereteid felhasználásával!
Tudom

Tudni akarom

Megtanulom
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b) C
 soportod tagjaival közösen összesítsétek mindazt, amit a témáról már tudtok
és tudni szeretnétek!
A csoportom előzetes
tudása

A csoportom kérdései

Megtanuljuk

c) A közös ellenőrzés során egészítsétek ki a táblázatot a többi csoport ismereteivel
és kérdéseivel is!
Az osztályom előzetes
tudása

Az osztályom kérdései

Megtanuljuk

5. 	Eddigi ismereteid alapján idézd fel, mit jelentenek a szövegben lévő szakkifejezések! Használhatsz kézikönyvet, lexikont is! Hol találkoztál velük?
dombság, megye, határfolyó, éghajlat, mediterrán, lösztakaró
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6. Készíts jelentéstérképet az alábbi fogalomhoz! Az alárendelt fogalmakra gyűjts
példákat a térkép segítségével!
felszínformák

7. 	Szövegtömörítés, tételmondatok
a) Fogalmazd meg egy tömör mondatban az általad olvasott szövegrész tartalmát!
1. csoport:
2. csoport:
3. csoport:
4. csoport:
5. csoport:
6. csoport:
b) Keresd ki az egyes bekezdések legfontosabb mondatát! Ahol nem találod, pró
báld megfogalmazni!
1. csoport:
2. csoport:
3. csoport:
4. csoport:
5. csoport:
6. csoport:
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c) Tedd helyes sorrendbe az egyes szövegrészeket!
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A Dunántúli-dombság fekvése, keletkezése, határai – a 4. csoport feladatai
8.

A fürtábra kiegészítésével ábrázold a Dunántúli-dombság határait!
A megoldáshoz használd fel az 1. ábrát!

Dunántúlidombság

9.

A térkép és a szöveg alapján válaszolj a következő kérdésekre!
– Milyen összefüggés van a térkép színeinek erőssége és a tengerszint feletti magasság közt?
– Milyen összefüggés van a térkép színei és a domborzat közt?

10.	Keresd ki a szövegrész földrajzi neveit (8)! Írd le a tulajdonnevekből -i képzővel
képzett mellékneveket! Milyen helyesírási szabályokat tudsz megfogalmazni az
írásmódjukra vonatkozóan?
Földrajzi nevek:
-i képzős melléknevek:
Szabály 1.:  
Szabály 2.:
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11. 	Készíts T-táblázatot a természet pusztító és építő munkájáról a Dunántúli-dombság
keletkezésének összefoglalására!
pusztító munka

építő munka

12. Foglald össze pókhálóábra segítségével az eddig megismert felszínalakító erőket!
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A Dunántúli-dombság részei, tájegységei – az 1. csoport feladatai
13. 	Egészítsd ki az alábbi meghatározásokat a hiányzó jeggyel a szöveg alapján!
A meghatározott fogalommal:
A

olyan közigazgatási egység, mely az adott megye területi és

gazdasági központja, irányítója.
A legközelebbi nemfogalommal:
Az agyag olyan

, mely hamar felázik, ezért a domboldalak egy

része a völgybe csúszhat.
A megkülönböztető jegyekkel:
A lösz olyan földtakaró, melyen
A nemfogalommal és a megkülönböztető jeggyel:
A talajerózió olyan
14. Keresd ki a szövegrész földrajzi neveit (10)! Írd le a tulajdonnevekből -i képzővel
képzett mellékneveket! Milyen helyesírási szabályokat tudsz megfogalmazni az
írásmódjukra vonatkozóan?
Földrajzi nevek:
-i képzős melléknevek:
Szabály 1.:
Szabály 2.:
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15. Készíts halmazokat az egyes területek hasonló és eltérő tulajdonságainak ábrázolásához!
Somogyi-dombság
Zalai-dombság

Tolnai-dombság
1. ezer völgy vidéke; 2. Pálfiszeg; 3. vastag lösztakaró; 4. Ős-Duna felszínformáló szerepe; 5. agyagos üledék; 6. homok; 7. Kaposvár; 8. mezőségi talaj; 9. talajerózió; 10. száraz
dombhátak; 11. Szekszárd
16. Keress összefüggéseket az életmód és a névadási szokások között!
a) Nézz utána a következő kifejezéseknek a könyvtárban! A meghatározásokhoz
figyeld meg a 2. ábrát!
„szegek” vagy „szerek”:

„talpasház”:

b) Keress még olyan településneveket a térképen, melyek őrzik e régi életmód emlékeit!

24 szövegérTés–szövegalKOTás
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a Dunántúli-dombság éghajlata és vízrajza – a 6. csoport feladatai
17. a tematikus térképek és a szöveg alapján töltsd ki a táblázatot!

Júliusi középhőmérséklet

Januári középhőmérséklet

Napsütéses órák száma

Csapadékmennyiség
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Terület
neve:

júliusi középhőmérséklet

januári középhőmérséklet

napsütéses
órák száma

csapadékmennyiség

Dunántúlidombság
NY
Dunántúlidombság K
A szöveg és a kitöltött táblázat alapján milyen összefüggéseket tudsz megfogalmazni
a földrajzi elhelyezkedés és az éghajlati tényezők között?
Hőmérséklet:
Napsütéses órák száma:
Csapadékmennyiség:
18.	Keresd ki a szövegrész földrajzi neveit (5)! Írd le a tulajdonnevekből -i képzővel
képzett mellékneveket! Milyen helyesírási szabályokat tudsz megfogalmazni az
írásmódjukra vonatkozóan?
Földrajzi nevek:
-i képzős melléknevek:
Szabály 1.:
Szabály 2.:
19. Tervezz meg egy háromnapos túrát a Dunántúli-dombság egy tetszőleges területén! Túranaplódba rögzítsd az egyes napok helyszíneit és eseményeit! Segítségül
használhatod a megadott internetes oldalakat is!
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20. A térkép és a könyvtár segítségével gyűjtsd össze a Dunántúli-dombság tájegységeit! Egyről készíts rövid jellemzést is (ajánlott: Őrség, Göcsej, Mecsek)!
Tájegységek:

Tájleírás:
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A Dunántúli-dombság növény- és állatvilága – a 3. csoport feladatai
21. A szövegben felsoroltakon kívül keress a térkép és a könyvtár segítségével más
nemzeti parkokat hazánk területén! Rajzold le a jelüket! Indokold meg, miért éppen az a motívum szerepel a parkok emblémáin!
a park neve

embléma

indoklás
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22.	Készíts egy-egy jelvényt a Duna–Dráva Nemzeti Park és az Őrségi Nemzeti Park
jelölésére! Magyarázd meg szóban, miért az adott jelet választottad! Ezután keresd
meg a két park valódi jelét, és magyarázd meg a különbséget!
23. Írj rövid vádbeszédet egy olyan ember ellen, aki egy védett madár- vagy állatfajban, növényben kárt tett!
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A Dunántúli-dombság mezőgazdasága és erőforrásai – a 2. csoport feladatai
24. Keresd ki a szövegből, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozásunk miben változtatta meg hazánk gazdasági életét!

25.	Keress minél több olyan összetett szót, amelyben elő- vagy utótagként szerepel a
bor szó!
26.	Keresd ki a szövegrész földrajzi neveit (6)! Írd le a tulajdonnevekből -i képzővel
képzett mellékneveket! Milyen helyesírási szabályokat tudsz megfogalmazni az
írásmódjukra vonatkozóan?
Földrajzi és tulajdonnevek:
-i képzős melléknevek:
Szabály 1.:
Szabály 2.:
27. Készíts reklámszlogeneket a szekszárdi és a villányi borok népszerűsítéséhez!
28. Fogalmazd meg egy utazási iroda szórólapját, amely a vidék egyik leghíresebb
gyógyfürdőjét ajánlja a pihenni és gyógyulni vágyóknak!
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A Dunántúli-dombság területét veszélyeztető tényezők – az 5. csoport feladatai
29. Gyűjtsd össze azokat az emberi tevékenységeket a szövegből és eddigi ismereteidből, amelyek károsíthatják környezetünket! Fogalmazd meg következményeiket is!
tevékenység

következmény

30.	Sorolj fel olyan mezőgazdasági tevékenységeket, eseményeket, melyek azt bizonyítják, hogy az ember életének, táplálkozásának egyik fő feltétele a természet
gondozása, védelme! Ha részt vettél már valamelyiken, írj róla rövid élménybeszámolót!
31.	Gyűjts a szürettel, borral kapcsolatos szállóigéket, közmondásokat, szólásokat a
könyvtár segítségével! Nézz utána a jelentésüknek!
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Összegzés – az összes csoport feladata
32. Olvassátok el a teljes szöveget! A saját szövegrészetekhez alkossatok két állítást,
melynek igazságtartalmát a többi csoport tagjainak kell eldönteni. A választ a szövegből vett mondattal meg is kell indokolni.
4. csoport:

1. csoport:

6. csoport:

3. csoport:

2. csoport:

5. csoport:
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33. Töltsd ki a TTM-táblázat harmadik oszlopát (4./a feladat)!
34.	Készíts vázlatot a szövegről! Használd fel a tételmondatokat és a szövegtömörítő
mondatokat is! Hagyományos vázlatot vagy fürtábrát egyaránt készíthetsz.

35. A következő szemponttáblázat segítségével házi feladatként foglald össze a már
tanult két tájegység jellemzőit! A harmadikkal kapcsolatban jósold meg a tulajdonságokat!
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Szempont

fekvése

határai

keletkezése

részei

éghajlata

vízrajza

növényvilága
állatvilága

gazdasági
élete

veszélyei

védelme

Alpokalja
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Dunántúli-dombság

Dunántúliközéphegység

aZ EGÉSZSÉGES TÁplÁlkOZÁS
Szervezetünk megfelelő fejlődéséhez, az
egészségünk megóvásához egészséges
táplálkozásra van szükség. Ezzel biztosítjuk, hogy szervezetünk a szükséges
tápanyagot megkapja. a táplálékot a szervezet az emésztés során tápanyagokra és
építőanyagokra bontja le, amelyeket sokféleképpen hasznosítunk. már gyermekkorban megalapozódik az, hogy felnőttként egészségesek leszünk-e. mindezt a
következők határozzák meg: a táplálék
összetétele, minősége, energiatartalma, a
táplálék mennyisége, a táplálkozás időbeni eloszlása, a táplálkozás módja. legfon-

