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MODULLEÍRÁS
A modul célja

A jel és a jelentés kapcsolatának megismerése, az elvont összefüggések, az ábrák, képek, jelek és a szöveg kapcsolatának értelmezése. Az időbeli és térbeli elvonatkoztatás képességének továbbfejlesztése árnyaltabb és biztosabb képzetek kialakításával.
A természettudományos gondolkozáshoz szükséges képességek
alapozása a természeti folyamatok, összefüggések, törvényszerűségek megismertetésével; Megfigyelésekről, számításokról szóló
beszámoló készítése, a tapasztalatok dokumentálási képességének fejlesztése

Időkeret

45 perc, 1 tanóra

Ajánlott korosztály,
nyelvi szint

11–12 év (6. évfolyam)

Modulkapcsolódási 
pontok

Tantervi kapcsolódások
•• Környezetismeret 1–2. évfolyam: Tájékozódási alapismere
tek
•• Környezetismeret 4. évfolyam: Tájékozódási ismeretek, térképolvasás, térképhasználat, a Földdel kapcsolatos elemi
ismeretek, helye a Világegyetemben, alakja, mozgása
•• Természetismeret 5. évfolyam
•• Földrajz 7., 8., 9. évfolyam
Kereszttantervi kapcsolódások
•• Információs és kommunikációs kultúra – a megismerési,
adatgyűjtési és rendszerezési képesség
•• Hon- és népismeret – a helyi idő hazánkban
Kompetenciaterületen
•• Szociális, életviteli és környezeti kompetencia: az együttműködési képesség fejlesztése, a környezettudatos magatartásra nevelés
Programcsomagon belül
Programcsomagok között
•• 5–12. évf. „B”

Tanári útmutató

A képességfejlesztés 
fókuszai
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Kompetenciaterület
A szövegértés–szövegalkotási kompetencia kiemelt fejlesztési feladatai:

•• A jel és a jelentés közötti kapcsolat tudatosítása, az elvont
összefüggések, az ábrák, képek, jelek és a szöveg kapcsola
tának értelmezése
•• Az előzetes tudás felidézésének, a háttértudás aktivizálásá
nak fejlesztése, az új ismeretek integrálása a meglévő tudásba
•• Kapcsolatkeresési technikák, az analizáló, szintetizáló,
összehasonlító és általánosító, lényegkiemelő képesség fej
lesztése
•• A jelölő és a jelölt közötti kapcsolat megállapítása, a jelek
alkalmazási képességének fejlesztése a szövegértés érde
kében
NAT (2003)
•• „Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése minden műveltségi terület feladata. A nyelv az emberi kommunikáció, a
gondolkodás és a tanulás közege, előfeltétele és legfőbb
eszköze.” (NAT 2003)
•• A különböző műfajú és formájú, nem folyamatos szövegek
értő olvasása; a szövegrész értelmezése az ábra, kép, térkép
által közvetített információkkal együtt. A szövegértés ma
minden szövegtípust érint, „mely magába foglalja a kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztését, beleértve
mind a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását”.
(NAT 2003)
Egyéb műveltségterület
•• Magyar nyelv és irodalom – Földrajzi és tulajdonnevek
helyesírásának szabályai
•• Matematika: A helyi és zónaidő kiszámításával a logikai
képességek fejlesztése, a viszonylagosság fogalmának tudatosítása
•• Földünk-környezetünk – Az időbeli és térbeli tájékozódás
fejlesztése, a lokális és globális gondolkodás képességének
magalapozása
•• Ember a társadalomban – Az ember embertársaihoz és társadalomhoz fűződő viszonyának tudatosítása, a történelmi
személyiségek jelenkorra gyakorolt hatásának bemutatásával a történelmi tudat kialakítása, a kritikai gondolkodás
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Értékelés
Tanórai, szóbeli szöveges értékelés a modul tartalmával kapcsolatban.
Tanórai, szóbeli szöveges értékelés a képességek fejlesztésével kapcsolatban.
A tanórán, a részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban.
Önértékelés az önálló munka eredményének vizsgálatával és egyéni értékelő lappal (melléklet).
Csoportértékelés a csoportértékelő lap szempontjai alapján (melléklet).

Módszertani ajánlás
A természetismeret tankönyv szövegeinek olvasása a 6. évfolyamon olyan nehézségek elé állítja
a tanulókat, amelyekre fel kell készíteni az egyébként jól olvasókat is. Az óra célja, hogy a tanulók képesek legyenek a szöveget, az ábrákat, a térképeket és a képeket együttesen értelmezni.
A szövegmegértési képesség alacsonyabb vagy magasabb szintjén állóknak válasszunk a
felkínált feladatok közül. Olvasni önállóan kell, a szövegértés, a fogalmak tisztázása történik
más-más munkaformában. Nem kötelező a feladatok mindegyikét megoldani, a tanár választhat, képességszint szerint differenciálhat. A munkaformák megválasztásánál az egyéni haladási tempó a legfőbb szempont.
Az eredményesség szempontjából hatékony tanulásszervezési módszer a csoportmunka
alkalmazása, mely a szociális kompetencia, az együttműködő képesség és a kommunikációs
képességek fejlesztésének egyik legjobb eszköze. Ha sikerül a kooperatív tanulási módszerek
valamelyikét alkalmaznunk, nagyon jó eredményt érhetünk el. Különösen indokolt ez a szervezési mód a szövegalkotási feladatok esetében. Az egyes szövegrészek feldolgozása részben
önállóan, részben szakértői csoportok létrehozásával történhet, ahol a tanultak rögzítését jól
szolgálják a tanulók beszámolói az eredeti csoporttársaknak.
A szövegfeldolgozás ezen az órán a közös megbeszélést, illetve a frontális munkát is indokolja.
Ennek az órának tudásközvetítő célja természetes módon összekapcsolódik a kiemelt
képességfejlesztési céllal. Vagyis a szaktanári gondolkodást nem kell háttérbe szorítani, csak
ezen az órán a jel és a jelentés közötti kapcsolat tudatosításával a szövegértési és szövegalkotási
kompetencia fejlesztése válik hangsúlyossá.

Támogatórendszer
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
Alapfelkészítés a szövegértés–szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés).
Ajánlott enciklopédiák:
Babin, V. 1994.
Mini enciklopédia
Passage, Bp.
Dutilleul, H. 2000.
Tudomány: Nagy enciklopédia
Passage. Bp.

Tanári útmutató

Elliot, J. – King, C. 1996.
Enciklopédia gyerekeknek
Park, Bp.
Rosney, C. 1994.  
Usborne természettudományi kisenciklopédia
Park, Bp.
Varley, Carol 1996.
Földrajzi kisenciklopédia
Park, Bp.
Ajánlott szakkönyvek:
Beaumont, É. 1996. Nézd, milyen a Föld!
Passage, Bp.
Beaumont, É. 1998. Nézd, milyen a hegyvidék!
Passage, Bp.
van Cleave, J. 1994.
Könnyű és játékos gyakorlatok a földrajz játékos tanulásához
Spinger Hungarica, Bp.
Cséfalvay Zoltán 1990.
Térképek a fejünkben
Akadémiai Kiadó, Bp.
1000 kérdés 1000 válasz
1995. Alexandra Kiadó, Pécs.
Hann, J. 2000.
Barangolás a tudomány világában
Panemex Kft., Grafo Kft., Bp.   
Hemming, J. 1998.
A nagy felfedezések atlasza
Officina Nova, Bp.
Köthe, R. 1998.
Otthonunk a Föld
Tessloff és Babilon, Bp.
Rockenbauer Pál 1974.
Amiről a térkép mesél
Móra, Bp.
Kapcsolódó linkek:
http://www.nytud.arts.klte.hu/szleng/minitini/tin01.htm
http://www.isi.martfu.hu
http://www.foldrajz.sulinet.hu
www.mimi.hu
www.terkep.lap.hu
www.foldtan.lap.hu
www.taneszkoz.lap.hu
www.foldgombok.com
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1.

1.

Kiemelt készségek,
képességek

asszociációs képesség,
összefüggések felfede
zésének képessége

példák mennyisége

Célcsoport/
A differenciálás
lehetőségei

A teljes szöveg olvasása
•• kulcsszavak keresése

rendszerezőképesség

szövegalkotási
képesség

szabályalkotó-képesség,
tagoló és szövegtömörítő képesség

információkeresés
képessége

értelmező- és jelentéstu
lajdonító képesség,

2. A teljes szöveg elolvasása, a szövegegységek megértése

Pókhálóábra készítése az elő
zetes ismeretek feltárására

1. Előzetes ismeretek feltárása

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben
részletesen kifejtve)

modulVázlat

csoportos,
csoporton belül
egyéni vagy
páros

frontális

Munkaformák

megbeszélés,
illusztrálás

közös megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

tábla,
flipchart,
térképek,
kották,
ábrák,
fényképek,
munkalap (2.) 1.

Eszköz
(mellékletben)
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2.

A szélességi körök – az első
rész feldolgozása
•• a szövegrész önálló olva
sása csoportokban
•• az előzetes ismeretek, az
ellentmondások, új in
formációk, kérdések, kie
gészítések jelölése
•• a konkrét információk
csoportok szerinti össze
sítése
•• önálló anyaggyűjtés
•• narratív szöveg alkotása
•• bekezdésekre
tagolás,
szövegtömörítés
•• nyitott mondatok alkotása és kiegészítése
•• fogalomkártyák készí
tése
•• szabályalkotás
•• útinapló és leíró fogalmazás készítése

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben
részletesen kifejtve)

rendszerezőképesség

szövegalkotási
képesség

szabályalkotó képesség,
tagoló és szövegtömörítő képesség

információkeresés
képessége,

értelmező és jelentéstu
lajdonító képesség

Kiemelt készségek,
képességek

a bekezdések kiosztásánál a csoportok
képességei szerinti
differenciálás,
alkotott szöveg
hosszúsága,
nyitott mondatok,
fogalomkártyák
száma

Célcsoport/
A differenciálás
lehetőségei

csoportos,
csoporton belül
egyéni vagy
páros

Munkaformák

megbeszélés,
illusztrálás

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg,
tábla,
lexikon,
kártyák,
útikönyv,
számítógép,
földgömb,
térkép,
diaképek,
videofilm,
munkalap (2.)
2., 3., 4., 5. a, b, c,
6., 7., 8.

Eszköz
(mellékletben)

Tanári útmutató
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3.

A hosszúsági körök – a máso
dik rész feldolgozása
•• a szövegrész önálló ol
vasása csoportokban
•• az előzetes ismeretek, az
ellentmondások, új információk, kérdések, kiegészítések jelölése
•• a konkrét információk
csoportok szerinti össze
sítése
•• önálló anyaggyűjtés
•• narratív szöveg alkotása
•• bekezdésekre tagolás, szö
vegtömörítés
•• nyitott mondatok alkotása és kiegészítése
•• fogalomkártyák készí
tése
•• útinapló és leíró fogalmazás készítése
•• helyi idő kiszámítása
•• a szöveg tartalma alapján
következtetések levonása

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben
részletesen kifejtve)

rendszerezőképesség

szövegalkotási
képesség

szabályalkotó képesség
tagoló és szövegtömörítő képesség

információkeresés
képessége

értelmező és jelentéstu
lajdonító képesség,

Kiemelt készségek,
képességek

a bekezdések kiosztásánál a csoportok
képességei szerinti
differenciálás,
alkotott szöveg
hosszúsága,
nyitott mondatok,
fogalomkártyák
száma,
következtetések
levonása

Célcsoport/
A differenciálás
lehetőségei

csoportos,
csoporton belül
egyéni vagy
páros

Munkaformák

megbeszélés,
illusztrálás

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg,
tábla,
lexikon,
kártyák,
útikönyv,
számítógép,
földgömb,
világóra,
térkép,
diaképek,
videofilm,
munkalap (2.)
9., 10., 11., 12., 13.
a, b, c, 14.

Eszköz
(mellékletben)
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Kiemelt készségek,
képességek

logikai képességek,
rendszerezőképesség,
vizuális képességek

kreatív szövegalkotási
képesség,
a szituációhoz való alkalmazkodás képessége,
empatikus képességek

A megértés ellenőrzése
•• a teljes szöveg rendsze
rező áttekintése
•• a másik szövegrésszel
kapcsolatos fogalomkár
tyák megbeszélése
•• szóbeli szövegalkotás
•• T-táblázat kitöltése

Kreatív szövegek alkotása
•• kreatív szövegalkotás
•• kérdések megfogalmazása
•• értékelő lapok kitöltése

1.

2.

3. Szövegalkotás, a megértettek alkalmazása

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben
részletesen kifejtve)

szereposztás,
kérdések megfogalmazása

tanári segítséggel
vagy önállóan

Célcsoport/
A differenciálás
lehetőségei

közös munka

csoportok közös
munkája

Munkaformák

szóban

prezentáció

Módszerek

Tanulásszervezés

jelmezek,
kellékek,
lexikon, szócikkek,
életrajzok,
munkalap (2.) 17.,
egyéni és csoportos értékelő lapok
(3.)

flip chart,
kártyák,
munkalap (2.)
15., 16.

Eszköz
(mellékletben)

Tanári útmutató
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A feldolgozás menete
1. Előzetes ismeretek feltárása
Tanári tevékenység

tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása
A földgömbön való tájékozódás témájával a tankönyvi szöveg
alapján ismerkedünk.
Előzetes ismeretek feltárása – közös feladat
Feladat
• a pókhálóábra készítésének magyarázata

Differenciálási lehetőségek
• példák mennyisége
Értékelés
A közös munka szóbeli értékelése a tanár részéről.

•• pókhálóábra készítése az
előzetes ismeretek feltárására
•• a munkalap kapcsolódó
feladatainak megoldása
írásban (1.)

Tanári útmutató
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2. A szövegegységek elolvasása, feldolgozása
Tanári tevékenység

A teljes szöveg olvasása
Kulcsszavak keresése

Értékelés
A közös munka szóbeli értékelése a tanár részéről

tanulói tevékenység

•• a bekezdések elolvasása
•• lényegkiemelés
•• a munkalap kapcsolódó
feladatainak megoldása
írásban (2.)

A szélességi körök – az 1. és a 2. csoport feladata (párhuzamosan a másik két csoport munkájával)
Feladat
•• a csoportbeosztás elkészítése: 1. és 2. csoport: 1–2–3–4.
bekezdés; 3. és 4. csoport 5–6–7–8. bekezdés)
•• a csoport szerepeinek kiosztása (csoportvezető, szóvivő,
tanulópárok kijelölése)
•• a csoportok feladatainak kiosztása
•• a szövegrészek kiosztása (a bekezdések jelölése nélkül)
•• a táblázat szempontjainak magyarázata (5. feladat)
•• a szövegalkotás szempontjainak megadása (tématartás,
vázlat, arányok, pontos információk, érdekes előadás,
időkerethez, szituációhoz való alkalmazkodás)
•• a fogalomkártya bemutatása
•• az útinapló és a leíró szöveg szempontjainak megadása
(tér- és időbeli szempontok, sorrendiség, lényegkiemelés)
•• a gondolattérkép vázlatának bemutatása
Differenciálási lehetőség
•• a bekezdések kiosztásánál a csoportok képességei szerinti differenciálás
•• a feladatok mennyiségi differenciálása a csoport és a
tanulók egyéni képességei szerint (az 5. és 8. feladat
megoldása vagy elhagyása)
•• alkotott szöveg hosszúsága
•• nyitott mondatok, fogalomkártyák száma

Az önálló munka értékelése
Közös ellenőrzés tanári irányítással, kérdések, pótlás.

•• a szövegrészek önálló olvasása csoportokban
•• az előzetes ismeretek, az
ellentmondások, új információk, kérdések, kiegészítések jelölése
•• a konkrét információk
csoportok szerinti össze
sítése
•• önálló anyaggyűjtés
•• narratív szöveg alkotása
•• bekezdésekre tagolás,
szövegtömörítés
•• nyitott mondatok alkotása és kiegészítése
•• fogalomkártyák készítése
•• szabályalkotás
•• útinapló és leíró fogalmazás készítése
•• gondolattérkép készítése
és kiegészítése
•• a munkalap kapcsolódó
feladatainak megoldása
írásban (3., 4., 5. a, b, c, 6.,
7., 8.)
Összehasonlítják megoldásai
kat a helyes megoldásokkal,
ahol szükséges, javítanak.
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tanulói tevékenység

A hosszúsági körök – a 3. és 4. csoport feladata (párhuzamosan a másik két csoport munkájával)
Feladat
•• a csoportbeosztás elkészítése: 1. és 2. csoport: 1–2–3–4.
bekezdés; 3. és 4. csoport 5–6–7–8. bekezdés)
•• a csoport szerepeinek kiosztása (csoportvezető, szóvivő,
tanulópárok kijelölése)
•• a csoportok feladatainak kiosztása
•• a szövegrészek kiosztása (a bekezdések jelölése nélkül)
•• a táblázat szempontjainak magyarázata (13. feladat)
•• a szövegalkotás szempontjainak megadása (tématartás,
vázlat, arányok, pontos információk, érdekes előadás,
időkerethez, szituációhoz való alkalmazkodás)
•• a fogalomkártya bemutatása
•• az útinapló és a leíró szöveg szempontjainak megadása
(tér- és időbeli szempontok, sorrendiség, lényegkiemelés)
•• a gondolattérkép vázlatának bemutatása
Differenciálási lehetőség

•• a bekezdések kiosztásánál a csoportok képességei szerinti differenciálás
•• a feladatok mennyiségi differenciálása a csoport és a
tanulók egyéni képességei szerint (a 11. és a 14. feladat
megoldása vagy elhagyása)
•• alkotott szöveg hosszúsága
•• nyitott mondatok, fogalomkártyák száma
•• következtetések levonása
Az önálló munka értékelése
Közös ellenőrzés tanári irányítással, kérdések, pótlás.