1. ábra:
Az emberi szervezet számára szükséges
alapvető tápanyagok

tosabb tápanyagok a fehérjék, a szénhidrátok, a zsírok, az olajok, a vitaminok és
az ásványi anyagok.
a fehérjék testünk legfontosabb építőanyagai. Fehérjét tartalmaznak többek
között a tejtermékek, a tojás, a húskészítmények és a zöldségfélék egy része is, pl.:
borsó, bab stb.
a zsírokat, olajokat, szénhidrátokat
tartalmazó ételeink a szervezet számára

energiát biztosítanak. ilyenek például a
péksütemények, a tésztafélék, az édességek, a sertés- és marhahúsok egy része
is. Ha ezekből többet fogyasztunk, mint
amennyit a szervezetünk felhasznál, a felesleg felhalmozódik. Ez olyan súlyos károsodásokat okozhat, mint a magas vérnyomás, az érelmeszesedés és az elhízás.
a cukorban, ízesítőkben gazdag üdítőitalok, a cukorkák, a csokik, a chips, a hamburger, a gyorsétkezők kínálata mind az
egészséges életmód ellen hat. Káros hatásuk megfelelő odafigyeléssel, rendszeres
testmozgással és szűrővizsgálatokkal elkerülhetővé válna. A túlzásba vitt fogyókúra is súlyos betegségek kialakulásához
vezethet. a remélt eredményeket sokszor
a reklámozott, vény nélküli gyógyszerektől, táplálékkiegészítő csodaszerektől
várják egyre többen. Ezek káros hatása néha csak több év után jelentkezhet.
Mindezt jó időben megelőzni.
a zöldség- és gyümölcsfélék vitaminokban és ásványi anyagokban gazdagok. a nyersen fogyasztott zöldségek és
gyümölcsök jelentős rostanyagokat tartalmaznak, amelyek az emésztést is segítik.
A főtt vagy párolt ételek ez esetben kevésbé egészségesek, mivel a hő hatására a vitamintartalom jó része lebomlik. Ha nem
megfelelő a szervezet vitamintartalma,
csökken az ellenálló képessége, hajlamos
lehet a betegségekre. A téli időszakban
immunrendszerünket savanyú káposzta,
fokhagyma, vöröshagyma fogyasztásával
erősíthetjük. Utóbbiak pozitív hatással
vannak a koleszterin megfelelő szinten
tartására is. itt is igaz, hogy a természetes,
ha lehet, biotermékek fogyasztását nem
helyettesíthetik a vitamintabletták.
Testünk zavartalan működéséhez ásványi sókra is szükség van. ilyen a kalcium, a ﬂuor, a magnézium. Figyelni kell a
só- és cukorfogyasztásra, hisz ez is okoz-
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hat szív- és érrendszeri károsodást. Szervezetünknek naponta 2-3 liter folyadékra
van szüksége. Ennek egy része a táplálékkal, másik része (kb. 1,5 l) közvetlen

2. ábra:
A táplálékpiramis

folyadékbevitellel kerül a szervezetbe. a
legegészségesebbek a szénsavmentes ásványvizek, a gyógyteák és a rostos gyümölcslevek.
az egészséges táplálkozás fontos része
a napi öt étkezés. lényeges a rostban gazdag, kevés szénhidrátot tartalmazó, megfelelő időben és nyugodt körülmények
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között elfogyasztott reggeli. Ezt követheti a tízórai, majd az ebéd, amely mindig
főtt étel legyen, levessel és gyümölccsel.
Uzsonnára valamilyen tejtermék, joghurt,
kefir vagy gyümölcs javasolt, a vacsoránál
pedig nemcsak a mennyiségre és a minőségre kell figyelni, hanem az idejére is;
egy késői, nehéz vacsora az éjszakánkat is
befolyásolhatja.
Figyelni kell arra is, hogy megfelelő időt és körülményeket teremtsünk az
étkezésre. az ízlésesen terített asztal a
jó étvágy és az emésztés fontos feltétele.
az étkezés ne csak táplálkozás, hanem
kikapcsolódás, pihenés is legyen. az étkezés módja, kulturáltsága nemcsak saját
szervezetünk számára fontos, hanem a velünk étkezők számára is. Aki mohón, csúnyán eszik, fal, csámcsog, nagy falatokat
vesz a szájába, kellemetlenné teszi mások
számára is az étkezést, a szervezete pedig
nehezebben emészti meg a táplálékot.
a test a lélek tükre – halljuk ma egyre
többet. Nem elég a testünkre megfelelően
figyelni, ha a lelki egészségünket elhanyagoljuk, hisz ez is egyre több betegség
kialakulásáért felelős. A rendszeres mozgás, a nyugodt, kiegyensúlyozott életvitel
előfeltétele a hosszú életnek. Mindez a mai
rohanó világban nem egyszerű feladat, de
egyre jobban törekedni kell rá.

36 szövegérTés–szövegalKOTás

TERMÉSZETISMERET 6.

Munkalap
1. a folyamatábra segítségével kövesd a táplálék útját a tápcsatornában!
a) Mi történik a táplálékkal az egyes „állomásokon”?
a fontosabbakról készíts gondolattérképet!

szájüreg
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garat és nyelőcső:
gyomor:

vékonybél

vastagbél

b) Előfeltevéseid alapján miről fog szólni a szöveg?

2. 	A szöveg áttekintése után keresd ki a legfontosabb kulcsszavakat!
kulcsszavak

kapcsolódó fogalmak
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a) keress hozzájuk rendelt fogalmakat előzetes ismereteid, a szöveg és a következő
ábra segítségével!

b) rendszerezd ismereteidet az alábbi halmazokban!
a képen láttam.

mindkettőben.

a szövegben olvastam.
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3. Csoportod tagjaival együtt válassz az alábbi szerepek közül!

Szerepkör

Feladata

Idézetkereső

megtalálni a szövegben azokat a részleteket, amelyeket a csoport
hangosan szeretne hallani vagy amelyek érvként szolgálhatnak
a későbbi vitában.

Nyomozó

háttér-információkat keres és nyújt minden, a szöveghez kapcsolódó témában.

Kérdésfeltevő

olyan kérdéseket állít össze, amelyeket a csoport megtárgyalhat
vagy amelyeket ő maga szeretne másokkal megbeszélni.

Szókereső

érdekes, ismeretlen, rejtélyes, fontos vagy új szavakra hívja fel a
csoport figyelmét.