•• a szövegrészek önálló olvasása csoportokban
•• az előzetes ismeretek, az
ellentmondások, új információk, kérdések, kiegészítések jelölése
•• a konkrét információk
csoportok szerinti összesítése
•• önálló anyaggyűjtés
•• narratív szöveg alkotása
•• bekezdésekre tagolás,
szövegtömörítés
•• nyitott mondatok alkotása és kiegészítése
•• fogalomkártyák készítése
•• útinapló és leíró fogalmazás készítése
•• helyi idő kiszámítása
•• a szöveg tartalma alapján
következtetések levonása
•• gondolattérkép készítése
és kiegészítése
•• a munkalap kapcsolódó
feladatainak megoldása
írásban (9., 10., 11., 12., 13.
a, b, c, 14.)
A gondolattérkép elkészítése
után a „három megy, három
marad” technikával megismer
tetik a másik csoporttal fel
adataik megoldását (1. csoport
a 3. csoporttal, 2. csoport a 4.
csoporttal), és a gondolattérkép
kiegészítésével közösen elkészítik a teljes szöveg vázlatát. A két
vázlatot a közzététel során kö
zös munkával összehasonlítják,
saját megoldásukat kiegészítik,
ahol szükséges, javítanak.

Tanári útmutató
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3. Szövegalkotás, a megértettek alkalmazása
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A megértettek ellenőrzése
Feladatok
•• T-táblázat elkészítése
•• a kiválasztott fogalomkártyák megbeszélésének irányítása, lényegkiemelés

A tanulók munkájának értékelése
A megoldások bemutatása alapján.

•• a teljes szöveg olvasása
•• a másik szövegrésszel
kapcsolatos fogalomkár
tyák megbeszélése
•• szóbeli szövegalkotás
•• T-táblázat kitöltése
•• a munkalap kapcsolódó
feladatainak megoldása
szóban és írásban (15.,
16.)

Kreatív szövegek alkotása
Feladatok
•• a szövegalkotás szempontjainak megfogalmazása: téma
tartás, vázlat, arányok, pontos információk, érdekes előadás, időkerethez, szituációhoz való alkalmazkodás
•• a kreatív szövegalkotáshoz lexikonszócikkek kiválasztása a három tudósról
•• a drámajáték irányítása
•• az értékelő lapok elkészítése
Differenciálási lehetőség

•• a feladatok mennyiségi differenciálása a csoport és a
tanulók egyéni képességei szerint (a 17. feladat megoldása vagy elhagyása)

•• kreatív szövegalkotás a
tudósok, fizikusok, csillagászok nagy felfede
zéseiről
•• kérdések megfogalmazása
•• a munkalap kapcsolódó
feladatainak megoldása
szóban (17.)
•• az értékelő lapok kitöltése (3. melléklet)
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Tájékozódás a földgömbön
A földgömbön és a térképen a földrajzi fokhá
lózat segítségével tájékozódunk. A földrajzi
fokhálózatot a szélességi és a hosszúsági körök
alkotják.
Az első térké
pet, amely már
fokhálózatot is tar
talmazott, a görög
Eratoszthenész raj
zolta meg, aki a
földrajzt udomány
egyik legnagyobb
alakja, tudományos
térképészettel és
földméréssel fog1. ábra: A földgömb
lalkozott. Ő beszélt
először térítőkről,
sarkkörökről. Megfigyeléseket, méréseket
végzett, melyekkel a Föld gömb alakját bizonyította az időszámításunk előtti 3. században.
A szélességi körök a földgömbön tényleges
körök, a térképen egyenes vonalak. A leghosz
szabb, 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 sark
pont 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 távolságra van az Egyenlítőhöz viszonyítva.
Néhány szélességi kört elneveztek. Ezek
északról dél felé haladva: Északi-sarkkör,
Ráktérítő, Egyenlítő, Baktérítő, Déli-sarkkör.
Az Egyenlítő kivételével ezeket szaggatott vo
nalakkal jelzi a térkép, és többek között az éghajlati övek meghatározásánál vannak segítségünkre. A szélességi köröket a térkép jobb
és bal szélén a körök melletti számok jelzik.
A pontos helymeghatározáshoz szükség
volt a függőleges irányú körök megszerkeszté-

sére, 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 nyuga
ti és keleti részre osztják. A kezdő hosszúsági körtől nyugatra a nyugati, keletre a keleti
hosszúságokat találjuk, 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 térké-

2. ábra: A szélességi és hosszúsági körök

pek 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 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 szá-

Tájékozódás a Földgömbön 17

Tanári útmutató

3. ábra: A Föld időzónáinak térképe

4. ábra: A földgömb „kiterített rajza”

mítás 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.
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Munkalap és megoldókulcs
1.

Készíts pókhálóábrát arról, ami a földgömb szóval kapcsolatban eszedbe jut!

az egész
földet ábrázolja

szélességi
körök vannak rajta

színes

arányos
föld
gömb

hosszúsági
köröket tartalmaz

nem használja a térképjeleket

2.

a városokat nem jelöli
a Föld
mozgását is modellezi

A teljes szöveg elolvasása után minden bekezdésből írjatok ki egy olyan szót, amely tö
mören összefoglalja a szövegrész tartalmát!
fokhálózat, gömb alak, szélességi körök, hosszúsági körök, időzónák
A szélességi körök – az első rész olvasása az 1. és a 2. csoport feladata
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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 szöveg
részt, tehát segítséget kell kérnem.

*

Az olvasottakról kiegészítő információ jutott eszembe.

b) Társaiddal készíts közös táblázatot, melyben összegezzétek a csoporttagok megoldása
it! A táblázatba a konkrét adatok kerüljenek!

√
•• földrajzi
fokhálózat
•• Egyenlítő

–

+

•• hosszúság i
és szélességi
körök
•• északi és dé
li sarkpont
•• 90°

?

•• Honnan kapta a
nevét a Baktérítő és
a Ráktérítő?
•• Ki állította először,
hogy a Föld göm
bölyű?
•• Magyarország
milyen irányba és hány fok
távolságra van
az Egyenlítőhöz
képest?

*
•• Kopernikusz
munkássága

c) Válaszoljátok meg egy lexikon vagy enciklopédia segítségével a közösen megfogalma
zott kérdéseket! (A Baktérítőről és a Ráktérítőről írjatok otthon rövid elbeszélést!)
4. 	Tartalma alapján tagold bekezdésekre a szöveget! Mindegyik rész lényegét tömörítsd egy
mondatba!
– A földrajzi fokhálózat
– Eratoszthenész munkássága
– Az Egyenlítő
– A szélességi körök nevei, jelölése és szerepük
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Differenciálási lehetőség

Fogalmazz párodnak nyitott mondatokat a bekezdés szövegével kapcsolatban, majd próbáljá
tok befejezni egymás mondatait! Utána ellenőrizd a megoldásokat!
1–2. bekezdés:
– Eratoszthenész azért volt a földrajztudomány egyik legnagyobb alakja, mert ő készített
először olyan térképet, amelyen már a fokhálózat is szerepelt.
– A földrajzi fokhálózat azért fontos, mert megkönnyíti a tájékozódást.
3. bekezdés:
– Az Egyenlítőt más néven kiinduló szélességi körnek hívjuk, mert ez a leghosszabb szélességi kör, és innen számozzuk észak–déli irányban a többit.
– A szélességi körök segítenek a tájékozódásban, mert megmutatják, hogy egy adott hely
milyen irányba és hány fok távolságra van az Egyenlítőhöz viszonyítva.
4. bekezdés:
– Bizonyos köröket a térképen szaggatott vonallal jelölünk, mert így tudjuk megkülönböztetni őket a többi szélességi körtől.
– A szélességi körök legfontosabb szerepe az éghajlati övek határainak kijelölése.
6.

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

földrajzi fokhálózat

A földrajzi szélességi és hosszúsági
körök által alkotott hálozat, melynek segítségével a Föld bármely
pontja meghatározható.

szélességi kör

Az Egyenlítővel párhuzamos 90-90
kör valamelyike.

Egyenlítő

A Földet két egyenlő félgömbre osz
tó szélességi kör, melynek síkja merőleges az összekötő egyenesre.

sarkkör

Az északi és a déli szélességi kör.
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7.

Fogalmazz meg szabályokat az alábbi tulajdonnevek helyesírásával kapcsolatban!
Föld: az égitest említésekor nagy kezdőbetűvel, köznévi értelemben kisbetűvel írjuk, pl. talpalatnyi
föld
Nap: az égitest említésekor nagy kezdőbetűvel, köznévi értelemben kisbetűvel írjuk, pl. rossz napom
van
Greenwich-nek: azokhoz az idegen tulajdonnevekhez, amelyek végződését másképp ejtjük, mint ahogy
írjuk, a toldalékot kötőjellel kapcsoljuk

8.

Differenciálási lehetőség

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 váro
sok fő látnivalói is!
Útvonal: Washington, Madrid, Ankara, Peking
A hosszúsági körök – a második rész olvasása az 3. és a 4. csoport feladata
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) Társaiddal készíts közös táblázatot, melyben összegezzétek a csoporttagok megoldása
it! A táblázatba a konkrét adatok kerüljenek!

√
•• földrajzi
fokhálózat
•• hosszúsági
körök
•• időzónák,
helyi idő

-

•• rövidebbek,
mint az
Eg yenlítő

+

•• hosszúsági
körök
hossza
egyenlő
•• Greenwich
múzeuma
•• 90°, 4 perc

?

•• Miért éppen
Greenwich?
•• Hogy függ
össze egymással a tér és
az idő?

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

10.	Tartalma alapján tagold bekezdésekre a szöveget!
Mindegyik rész lényegét tömörítsd egy címbe!
– A kiinduló hosszúsági kör
– A hosszúsági körök jellemzői és jelölése
– A hosszúsági körök szerepe az időszámításban: időzónák, helyi idő, zónaidő
– A szélességi és a hosszúsági körök együttes szerepe
11. Differenciálási lehetőség
Fogalmazz párodnak nyitott mondatokat a bekezdés szövegével kapcsolatban, majd próbáljá
tok befejezni egymás mondatait! Utána ellenőrizd a megoldásokat!

1. bekezdés:
– A hosszúsági körökre azért volt szükség, hogy pontosan lehessen meghatározni a földrajzi helyeket.
–

A hosszúsági körök abban különböznek a szélességi köröktől, hogy egyforma hosszúak.

3. bekezdés:
– A hosszúsági körök azért rövidebbek, mint az Egyenlítő, mert a Föld nem teljesen gömb
alakú, hanem a két végén kissé lapított.
–

A hosszúsági körök segítenek a tájékozódásban, mert megmutatják, hogy egy hely milyen irányba és hány fok távolságra van a kiinduló hosszúsági körhöz viszonyítva.

4–5. bekezdés:
– A hosszúsági köröket azért nevezzük délköröknek, mert a Nap látszólagos járása következtében ugyanazon hosszúsági körön ugyanaz a napszak van, és ugyanabban az
időben delel felette a Nap.
–

Az időzónákon belül az órák azonos időt mutatnak, mert a délkörök közötti 4 perc különbséget az azonos időzónán belül nem veszik figyelembe, helyette a zónaidőt alkalmazzák.

Tájékozódás a Földgömbön 23

Tanári útmutató

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

hosszúsági kör

A Föld felületén a tájékozódás segítségére fölvett, a sarkokat metsző körök egyike.

időzóna

Az a földrajzi terület, amelyen belül
az időmérés egységes.

zónaidő

Valamely időzónában érvényes
időszámítás.

helyi idő

Egy égitestnek az adott hely délkörén való áthaladása alapján számított
idő.

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

Los Angeles

7:49

Szöul

00:49

Kairó

17:49

Bangkok

22:49
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b) Az előző adatok figyelembevételével válaszolj a következő kérdésre!
– Felhívhatod-e Ausztráliában élő rokonaidat délután 6 órakor?
Nem, mert náluk akkor éjjel három óra van.
– Merre kell elindulnod repülővel Magyarországról, hogy ne veszíts annyi időt az utazással,
mint amennyit maga az út ténylegesen igénybe vesz?
nyugati irányba
– Mennyit mutat az órád a leszálláskor, ha 14:30-kor indulsz Budapestről Londonba, és a
repülőút 2 órát vesz igénybe?
15:30-at, tehát egy óra az időnyereség

14. Differenciálási lehetőség
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!
Útvonal: Moszkva, Damaszkusz, Addisz-Abeba, Nairobi

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

térbeli ábrázolást ad.
az egész világot egyszerre mutatja.
a földrajzi körök kör alakúak.
Pontos ábrázolás.
A földrészek egymáshoz való viszonyát jobban
ábrázolja.
Dinamikus ábrázolás (mozgás).

hátrányai

nem képes az apró részletek bemutatására.
nem látszik az úthálózat.
nem jelöli az ipart és az ásványkincseket.
csak egy szempontból ábrázol (földrajzi).
nincsenek tematikus fajtái (pl. népesség).

Tanári útmutató

Tájékozódás a Földgömbön 25

17. Differenciálási lehetőség
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 túlvilágiaknak, mi történt haláluk óta a világban,
az utókor hogyan használta fel felfedezéseiket és hogyan vélekednek róluk.
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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 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

Hazánk nagy dombvidéke,
a Dunántúli-dombság

A tájegységekhez tartozó ismeretek séma
szerintirendszerezése, a szövegalkotáshoz
szükséges algoritmus kialakítása

Hazánk nagy dombvidéke... 29
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MODULLEÍRÁS
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály,
nyelvi szint
Modulkapcsolódási 
pontok

A témakör algoritmus szerinti feldolgozása, a szöveg struktúrájának megértése, séma kialakítása. Az előzetes tudás felidézésének, a háttértudás aktivizálásának fejlesztése, az új ismeretek
integrálása a meglévő tudásba
90 perc, 2 tanóra
11–12 év (6. évfolyam)
Tantervi
•• Környezetismeret 3. évfolyam:  Hazánk, Magyarország
•• Környezetismeret 4. évfolyam: A Dunántúli-dombság és
az Alpokalja
•• Természetismeret 5. évfolyam: Hazánk éghajlata
•• Földrajz 7., 8., 9. évfolyam
Kereszttantervi
•• Információs és kommunikációs kultúra – Az adatgyűjtési
és szövegalkotási képességek fejlesztése
•• Hon- és népismeret – Hazánk nagy tájának természeti,
gazdasági és kulturális jellemzői
•• Környezeti nevelés – A környezet veszélyei és védelme
Kompetenciaterület
•• Szociális, életviteli és környezeti kompetencia: Az együttműködési képesség fejlesztése, a környezettudatos magatartásra nevelés
Programcsomagon belül
Programcsomagok között
•• 5–12. évf. „B”
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fókuszai
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Kompetenciaterületi

••
••
••
••
••
••

A szövegértés–szövegalkotási kompetencia kiemelt fejlesztési feladatai:
A folyamatos szöveg algoritmus szerinti feldolgozása, a
szöveg struktúrájának megértése, séma kialakítása
Az előzetes tudás felidézésének, a háttértudás aktivizálásá
nak fejlesztése, az új ismeretek integrálása a meglévő tudásba
Kapcsolatkeresési technikák, a lényegkiemelő képesség
fejlesztése
Ábrák, képek és a szöveg kapcsolatának értelmezése, beszámoló készítése
Kapcsolatkeresési technikák, az analizáló, szintetizáló, ös�szehasonlító és általánosító, lényegkiemelő képesség fejlesztése
A jelölő és a jelölt közötti kapcsolat megállapítása, a jelek
alkalmazási képességének fejlesztése

NAT (2003)
•• „Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése minden műveltségi terület feladata. A nyelv az emberi kommunikáció, a
gondolkodás és a tanulás közege, előfeltétele és legfőbb
eszköze.” (NAT 2003)
•• A különböző műfajú és formájú, nem folyamatos szövegek
értő olvasása; a szövegrész értelmezése az ábra, kép, térkép által közvetített információkkal együtt. A szövegértés
ma minden szövegtípust érint, „mely magába foglalja a
kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztését, beleértve mind a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül
felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását”. (NAT 2003)
Egyéb műveltségterületi
•• Magyar nyelv és irodalom – A földrajzi és a tulajdonnevek
helyesírásának szabályai
•• Földünk-környezetünk – Az időbeli és térbeli tájékozódás
fejlesztése, a lokális és globális gondolkodás képességének
magalapozása
•• Ember a társadalomban – Az ember embertársaihoz és a
társadalomhoz fűződő viszonyának tudatosítása, a történelmi személyiségek jelenkorra gyakorolt hatásának bemutatásával a történelmi tudat kialakítása, a kritikai gondolkodás fejlesztése
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Értékelés
Tanórai, szóbeli szöveges értékelés a modul tartalmával kapcsolatban.
Tanórai, szóbeli szöveges értékelés a képességek fejlesztésével kapcsolatban.
A tanórán a részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban.
Önértékelés az önálló munka eredményének vizsgálatával és egyéni értékelő lappal (melléklet).
Csoportértékelés a csoportértékelő lap szempontjai alapján (melléklet).

Módszertani ajánlás
A természetismeret tankönyv szövegeinek olvasása a 6. évfolyamon olyan nehézségek elé állítja a tanulókat, amelyekre fel kell készíteni az egyébként jól olvasókat is. Az óra célja, hogy a
tanulók képesek legyenek a földrajzi témájú szövegek algoritmus szerinti feldolgozására, a természetföldrajzi és gazdaságföldrajzi szempontokból álló séma rögzítésére, a szöveg, az ábrák és
a képek együttes értelmezésére.
A szövegmegértési képesség alacsonyabb vagy magasabb szintjén állóknak válasszunk a
felkínált feladatok közül. Olvasni önállóan kell, a szövegmegértés, a fogalmak tisztázása történik más-más munkaformában. Nem kötelező a feladatok mindegyikét megoldani, a tanár választhat, a képességszint szerint differenciálhat. A munkaformák megválasztásánál az egyéni
haladási tempó a legfőbb szempont.
Az eredményesség szempontjából hatékony tanulásszervezési módszer a csoportmunka
alkalmazása, mely a szociális kompetencia, az együttműködő képesség és a kommunikációs
képességek fejlesztésének egyik legjobb eszköze. Ha sikerül a kooperatív tanulási módszerek
valamelyikét alkalmaznunk, nagyon jó eredményt érhetünk el. Különösen indokolt ez a szervezési mód a szövegalkotási feladatok esetében. Az egyes szövegrészek feldolgozása részben
önállóan, részben párok vagy csoportok létrehozásával történhet, ahol a tanultak rögzítését jól
szolgálják a tanulók egyéni beszámolói is.
A szövegfeldolgozás az óra elején és végén a közös megbeszélést, illetve a frontális munkát
is indokolja.
Ennek az órának tudásközvetítő célja természetes módon összekapcsolódik a kiemelt képességfejlesztési céllal. Vagyis a szaktanári gondolkodást nem kell háttérbe szorítani, csak ezen
az órán az ismeretterjesztő földrajzi témájú szövegek algoritmusának tudatosítása, a bekezdések
és szövegrészek sorrendjének, összefüggéseinek gyakoroltatása áll a középpontban.