Illusztrátor

képeket rajzol a legfontosabb adatokról, tényekről, és a rajzokat
megvitatja a többiekkel.

Jegyző

rövid feljegyzéseket készít a csoport munkájáról, a megbeszélés
fontosabb gondolatairól vagy a vitában elhangzó érvekről.

Hírnök

beszámol az egész osztálynak arról, hogy mi minden történt a
csoportban.

Küldönc

elmehet más csoportokhoz vagy a tanárhoz, hogy a felmerülő
kérdéseket tisztázza, véleményt cseréljen.
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A fehérjék, a zsírok, olajok és a szénhidrátok – az 1. csoport feladata
4. Olvasd el a szövegrészt és töltsd ki a T-táblázatot! A csoport minden tagja a szerepének megfelelően vegyen részt a munkában!
a) az elhízás:
okai

következményei

b) a fogyókúra:
okai,

következményei

5. Tervezd meg társaiddal a következő szituációt, majd készüljetek fel a vita előadására! A munkában mindenki a szerepkörének megfelelően vegyen részt!
Szituáció: a szülői munkaközösség tagjai ellenzik, hogy az iskola szomszédságában
egy gyorséttermet nyissanak, mert nem akarják, hogy gyermekeik oda járjanak ebédelni.
Vitázó felek: a szülők képviselői és az étteremlánc tulajdonosai.
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6. Állíts össze csoportoddal közösen egy egy hétre való reggeli- és uzsonnaajánlatot!
Az étrendet foglald táblázatba!
reggeli

uzsonna

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

7.

A nyomozó előzetesen gyűjtsön egy hétre szóló fogyókúraterveket és kalóriatáb
lázatokat a magazinokból, női lapokból vagy az internetről! Válasszatok ki egyet,
amely megfelel az egészséges táplálkozás követelményeinek! Választásotokat indokoljátok meg!

42 szövegértés–szövegalkotás 

természetismeret 6.

A vitaminok és az ásványi anyagok – a 2. csoport feladata
8. Olvasd el a szövegrészt! Alkossatok tanulópárokat! A munkában mindenki a szerepkörének megfelelően vegyen részt (l. 5. feladat)!
a) Tanulópároddal keressetek érveket a vegetáriánus életmód mellett és ellen!

mellette

ellene

b) Az azonos téma mellett érvelő csoporttársaiddal alkoss szakértői csoportot!
Egészítsétek ki a T-táblázatot egymás érveivel!
c) Tanulópárodhoz visszatérve vitassátok meg szóban a témát!
d) Az eredményről készítsetek írásbeli beszámolót!
9. 	Az előző feladat eredményeképpen született szövegben keress ok-okozati viszonyokra utaló nyelvtani eszközöket, melyek az érvelésben játszanak fontos szerepet! Húzd alá vagy egészítsd ki őket!
Segítségül figyeld meg a következő mondatokat!
A főtt vagy párolt ételek ez esetben kevésbé egészségesek, mivel a hő hatására a vitamintartalom
jó része lebomlik. Ha nem megfelelő a szervezet vitamintartalma, (akkor) csökken az ellenálló
képessége, (ezért) hajlamos lehet a betegségekre.
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10. Állíts össze csoportoddal közösen egy egy hétre való vacsora és tízórai ajánlatot!
Az étrendet foglald táblázatba!
tízórai

vacsora

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

11.	A nyomozó előzetesen gyűjtsön egy hétre szóló fogyókúraterveket és kalóriatáblázatokat a magazinokból, női lapokból vagy az internetről! Válasszatok ki egyet,
amely megfelel az egészséges táplálkozás követelményeinek! Választásotokat indokoljátok meg!
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az egészséges táplálkozás – a 3. csoport feladata
12. Figyeld meg a táplálékpiramist!

a) ennek alapján jósold meg, miről lesz szó a szövegben!

b) állítsd sorrendbe a tápanyagokat aszerint, hogy melyikből mennyit kell fogyasztani!

13. Csoportod tagjaival készítsetek interjút egy táplálkozási szakemberrel! az információk rendszerezéséhez használjátok a T-táblázatot! a munkában mindenki a
szerepkörének megfelelően vegyen részt (l. 5. feladat)! készüljetek fel az interjú
bemutatására!
Kérdések

válaszok
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14. Állíts össze csoportoddal közösen egy egy hétre való ebédajánlatot! Arra is tegyél
javaslatot, miből nyerhetünk energiát étkezések közben! Az étrendet foglald táblázatba!
ebéd

étkezések közben

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

15. A nyomozó gyűjtsön előzetesen egy hétre szóló fogyókúraterveket és kalóriatáblá
zatokat a magazinokból, női lapokból vagy az internetről! Válasszatok ki egyet,
amely megfelel az egészséges táplálkozás követelményeinek! Választásotokat indokoljátok meg!
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Összefoglalás – közös feladat
16.	Olvasd el a teljes szöveget! Állapítsd meg a következő állítások igazságtartalmát!
Véleményed alátámasztására keresd ki a szöveg megfelelő mondatát, és javítsd ki a
hibát!
A túlzott fehérjefogyasztás érelmeszesedéshez vezethet.

A táplálékok építőanyagokra és tápanyagokra bomlanak le a szervezetben.

A zsírok és az olajok károsak az emberi szervezetre.

A táplálék-kiegészítők fogyasztása serdülőkorban javasolt.

17. A hírnökök a csoport előzetes munkája alapján egészítsék ki az étrendtáblázat
megfelelő oszlopait! A kiegészítésnél ügyelni kell az egyes napok étkezéseinek
harmóniájára!
a) Az új információkat írd a következő oldal táblázatába!
b) Számold ki a kalóriatáblázatok alapján az egyes napokon elfogyasztott táplálék
kalóriatartalmát!
hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

szombat

vasárnap

18. Válasszátok ki szavazással a nyertes fogyókúratervet! Választásotokat indokoljátok!
19. Közzététel: játsszátok el a vitát és az interjút! A vita alatt a másik két csoport tagjai
a sarkok módszer alkalmazásával csatlakozzanak az egyik fél álláspontjához!

vasárnap

szombat

péntek

csütörtök

szerda

kedd

hétfő

reggeli

tízórai

ebéd

uzsonna

vacsora

közben
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Értékelőlapok

1. 	Egyéni értékelőlap
1.1. Mondatkiegészítés
– A legfontosabb dolog, amit megtanultam:
– Ami a leginkább tetszett:
– Ami leginkább problémát okozott:
– Akitől a legtöbbet tanultam:
– Amit még szeretnék tudni a témáról:
1.2. Táblázat kitöltése:
Szempontok

A fürtábra
készítésében sok
hasznos ötlettel
vettem részt.
Figyelmesen
elolvastam a rám
eső szövegrészeket.
Átgondoltam,
hogyan építsem fel
mondanivalómat,
hogy társaim minél
jobban megértsék.
Figyelmesen
meghallgattam a
többieket.
Rákérdeztem arra,
amit nem értettem.
Aktívan vettem
részt a gyakorlati
feladatokban.

Igen

Részben

Nem
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2. 	Csoportértékelő lap
A csoport neve:
A csoporttag neve:
Ma

dolgozott a leghatékonyabban a csoport jó teljesítményéért.

Ma

volt a legegyüttműködőbb.

Ma

volt a csoport vezetője.

Ma

nagyon jó hozzászólásai voltak.

Ma

magyarázata volt a legvilágosabb.

Csoportunk jól csinálta
A csoport munkájában problémát okozott

Hogy jobbak legyünk, figyelnünk kell arra, hogy

kÁROS SZEnVEDÉlYEk
a leggyakoribb káros szenvedélyek a
dohányzás, a mértéktelen alkoholfogyasztás és a kábítószer-élvezet. Ezek a
szerek a véráramba kerülve elsősorban
az idegrendszerre hatnak, és a szervezetben maradandó károsodásokat okoznak.
Többszöri kis adag után a szervezet egyre
többet igényel belőlük, s végül függőséget
okoznak.

a dohányzás
dohányzáskor egyetlen cigaretta elégetése során kb. 2 liter füst keletkezik, s
ugyanakkor 250-300 ml tömény füstöt
szív be szervezetébe a dohányos. a füst
legfontosabb összetevői: a nikotin, a kátrányanyagok és a szén-monoxid. Ezek az
anyagok a szervezetbe épülve visszafordíthatatlan folyamatokat indítanak el. Hazánk világelső a tüdőrákban elhunytak
számát tekintve, s rohamosan emelkedik
a szájüregi daganatokban meghaltak száma is. Bizonyított, hogy évi 28 000 ember
halála a dohányzással függ össze. Az erős
dohányosok közt egyre gyakoribb a szívés érrendszeri megbetegedés, a gégerák,
a magas vérnyomás és a szívinfarktus.
A terhesség idején is dohányzó nők születendő gyermeke már az anyaméhben
károsodik.
a leszokás nem könnyű, ezért rá sem
szabadna szokni! a rossz, sárga, elszínesedett fogak, a szürke arc, a rossz szájszag, a
bőr színének változása mind a dohányzás
következményei. a droghoz hasonlóan a
leszokás idején itt is elvonási tünetek jelentkeznek. Ma már különféle szerek, sőt

1. ábra: Kampány a leszokásért

terápiás kezelések is léteznek a leszokni
vágyók segítésére.
Hazánkban a nem dohányzók védelmére törvény is született, amelyet 2006
januárjától szigorítottuk. A bölcsődékben,
óvodákban, kórházakban még a kijelölt
dohányzóhelyeket is megszüntetik, a többi intézményben a dolgozókra bízzák,
hogy az intézményen belüli kijelölt dohányzóhely megmaradhat-e. Sajnálatos
tény, hogy a nem dohányzó, de a dohányfüstöt belélegző emberek közt egyre több
a fulladásos, allergiás panaszokkal orvoshoz fordulók száma.

az alkoholfogyasztás
Kis mennyiségben látszólag kellemes
hatást fejt ki az alkohol; csökkentheti a
szorongást, oldja a gátlásokat. Rendszeres fogyasztása viszont függőséget okoz,
akár a kábítószer. ilyen esetben már a kis
mennyiség elfogyasztása is lerészegedést
eredményez. mindennek súlyos következményei vannak: idegrendszeri, szívés érrendszeri betegségek, vese- és májkárosodás. Sajnálatosan évről évre nő az
alkoholisták száma a nők és a tizenéves
gyerekek körében is.
Számtalan baleset adódik az ittas
vezetésből, amelyek nagy része halállal
végződik, és sok esetben a vétlen fél halálával. az alkoholista többször tettlegesen
is bántalmazza családját, és a család jövedelmének jó része is az alkoholra megy el.
Ebből is látszik, hogy igen súlyos társadalmi problémáról van szó.
az, aki tisztában van helyzetével, ezen
változtatni is akar, elvonókúrán vehet
részt. Csoportterápiás foglalkozásokon, a
családsegítő szolgálatok bevonásával léphetnek a leszokás útjára, sajnos több-kevesebb sikerrel, hiszen igen nagy a visszaesők száma.
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a kábítószer-élvezet
A különböző felmérések azt mutatják,
hogy az elmúlt években nagyságrendekkel nőtt azoknak a száma, akik 14 évesen
vagy ennél fiatalabb korban próbálták ki
a kábítószert. a 16 éves korosztálynak a
saját bevallása szerint is kb. 30%-a nyúlt
már valamelyik szerhez.
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a kábítószereknek sokféle és igen
súlyos hatása van a szervezetre: hallucinációk, csökkent fájdalomérzet, túláradó
jókedv, látomások, képzetek. a hatás elmúlásával levertség, depresszió, álmatlanság, félelemérzet és sok esetben öngyilkossági szándék jelentkezik.