Támogatórendszer
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés).
Ajánlott enciklopédiák:
Babin, V. 1994.
Mini enciklopédia
Passage, Bp.
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Dutilleul, H. 2000.
Tudomány: Nagy enciklopédia
Passage, Bp.
Elliot, J. – King, C. 1996.
Enciklopédia gyerekeknek
Park, Bp.
Rosney, C. 1994.
Usborne természettudományi kisenciklopédia
Park, Bp.
Varley, Carol 1996.
Földrajzi kisenciklopédia
Park, Bp.
Ajánlott szakkönyvek:
Az időjárás
Tudománytár gyerekeknek
1990. Móra, Bp.
Barczi Attila, Lóczy Dénes, Penszka Károly 2001.
Dunántúli-dombság, Balaton-medence. In: Magyarország tájai
Környezetvédelmi és Környezetgazd. Felsőoktatásért Alapítvány, Gödöllő
Barczi Attila, Lóczy Dénes, Penszka Károly 2001.
Dunántúli-dombság, Külső-Somogy. In: Magyarország tájai
Környezetvédelmi és Környezetgazd. Felsőoktatásért Alapítvány, Gödöllő
Barczi Attila, Lóczy Dénes, Penszka Károly 2001.
Dunántúli-dombság, Mecsek és Tolna-Baranyai-dombvidék. In: Magyarország tájai
Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Felsőoktatásért Alapítvány, Gödöllő
Berkes Péter 1977.
Várható időjárás
Móra, Bp.
van Cleave, J. 1994.
Könnyű és játékos gyakorlatok a földrajz játékos tanulásához
Spinger Hungarica, Bp.
Elsom, D. 2000.
Időjárás. Bemutatjuk a világot
Szukits, Szeged
1000 kérdés 1000 válasz
1995. Alexandra Kiadó, Pécs.
Goncarenko, S. U. 1985.
Meteorológiáról mindenkinek
Műszaki Könyvkiadó, Bp.
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Hevesi Attila 1997.
Természetföldrajzi kislexikon
PannonKlett, Bp.
Hubai József. 1992.
Magyarország erőforrásainak geográfiája
Tankönyvkiadó, Bp.
Kotnyek István 1997.
Talált tájaim
Pannon tükör könyvek Zalatour, Zalaegerszeg
Magyarország. Földrajzi album
1992. Móra, Bp.
Próbáld Ferenc: Változik-e éghajlatunk?
Gondolat zsebkönyvek
Tüskés Tibor 1978.
Magyarország. Képes földrajz
Móra, Bp.
Videofilmek, számítógépes dokumentumok, diafilmek:
Tóth Csaba, Zámbori Zoltán 2000 (szerk.): Földrajzi képek
Alisma oktatási csomag. Hegyvidéki Tavainkért
Környezetvédő Egyesület
Miskolc. CD-ROM
Hazai tájakon. 12 diakocka (kód: 996).
Diafilmgyártó Kft. www.dia.lap.hu, www.diafilm.hu
Kapcsolódó linkek:
www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv/1997/9716/diak/foci/foci.html
www.mwk.iif.hu/MEK/Kalandra/html/zk48.htm
http://ttt.tr.hu/mozgalom
http://www.smmi.hu/termtud/termorok/start.htm
http://csomalin.csoma.elte.hu/~toti/szertar/mo/index.htm
http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/ttkuj/16het/foldrajz/topografia.html
http://www.westpa.hu
www.anp.hu, www.bfnpi.hu, www.ddnp.hu, www.dinpi.hu, www.ferto-hansag.hu,
www.hnp.hu, www.knp.hu, www.kmnp.hu, www.sulinet.hu/termved/orseg/otseg.html

asszociációs képesség,
összefüggések felfede
zésének képessége,
szövegalkotási képesség

emlékezőképesség,
ismeretek felidézésének
képessége,
rendszerezőképesség,
következtetőképesség

A cím értelmezése, a cím és a
szöveg kapcsolatának megha
tározása
• a cím alapján a szöveg tartalmának meghatározása
• alcím kiválasztása a szöveg
hez
• szóbeli szövegalkotás
• előfeltevések megfogalmazása a szöveg egészére vonatkozóan
• a várható információk összefoglalása egy mondatban, alcím
alkotása

A háttérismeret aktivizálása
• TTM-táblázat készítése az
előismeretek felidézésére
• az előzetes tudás alapján a
témához kapcsolódó ismeretek
felidézése, a várható információk kikövetkeztetése
• a táblázat kitöltése
• a táblázat kitöltése során elő
kerülő ismert szakkifejezések
meghatározása
• az alá-fölérendeltségi viszo
nyok megállapítása
• példák keresése

2.

Kiemelt készségek,
képességek

1.

1.	A teljes szöveg áttekintése

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben
részletesen kifejtve)

modulVázlat

példák keresése és
mennyisége,
az előzetes ismeretek
mennyisége,
a kérdések minősége

az alcím kiválasztása
vagy önálló megfogalmazása,
az előfeltevéseket
megfogalmazó szöveg
hosszúsága

Célcsoport/
A differenciálás
lehetőségei

frontális
és csoport

frontális
és egyéni

Munkaformák

közös megbe
szélés,
szemléltetés TTMtáblázat kitöltésével

közös megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

táblakép,
flipchart,
kézikönyv,
lexikon,
térkép,
munkalap (2.) 4.
a, b, c, 5., 6.

szöveg,
munkalap (2.) 1.,
2., 3.

Eszköz
(mellékletben)
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1.

Kiemelt készségek,
képességek

Célcsoport/
A differenciálás
lehetőségei

A részekre tagolt szöveg olva
sása
• az egyes szövegrészek önálló
olvasása csoportokban
• az egyes tematikus egységek
témájának meghatározása
• a bekezdések tételmondatai
nak megkeresése vagy megalkotása
• a szövegtömörítő vagy tételmondatok felragasztása a táb
lára
• a szövegrészek közötti okokozati viszonyok megállapí
tásával a bekezdések helyes
sorrendjének megállapítása
• a szövegrészek helyes sorrendjének megállapítása

szövegrészek megérté
sének képessége,
lényegkiemelő képes
ség,
ok-okozati viszonyok,
sorrendek megállapítá
sának képessége

a bekezdések nehéz
sége szerinti diffe
renciálás,
téma meghatározása
önállóan,
téma meghatározása
tételmondattal

2. A szöveg elolvasása, a szöveg struktúrájának megfigyelése

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben
részletesen kifejtve)

csoportmunka,
csoporton belüli
önálló munka

Munkaformák

néma olvasás
megvitatás

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg,
csomagolópapír,
filctoll,
munkalap (2.)
7. a, b, c

Eszköz
(mellékletben)
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Kiemelt készségek,
képességek

olvasási struktúra kialakításának képessége,
értelmező és jelentéstulajdonító képesség,
információkeresés ké
pessége,
következtetőképesség,
szabályalkotó képesség

lényegkiemelő képesség,
szövegalkotási képesség,
vizuális képességek,
verbális képességek,
összefüggéseket alkotó
képesség

A Dunántúli-dombság fekvé
se, keletkezése, határai – az
első rész feldolgozása
• önálló olvasás
• információkeresés a szövegből szempontok alapján
• összefüggések megállapítása,
szempontok szerinti hasonlítás
• földrajzi nevek helyesírásá
nak gyakorlása, szabályok meg
fogalmazása
• alá-fölérendeltségi viszonyok
megállapítása

A Dunántúli-dombság részei,
azok jellemzői – a második
rész feldolgozása
• önálló olvasás
• meghatározások kiegészítése
és készítése
• földrajzi nevek helyesírásá
nak gyakorlása, szabályok meg
fogalmazása
• az   összehasonlításokhoz
Venn-diagram készítése
• az összefüggések grafikus ábrázolása
• szövegalkotás, fogalomma
gyarázat

1.

2.

3. A szövegegységek olvasása, megértése

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben
részletesen kifejtve)

következtetések levo
nása,
meghatározások
hiányzó jegyeinek
száma,
összefüggések ábrázolása

példák száma,
szempontok mennyi
sége,
a helyesírási szabá
lyokhoz kapcsolódó
feladatok

Célcsoport/
A differenciálás
lehetőségei

csoportos,
csoporton belül
egyéni vagy
páros

csoportos,
csoporton belül
egyéni vagy
páros

Munkaformák

megbeszélés,
szemléltetés

megbeszélés,
illusztrálás

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg,
térkép,
szótár,
lexikon,
helyesírási
szabályzat és
szótár,
munkalap (2.) 13.,
14., 15., 16.,
kézikönyvek,
számítógép

szöveg,
tábla,
térkép,
helyesírási
szabályzat és
szótár,
munkalap (2.)
8., 9., 10., 11., 12.

Eszköz
(mellékletben)
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információkeresés képessége,
ábrák értelmezésének
képessége,
lényegkiemelő képesség,
szövegalkotás képessége,
rendszerezőképesség,
összefüggéseket alkotó
képesség

anyaggyűjtő képesség,
vizuális képesség,
argumentatív képesség,
szóbeli szövegalkotó
képesség,
összehasonlító képesség

A Dunántúli-dombság éghaj
lata és vízrajza – a harmadik
rész feldolgozása
• önálló olvasás
• tematikus térkép elemzése
• kulcsszavak keresése
• információk rendszerezése
• térkép és szöveg összefüggéseinek megállapítása, következtetések levonása
• földrajzi nevek helyesírásá
nak gyakorlása, szabályok meg
fogalmazása
• kreatív szövegalkotás
• leíró szöveg alkotása

A Dunántúli-dombság növény- és állatvilága – a negye
dik rész feldolgozása
• önálló olvasás
• könyvtári kutatómunka
• szimbólumok keresése, a jelölő és a jelölt kapcsolatának
feltárása
• vizuális alkotómunka, szimbólumteremtés
• érvelő szövegek alkotása
• szempontok keresése
• az ábra és a szöveg információinak összekapcsolása
• önálló anyaggyűjtés könyv
tárhasználattal

4.

Kiemelt készségek,
képességek

3.

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben
részletesen kifejtve)

az alkotott szöveg
hosszúsága,
szempontok mennyi
sége

következtetések
levonása,
a helyesírási szabá
lyokhoz kapcsolódó
feladatok (-i képző)

Célcsoport/
A differenciálás
lehetőségei

csoportos,
csoporton belül
önálló vagy
páros

csoportos,
csoporton belül
egyéni vagy
páros

Munkaformák

szemléltetés,
megvitatás

megbeszélés,
bemutatás,
szemléltetés,
önálló munka írásban és szóban

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg,
kézikönyv,
könyvtár,
térkép,
számítógép,
munkalap (2.)
21., 22., 23.

szöveg,
kézikönyv,
ábra,
tematikus térkép,
domborzati térkép,
számítógép,
munkalap (2.)
17., 18., 19., 20.

Eszköz
(mellékletben)

Tanári útmutató
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információkereső képesség,
verbális és vizuális
képességek,
szókincsfejlesztő képesség,
kreatív szövegalkotás,

információkereső képesség,
következtető képesség,
szövegalkotó képesség

A Dunántúli-dombság mező
gazdasága és erőforrásai – az
ötödik rész feldolgozása
• önálló olvasás
• szempontok szerinti adatke
resés
• földrajzi nevek helyesírásá
nak gyakorlása, szabályok meg
fogalmazása
• kreatív szövegalkotás szóban
és írásban

A Dunántúli-dombság veszé
lyei és védelme – a hatodik
rész feldolgozása
• önálló olvasás
• szempontok szerinti informá
ciókeresés
• következtetések levonása
• narratív szöveg alkotása

6.

Kiemelt készségek,
képességek

5.

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben
részletesen kifejtve)

szempontok mennyi
sége,
szöveg hosszúsága

az alkotott szöveg hos�szúsága,
szempontok mennyi
sége

Célcsoport/
A differenciálás
lehetőségei

csoportos és
egyéni

csoportos és
egyéni

Munkaformák

megbeszélés

megbeszélés,
bemutatás

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg,
kézikönyv,
számítógép,
munkalap (2.) 28.,
30., 31.

szöveg,
kézikönyv,
helyesírási
szabályzat és
szótár,
munkalap (2.) 24.,
25., 26., 27., 28.

Eszköz
(mellékletben)
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1.

Kiemelt készségek,
képességek

A megértés ellenőrzése
• az új ismeretek beépítése a
meglévő tudássémába
• állítások fogalmazása
• állítások igazságtartalmának
megítélése
• a válasz alátámasztása
• az új ismeretek vizuális rögzítése, a természet- és gazdaságföldrajzi algoritmus elkészítése
• a TTM-táblázat harmadik
(megtanulom) oszlopának ki
töltése
• a megtanultak felidézése, a
tanulandó ismeretek rögzítése
• a következő óra ismereteinek
jóslása

logikai képességek,
rendszerezőképesség,
az emlékezetbe vésés
képessége,
vizuális képességek

4. Szövegalkotás, a megértettek alkalmazása

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben
részletesen kifejtve)

tanári segítséggel vagy
önállóan

Célcsoport/
A differenciálás
lehetőségei

csoportok közös
munkája

Munkaformák

prezentáció

Módszerek

Tanulásszervezés

flipchart,
lexikon,
munkalap
32., 33., 34., 35.,
36.

Eszköz
(mellékletben)

Tanári útmutató
Hazánk nagy dombvidéke... 39
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A feldolgozás menete
1. A teljes szöveg áttekintése
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása
Hazánk nagy dombvidékével, a Dunántúli-dombsággal a tan
könyvi szöveg alapján ismerkedünk.
A cím értelmezése, a cím és a szöveg kapcsolatának meghatá
rozása – közös feladat
Feladat
•• a cím ismertetése
•• a várható tartalom meghatározásához szükséges szempontok megadása
•• az alcímek alkotásához választási lehetőségek adása
Differenciálási lehetőségek
•• a képességek alapján az alcím kiválasztása vagy önálló
megfogalmazása
•• a képességek alapján az előfeltevéseket megfogalmazó
szöveg hosszúsága
•• a feladatok mennyiségi differenciálása a csoport és a
tanulók egyéni képességei szerint (a 2. feladat megoldása
vagy elhagyása)

•• szóbeli szövegalkotás
•• előfeltevések megfogalmazása a szöveg egészére vonatkozóan
•• a várható információk
összefoglalása egy mondatban, alcím alkotása
•• a legkifejezőbb alcím kiválasztása
•• a munkalap kapcsolódó
feladatainak megoldása
írásban (1., 2., 3.)

Tanári útmutató

Tanári tevékenység
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Tanulói tevékenység

A háttérismeret aktivizálása – csoportokban egyéni vagy páros, majd közös bevezető feladat a ráhangolás fázisában
Feladat
•• csoportok (6 x 4-5 fős) kialakítása, differenciálás
•• a csoport szerepeinek kiosztása (csoportvezető, szóvivő,
tanulópárok kijelölése)
•• a TTM-táblázat sémájának megrajzolása, az érdeklődés,
motiváció felkeltése
•• a csoportok közös munkájának irányítása
•• a frontális ellenőrzés irányítása, a csoportok szóvivőinek
válaszai alapján a közös táblázat kitöltése
•• a meghatározandó fogalmak kifejezések keresési szempontjainak megadása (dombság, megye, határfolyó, éghajlat, mediterrán, lösztakaró)
•• a jelentéstérkép fogalmának elmagyarázása, a fölérendelt fogalom (felszínformák) megadása

•• az előzetes tudás alapján
a témához kapcsolódó
ismeretek felidézése, a
várható információk kikövetkeztetése
•• a táblázat kitöltése
•• a táblázat kitöltése során
előkerülő ismert szakkifejezések meghatározása
•• az alá-fölérendeltségi vi
szonyok megállapítása,
példák keresése
•• a munkalap kapcsolódó
feladatainak megoldása
írásban (4. a, b, c, 5., 6.)

Differenciálási lehetőségek
•• az előzetes ismeretek mennyisége, a kérdések minősége
•• a szövegben lévő ismert fogalmak mennyisége
•• példák keresése, példák mennyisége
•• a feladatok mennyiségi differenciálása a csoport és a tanulók egyéni képességei szerint (az 5. feladat megoldása
vagy elhagyása)
Az önálló munka értékelése
A munkalap önállóan kitöltött táblázatának a közös eredménynyel való összehasonlítása

Összehasonlítják megoldásai
kat a társaik által bemutatott
megoldásokkal, ahol szüksé
ges, javítanak, kiegészítenek.
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2. A szöveg elolvasása, a szöveg struktúrájának megfigyelése
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A részekre bontott szöveg olvasása – minden csoport feladata
Feladat
•• az egyes csoportokhoz tartozó bekezdések kiosztása: 1.
csoport – 3–4–5–6. bekezdés, 2. csoport – 11–12. bekezdés, 3. csoport – 9–10. bekezdés, 4. csoport – 1–2. bekezdés, 5. csoport – 13. bekezdés, 6. csoport. 7–8. bekezdés
•• a csoportok feladatainak kiosztása
•• a feladatok megfogalmazása: az egyes tematikus részeket összefoglaló szövegtömörítő mondatok és a tételmondat fogalmának tisztázása
•• az ellenőrzés irányítása

Differenciálási lehetőség
•• a bekezdések kiosztásánál a csoportok képességei szerinti differenciálás (szövegrész hosszúsága, nehézsége,
van-e a bekezdéseiben tételmondat)
•• a bekezdések témájának saját szavakkal történő összefoglalása a gyengébb tanulók esetén, akiknek feladata
nem a tételmondat keresése vagy alkotása

•• az egyes szövegrészek
önálló olvasása csoportokban
•• az egyes csoportok közös
feladata a rájuk eső tematikus egység témájának
meghatározása
•• a bekezdések tételmondatainak megkeresése
vagy megalkotása
•• a szövegtömörítő vagy
tételmondatok felragasztása a táblára
•• a szövegrészek közötti
ok-okozati viszonyok
megállapításával a mondatok helyes sorrendjének megállapítása
•• a szövegrészek helyes
sorrendjének megállapítása
•• a munkalap kapcsolódó
feladatainak megoldása
írásban (7. a, b, c)

Az önálló munka értékelése
Közös ellenőrzés tanári irányítással, kérdések, pótlás

Összehasonlítják megoldásai
kat a táblánál bemutatott helyes
megoldással, ahol szükséges,
javítanak.