2. ábra: A partidrogok: playboy, smile, dollár

Míg néhány évvel ezelőtt az úgynevezett diszkó-, vagy partidrogok, az
extasy vagy az amfetaminszármazékok
voltak a legelterjedtebbek, addig napjainkban a marihuanás cigarettákat szívják
a legtöbben. a gyógyszerekkel fogyasztott alkohol és a fiatalok körében egyre
népszerűbb vadkender több országban
népegészségügyi problémává vált. a legkisebb fogyasztói tábort jelenleg még a
kemény drogokat, például a kokaint és a
heroint fogyasztók alkotják. néhány kábítószer esetén már az első vagy második
próbálkozás után függővé válik az egyén.
Van olyan elképzelés is, hogy egy-egy készítmény fogyasztását legalizálni lehetne,
de erre még nincs hajlandóság.

3. ábra: A kokacserje és a kokain

4. ábra: Az LSD

A függőségből nehéz kigyógyulni,
sok a visszaeső, s a szülők, a fogyasztók,
a segítő szervezetek sincsenek még felkészülve a probléma átfogó kezelésére. az
anonimitást biztosító központok, drogambulanciák, rehabilitációs intézmények
mind a gyógyulás egy-egy útját biztosítják, de ez az út nehéz, gyötrelmes, fájdalmas, nagy erőfeszítéseket követel.
a káros szenvedélyek közül csak hármat emeltünk ki, de ebből is belátható,
hogy a testi-lelki egészségünk rajtunk
múlik. Te is eldöntheted, melyik utat választod. Dönts, de jól dönts, hisz ez a döntés egy „életre szól”.
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Munkalap
1. Írj ötsoros verset a következő fogalmakról: dohányzás, alkoholizmus, kábítószer!
CÍM (1 főnév):
LEÍRÁS (2 melléknév):
CSELEKVÉSEK (3 ige vagy igenév):
ÉRZELEM, GONDOLAT (4 szó):
A LÉNYEG ÚJRAFOGALMAZÁSA (1 szó):

A dohányzás
2. „Vak kéz” – az alábbi szövegrész bekezdései nem az eredeti sorrendben vannak a
szövegben.
A leszokás nem könnyű, ezért rá sem szabadna szokni! A rossz, sárga, elszínesedett fogak, a szürke arc, a rossz szájszag, a bőr színének változása mind a dohányzás következményei. A droghoz hasonlóan a leszokás idején itt is elvonási tünetek jelentkeznek. Ma
már különféle szerek, sőt terápiás kezelések is léteznek a leszokni vágyók segítésére.
Hazánkban a nem dohányzók védelmére törvény is született, amelyet 2006 januárjától
szigorítottuk. A bölcsődékben, óvodákban, kórházakban még a kijelölt dohányzóhelyeket is megszüntetik, a többi intézményben a dolgozókra bízzák, hogy az intézményen
belüli kijelölt dohányzóhely megmaradhat-e. Sajnálatos tény, hogy a nem dohányzó, de
a dohányfüstöt belélegző emberek közt egyre több a fulladásos, allergiás panaszokkal
orvoshoz fordulók száma.
Dohányzáskor egyetlen cigaretta elégetése során kb. 2 liter füst keletkezik, s ugyanakkor 250-300 ml tömény füstöt szív be szervezetébe a dohányos. A füst legfontosabb
összetevői: a nikotin, a kátrányanyagok és a szén-monoxid. Ezek az anyagok a szervezetbe épülve visszafordíthatatlan folyamatokat indítanak el. Hazánk világelső a tüdőrákban elhunytak számát tekintve, s rohamosan emelkedik a szájüregi daganatokban meghaltak száma is. Bizonyított, hogy évi 28 000 ember halála a dohányzással függ össze. Az
erős dohányosok közt egyre gyakoribb a szív- és érrendszeri megbetegedés, a gégerák,
a magas vérnyomás és a szívinfarktus. A terhesség idején is dohányzó nők születendő
gyermeke már az anyaméhben károsodik.
a) Keresd ki az egyes bekezdések legfontosabb mondatát!

b) A mondatokat egymás mellé írva állapítsd meg a bekezdések helyes sorrendjét!

c) Miben különbözik a második bekezdés kiemelt mondata a többitől?

tANULÓI MUNK AFÜZET
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3. Tanulópároddal készíts fogalomkártyákat a bekezdések aláhúzott szakkifejezéseiről! Használhatsz értelmező szótárt vagy lexikont is!
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4. Keress számadatokat a szövegből!
5. Fogalmazz a dohányzással kapcsolatos reklámszlogeneket egy dohánytermékeket
gyártó cég kreatív szakembere és a Tüdőrák Alapítvány reklámügynöke nevében!
6. Készíts érvkártyákat a dohányzás ellen!

7. 	Szakértői csoportod tagjaival vitassátok meg a témát. Egy körbeadott papírlapra
egymás után mindenki írjon egy-egy mondatot a dohányzásról. Ez lehet új információ, személyes élmény, érzelem vagy gondolat. A végén beszéljétek meg a leírtakat!
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8. 	A 4. feladatban készített fogalomkártyákkal ellenőrizd tudásod! Keverjétek össze
a szakértői csoport tagjai által készített összes fogalomkártyát és meghatározáskártyát, majd párokban dolgozva felváltva húzzatok belőlük. Egyszer a fogalmat,
egyszer a meghatározást kell megadnotok!
9. Társaiddal együtt fogalmazz két igaz vagy hamis állítást az olvasott szövegrésszel
kapcsolatban!
10. 	RAFT – egy témáról különböző szerepekben
a) Rendezzetek ötletbörzét arról, hogy a dohányzás témájáról feltételezhetően kik
írhatnak bármilyen műfajú írásművet, válasszatok egyet a feladói szerepek közül!

b) Rendezzetek ötletbörzét arról, hogy a dohányzás témájáról feltételezhetően kiknek írhatnak bármilyen műfajú írásművet, és válasszatok egyet a címzett szerepek
közül, mely illeszkedik az a) pontban választott feladóhoz!

c) Rendezzetek ötletbörzét arról, hogy a dohányzás témájáról feltételezhetően milyen műfajú írásművek születhetnek! Válasszatok egyet a műfajok közül, mely illeszkedik az a) és a b) pontban választott feladóhoz és címzetthez!

d) Írjátok meg a választott feladó – címzett - műfaj hármasának megfelelő rövid írásművet!
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Az alkohol
11. „Vak kéz” – az alábbi szövegrész bekezdései nem az eredeti sorrendben vannak a
szövegben.
Számtalan baleset adódik az ittas vezetésből, amelyek nagy része halállal végződik, és
sok esetben a vétlen fél halálával. Az alkoholista többször tettlegesen is bántalmazza
családját, és a család jövedelmének jó része is az alkoholra megy el. Ebből is látszik,
hogy igen súlyos társadalmi problémáról van szó. Kis mennyiségben látszólag kellemes
hatást fejt ki az alkohol; csökkentheti a szorongást, oldja a gátlásokat. Rendszeres fogyasztása viszont függőséget okoz, akár a kábítószer. Ilyen esetben már a kis mennyiség
elfogyasztása is lerészegedést eredményez. Mindennek súlyos következményei vannak:
idegrendszeri, szív- és érrendszeri betegségek, vese- és májkárosodás. Sajnálatosan évről
évre nő az alkoholisták száma a nők és a tizenéves gyerekek körében is.
Az, aki tisztában van helyzetével, ezen változtatni is akar, elvonókúrán vehet részt.
Csoportterápiás foglalkozásokon, a családsegítő szolgálatok bevonásával léphetnek a leszokás útjára, sajnos több-kevesebb sikerrel, hiszen igen nagy a visszaesők száma.
a) Fogalmazd meg a bekezdések tartalmát tömören vagy címszerűen!

b) Ezeket egymás mellé írva állapítsd meg a bekezdések helyes sorrendjét!

12. Tanulópároddal készíts fogalomkártyákat a bekezdés aláhúzott szakkifejezéseiről! Használhatsz értelmező szótárt vagy lexikont is!
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13. 	Nézzetek meg egy kedvelt sörreklámot (pl. Gösser, Soproni Ászok, Heinekken)!
Gyűjtsétek össze, milyen nyelvi és képi eszközökkel próbálja rávenni a nézőket a
sörfogyasztásra!
14. Fogalmazz a bor- vagy sörfogyasztással kapcsolatos reklámszlogeneket egy ilyen
termékeket gyártó cég kreatív szakembere és az Anonim Alkoholisták Szövetségének reklámügynöke nevében!
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15. Készíts érvkártyákat az alkoholfogyasztás ellen!

16. 	Szakértő csoportod tagjaival vitassátok meg a témát. Egy körbeadott papírlapra
egymás után mindenki írjon egy-egy mondatot az alkoholról, az alkoholfogyasztásról! Ez lehet új információ, személyes élmény, érzelem vagy gondolat. A végén
beszéljétek meg a leírtakat!
17. 	A 4. feladatban készített fogalomkártyákkal ellenőrizd tudásod! Keverjétek össze
a szakértői csoport tagjai által készített összes fogalomkártyát és meghatározáskártyát, majd párokban dolgozva felváltva húzzatok belőlük. Egyszer a fogalmat,
egyszer a meghatározást kell megadnotok!
18. Társaiddal együtt fogalmazz két igaz vagy hamis állítást az olvasott szövegrésszel
kapcsolatban!
19. RAFT – egy témáról különböző szerepekben
a) Rendezzetek ötletbörzét arról, hogy az alkoholizmus témájáról feltételezhetően
kik mondhatnak bármilyen műfajú beszédművet! A feladói szerepeket írjátok
fel egy-egy kártyára, majd húzzatok egyet közülük!
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b) Rendezzetek ötletbörzét arról, hogy az alkoholizmus témájáról feltételezhetően kiknek mondhatnak bármilyen műfajú beszédet! Válasszatok az a) pontban
meghatározott feladóhoz címzettet az ötleteitek közül!

c) Rendezzetek ötletbörzét arról, hogy az alkoholizmus témájáról feltételezhetően
milyen műfajú beszédművek születhetnek! Válasszatok az a) és b) pontban meghatározott feladóhoz és címzetthez műfajt az ötleteitek közül!

d) Írjátok meg a kihúzott feladó – címzett – műfaj hármasának megfelelő rövid
beszédművet!