Tanári útmutató
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3. A szövegegységek olvasása, megértése
A Dunántúli-dombság fekvése, keletkezése, határai – a 4.
csoport feladata
Feladat
• tanári magyarázat
• ábrák, adatok, térképek előkészítése
• az információkeresés szempontjainak megadása
• a grafikus szervezők (fürtábrák, T-táblázat) elkészítése

Differenciálási lehetőségek
• példák száma
• szempontok mennyisége
• a helyesírási szabályokhoz kapcsolódó feladatok (-i képző)
• a feladatok mennyiségi differenciálása a csoport és a tanulók
egyéni képességei szerint (a 9. és a 12. feladat megoldása vagy
elhagyása)

•• önálló olvasás
•• információkeresés a
szövegből szempontok
alapján (határok)
•• összefüggések megálla
pítása, szempontok
szerinti hasonlítás
•• földrajzi nevek helyesírásának gyakorlása, szabályok megfogalmazása
•• alá-fölérendeltségi viszo
nyok megállapítása
•• a munkalap kapcsolódó
feladatainak megoldása
írásban (8., 9., 10., 11., 12.)

A Dunántúli-dombság részei, azok jellemzői –  az 1. csoport
feladata
Feladat
– a grafikus ábrázolás szempontjainak meghatározása
– a meghatározások elemeinek magyarázata
– szótárak, lexikonok használatának irányítása

Differenciálási lehetőségek
• következtetések levonása
• meghatározások hiányzó jegyeinek száma
• összefüggések ábrázolása
• a feladatok mennyiségi differenciálása a csoport és a tanulók
egyéni képességei szerint (a 16. feladat megoldása vagy elha
gyása)

•• önálló olvasás
•• meghatározások kiegé
szítése és készítése
•• földrajzi nevek helyesírásának gyakorlása, szabályok megfogalmazása
•• összehasonlításokhoz
Venn-diagram készítése
•• az összefüggések grafikus ábrázolása
•• a munkalap kapcsolódó
feladatainak megoldása
írásban (13., 14., 15., 16.)
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A Dunántúli-dombság éghajlata és vízrajza – a 6. csoport feladata
Feladat
• tematikus térkép kiválasztása
• az elemzés szempontjainak megfogalmazása
• a következtetésekhez kérdések megfogalmazása
• a szövegalkotás szempontjainak meghatározása (tématartás,
vázlat, arányok, pontos információk, érdekes előadás, időkerethez, szituációhoz való alkalmazkodás)
– a túranapló nyelvi és szerkezeti jellemzői
Differenciálási lehetőségek
• tematikus térkép alapján következtetések levonása
• a helyesírási szabályokhoz kapcsolódó feladatok (-i képző)
• a feladatok mennyiségi differenciálása a csoport és a tanulók
egyéni képességei szerint (a 19. feladat megoldása vagy elha
gyása)

•• önálló olvasás
•• tematikus térkép elem
zése
•• kulcsszavak keresése
•• információk rendszere
zése
•• térkép és szöveg összefüggéseinek megállapítása, következtetések
levonása
•• földrajzi nevek helyesírásának gyakorlása, szabályok megfogalmazása
•• szövegalkotás
•• a munkalap kapcsolódó
feladatainak megoldása
írásban (17., 18., 19., 20.)

A Dunántúli-dombság növény- és állatvilága – a 3. csoport
feladata
Feladat
• az anyaggyűjtés szempontjainak meghatározása
• a szimbólumok működésének bemutatása
• az új ismeretek rendszerezési szempontjainak megadása
• az érvelő szöveg formai jellemzőinek meghatározása (tétel,
bizonyítás, illetve cáfolat érvtípusai, a meggyőzés eszközei, az
előadásmód szempontjai)

Differenciálási lehetőségek
• az alkotott szöveg hosszúsága
• szempontok mennyisége
• a feladatok mennyiségi differenciálása a csoport és a tanulók egyéni képességei szerint (a 22. és a 23. feladat megoldása
vagy elhagyása)

•• önálló olvasás
•• könyvtári kutatómunka
•• szimbólumok keresése, a
jelölő és a jelölt kapcsolatának feltárása
•• vizuális alkotómunka,
szimbólumteremtés
•• érvelő szövegek alkotása
•• szempontok keresése
•• az ábra és a szöveg
információinak összekap
csolása
•• önálló anyaggyűjtés
könyvtárhasználattal
•• a munkalap kapcsolódó
feladatainak megoldása
írásban (21., 22., 23.)
•• a munkalap kapcsolódó
feladatainak megoldása
írásban (24., 25., 26., 27.,
28.)

Tanári útmutató
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A Dunántúli-dombság mezőgazdasága és erőforrásai – a 2.
csoport feladata
Feladat
• az anyaggyűjtés szempontjainak meghatározása
• a szövegalkotás szempontjainak megadása
• a reklámszlogen jellemzői
• a szórólap nyelvi jellemzői

Differenciálási lehetőségek
• az alkotott szöveg hosszúsága
• szempontok mennyisége
• a helyesírási szabályokhoz kapcsolódó feladatok (-i képző)
• a feladatok mennyiségi differenciálása a csoport és a tanulók
egyéni képességei szerint (a 25. és a 27. feladat megoldása vagy
elhagyása)

•• önálló olvasás
•• szempontok szerinti adat
keresés
•• földrajzi nevek helyesírásának gyakorlása, szabályok megfogalmazása
•• kreatív szövegalkotás szó
ban és írásban

A Dunántúli-dombság veszélyei és védelme – az 5. csoport
feladata
Feladat
• a szempontok meghatározása
• a szövegalkotás szempontjainak meghatározása (tématartás,
vázlat, arányok, pontos információk, érdekes előadás, időkerethez, szituációhoz való alkalmazkodás)

•• önálló olvasás
•• szempontok szerinti
információkeresés
•• következtetések levonása
•• narratív szöveg alkotása
•• a munkalap kapcsolódó
feladatainak megoldása
írásban  (29., 30., 31.)

Differenciálási lehetőségek:
• szempontok mennyisége
• a feladatok mennyiségi differenciálása a csoport és a tanulók
egyéni képességei szerint (a 30. feladat megoldása vagy elhagyása)

A csoportok munkájának értékelése
A szakértői csoportok tagjai visszatérnek eredeti csoportjukba,
és beszámolnak a szakértői csoportban megoldott feladatokról.
Így a tanulók minden szövegegységről ismeretet szereznek.
A csoport által legérdekesebbnek tartott feladatról plenáris beszámolót készítenek.

A tanulók a szakértői csoporttagok beszámolói alapján kitöltik
a munkafüzet megoldatlan feladatait, kiegészítik tudásukat a
másik három szövegegységgel
kapcsolatban.
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4.	Szövegalkotás, a megértettek alkalmazása
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A megértettek ellenőrzése
Feladat
• az algoritmus alapján történő vázlatkészítés irányítása
• az algoritmus rögzítése verbális és vizuális feladatokkal
• a csoportértékelő lap elkészítése
Differenciálási lehetőségek
• a feladatok mennyiségi diffrenciálása a csoport és a tanulók
egyéni képességei szerint (a 34. feladat megoldása vagy elha
gyása)

A csoportok munkájának értékelése
A csoportok szóvivőinek előadása

•• az új ismeretek beépítése
a meglévő tudássémába
•• állítások megfogalmazása
•• állítások igazságtartal
mának megítélése
•• a válasz alátámasztása
•• az új ismeretek vizuális
rögzítése, a természet- és
gazdaságföldrajzi algoritmus elkészítése
•• a TTM-táblázat harma
dik (megtanulom) osz
lopának kitöltése
•• a megtanultak felidézése, a tanulandó ismeretek rögzítése, a következő óra ismereteinek
jóslása – táblázatkészítés
•• a munkalap kapcsolódó
feladatainak megoldása
írásban (32., 33., 34., 35.)
•• a csoportértékelő lap
kitöltése (melléklet 4.)
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Hazánk nagy dombvidéke, a Dunántúlidombság
A Dunántúli-dombság hazánk déli, délnyuga
ti 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 mozgá
sok 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 elne
vezett 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 könynyen felázik, így a domboldalak egy része a
völgyekbe csúszik. A települések a szárazabb
dombhátakra, 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 északról 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 v
 édett 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 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 sző
lőtermesztésre. Világhírűek a szekszárdi és a
villányi borok. Előtérbe kerül a falusi turizmus, a borutak kialakítása, az idegenforga-
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lom szerepének növelése. Mindezt az Európai
Unió is elvárja hazánktól. Csökkenteni kell
a gabonafélék vetésterületét, hisz már ma is
nagy nehézséget 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
Dunántúli-dombság területén Harkány, Dombóvár, Gunaras, Zalakaros és Tamási városok
gyógyfürdői.

természetismeret 6.

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 környe
zetkárosító 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.

2. ábra: Őrségi parasztház
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Munkalap és megoldókulcs
1.

A cím alapján miről fog szólni a szöveg?
A Dunántúli-dombság részletes jellemzéséről: földrajzi egységeiről, állatairól, növényeiről, folyóiról,
ásványkincseiről, iparáról, mezőgazdaságáról.

2.

Differenciálási lehetőség
Fogalmazz meg egy olyan alcímet a szöveghez, mely részletesebben utal az olvasmány
témájára!
A Dunántúli-dombság földrajza, élővilága és gazdasága

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 ismerete
id felhasználásával!
Tudom

Tudni akarom

– a Dunántúlon található
– több megye van a területén
– fő folyója, a Zala határfolyó
– éghajlata változatos, a déli ré
szeken mediterrán jellegű
– egyes részeit lösztakaró borítja

– milyen területek a határolják
– hány megye található a te
rületén, melyek ezek
– milyen jellemző növényei és
állatai vannak
– milyen az idegenforgalma,
melyek a fő látványosságai

Megtanulom
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b) Csoportod 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

5.

Az osztályom kérdései

Megtanuljuk

Differenciálási lehetőség
Eddigi ismereteid alapján idézd fel, mit jelentenek a szövegben lévő szakkifejezések!
Használhatsz kézikönyvet, lexikont is! Hol találkoztál velük?
dombság: a tengerszint fölé 200-500 m magasra emelkedő dombos terület, dombvidék
megye: több járást magába foglaló közigazgatási egység, melynek székhelye a megye életét irányító
legnag yobb város
határfolyó: két ország, megye vagy földrajzi terület közös határát képező folyó
éghajlat: egy adott földrajzi helyen megfigyelt meteorológiai jelenségek (hőmérséklet, napsütés, légnyomás, szél, csapadék) együttese, ezek évi alakulása
mediterrán: az éghajlatok egyik fajtája, melyet az erős napsütés és a magas hőmérséklet jellemez
lösztakaró: finom szemű, sárgás, üledékes kőzetből álló talajnem
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6.

Készíts jelentéstérképet az alábbi fogalomhoz! Az alárendelt fogalmakra gyűjts példákat
a térkép segítségével!
felszínformák

síkság

dombság

középhegység

magashegység

Alföld          Zalai-dombság             Északi-középhegység            Alpok

7. 	Szövegtömörítés, tételmondatok
a) Fogalmazd meg egy tömör mondatban az általad olvasott szövegrész tartalmát!
1. csoport: A Dunántúli-dombság részei, tájegységei
2. csoport: A Dunántúli-dombság mezőgazdasága és erőforrásai
3. csoport: A Dunántúli-dombság növény- és állatvilága
4. csoport: A Dunántúli-dombság fekvése, keletkezése, határai
5. csoport: A Dunántúli-dombság területét veszélyeztető tényezők
6. csoport: A Dunántúli-dombság éghajlata és vízrajza
b) Keresd ki az egyes bekezdések legfontosabb mondatát! Ahol nem találod, próbáld meg
fogalmazni!
1. csoport:
– Részei: a Zalai-, a Somogyi-, a Tolnai- és a Baranyai-dombság.
– Jelentős a talajerózió.
– Kelet felé haladva a tájegység következő része a Somogyi-dombság.
– A Tolnai- és a Baranyai-dombság területén a jégkorszakban vastag lösz halmozódott fel.
2. csoport:
– Változó világunkban a hagyományos termelési ágakat, mint a búza és kukorica termelése,
fel kell váltania a piacképesebb, jó minőségű, igényes gazdálkodást kívánó termékek előállításával.
– Jobban ki kell használni az országunkban meglévő erőforrásokat; hőforrásainkat és
gyógyvizeinket.
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3. csoport:
– Erdőkben igen gazdag tájegység.
– 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.
4. csoport:
– A Dunántúli-dombság hazánk déli, délnyugati részének nagy tája.
– Felszínét a folyóvizek alakították.
5. csoport:
– Az éghajlat, a felszín változása azonban új kihívások elé állítja a táj lakóit.
6. csoport:
– A nagyon változatos felszín ellenére a terület éghajlata kiegyensúlyozott.
– Két jelentős folyóvize határfolyó.
c) Tedd helyes sorrendbe az egyes szövegrészeket!
4. csoport: A Dunántúli-dombság fekvése, keletkezése, határai
1. csoport: A Dunántúli-dombság részei, tájegységei
6. csoport: A Dunántúli-dombság éghajlata és vízrajza
3. csoport: A Dunántúli-dombság növény- és állatvilága
2. csoport: A Dunántúli-dombság mezőgazdasága és erőforrásai
5. csoport: A Dunántúli-dombság területét veszélyeztető tényezők

Hazánk nagy dombvidéke... 53

Tanári útmutató

A Dunántúli-dombság fekvése, keletkezése, határai – a 4. csoport feladatai
8.

A fürtábra kiegészítésével ábrázold a Dunántúli-dombság határait! A megoldáshoz hasz
náld fel az 1. ábrát!
                                                                Zala folyó, Balaton

országhatár

Dunántúlidombság

Sió-csatorna
Duna-menti síkság

Dráva-mellék

9.

Differenciálási lehetőség
A térkép és a szöveg alapján válaszolj a következő kérdésekre!
– Milyen összefüggés van a térkép színeinek erőssége és a tengerszint feletti magasság
közt?
Minél erősebb a szín, annál nagyobb a tengerszín feletti magasság – egyenes arányosság.
– Milyen összefüggés van a térkép színei és a domborzat közt?
Az egyes színek (zöld, barna, sárga és ezek árnyalatai) különböző felszínformákat jelölnek: síkság, dombság, hegység.

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: Dunántúli-dombság, Zala folyó, Balaton, Sió-csatorna, Alföld, Dráva-mellék, Duna,
Rába
-i képzős melléknevek: dunántúli-dombsági, Zala folyóbeli, Sió-csatornabeli, alföldi, Dráva-melléki,
dunai, rábai
Szabály 1.: Az egytagú tulajdonnevekhez kötőjel nélkül kapcsoljuk a képzőt és kis kezdőbetűvel írjuk.
Szabály 2.: A többtagú, kötőjeles földrajzi nevek köznévi előtagját -i képző kapcsolásakor kisbetűvel
írjuk.
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11. Készíts T-táblázatot a természet pusztító és építő munkájáról a Dunántúli-dombság ke
letkezésének összefoglalására!
pusztító munka

építő munka

– kéregmozgások feldaraboló hatása
– a folyóvizek völgyeket kivájó munkája

–   folyami hordalék feltöltő szerepe
–   lösztakaró
– homokos üledék  
lerakódása
– tőzeg

}

12. Differenciálási lehetőség
Foglald össze pókhálóábra segítségével az eddig megismert felszínalakító erőket!

felszínformáló
erők
csapadék,
jég,
gleccserek

szél

folyók,
patakok

földmozgások
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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 gaz-

dasági központja, irányítója.
Meghatározott fogalom: megyeszékhely

A legközelebbi nemfogalommal:
Az agyag olyan

, mely hamar felázik, ezért a domboldalak egy része

a völgybe csúszhat.
Nemfogalom: üledék

A megkülönböztető jegyekkel:
A lösz olyan földtakaró, melyen
Megkülönböztető jegy: jó minőségű mezőségi talaj képződik.

A nemfogalommal és a megkülönböztető jeggyel:
A talajerózió olyan
Nemfogalom és a megkülönböztető jegy: természeti jelenség, mely a talaj pusztulását eredményezi.
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: Zalai-dombság, Somogyi-dombság, Tolnai-dombság, Baranyai-dombság, Zalaegerszeg, Kaposvár, Szekszárd, Pécs, Pálfiszeg, Ős-Duna
-i képzős melléknevek: zalai-dombsági, somogyi-dombsági, tolnai-dombsági, baranyai-dombsági,
zalaegerszegi, kaposvári, szekszárdi, pécsi, pálfiszegi, ős-dunai
Szabály 1., 2.: l. 10. feladat
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15. Készíts halmazokat az egyes területek hasonló és eltérő tulajdonságainak ábrázolásá
hoz!
Somogyi-dombság
Zalai-dombság

4, 6, 7,

1, 2, 5, 9, 10

3

8, 11

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!
Differenciálási lehetőség
a) Nézz utána a következő kifejezéseknek a könyvtárban! A meghatározásokhoz figyeld
meg a 2. ábrát!
„szegek” vagy „szerek”: a közös nemzetséghez tartozók településrészeit nevezték el így
„talpasház”: gazdagon faragott, festett oromzatú, vastag tölgyfagerendákra épített ház, mely Göcsej
vidékére jellemző
Differenciálási lehetőség
b) Keress még olyan településneveket a térképen, melyek őrzik e régi életmód emlékeit!
Pityer-szer, Nemesszer, Szegerdő
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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

természetismeret 6.

napsütéses
órák száma

csapadékmennyiség

Dunántúlidombság NY

21–22°C

–1, –2 °C

1900–2000 óra

700–800 mm

Dunántúlidombság K

18–20 °C

–2, –3 °C

2000–2100 óra

600–700 mm

A szöveg és a kitöltött táblázat alapján milyen összefüggéseket tudsz megfogalmazni a föld
rajzi elhelyezkedés és az éghajlati tényezők között?
Hőmérséklet: A hőmérséklet kelet felé haladva általában nő, de a felszínforma változása, a tengerszint
feletti magasság emelkedése (Mecsek) miatt ezen a területen csökkenést mutat.
Napsütéses órák száma: A napsütéses órák száma kelet felé nő, a Mecsek déli lejtőin a legtöbb.
Csapadékmennyiség: A csapadék mennyisége az Alpokaljától keletre fokozatosan csökken, az óceán
felől csapadékot szállító szél hatása kevésbé érezhető.

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: Alpok, Zala folyó, Balaton, Dráva
-i képzős melléknevek: alpokbeli, Zala folyóbeli, balatoni, drávai
Szabály 1., 2..: l. 10. és 14. feladat

19. Differenciálási lehetőség
Tervezz meg egy háromnapos túrát a Dunántúli-dombság egy tetszőleges területén! Tú
ranaplódba rögzítsd az egyes napok helyszíneit és eseményeit! Segítségül használhatod a
megadott internetes oldalakat is!

Tanári útmutató
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20. Differenciálási lehetőség
A térkép és a könyvtár segítségével gyűjtsd össze a Dunántúli-dombság tájegységeit!
Egyről készíts rövid jellemzést is (ajánlott: Őrség, Göcsej, Mecsek)!
Zalai-dombság, Hetés, Göcsej, Belső-Somogy, Külső-Somogy, Nagyberek, Zselic, Völgység, Tolnaihegyhát, Szekszárdi-dombság, Mecsek, Zengő, Villányi-hegység, Szársomlyó (442 m), Baranyai-dombság,
Dráva-mellék, Ormánság
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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 parkok emblémáin mindig a terület egy jellegzetes, védett növény- vagy állatfaja, területi
jellemzője található.

Bükki Nemzeti Park: szártalan bábakalács

Hortobágyi Nemzeti Park: emblémájában védett madara, a túzok látható. Egyéb
védett állatai: daru, kék vércse, szalakóta, cigányréce, kócsagok, üstökösgém, kanalasgém, kis kárókatona, kuvik, gyöngybagoly, réti fülesbagoly, székicsér, kerecsensólyom,
rétisas.

Kiskunsági Nemzeti Park: emblémájában a tájegységre jellemző szikes terület, szigetszerű fa- és bokorcsoportok és a gazdag madárvilág látható: egerészölyv, fehérgólya, túzok, fogoly, széki lile.

Aggteleki Nemzeti Park: az emblémában jellemző védett állata, a foltos szalamandra szerepel. Egyéb védett állatai: császármadár, vadmacska, borz.

Fertő–Hansági Nemzeti Park: az embléma a nádas, mocsaras területre és védett
madarára, a kanalasgémre utal. Egyéb jellemző állatai: nagykócsag, búbos vöcsök,
barna rétihéja és a különféle énekesmadarak.

Duna–Ipoly Nemzeti Park: emblémáján védett állata, a havasi cincér látható, területén élő állatok még az uhu, a sisakos sáska, a szalamandra, a pannongyík és a
hiúz.

Tanári útmutató
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22. Differenciálási lehetőség
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. Differenciálási lehetőség
Írj rövid vádbeszédet egy olyan ember ellen, aki egy védett madár- vagy állatfajban, növény
ben 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!
– gabonafélék termesztésének visszaszorítása
– szőlőtermesztés növelése
– idegenforgalom fellendítése
– borutak, gyógyfürdők létesítése, fejlesztése

25. Differenciálási lehetőség
Keress minél több olyan összetett szót, amelyben elő- vagy utótagként szerepel a bor
szó!
vörösbor, fehérbor, óbor, újbor, borszőlő, borút, borturizmus, borkóstoló, borszakértő
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: Európai Unió, Dunántúli-dombság, Harkány, Dombóvár, Gunaras,
Zalakaros, Tamási
-i képzős melléknevek: európai unióbeli, dunántúli-dombsági, harkányi, dombóvári, gunarasi, zala
karosi, tamási
Szabály 1., 2.: l. 10. 14. és 18. feladat
Szabály 3.: az i-re végződő tulajdonneveknél az egyszerűsítő írásmódot alkalmazzuk

27. Differenciálási lehetőség
Készíts reklámszlogeneket a szekszárdi és a villányi borok népszerűsítéséhez!
28. Fogalmazd meg egy utazási iroda szórólapját, amely a vidék egyik leghíresebb gyógyfür
dőjét 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

erdőirtás

talajerózió, oxigéntermelés csökkenése, árvízveszély fokozódása

csatornahálózat
elhanyagolása

vízkárok növekedése, belvíz, talajvíz károsító hatásai

vízelvezetés
elhanyagolása

vízkárok növekedése, belvíz, talajvíz károsító hatásai

erdőtüzek okozása

a természetes növényzet és állatvilág kipusztulása

ipari
környezetszennyezés

a tavak, a folyóvizek és a talaj szennyezettségének növekedése, az
élőlényekre káros vegyi anyagok bekerülése a természeti körfolyamatba (növények, állatok, ember – táplálkozás) és a levegőbe – betegségek arányának növekedése

hőerőművek telepítése

a természet erőforrásainak kimerítése, környezetszennyezés

30. Differenciálási lehetőség
Sorolj fel olyan mezőgazdasági tevékenységeket, eseményeket, melyek azt bizonyítják,
hogy az ember életének, táplálkozásának egyik fő feltétele a természet gondozása, védel
me! Ha részt vettél már v
 alamelyiken, írj róla rövid élménybeszámolót!
szőlőszüret, gabonafélék aratása, gyümölcsszedés, burgonyaszedés
31.	Gyűjts a szürettel, borral kapcsolatos szállóigéket, közmondásokat, szólásokat a könyv
tár segítségével! Nézz utána a jelentésüknek!
Jó bornak nem kell cégér.
Borban az igazság.
Sörre bor – mindenkor.
Bort iszik és vizet prédikál.
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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 mon
dattal meg is kell indokolni.
4. csoport: A Dunántúli-dombság fekvése, keletkezése, határai
– A Dunántúli-dombságot a szél felszínformáló ereje hozta létre. – Hamis: Felszínét a folyóvizek alakították.
– Felszínét folyami hordalék és lösztakaró borítja. – Hamis: A későbbiek során homokos üledék, ártéri
lerakódás és tőzeges területek alakították a felszínt.
1. csoport: A Dunántúli-dombság részei, tájegységei
– Részei a Zalai-, Tolnai- és a Somogyi-dombság. – Hamis: Részei: a Zalai-, Somogyi-, Tolnai- és a
Baranyai-dombság.
– A Tolnai- és a Baranyai dombság talaja hasonló. – Igaz: A Tolnai- és a Baranyai-dombság területén a
jégkorszakban vastag lösz halmozódott fel.
6. csoport: A Dunántúli-dombság éghajlata és vízrajza
– A bő csapadék az óceán felől érkezik. – Igaz: Az Alpok hegyláncai felől a nyugati szél szállítja a bő
csapadékot, így a nyugati tájak lényegesen csapadékosabbak és hűvösebbek.
– Pécs város éghajlata mediterrán vonásokat mutat. – Igaz: 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.
3. csoport: A Dunántúli-dombság növény- és állatvilága
– A Dunántúli-dombság védett állatai közé tartozik a vidra. – Igaz: Ilyen fajok 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 aggófű.
– A Balaton déli partján örökzöld növények is megtalálhatók. – Hamis: A Balaton déli partját lápok,
égeresek, mocsári növények teszik változatossá.
2. csoport: A Dunántúli-dombság mezőgazdasága és erőforrásai
– A szőlőtermesztés piacképesebb mezőgazdasági ág, mint a gabonafélék termesztése. – Igaz: Változó
világunkban a hagyományos termelési ágakat, mint a búza és kukorica termelése, fel kell váltania a
piacképesebb, jó minőségű, igényes gazdálkodást kívánó termékek előállításával. Előtérbe kerül a falusi
turizmus, a borutak kialakítása, az idegenforgalom szerepének növelése.
– A terület teljesen kihasználja gyógyvizeit. – Hamis: Jobban ki kell használni az országunkban meglévő
erőforrásokat; hőforrásainkat és gyógyvizeinket.
5. csoport: A Dunántúli-dombság területét veszélyeztető tényezők
– Természetet csak az ember pusztító munkája rombolja. – Hamis: Az éghajlat, a felszín változása azonban új kihívások elé állítja a táj lakóit.
– A löszfalak ellenállnak a csapadéknak. – Hamis: A ritkábban előforduló, de az átlagosnál jóval több
csapadékot hozó időszakok megmozdították a löszfalakat.

Hazánk nagy dombvidéke... 65

Tanári útmutató

33. 	Töltsd ki a TTM-táblázat harmadik oszlopát!
Tudom

Tudni akarom

Megtanulom

– a Dunántúlon található
– több megye van a területén
– fő folyója, a Zala határfolyó
– éghajlata változatos, a déli ré
szeken mediterrán jellegű
– egyes részeit lösztakaró borítja

– milyen területek a határolják
– hány megye található a te
rületén, melyek ezek
– milyen jellemző növényei és
állatai vannak
– milyen az idegenforgalma,
melyek a fő látványosságai

– a Dunántúli-dombság fek
vése, keletkezése, határai
– a Dunántúli-dombság részei,
tájegységei
– a Dunántúli-dombság éghaj
lata és vízrajza
– a Dunántúli-dombság nö
vény-és állatvilága
– a Dunántúli-dombság mező
gazdasága és erőforrásai
– a Dunántúli-dombság terü
letét veszélyeztető tényezők

34. Differenciálási lehetőség
Készíts vázlatot a szövegről! Használd fel a tételmondatokat és a szövegtömörítő mondatokat is!
Hagyományos vázlatot vagy fürtábrát egyaránt készíthetsz.

2.
részei
1.
fekvése, határai,
keletkezése

3.
éghajlata,
vízrajza
Dunántúli-dombság

6.
veszélyei és
védelme

4.
növény- és
állatvilága
5.
gazdasági élet
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35. Az alábbi szemponttáblázat segítségével házi feladatként foglald össze a már tanult két
tájegység jellemzőit! A harmadikkal kapcsolatban jósold meg a tulajdonságokat!
Szempont

Alpokalja

Dunántúli-dombság

Dunántúliközéphegység

fekvése

nyugat

dél, délnyugat

délnyugat – északkelet

határai

Ausztria, Kisalföld, Dunántúli-dombság

Zala folyó, Balaton,
Sió-csatorna, Duna-menti síkság, Dráva-mellék,
országhatár

Duna, Kisalföld,
Dunántúli-dombság,
Balaton, Alföld

keletkezése

kéregmozgások és a folyók
pusztító és építő munkája

kéregmozgások és a
folyók, patakok pusztító
munkája

vulkáni és kéregmozgások (régi rög
hegységek)

részei

Soproni-hegység, Kőszegihegység, Balfi-dombság,
Vasi-dombság, Vasi-hegyhát, Kemeneshát

Somogyi-, Zalai-, Tolnai-,
Baranyai-dombság

Bakony, Vértes,
Gerecse, Pilis, Budai-hegység (Dunazug-hegység),
Visegrádi-hegység,
Velencei-hegység

éghajlata

szubalpin jellegű, csapadékos

mérsékelt kontinentális,
délen mediterrán jelleggel

hűvös, csapadékos,
páradús

vízrajza

Rába, Zala, Marcal

Zala és Dráva

források, karsztvizek

növényvilága

fenyves erdők,
dús legelők

erdők: tölgy és bükk, örökzöldek, hárs, mocsári növények, védett növények: réti
iszalag, békaliliom

erdők

állatvilága

szarvasmarha

védett fajok: gólya, vidra,
kis lile

gazdasági
élete

szarvasmarha-tenyésztés,
tejipar, textilipar, bútoripar, gépgyártás, szőlőtermesztés
idegenforgalom

gabonatermesztés, szőlő- és bortermelés, falusi
turizmus, gyógyfürdők

bányászat (barnakőszén, bauxit),
turizmus
üveggyár

veszélyei

sok csapadék

sok csapadék, löszfalak
elmozdulása

bányászat okozta veszélyek,
a környezet szennyezése

védelme

a löszfalak megerősítése,
csatornahálózatok, vízelvezető árkok építése és karbantartása
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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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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

Az egészséges táplálkozás

A vizuális és verbális információk együttes
értelmezésével a reflektálóképesség és
az argumentációs készség fejlesztése
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MODULLEÍRÁS
A modul célja

Nem folyamatos szövegek értő olvasása, ábrák, képek, diagramok
és a szöveg kapcsolatának értelmezése. A folyamatábrák értelmezésének képessége, rendszerező képesség, a logikus gondolkodás kialakítása. A helyes és a helytelen táplálkozással kapcsolatos
szövegalkotási feladatokban az érvelőképesség fejlesztése. Megfigyelésekről, számításokról, élményekről szóló beszámoló készítése, a tapasztalatok dokumentálási képességének fejlesztése
Időkeret
Ajánlott korosztály
Modulkapcsolódási 
pontok

45 perc, 1 tanóra
11–12 év (6. évfolyam)
Tantervi kapcsolódások
•• Környezetismeret 1–3. évfolyam: Az élőlények életfelté
teleivel, testfelépítésével, működésével és alkalmazkodásával k
 apcsolatos ismeretek
•• Környezetismeret 4. évfolyam: Testünk és életműködéseink
•• Természetismeret 5. évfolyam
•• Biológia 7., 8., 9. évfolyam
Kereszttantervi kapcsolódások
•• Matematika: A gyakorlatban hasznosítható, táplálkozással
kapcsolatos számítások alkalmazásának tudatosítása.
•• Életvitel és gyakorlati ismeretek: A kritikus fogyasztói ma
gatartás kialakítása és fejlesztése, az egyén szerepének és
felelősségének tudatosítása az életmód szervezésében.
•• Testnevelés és sport: Az életmódba beépülő testkulturális
tevékenységre nevelés, a felelősség kialakítása a testi fejlődés és az egészség megőrzése érdekében.
Kompetenciaterületen
•• Szociális, életviteli és környezeti kompetencia: az együttműködési képesség fejlesztése, a környezettudatos magatartásra nevelés.
Programcsomagon belül
Programcsomagok között
•• 5–12. évf. „B”

Tanári útmutató

A képességfejlesztés 
fókuszai
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Kompetenciaterületi
•• A szövegértés–szövegalkotási kompetencia kiemelt fejlesztési feladatai:
Nem folyamatos szövegek értő olvasása, ábrák, képek,
diagramok és a szöveg kapcsolatának értelmezése. A
folyamatábrák értelmezésének képessége, rendszerezőképesség, a logikus gondolkodás kialakítása. A helyes és
a helytelen táplálkozással kapcsolatos szövegalkotási feladatokban az érvelőképesség fejlesztése. Megfigyelésekről, mérésekről, élményekről, szóló beszámoló készítése, a
tapasztalatok dokumentálási képességének fejlesztése.
NAT (2003)
•• „Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése minden műveltségi terület feladata. A nyelv az emberi kommunikáció,
a gondolkodás és a tanulás közege, előfeltétele és legfőbb
eszköze.” (NAT 2003)
•• A különböző műfajú és formájú, nem folyamatos szövegek
értő olvasása; a szövegrész értelmezése az ábra, kép, térkép
által közvetített információkkal együtt. A szövegértés ma
minden szövegtípust érint: „mely magába foglalja a kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztését, beleértve
mind a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását”.
(NAT 2003)
Egyéb műveltségterületi
•• Matematika: kalóriaszámítás
•• Testnevelés: az egészséges életmód
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Értékelés
Tanórai, szóbeli szöveges értékelés a modul tartalmával kapcsolatban.
Tanórai, szóbeli szöveges értékelés a képességek fejlesztésével kapcsolatban.
A tanórán a részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban.
Önértékelés az önálló munka eredményének vizsgálatával és egyéni értékelő lappal (melléklet).
Csoportértékelés a csoportértékelő lap szempontjai alapján (melléklet).

Módszertani ajánlás
A természetismeret tankönyv szövegeinek olvasása a 6. évfolyamon olyan nehézségek elé állítja
a tanulókat, amelyekre fel kell készíteni az egyébként jól olvasókat is. Az óra célja, hogy a tanulók
képesek legyenek a szöveget, az ábrákat, a diagramokat és a képeket együttesen értelmezni.
A szövegmegértési képesség alacsonyabb vagy magasabb szintjén állóknak válasszunk a
felkínált feladatok közül. Olvasni önállóan kell, a szövegmegértés, a fogalmak tisztázása történik más-más munkaformában. Nem kötelező a feladatok mindegyikét megoldani, a tanár választhat, a képességszint szerint differenciálhat. A munkaformák megválasztásánál az egyéni
haladási tempó a legfőbb szempont.
Az eredményesség szempontjából hatékony tanulásszervezési módszer a csoportmunka
alkalmazása, mely a szociális kompetencia, az együttműködő képesség és a kommunikációs
képességek fejlesztésének egyik legjobb eszköze. Ha sikerül a kooperatív tanulási módszerek
valamelyikét alkalmaznunk, nagyon jó eredményt érhetünk el. Különösen indokolt ez a szervezési mód a szövegalkotási feladatok esetében. Az egyes szövegrészek feldolgozása részben
önállóan, részben szakértői csoportok létrehozásával történhet, ahol a tanultak rögzítését jól
szolgálják a tanulók beszámolói az eredeti csoporttársaknak. A szövegfeldolgozás ezen az órán
a közös megbeszélést, illetve a frontális munkát is indokolja.
Ennek az órának tudásközvetítő célja természetes módon összekapcsolódik a kiemelt
képességfejlesztési céllal. Vagyis a szaktanári gondolkodást nem kell háttérbe szorítani, csak
ezen az órán a szöveg- és képalapú tudásközvetítő eszközök együttes használata és az ezeken
alapuló érvelési és reflektálóképesség fejlesztése válik hangsúlyossá.

Támogatórendszer
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
Alapfelkészítés a szövegértés–szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés).
Ajánlott szakkönyvek:
Anatómia II. Belső szervek. SH atlasz
Springer Hungarica, Bp., 1992.
Anatómia III. Idegrendszer, érzékszervek. SH atlasz
Springer Hungarica, Bp., 1992.

Tanári útmutató

Berend Mihály: Biológiai diáklexikon
Nemzeti. Tankönyvkiadó, Bp., 1997.
Hale, W. G.: Biológia : Értelmező szótár
Panem, Bp., 1997.
Perendy Mária: Biológiai gyakorlatok kézikönyve
Gondolat, Bp., 1980.
Stohl Gábor: Biológiai szótár
Natura, Bp., 1988.
Straub F. Brúnó (főszerk.): Biológiai lexikon
Akadémiai Kiadó, Bp., 1987.
Szabó László (összeáll.): Biológiai fogalomtár
Tóth Könyvkereskedés, Debrecen, 1997.
Vajda János: Atlas anatomiae
Akadémiai Kiadó, Bp., 1989.
Kapcsolódó linkek:
http://www.vital.hu
http://egeszseg.linkcenter.hu
http://www.mindmegette.hu
http://www.fitnet.hu
http://www.bio-plaza.hu
http://www.patikamagzin.hu
http://duci.linkcenter.hu
http://www.hazipatika.com
http://fitnesz.linkcenter.hu
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asszociációs képesség,
összefüggések felfede
zésének képessége,
szövegalkotási képesség

az információkeresés
képessége,
rendszerezőképesség,
ismeretek felidézésének
képessége,
vizuális képességek

A háttérismeretek felidézése – közös feladat
• folyamatábra alapján szóbeli szövegalkotás
• gondolattérkép készítése
• előfeltevések megfogalmazása a szöveg
egészére vonatkozóan

A szöveg áttekintése – közös feladat      
• a szöveg áttekintése
• kulcsszavak kikeresése
• fogalmak párosítsa
• vizuális és verbális információk összevetése
• az előhívott ismeretek vizuális rendsze
rezése

2.

Kiemelt készségek,
képességek

1.

1. A teljes szöveg áttekintése

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben részletesen
kifejtve)

modulVázlat

megtalált kulcssza
vak és fogalmak
mennyisége

a képességek alapján a folyamatábrá
hoz alkotott és az
előfeltevéseket
megfogalmazó szö
veg hosszúsága,
a gondolattérkép
fogalmainak menynyisége

Célcsoport /
A differenciálás
lehetőségei

frontális és
csoport

frontális és
egyéni

Munkaformák

közös megbeszélés,
gondolattérkép
készítése,
szemléltetés

közös megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg,
táblakép,
flipchart,
munkalap (2.)
2. a, b

folyamatábra,
munkalap (2.)
1. a, b

Eszköz
(mellékl
etben)
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2.

1.

Kiemelt készségek,
képességek

szöveg,
ábrák,
táblázatok,
kézikönyvek,
cikkek,
számítógép,
munkalap (2.)
8. a, b, c, d, 9.,
10., 11.

megbeszélés,
illusztrálás

a bekezdések kiosztásánál a csoportok
képességei szerinti
differenciálás,
a szerepkörök sze
mély szerinti diffe
renciálása,
a gyűjtött anyagok
mennyisége

az olvasási struktúra kialakításának képessége,
szövegrészek megérté
sének képessége,
lényegkiemelő képesség,
következtetőképesség,
információkereső ké
pesség,
vizuális képességek,
argumentációs képesség,
szövegalkotási képesség

A vitaminok és az ásványi anyagok – a 3.
rész feldolgozása

• a teljes szöveg és a feldolgozandó szöveg
rész önálló olvasása csoportokban
• okok és következmények megfogalma
zása
• idézetek keresése
• háttérinformációk gyűjtése
• kérdések megfogalmazása
• szavak keresése
• vélemények cserélése, indoklás, érvelés
• kreatív szövegalkotás

• a teljes szöveg és a feldolgozandó szövegrész önálló olvasása csoportokban
• okok és következmények megfogalmazása
• idézetek keresése
• háttérinformációk gyűjtése
• kérdések megfogalmazása
• szavak keresése
• vélemények cserélése, indoklás, érvelés
• kreatív szövegalkotás

szöveg,
ábrák,
táblázatok,
kézikönyvek,
cikkek,
számítógép,
munkalap (2.)
3., 4. a, b, 5., 6.,
7.

néma olvasás,
megvitatás

Módszerek

Eszköz
(mellékl
etben)

a bekezdések kiosztásánál a csoportok képességei
szerinti differenciálás, a szerepkörök
személy szerinti
differenciálása, a
gyűjtött anyagok
mennyisége

Munkaformák

Tanulásszervezés

az olvasási struktúra
kialakításának képes
sége, szövegrészek
megértésének képessége, lényegkiemelő
képesség,
következtetőképesség,
információkereső ké
pesség, vizuális képességek,
argumentációs képesség,
szövegalkotási képesség

Célcsoport /
A differenciálás
lehetőségei

A fehérjék, a zsírok, olajok és a szénhidrá
tok – a 2. rész feldolgozása

2. A teljes szöveg olvasása, a szövegegységek megértése

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben részletesen
kifejtve)

Tanári útmutató
Az egészséges táplálkozás 75

3.

• a teljes szöveg és a feldolgozandó szö
vegrész önálló olvasása csoportokban
• vizuális információk alapján a szöveggel
kapcsolatos előfeltevések megfogalmazása
• fokozatok megállapítása
• kérdések és válaszok alkotása a szöveggel
kapcsolatban
• idézetek keresése
• háttérinformációk gyűjtése
• szavak keresése
• illusztráció készítése
• vélemények cserélése, indoklás, érvelés
• kreatív szövegalkotás

Az egészséges és kulturált táplálkozás – a 4.
rész feldolgozása

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben részletesen
kifejtve)

az olvasási struktúra kialakításának képessége,
szövegrészek megértésének képessége, lényegkiemelő képesség,
információkereső képesség, vizuális képességek,
argumentációs képesség,
szövegalkotási képesség

Kiemelt készségek,
képességek

csoportok képes
ségei szerinti
differenciálás,
a szerepkörök
személy szerinti
differenciálása, a
gyűjtött anyagok
mennyisége

Célcsoport /
A differenciálás
lehetőségei

csoportos,
csoporton
belül egyéni
vagy páros

Munkaformák

megbeszélés,
illusztrálás

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg,
ábrák,
táblázatok,
kézikönyvek,
cikkek,
számítógép,
munkalap (2.)
12. a, b, 13., 14.,
15.

Eszköz
(mellékl
etben)
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2.

1.

Kiemelt készségek,
képességek

• a vita prezentálása
• állásfoglalás
• az interjú bemutatása
• az értékelő lapok kitöltése

Kreatív szövegek alkotása

• állítások igazságtartalmának megítélése
• mondatok szempont szerinti keresése
• logikai műveletek, egyszerű számítások
elvégzése
• a szöveg információi alapján érvelés fel
építése

A megértés ellenőrzése

argumentációs képesség,
szövegalkotási képesség,
a szituációhoz való alkal
mazkodás képessége,
verbális képességek

logikai képességek,
információkereső képesség, rendszerezőképesség, az emlékezetbe
vésés képessége,
vizuális képességek,
argumentációs képesség,
szövegalkotási képesség

3. Szövegalkotás, a megértettek alkalmazása

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben részletesen
kifejtve)

választási lehetőség
a szerepekben

tanári segítséggel
vagy önállóan,
szerepek szerinti
munkamegosztás

Célcsoport /
A differenciálás
lehetőségei

közös munka

csoportok kö
zös munkája,
szóvivők,
hírnökök
bemutatója,
kooperatív ta
nulásszervezés

Munkaformák

bemutatás,
a szituációs
gyakorlat
résztvevői és
a szóvivők
előadása

prezentáció,
a szóvivők
előadása

Módszerek

Tanulásszervezés

munkalap (2.)
19.,
értékelőlapok
(3.)

csomagolópapír,
kalóriatáblázat,
flip chart,
munkalap (2.)
16., 17. a, b, 18.

Eszköz
(mellékl
etben)

Tanári útmutató
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A feldolgozás menete
1. A teljes szöveg áttekintése
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása
Az egészséges táplálkozással a tankönyvi szöveg alapján ismerkedünk.
A háttérismeretek felidézése – közös feladat
Feladat
• a cím ismertetése
• a szóbeli szövegalkotás irányítása
• a gondolattérkép bemutatása
• a várható tartalom meghatározásához szükséges szempontok megadása
Differenciálási lehetőségek
• a képességek alapján a folyamatábrához alkotott és az előfeltevéseket megfogalmazó szöveg hosszúsága
• a gondolattérkép fogalmainak mennyisége

•• folyamatábra alapján
szóbeli szövegalkotás
•• gondolattérkép készítése
•• előfeltevések megfogalmazása a szöveg egészére
vonatkozóan
•• a munkalap kapcsolódó
feladatainak megoldása
szóban és írásban (1. a, b)

Értékelés
A közös munka szóbeli értékelése a tanár részéről
A szöveg áttekintése – közös feladat

Feladat
• a szöveg kiosztása
• a kulcsszavak keresési szempontjainak megadása (pl. a táp
anyagok fő típusai)
• a vizuális rendszerezés irányítása

••
••
••
••

a szöveg áttekintése
kulcsszavak kikeresése
fogalmak párosítsa
vizuális és verbális információk összevetése
•• az előhívott ismeretek
vizuális rendszerezése
•• a munkalap kapcsolódó
feladatainak megoldása
írásban (2. a, b)

Tanári útmutató

Differenciálási lehetőségek
• megtalált kulcsszavak és fogalmak mennyisége
Értékelés
Az önálló munka tanári értékelése, a munkalap feladatainak,
ábráinak ellenőrzésekor a táblánál történő prezentációval.
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Összehasonlítják megoldásaikat a társuk által
bemutatott helyes meg
oldásokkal, ahol szükséges,
javítanak, kiegészítenek.

2. A teljes szöveg olvasása, a szövegegységek megértése
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A fehérjék, a zsírok, olajok és a szénhidrátok – az 1. csoport
feladata
Feladat
• a csoportbeosztás elkészítése
• a csoport szerepeinek kiosztása (idézetkereső, nyomozó,
kérdésfeltevő, szókereső, illusztrátor, jegyző, hírnök, küldönc)
• a csoportok feladatainak kiosztása
• a T-táblázat elkészítése
• a szituáció elmagyarázása
• a vita műfaji szempontjainak megadása (tétel, alátámasztás,
érvek, cáfolás, ellenérvek, összefoglalás, konklúzió)

Differenciálási lehetőség
• a bekezdések kiosztásánál a csoportok képességei szerinti
differenciálás
• a szerepkörök személy szerinti differenciálása
• a feladatok mennyiségi differenciálása a csoport és a tanulók
egyéni képességei szerint (a 7. feladat megoldása vagy elhagyása)
• a gyűjtött anyagok mennyisége
Értékelés
A megértettek ellenőrzésének fázisában tanári értékelés a cso
porttagok és a szóvivők prezentációja és szituációs gyakorlatai
alapján.

•• szövegrész önálló olvasása csoportokban
•• okok és következmények
megfogalmazása
•• idézetek keresése
•• háttérinformációk gyűjtése
•• kérdések megfogalmazása
•• szavak keresése
•• illusztráció készítése
•• feljegyzések készítése
•• beszámoló készítése
•• vélemények cserélése
•• indoklás, érvelés
•• kreatív szövegalkotás
•• a munkalap kapcsolódó
feladatainak megoldása
írásban (3., 4. a, b, 5., 6., 7.)

Értékelés
A tanulók egyéni és csoportos
értékelése az értékelőlapok ki
töltésével
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A vitaminok és az ásványi anyagok – a 2. csoport feladata
Feladat
• a csoportbeosztás elkészítése
• a csoport szerepeinek kiosztása (idézetkereső, nyomozó,
kérdésfeltevő, szókereső, illusztrátor, jegyző, hírnök, küldönc)
• a csoportok feladatainak kiosztása
• a T-táblázat elkészítése

•• szövegrész önálló olvasása csoportokban
•• érvek és ellenérvek megfogalmazása
•• idézetek keresése
•• háttérinformációk gyűj
tése
•• kérdések megfogalmazása
•• szavak keresése
•• illusztráció készítése
•• feljegyzések készítése
•• beszámoló készítése
•• vélemények cserélése
•• ok-okozati viszonyok fel
ismerése
•• indoklás, érvelés
•• kreatív szövegalkotás
•• a munkalap kapcsolódó
feladatainak megoldása
írásban (8. a, b, c, d, 9., 10.,
11.)

Differenciálási lehetőségek
• a bekezdések kiosztásánál a csoportok képességei szerinti
differenciálás
• a szerepkörök személy szerinti differenciálása
• a feladatok mennyiségi differenciálása a csoport és a tanulók
egyéni képességei szerint (a 11. feladat megoldása vagy elhagyása)
• a gyűjtött anyagok mennyisége

Értékelés
A megértettek ellenőrzésének fázisában tanári értékelés a
csoporttagok és a szóvivők prezentációja és szituációs gyakorlatai alapján.

Értékelés
A tanulók egyéni és csoportos
értékelése az értékelőlapok
kitöltésével

Tanári útmutató
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Az egészséges és kulturált táplálkozás – a 3. csoport feladata
Feladat
• a csoportbeosztás elkészítése
• a csoport szerepeinek kiosztása (idézetkereső, nyomozó,
kérdésfeltevő, szókereső, illusztrátor, jegyző, hírnök, küldönc)
• a csoportok feladatainak kiosztása
• a T-táblázat elkészítése
• az interjú műfaji sajátosságainak meghatározása

Differenciálási lehetőségek
• csoportok képességei szerinti differenciálás
• a szerepkörök személy szerinti differenciálása
• a feladatok mennyiségi differenciálása a csoport és a tanulók
egyéni képességei szerint (a 15. feladat megoldása vagy elha
gyása)
• a gyűjtött anyagok mennyisége

Értékelés
A megértettek ellenőrzésének fázisában tanári értékelés a cso
porttagok és a szóvivők prezentációja és szituációs gyakorlatai
alapján.

•• szövegrész önálló olvasása csoportokban
•• vizuális információk
alapján a szöveggel
kapcsolatos előfeltevések
megfogalmazása
•• fokozatok megállapítása
•• kérdések és válaszok
alkotása a szöveggel kap
csolatban
•• idézetek keresése
•• háttérinformációk gyűjtése
•• kérdések megfogalmazása
•• szavak keresése
•• illusztráció készítése
•• feljegyzések készítése
•• beszámoló készítése
•• vélemények cserélése
•• indoklás, érvelés
•• kreatív szövegalkotás
•• a munkalap kapcsolódó
feladatainak megoldása
írásban (12. a, b, 13., 14.,
15.)

Értékelés
A tanulók egyéni és csoportos
értékelése az értékelőlapok
kitöltésével
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3. Szövegalkotás, a megértettek alkalmazása
Tanári tevékenység

A megértettek ellenőrzése
Feladatok
• igaz–hamis állítások megfogalmazása
• az összesített táblázat kitöltésének irányítása

Értékelés
A csoportok munkájának tanári értékelése a szóvivők és hírnökök bemutatója alapján.

Kreatív szövegek alkotása
Feladatok
• a szövegalkotás szempontjainak megfogalmazása: tématartás, vázlat, arányok, pontos információk, érdekes előadás, időkerethez, szituációhoz való alkalmazkodás
• az értékelő lapok elkészítése
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Az egészséges táplálkozás
Szervezetünk megfelelő fejlődéséhez, az
egészségünk megóvásához egészséges táplál
kozásra 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. A legfontosabb tápanyagok a fehérjék, a szénhidrátok,

1. ábra:
Az emberi szervezet számára szükséges
alapvető tápanyagok

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 vitaminok
ban 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, biotermé
kek 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 okozhat szív- és érrend
szeri károsodást. Szervezetünknek naponta
2-3 liter folyadékra van szüksége. Ennek egy
része a táplálékkal, másik része (kb. 1,5 l) közvetlen folyadékbevitellel kerül a szervezetbe.
A legegészségesebbek a szénsavmentes ásványvizek, a gyógyteák és a rostos gyümölcslevek.
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Az egészséges táplálkozás fontos része a
napi öt étkezés. Lényeges a rostban gazdag,
kevés szénhidrátot tartalmazó, megfelelő
időben és nyugodt körülmények között elfogyasztott reggeli. Ezt követheti a tízórai, majd
az ebéd, amely mindig főtt étel legyen, leves-

2. ábra:
A táplálékpiramis

természetismeret 6.

sel 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.
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Munkalap és megoldókulcs
1.

A folyamatábra segítségével kövesd a táplálék útját a tápcsatornában!
a) Mi történik a táplálékkal az egyes „állomásokon”? A fontosabbakról készíts gondolat
térképet!

szájüreg

A metsző- és szemfogak
darabokat harapnak ki.

A zápfogak felaprítják.

A nyelv nyállal keveri össze.
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garat és nyelőcső: A táplálékot a gyomorba juttatják.
gyomor: Az emésztőnedvek tovább bontják a táplálékot.
vékonybél

A patkóbél emésztőnedvei
egyszerű anyagokra bontják.

A máj és a hasnyálmirigy
emésztőnedvei is
hozzájárulnak.

A bélbolyhok segítségével
a tápanyag a vérbe jut.

vastagbél

felszívódik a víz.
felszívódnak az ásványi anyagok. az emészthetetlen anyagok
									
a végbélen keresztül
									
kiürülnek.
b) Előfeltevéseid alapján miről fog szólni a szöveg?
A helyes és helytelen táplálkozásról, étkezési szokásokról, táplálékok típusairól stb.

2.

A szöveg áttekintése után keresd ki a legfontosabb kulcsszavakat!
a) Keress hozzájuk rendelt fogalmakat előzetes ismereteid, a szöveg és a következő ábra
segítségével!

Fehérjék: tejtermékek, sajt, tojás, hús, zöldségfélék
Szénhidrátok: péksütemények, tésztafélék, édességek, burgonya, cukor, liszt
Zsírok: növényi olajok, húskészítmények (szalámi, szalonna)
Vitaminok: zöldségfélék (káposzta, hagyma), gyümölcsök
Ásványi sók: fluor, kalcium, magnézium
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b) Rendszerezd ismereteidet az alábbi halmazokban!
a képen láttam.

sajt
kenyér
cukor
szalámi
szalonna
olajok

3.

Mindkettőben.

a szövegben olvastam.

tojás
tészták
péksütemények

tejtermékek
hús
zöldségek, gyümölcsök
édesség
fluor
kalcium
magnézium

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

háttérinformációkat 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.

88 szövegértés–szövegalkotás 

természetismeret 6.

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
sok szénhidrát fogyasztása
               üdítőitalok, édességek           
               gyorsétkezők                           
testmozgás kerülése
               szűrővizsgálatok kerülése

következményei
érrendszeri megbetegedések
magas vérnyomás
magas koleszterinszint

b) a fogyókúra:
okai
divat
önbizalomhiány
              társaknak való megfelelés         
párkapcsolat kialakítása
téves önértékelés

következményei
gyógyszerek szedése
táplálkozási zavarok
a szervezet nem megfelelő fejlődése
depresszió

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.

Differenciálási lehetőség

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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A vitaminok és az ásványi anyagok – a 2. csoport feladata
8.

Olvasd el a szövegrészt! Alkossatok tanulópárokat! A munkában mindenki a szerepköré
nek megfelelően vegyen részt (l. 5. feladat)!
a) Tanulópároddal keressetek érveket a vegetáriánus életmód mellett és ellen!

mellette
sok vitamin kerül a szervezetbe.
erősíti az immunrendszert.
javítja az emésztést.
		

ellene
fehérjében szegény a táplálék.
a szervezetnek mindenféle táplálékra
szüksége van.
a fejlődő szervezetre káros.

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 egé
szítsd 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.
mivel: a második tagmondat az első rész okát fejti ki bővebben, magyarázatot ad.

akkor, ezért: az első tagmondatban megfogalmazott állítás következményeit fogalmazza meg.
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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. Differenciálási lehetőség
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) Ez alapján jósold meg, miről lesz szó a szövegben!
Az egészséges táplálkozáshoz szükséges tápanyagok helyes arányairól
b)	Állítsd sorrendbe a tápanyagokat aszerint, hogy melyikből mennyit kell fogyasztani!
1. szénhidrát; 2. vitaminok és ásványi anyagok; 3. fehérje; 4. zsírok, olajok; 5. cukor

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 javas
latot, miből nyerhetünk energiát étkezések közben! Az étrendet foglald táblázatba!
ebéd

étkezések közben

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

15. Differenciálási lehetőség
A nyomozó gyűjtsön előzetesen 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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Összefoglalás – közös feladat
16. Olvasd el a teljes szöveget! Állapítsd meg a következő állítások igazságtartalmát! Véle
ményed alátámasztására keresd ki a szöveg megfelelő mondatát és javítsd ki a hibát!
•• A túlzott fehérjefogyasztás érelmeszesedéshez vezethet. – Hamis, mert a szénhidrát túlzott
fogyasztása okozhatja ezt a betegséget
•• A táplálékok építőanyagokra és tápanyagokra bomlanak le a szervezetben. – Igaz
•• A zsírok és az olajok károsak az emberi szervezetre. – Hamis, mert energiát biztosítanak,
csak keveset szabad belőlük fogyasztani
•• A táplálékkiegészítők fogyasztása serdülőkorban javasolt. – Hamis, mert lehet, hogy káros
következményük csak évek elteltével jelentkezik
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 táblázatba!
reggeli

tízórai

ebéd

uzsonna

vacsora

közben

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

b) Számold ki a kalóriatáblázatok alapján az egyes napokon elfogyasztott táplálék kaló
riatartalmát!

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 sar
kok módszer alkalmazásával csatlakozzanak az egyik fél álláspontjához!
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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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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

Önálló információszerzés és -átadás
segítségével a problémamegoldó, kritikai
gondolkodás fejlesztése
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modulleírás
A modul célja

Az információs és kommunikációs kultúra fejlesztése, a dokumentumfilm, az ismeretterjesztő könyv, a folyóiratcikk,
a reklámok és az internet felhasználása az anyaggyűjtésben. A manipuláció felismerő képességének kialakítása és
a kreatív szövegalkotási kompetencia fejlesztése. A probléma felvetésének, megértésének, a megoldási javaslatok szelekciójának képessége, az ismeretek aktivizálása, a kritikai
gondolkodás fejlesztése

Ajánlott óraszám

90 perc (2 tanóra)

Ajánlott korosztály,
nyelvi szint

11–12 év (6. évfolyam)

Modulkapcsolódási 
pontok

Tantervi
•• Környezetismeret 4. évfolyam: Testünk és életműködésünk: szokás, szenvedély, káros szenvedélyek.
Bódító anyagok: dohány, alkohol, kábítószer. A dohányzás, italozás, kábítószerezés következményei,
megelőzése
•• Természetismeret 5. évfolyam
•• Biológia 7., 8., 9. évfolyam
Kereszttantervi
•• Információs és kommunikációs kultúra – A megismerési, adatgyűjtési, dokumentálási képességek fejlesztése.
•• Testi és lelki egészség – A fejlődő személyiség testilelki egyensúlyának alakítása, az egészséges életmód
iránti fogékonyság felkeltése, a szenvedélybetegségek megelőzési lehetőségeinek tudatosítása.
Kompetenciaterületen
•• Felkészülés a felnőtt lét szerepeire: A társadalmi beilleszkedéshez szükséges szociális és társadalmi kompetenciák pedagógiai fejlesztése.
•• A szociális, életviteli és környezeti kompetencia: Az
együttműködési képesség fejlesztése, a környezettudatos magatartásra nevelés.
•• Életvitel és gyakorlati ismeretek: A kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése, az egyén
szerepének és felelősségének tudatosítása az életmód
szervezésében.
Programcsomagon belül
5–12. évf. „B”
Programcsomagok között
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Kompetenciaterületi
A szövegértés–szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési feladatai:
•• Az információs és kommunikációs kultúra fejlesztése, a dokumentumfilm, az ismeretterjesztő könyv,
a folyóiratcikk, a reklámok és az internet felhasználása az anyaggyűjtésben. A manipuláció felismerő
képességének kialakítása és a kreatív szövegalkotási
kompetencia fejlesztése. A probléma felvetésének,
megértésének, a megoldási javaslatok szelekciójának
képessége, az ismeretek aktivizálása.
NAT (2003)
„Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése minden műveltségi terület feladata. A nyelv az emberi kommunikáció,
a gondolkodás és a tanulás közege, előfeltétele és legfőbb eszköze.” (NAT 2003)
A különböző műfajú és formájú, nem folyamatos szövegek értő olvasása; a szövegrész értelmezése az ábra,
kép, térkép által közvetített információkkal együtt.
A szövegértés ma minden szövegtípust érint: „mely magába foglalja a kritikai és kreatív olvasás képességének
fejlesztését, beleértve mind a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását”. (NAT 2003)
Egyéb műveltségterületi
Ember és társadalom: A társadalmi problémák iránti érzékenység növelése, a konfliktusok elemzéséhez és kezeléséhez szükséges képességek fejlesztése.
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Értékelés
Tanórai, szóbeli szöveges értékelés a modul tartalmával kapcsolatban.
Tanórai, szóbeli szöveges értékelés a képességek fejlesztésével kapcsolatban.
A tanórán a részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban.
Önértékelés az önálló munka eredményének vizsgálatával és egyéni értékelő lappal (melléklet).
Csoportértékelés a csoportértékelő lap szempontjai alapján (melléklet).

Módszertani ajánlás
A természetismeret tankönyv szövegeinek olvasása a 6. évfolyamon olyan nehézségek elé állítja a tanulókat, amelyekre fel kell készíteni az egyébként jól olvasókat is. Az óra célja, hogy a
tanulók képesek legyenek a burkolt fogalmazás és a manipuláció felismerésére, a problémával
kapcsolatos önálló anyaggyűjtésre.
A szövegmegértési képesség alacsonyabb vagy magasabb szintjén állóknak válasszunk a
felkínált feladatok közül. Olvasni önállóan kell, a szövegmegértés, a fogalmak tisztázása történik más-más munkaformában. A feladatok mindegyikét nem kötelező megoldani, a tanár választhat, a képességszint szerint differenciálhat. A munkaformák megválasztásánál az egyéni
haladási tempó a legfőbb szempont.
Az eredményesség szempontjából hatékony tanulásszervezési módszer a csoportmunka
alkalmazása, mely a szociális kompetencia, az együttműködő képesség és a kommunikációs
képességek fejlesztésének egyik legjobb eszköze. Ha sikerül a kooperatív tanulási módszerek
valamelyikét alkalmaznunk, nagyon jó eredményt érhetünk el. Különösen indokolt ez a szervezési mód a szövegalkotási feladatok esetében. Az egyes szövegrészek feldolgozása részben
önállóan, részben szakértői csoportok létrehozásával történhet, ahol a tanultak rögzítését jól
szolgálják a tanulók beszámolói az eredeti csoporttársaknak.
A szövegfeldolgozás ezen az órán a közös megbeszélést, illetve a frontális munkát is indokolja.
Ennek az órának tudásközvetítő célja természetes módon összekapcsolódik a kiemelt képességfejlesztési céllal. Vagyis a szaktanári gondolkodást nem kell háttérbe szorítani, csak ezen
az órán a problémamegoldó, kritikai gondolkodás fejlesztése és az önállóan gyűjtött szöveg és
kép alapú tudásközvetítő eszközök használata válik hangsúlyossá.

Támogató rendszer
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
Alapfelkészítés a szövegértés–szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés).
Ajánlott szakkönyvek:
Anatómia II. Belső szervek. SH atlasz. Springer Hungarica, Bp., 1992.
Anatómia III. Idegrendszer, érzékszervek. SH atlasz. Springer Hungarica, Bp., 1992.
Berend Mihály: Biológiai diáklexikon. Nemzeti. Tankönyvkiadó, Bp., 1997.
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Hale, W. G.: Biológia : Értelmező szótár. Panem, Bp., 1997.
Perendy Mária: Biológiai gyakorlatok kézikönyve. Gondolat, Bp., 1980.
Stohl Gábor: Biológiai szótár. Natura, Bp., 1988.
Straub F. Brúnó (főszerk.): Biológiai lexikon. Akadémiai Kiadó, Bp., 1987.
Szabó László (összeáll.): Biológiai fogalomtár. Tóth Könyvkereskedés, Debrecen., 1997.
Vajda János: Atlas anatomiae. Akadémiai Kiadó, Bp., 1989.
Videofilmek:
Mi az igazság a dohányzásról? Tini akták. Study Guard Bt., Bp.
Drog - Csak mondj nemet! Study Guard Bt., Bp.
Drog - Hogyan szokjunk le a drogról? Study Guard Bt., Bp.
Jelek – Az első figyelmeztető jelek. Study Guard Bt., Bp.
Tinédzserkori alkoholfogyasztás. Study Guard Bt., Bp.
Kapcsolódó linkek:
http://www.t-online.hu/katalogus/egeszseg/karos_szenvedelyek/index.html
www.pszichoterapia.lap.hu
http://www.extra.hu
www.antsz.hu
http://drog.linkcenter.hu
http://mimi.hu/drog/kabitoszer.html
http://karosszenvedely.linkcenter.hu
http://fu.web.elte.hu/drogeria/cikk/0067et20010316.html
www.schoolvideolibrary.com

A háttérismeret aktivizálása
• az előzetes tudás alapján az egyes fogalmakhoz kapcsolódó asszociációk felidézése
• az előhívott ismeretek rendszerezése
(leírás, cselekvés, érzelem, gondolat)
• kreatív szövegalkotás

1.

• önálló olvasás
• az összekevert bekezdésekből álló szövegrész önálló olvasása
• a bekezdések tételmondatainak megkeresése, a sorrendiség felismerése
• fogalomértelmezés, fogalomkártyák készítése
• kreatív szövegalkotás kritikai gondolkodással

A dohányzás – az első rész feldolgozása

2. A szöveg áttekintése, feldolgozása

1.

1. A teljes szöveg áttekintése

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben részletesen
kifejtve)

modulVázlat

rendszerező képesség,
lényegkiemelő képesség,
információkereső képesség,
argumentációs képesség,
kritikai gondolkodás,
kreatív szövegalkotási
képesség

az információkeresés
képessége,
rendszerezőképesség,
ismeretek felidézése

Kiemelt készségek,
képességek

a bekezdések kiosztásánál a csoportok
képességei szerinti
differenciálás,
alkotott szöveg
hosszúsága

szempontok men�nyisége

Célcsoport/
A differenciálás
lehetőségei

csoportos,
csoporton
belül egyéni
vagy páros

frontális és
csoportos

Munkafor
mák

megbeszélés,
illusztrálás

közös megbeszélés,
fürtábra

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg
munkalap (2)
2., 3., 4., 5., 6.,
7.
lexikon,
szótár,
flipchart,
kártyák

táblakép,
flipchart,
munkalap (2)
1.

Eszköz
(melléklet
ben)
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2.

Kiemelt készségek,
képességek

Az alkohol – a második rész feldolgozása                                   lényegkiemelő képesség,
szövegalkotási képes• önálló olvasás
• az összekevert bekezdésekből álló szö- ség,
vizuális képességek,
vegrész önálló olvasása
• szövegtömörítő mondatok alkotása az verbális képességek
egyes bekezdésekhez
• a bekezdések közötti összefüggések,
sorrendiség felismerése
• a vizuális és verbális manipuláció felismerése
• érvek keresése
• kreatív szövegalkotás kritikai gondolkodással
• argumentáció
• igaz–hamis állítások fogalmazása a szövegrésszel kapcsolatban
• kreatív szövegalkotás egy témáról különböző szerepekben szóban, a szituá
cióhoz való alkalmazkodás

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben részletesen
kifejtve)

a bekezdések
kiosztásánál a
csoportok képességei szerinti
differenciálás,
alkotott szöveg
hosszúsága,
feladatok menynyisége

Célcsoport/
A differenciálás
lehetőségei

csoportos,
csoporton belül
egyéni vagy
páros

Munkafor
mák

megbeszélés,
illusztrálás

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg,
munkalap (2)
8., 9., 10., 11.,
12.
lexikonok,
szótárak,
flipchart,
videofilm,
kézikönyvek,
számítógép

Eszköz
(melléklet
ben)
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• önálló olvasás
• az összekevert bekezdésekből álló szövegrész önálló olvasása
• kulcsszavak keresése
• a bekezdések közötti összefüggések,
sorrendiség felismerése
• fogalomértelmezés, fogalomkártyák készítése
• ellentmondások és összefüggések felismerése
• érvek keresése, argumentáció

A kábítószer – a harmadik rész értelmezése

1.

• a teljes szöveg olvasása
• új ismeretek beépítése a meglévő tudássémába
• az új szövegrészre vonatkozó állítások
igazságtartalmának megítélése
• új ismeretek vizuális rögzítése, az összesített táblázat elkészítése
• a kilépőkártya kitöltése

A megértés ellenőrzése

3. Szövegalkotás, a megértettek alkalmazása

3.

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben részletesen
kifejtve)

logikai képességek,
rendszerező képesség,
emlékezetbe vésés
vizuális képességek

összehasonlító képesség,
szétválasztó képesség,
információ kereső képesség,
szövegalkotási képesség,
kritikai gondolkodás
képessége,
vizuális képességek

Kiemelt készségek,
képességek

tanári segítséggel
vagy önállóan

következtetések
levonása,
a megfogalmazott szöveg
hossza, információtartalma,
a bekezdések
kiosztásánál a
csoportok képességei szerinti
differenciálás,
az alkotott szöveg hosszúsága,
a feladatok
menynyisége

Célcsoport/
A differenciálás
lehetőségei

csoportok közös
munkája

csoportos, csoporton belüli
egyéni vagy
páros

Munkafor
mák

prezentáció

megbeszélés,
illusztrálás

Módszerek

Tanulásszervezés

táblázat, flipchart

szöveg,
munkalap (2)
13., 14., 15.,
16.
lexikonok,
szótárak,
kártyák,
flipchart,
számítógép

Eszköz
(melléklet
ben)
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2.

• kreatív szövegalkotás
• argumentáció
• az értékelő lapok kitöltése

Kreatív szövegek alkotása

Lépések, tevékenységek
(a mellékletekben részletesen
kifejtve)

az új tudás integrációjának képessége,
kreatív szövegalkotási
képesség,
a szituációhoz való
alkalmazkodás

Kiemelt készségek,
képességek

választási lehetőség
a szöveg témájában

Célcsoport/
A differenciálás
lehetőségei

heterogén csoportmunka

Munkafor
mák

írásban és szóban, kooperatív
tanulásszervezéssel

Módszerek

Tanulásszervezés

munkalap (2)
17., 18.
újságok,
videofilm,
képek,
értékelőlapok
(3)

Eszköz
(melléklet
ben)
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A feldolgozás menete
1. A teljes szöveg áttekintése
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása: A káros szenvedélyekkel a tankönyvi szöveg alapján ismerkedünk.
A háttérismeret aktivizálása – közös feladat
Feladatok
• az ötsoros vers technikájának bemutatása
• a keresési szempontok megadása
• a kreatív szövegalkotás irányítása

Differenciálási lehetőségek:
• szempontok mennyisége
• vers megértésének nehézsége
Értékelés:
A közös munka szóbeli értékelése a tanár részéről.

• az előzetes tudás alapján az egyes fogalmakhoz kapcsolódó asszociációk felidézése
• az előhívott ismeretek rendszerezése (leírás, cselekvés, érzelem, gondolat)
• kreatív szövegalkotás
• a munkalap kapcsolódó feladatainak
megoldása írásban
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2. A szövegrészek olvasása, feldolgozása
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A dohányzás – minden csoportban az első tanuló vagy tanulópár feladata először önállóan
a csoportban maradva, majd az azonos szövegrésszel foglalkozó tanulókkal szakértői csoportot alakítva közös csoportmunkában
Feladatok
• a csoportbeosztás elkészítése
• a csoport szerepeinek kiosztása (csoportvezető, szóvivő, tanulópárok kijelölése,
akikből később a szakértői csoportok alakulnak)
• a csoportok feladatainak kiosztása
• tanári magyarázat
• a lexikonok, szótárak használatára vonatkozó instrukciók megadása
• az információkeresés szempontjainak
megadása

Differenciálási lehetőség:
• a bekezdések kiosztásánál a csoportok képességei szerinti differenciálás
• alkotott szöveg hosszúsága
• a feladatok mennyiségi differenciálása
a csoport és a tanulók egyéni képességei
szerint
Értékelés:
• A megértettek ellenőrzésének fázisában
tanári értékelés a csoporttagok és a szóvivők prezentációja és szituációs gyakorlatai
alapján.

• önálló olvasás
• az összekevert bekezdésekből álló szövegrész önálló olvasása
• a bekezdések tételmondatainak megkeresése
• a bekezdések közötti összefüggések, sorrendiség felismerése
• fogalomértelmezés, fogalomkártyák készítése
• információkeresés, adatkeresés
• kreatív szövegalkotás kritikai gondolkodással
• a munkalap kapcsolódó feladatainak megoldása írásban

Értékelés:
• A tanulók egyéni és csoportos értékelése
az értékelőlapok kitöltésével
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Az alkohol – minden csoportban a második tanuló vagy tanulópár feladata először önállóan
a csoportban maradva, majd az azonos szövegrésszel foglalkozó tanulókkal szakértői csoportot alakítva közös csoportmunkában
Feladatok
• a csoportbeosztás elkészítése
• a csoport szerepeinek kiosztása (csoportvezető, szóvivő, tanulópárok kijelölése,
akikből később a szakértői csoportok alakulnak)
• a csoportok feladatainak kiosztása
• tanári magyarázat
• a lexikonok, szótárak használatára vonatkozó instrukciók megadása
• az információkeresés szempontjainak
megadása
• a szövegalkotási gyakorlat szempontjainak megfogalmazása (tématartás, vázlat,
arányok, pontos információk, érdekes előadás, időkerethez, szituációhoz való alkalmazkodás)

• önálló olvasás
• az összekevert bekezdésekből álló szövegrész önálló olvasása
• szövegtömörítő mondatok alkotása az
egyes bekezdésekhez
• a bekezdések közötti összefüggések, sorrendiség felismerése
• a vizuális és verbális manipuláció felismerése
• érvek keresése
• kreatív szövegalkotás kritikai gondolkodással
• argumentáció
• igaz–hamis állítások fogalmazása a szövegrésszel kapcsolatban
• kreatív szövegalkotás egy témáról különböző szerepekben szóban, a szituációhoz
való alkalmazkodás
• a munkalap kapcsolódó feladatainak megoldása írásban

Differenciálási lehetőségek:
• a bekezdések kiosztásánál a csoportok képességei szerinti differenciálás
• alkotott szöveg hosszúsága
• a feladatok mennyiségi differenciálása
a csoport és a tanulók egyéni képességei
szerint
Értékelés:
• A megértettek ellenőrzésének fázisában
tanári értékelés a csoporttagok és a szóvivők prezentációja és szituációs gyakorlatai
alapján.

Értékelés:
• A tanulók egyéni és csoportos értékelése
az értékelőlapok kitöltésével
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A kábítószer – minden csoportban a harmadik
tanuló vagy tanulópár feladata rövid ideig önállóan a csoportban maradva, majd az azonos
szövegrésszel foglalkozó tanulókkal szakértői
csoportot alakítva közös csoportmunkában
Feladatok
• a csoportbeosztás elkészítése
• a csoport szerepeinek kiosztása (csoportvezető, szóvivő, tanulópárok kijelölése,
akikből később a szakértői csoportok alakulnak)
• a csoportok feladatainak kiosztása
• tanári magyarázat
• a lexikonok, szótárak használatára vonatkozó instrukciók megadása
• az információkeresés szempontjainak
megadása

Differenciálási lehetőségek:
• következtetések levonása
• a megfogalmazott szöveg hossza, információtartalma
• a bekezdések kiosztásánál a csoportok képességei szerinti differenciálás
• alkotott szöveg hosszúsága
• a feladatok mennyiségi differenciálása
a csoport és a tanulók egyéni képességei
szerint
Értékelés:
• A megértettek ellenőrzésének fázisában
tanári értékelés a csoporttagok és a szóvivők prezentációja és szituációs gyakorlatai
alapján.

• önálló olvasás
• az összekevert bekezdésekből álló szövegrész önálló olvasása
• kulcsszavak keresése
• a bekezdések közötti összefüggések, sorrendiség felismerése
• fogalomértelmezés, fogalomkártyák készítése
• ellentmondások és összefüggések felismerése
• információk gyűjtése
• érvek keresése, argumentáció
• igaz–hamis állítások fogalmazása a szövegrésszel kapcsolatban
• a munkalap kapcsolódó feladatainak megoldása írásban

Értékelés:
• A tanulók egyéni és csoportos értékelése
az értékelőlapok kitöltésével
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3. Szövegalkotás, a megértettek alkalmazása
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A megértettek ellenőrzése
Feladatok
• A táblázat elkészítésének irányítása

• a teljes szöveg olvasása
• új ismeretek beépítése a meglévő tudássémába
• új ismeretek vizuális rögzítése, az összesített táblázat elkészítése
• a kilépőkártya kitöltése
• a munkalap kapcsolódó feladatainak
megoldása írásban

Értékelés:
A csoportok munkájának értékelése a szóvivők
előadása alapján.
Kreatív szövegek alkotása
Feladatok
• a szövegalkotás szempontjainak megfogalmazása: tématartás, vázlat, arányok, pontos
információk, érdekes előadás, időkerethez,
szituációhoz való alkalmazkodás
• a cím és a téma megfogalmazása: érvelő
szövegek A borfogyasztás kultúra?, A könnyű
drogokat engedélyeztetni kellene? A dohányzás
magánügy? témákban
• az értékelő lapok elkészítése

• kreatív szövegalkotás
• argumentáció
• a munkalap feladatának megoldása szóban
• az értékelőlapok kitöltése (melléklet 3)

Tanári útmutató
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Káros szenvedélyek
A leggyakoribb káros szenvedélyek a dohány
zás, a mértéktelen alkoholfogyasztás és a ká
bítószer-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 függősé
get 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 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 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
szigorítottak. 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, szív-és 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.

A kábítószer-élvezet

1. ábra: Kampány a leszokásért

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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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

természetismeret 6.

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.

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 tes
ti-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 és megoldókulcs
1. Írj ötsoros verset a következő fogalmakról: dohányzás, alkoholizmus, kábítószer!
CÍM (1 főnév): dohányzás
LEÍRÁS (2 melléknév): büdös, füstös
CSELEKVÉSEK (3 ige vagy igenév): fújja, szívja, köhög
ÉRZELEM, GONDOLAT (4 elem): tüdőbaj, rák, halottas ágy
A LÉNYEG ÚJRAFOGALMAZÁSA (1 szó): koporsószög
Pl.

A dohányzás
A dohányzás
büdös szokás, füstös szokás,
aki fújja-szívja köhög,
addig, míg el nem éri a tüdőbaj, tüdőrák,
várja már a halottas ágy,
a dohányzás koporsószög.

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
szigorítottak. 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.
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a) Keresd ki a szövegből az egyes bekezdések legfontosabb mondatát!
–
–
–
–

A leggyakoribb káros szenvedélyek a dohányzás, a mértéktelen alkoholfogyasztás és a kábítószer
élvezet.
Ezek az anyagok a szervezetbe épülve visszafordíthatatlan folyamatokat indítanak el.
A leszokás nem könnyű, ezért rá sem szabadna szokni!
Hazánkban a nem dohányzók védelmére törvény is született, amelyet 2006 januárjától szigorítottak.

b) A mondatokat egymás mellé írva állapítsd meg a bekezdések helyes sorrendjét!
c) Miben különbözik a második bekezdés kiemelt mondata a többitől?
Ez a mondat összefoglaló jellegű, nem a bekezdés elején, hanem a közepén áll. Arra is utal, hogy miről
volt szó előtte (ezek az anyagok), de előre vetíti a következő rész tartalmát (visszafordíthatatlan folyamatok).

3. 	Tanulópároddal készíts fogalomkártyákat a bekezdések aláhúzott szakkifejezé
seiről! Használhatsz értelmező szótárt vagy lexikont is!

nikotin

levegőn megbarnuló, csípős ízű,
olajos folyadék, mely a dohány
növények alkotórésze

kátrány

szerves anyagok száraz desztillációjakor képződő sűrű, fekete,
olajos folyadék

terápia

gyógykezelés, gyógymód

szén-monoxid

a szén tökéletlen égésekor
keletkező színtelen, szagtalan,
súlyosan mérgező gáz (CO)
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allergia

túlérzékenység, a szervezetnek a
normálistól eltérő válasza vala
mely külső hatásra

4. Differenciálási lehetőség: Keress számadatokat a szövegből!
2 l füst, 250-300 ml füst, 28 000 ember, 2006 januárja

5. Differenciálási lehetőség: Fogalmazz a dohányzással kapcsolatos reklámszloge
neket írásban egy dohánytermékeket gyártó cég kreatív szakembere és a Tüdőrák
Alapítvány reklámügynöke nevében!
6. 	Ha a családodban vagy ismerőseid között van olyan, aki dohányzik, kérd meg,
hogy töltse ki ezt a tanulságos tesztet!
Fagerström-féle nikotinfüggőségi teszt
Mennyi idővel az ébredést követően szívja el az első cigarettáját?
• 5 percen belül (3 pont)
• 6–30 perc (2 pont)
• 31–60 perc (1 pont)
• 60 perc felett (0 pont)
Nehezen állja meg, hogy ne dohányozzon olyan helyen, ahol tilos a dohányzás?
• Igen (1 pont)
• Nem (0 pont)
Melyik cigarettáról gondolja azt, hogy arról lenne a legnehezebb lemondania?
• A reggeli elsőről (1 pont)
• Az összes többiről (0 pont)
Hány cigarettát szív naponta?
• Kevesebb 10-nél (0 pont)
• 11–20 (1 pont)
• 21–30 (2 pont)
• Több mint 30 (3 pont)
Gyakrabban gyújt rá az ébredést követő első órában, mint a többi napszakban?
• Igen (1 pont)
• Nem (0 pont)
Dohányzik-e az ágyban, ha beteg, és nem tud felkelni?
• Igen (1 pont)
• Nem (0 pont)
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Értékelés:
0–2 pont = nincs függőség (Ön nem nikotinfüggő)
3–4 pont = enyhe függőség (Ön enyhén nikotinfüggő)
5–6 pont = közepes függőség (Ön közepes mértékben nikotinfüggő)
7–8 pont = erős függőség (Ön erős nikotinfüggő)
9–10 pont = nagyon erős függőség (Ön nagyon erősen nikotinfüggő)

7.

A 3. 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!

Az alkohol
8. „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!
–
–
–

Az alkoholizmus következményei a családban és a társadalomban.
Az alkoholfogyasztás hatásai a szervezetre.
A leszokás lehetőségei: elvonókúra, terápia.

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

9.

Differenciálási lehetőség: Nézzetek meg egy kedvelt sörreklámot (pl. Gösser, Sop
roni Ászok, Heinekken)! Gyűjtsétek össze, milyen nyelvi és képi eszközökkel
próbálja rávenni a nézőket a sörfogyasztásra!
–
–
–
–

leleményes fogalmazás, nyelvi játék (Gut. Besser. Gösser; Egy jópofa sör)
humoros szituáció (Leugrunk egy sörért?, társkereső hirdetés – Van, amiben minden férfi egyetért.)
képi hatások (vízesés, gyöngyöző sör, színek)
zene (a Soproni négysoros dalai)

Tanári útmutató
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10. Készíts érvkártyákat az alkoholfogyasztás ellen!

Maradandó károsodást okoz

Fokozza a szív- és érrendszeri
betegségek kockázatát

Függőséget okoz

Az ittas vezetés halálos balese
teket okoz

Vese- és májkárosodást okoz

Családok széthullását eredményezi

11. Differenciálási lehetőség: Társaiddal együtt fogalmazz két igaz vagy hamis ál
lítást az olvasott szövegrésszel kapcsolatban!
–
–

Az alkoholisták száma a nők körében egyre emelkedik. – Igaz
Az alkohol oldja a stresszt, csökkenti a gátlásokat, de nem okoz függőséget. – Hamis, mert rendszeres fogyasztása esetén kialakul a függőség.

12. 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!
pl. szülők, tanárok, diákok, pszichológusok, orvosok, pszichiáterek, szanatóriumok dolgozói, társadalomtudósok, kutatók, hajléktalanszállók dolgozói, válóperes ügyvédek, ügyészek
b) Rendezzetek ötletbörzét arról, hogy az alkoholizmus témájáról feltételezhetően kik
nek mondhatnak bármilyen műfajú beszédet! Válasszatok az a) pontban meghatározott
feladóhoz címzettet az ötleteitek közül!
pl. diákoknak, leszokni akaróknak, betegeknek, alkoholizmusban szenvedő felnőtteknek, absztinenseknek, visszaesőknek
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c) Rendezzetek ötletbörzét arról, hogy az alkoholizmus témájáról feltételezhetően milyen
műfajú beszédművek születhetnek! Válasszatok az a) és b) pontban meghatározott feladó
hoz és címzetthez műfajt az ötleteitek közül!
pl. pletyka, tudósítás, felszólalás, védő- vagy vádbeszéd, érvelés
d) Írjátok meg a kihúzott feladó – címzett – műfaj hármasának megfelelő rövid beszéd
művet!

A kábítószer
13. „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,
drog ambulanciák, 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 cigarettá
kat 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.
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.
a) Keresd ki az egyes bekezdések kulcsszavait, kifejezéseit!
–
–
–
–
–
–

kábítószer kipróbálása
partidrogok és cigaretták
kemény drogok
hatásuk
leszokás
egészségünk megóvása

b) Ezeket egymás mellé írva állapítsd meg a bekezdések helyes sorrendjét!
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14. 	Tanulópároddal készíts fogalomkártyákat a bekezdés aláhúzott szakkifejezéseiről!
Használhatsz értelmező szótárt vagy lexikont is!

anonimitás

A személyiségi jogok védelmét
szolgáló névtelenség.

amfetamin

A központi idegrendszert ingerlő
szer, mely az éhségérzetet is csökkenti.

ambulancia

Járóbeteg-ellátás.

rehabilitáció

Az egészséges állapot helyreállítása.

legalizálás

Törvényesítés, jogszerűvé tétel.

hallucináció

Érzékleti élmény külső ingerek
megléte nélkül, a belső ingerek
kivetítése a külvilágba.

depresszió

A nyomott hangulattól, lehangoltságtól kezdődően a súlyos
pszichiátriai zavarokig terjedő
betegség.
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15. Differenciálási lehetőség: Keress adatokat a szövegből a kábítószer hatásairól!
Készíts T-táblázatot!
alatta

utána

hallucinációk
csökkent fájdalomérzet
túláradó jókedv
látomások
félelemérzet
nyugtalanság
öngyilkossági szándék

levertség
depresszió
remegés
álmatlanság

16. Szakértői 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!
17. Eredeti csoporttársaiddal húzzatok egyet az alábbi témák közül! A csoport feladata
a téma megvitatása, érvek keresése mellette és ellene. A vita vezetője a kihúzott
témával foglalkozó „szakértő” legyen! A vitát elő is kell adnotok, miközben a hall
gatóság a „sarkok módszerrel” jelzi az egyes érvek erősségét vagy gyengeségét.

A dohányzás magánügy?

A borfogyasztás kultúra?

A könnyű drogokat engedélyeztetni kellene?

18. Differenciálási lehetőség: 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

higító, ragasztó,
körömlakk-lemosó, benzin

arcra húzott
nejlonzacskóból
belélegezve

hányás, fejfájás, szédülés, zavart beszéd,
kettős látás, agresszió

idegrendszer,
máj, vese tartós
károsodása

Cannabis
származékai

marihuána, hasis

cigarettába
sodorva

véres szem, tág
pupilla, könnyezés,
szájszárazság, verejtékezés, vérnyomás
csökkenése, remegés,
nevetés- és mozgáskényszer, hallucinációk

memória,
koncentráló képesség,
egyensúlyérzék
romlása
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Partidrogok

speed, extasy

tablettában vagy
kapszulában lenyelve

szapora légzés, magas
vérnyomás, fáradtság- és éhségérzet
megszűnése

agyi-és fizikai
teljesítőképesség javulása
(átmeneti)

LSD

bélyeg

szájon át

nyálfolyás, tág pupillák, hallási és tapintási hallucinációk,
visszatérő víziók

pszichés függőség

Ópiumszár
mazékok

morfium, heroin

feloldva, felszippantva vagy injekció formájában

szűk pupilla, csökkenő vérnyomás és
hőmérséklet, légzésbénulás, kábaság

erős pszichés és
testi függőség,
HIV-vírus terjedése, vérmérgezés, hepatitis,
trombózis

Kokaszár
mazékok

kokain, crack

felszippantva vagy
cigarettába sodorva

szívritmuszavar, vérnyomás emelkedése,
teljesítőképesség
fokozódása, hallucinációk

szívinfarktus,
agyvérzés, depresszió, erős
pszichés függőség (a leszokás
gyakorlatilag
lehetetlen)

19. Készíts kilépőkártyát a foglalkozás értékelésére az alábbi szempontok fel
használásával!

A legfontosabb dolog, amit megtanultam:

Ami a leginkább tetszett:

Ami leginkább problémát okozott:

Akitől a legtöbbet tanultam:

Amit még szeretnék tudni a témáról:
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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 készíté
sében sok hasznos öt
lettel vettem részt.
Figyelmesen elolvas
tam a rám eső szöveg
részeket.
Átgondoltam, hogyan
építsem fel mondani
valómat, hogy társa
im minél jobban meg
értsék.
Figyelmesen meghall
gattam a többieket.
Rákérdeztem arra,
amit nem értettem.
Aktívan vettem részt
a gyakorlati felada
tokban.

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