A kábítószer
20. „Vak kéz” – az alábbi szövegrész bekezdései nem az eredeti sorrendben vannak a
szövegben.
A függőségből nehéz kigyógyulni, sok a visszaeső, s a szülők, a fogyasztók, a segítő szervezetek sincsenek még felkészülve a probléma átfogó kezelésére. Az anonimitást biztosító központok, drogambulanciák, rehabilitációs intézmények mind a gyógyulás egy-egy
útját biztosítják, de ez az út nehéz, gyötrelmes, fájdalmas, nagy erőfeszítéseket követel.
A kábítószereknek sokféle, és igen súlyos hatása van a szervezetre: hallucinációk,
csökkent fájdalomérzet, túláradó jókedv, látomások, képzetek. A hatás elmúlásával levertség, depresszió, álmatlanság, félelemérzet és sok esetben öngyilkossági szándék jelentkezik.
Míg néhány évvel ezelőtt az úgynevezett diszkó-, vagy partidrogok, az extasy vagy
az amfetaminszármazékok voltak a legelterjedtebbek, addig napjainkban a marihuanás
cigarettákat szívják a legtöbben. A gyógyszerekkel fogyasztott alkohol és a fiatalok kö
rében egyre népszerűbb vadkender több országban népegészségügyi problémává vált.
A legkisebb fogyasztói tábort jelenleg még a kemény drogokat, például a kokaint és a
heroint fogyasztók alkotják. Néhány kábítószer esetén már az első vagy második próbálkozás után függővé válik az egyén. Van olyan elképzelés is, hogy egy-egy készítmény
fogyasztását legalizálni lehetne, de erre még nincs hajlandóság.
A különböző felmérések azt mutatják, hogy az elmúlt években nagyságrendekkel
nőtt azoknak a száma, akik 14 évesen vagy ennél fiatalabb korban próbálták ki a kábítószert. A 16 éves korosztálynak a saját bevallása szerint is kb. 30%-a nyúlt már valamelyik
szerhez.
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a) Keresd ki az egyes bekezdések kulcsszavait, kifejezéseit!

b) Ezeket egymás mellé írva állapítsd meg a bekezdések helyes sorrendjét!

21. Tanulópároddal készíts fogalomkártyákat a bekezdés aláhúzott szakkifejezéseiről! Használhatsz értelmező szótárt vagy lexikont is!
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22. 	Keress adatokat a szövegből a kábítószer hatásairól! Készíts T-táblázatot!
23. Készíts érvkártyákat a kábítószer fogyasztása ellen!
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24. Szakértő csoportod tagjaival vitassátok meg a témát. Egy körbeadott papírlapra
egymás után mindenki írjon egy-egy mondatot. Ez lehet új információ, személyes
élmény, érzelem vagy gondolat. A végén beszéljétek meg a leírtakat!
25. A 4. feladatban készített fogalomkártyákkal ellenőrizd tudásod! Keverjétek össze
a szakértői csoport tagjai által készített összes fogalomkártyát és meghatározáskártyát, majd párokban dolgozva felváltva húzzatok belőlük. Egyszer a fogalmat,
egyszer a meghatározást kell megadnotok!
26. Társaiddal együtt fogalmazz két igaz vagy hamis állítást az olvasott szövegrésszel
kapcsolatban!
27. RAFT – egy témáról különböző szerepekben
a) Rendezzetek ötletbörzét arról, hogy a kábítószer-fogyasztás témájáról feltételezhetően kiknek írhatnak bármilyen műfajú írásművet! A lehetséges címzetteket
írjátok fel egy-egy kártyára, majd húzzatok egyet közülük!

b) Rendezzetek ötletbörzét arról, hogy a kábítószer-fogyasztás témájáról feltételezhetően kik írhatnak bármilyen műfajú írásművet! Válasszatok az a) pontban
meghatározott címzetthez egy feladói szerepet az ötleteitek közül!

c) Rendezzetek ötletbörzét arról, hogy a kábítószer-fogyasztás témájáról feltételezhetően milyen műfajú írásművek születhetnek! Válasszatok az a) és b) pontban
meghatározott feladóhoz és címzetthez egy műfajt az ötleteitek közül!
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d) Írjátok meg a választott feladó – címzett - műfaj hármasának megfelelő rövid
írásművet!

28. 	Eredeti csoportodba visszatérve olvasd el a teljes szöveget! Mindenki oldja meg
egy másik társa igaz–hamis állításait, a hamisakból alkosson igazakat!
29. 	Eredeti csoporttársaiddal húzzatok egyet az alábbi témák közül! A csoport feladata a téma megvitatása, érvek keresése mellette és ellene. A felkészülés során felhasználhatjátok a 4. és a 22. feladat adatait és a 6., 15., 24. feladat érvkártyáit! A
vita vezetője a kihúzott témával foglalkozó „szakértő” legyen! A vitát elő is kell
adnotok, miközben a hallgatóság a sarkok módszerrel jelzi az egyes érvek erősségét vagy gyengeségét.
A dohányzás magánügy?

A borfogyasztás kultúra?

A könnyű drogokat engedélyeztetni kellene?
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30. 	Otthoni gyűjtőmunkával töltsd ki a táblázat két oszlopát, melyet csoporttagjaiddal
közösen választottatok ki. Készüljetek fel a következő órai prezentációra, melyhez
használjátok fel a szöveg ábráit is! (Minden csoport másik két témát válasszon!)
Fajtája

Szerek

Használata

Tünetei

Hatása

Szipuzás
Kannabis
származékai
Partidrogok
LSD
Ópiumszármazékok
Kokaszármazékok

31. 	Készíts kilépőkártyát a foglalkozás értékelésére az alábbi szempontok felhasználásával!

A legfontosabb dolog, amit megtanultam:

Ami a leginkább tetszett:

Ami leginkább problémát okozott:

Akitől a legtöbbet tanultam:

Amit még szeretnék tudni a témáról:

