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A középidő (mezozoikum)

Vizuális és verbális
információhordozók
által közvetített tudás
együttes értelmezésére
irányuló képességfejlesztés

tanári útmutató

A középidő (mezozoikum)

MODULLEÍRÁS
A modulok célja

A vizuális és a verbális információhordozók által közvetített tudás
együttes értelmezésére irányuló képességfejlesztés. A 9. évfolyamos
földrajz tantárgy tankönyveinek jellemző szövegstruktúráival való
ismerkedés. A kiválasztott szöveg összekapcsolása képek, ábrák és
diagramok olvasásával, elemzésével.

Időkeret

90 perc

Ajánlott korosztály

14–15 év (9. évfolyam)

Ajánlott megelőző és
követő tananyag (előzetes
és követő készségfejlesztő
tevékenység vagy ismeret)
Modulkapcsolódási pontok

Megelőző tananyag
Óidő
Követő tananyag
Újidő
Tágabb környezetben
Tantervi kapcsolódások:
Természetismeret 9. évfolyam
Földrajz 9. évfolyam
Kereszttantervi kapcsolódások:
Természetföldrajz – kontinensek
Tanulás – Tankönyvi szövegek önálló feldolgozása, megértése
és felhasználása
Szűkebb környezetben
A szövegértés fejlesztése a földrajz tantárgyban
A szövegértés fejlesztése 9. évfolyamon a természetismeret tantárgyban
Földünk-környezetünk – A földrajzi képződmények
Magyar nyelv és irodalom – A földrajzi nevek helyesírása

A képességfejlesztés
fókuszai

A Földünk-környezetünk műveltségterület keretében tágabban
a földtörténetről, szűkebben a mezozoikumról tanultak alkalmazása
A szakkifejezések megismerése és helyes használatuk gyakorlása
az életkori sajátosságoknak megfelelően
Adott olvasnivalóból meghatározott szempontok szerinti információ gyűjtése
A földrajzi nevek helyesírásának gyakorlása
Vaktérkép használata
Földrajzi-környezeti tartalmú információk önálló értelmezése,
értékelése és feldolgozása egyéni és csoportmunkában
A lényeg kiemelése szövegből, összehasonlítások, az információk
csoportosítása és rendszerezése különböző szempontok szerint
Ábrák elemzése és összehasonlítása
A csoportos munkavégzés módszereinek gyakorlása
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Földrajz 9.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A földrajzkönyv szövegeinek olvasása a 9. 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 és a képeket együttesen értelmezni.
A felkínált feladatok közül a szövegmegértési képesség alacsonyabb vagy magasabb szintje szerint
válasszunk feladatot a tanulóknak! Olvasni önállóan kell, míg a szövegértés, a fogalmak tisztázása, új szövegek alkotása más-más munkaformában történik. Akik a vizuális információhordozók
értelmezésének valamelyikében már gyakorlottabbak, azoknál kevesebb időt szánhatunk az adott
feladat megoldására. Nem kötelező a feladatok mindegyikét megoldani, a tanár választhat a képességszint és a felhasználható idő szerint.
A munkaformák megválasztásánál az egyéni haladási tempó legyen a legfőbb szempont.
Szocializációs szempontból kedvezőbb a heterogén csoportok vagy párok szervezése. Ha sikerül
a kooperatív tanulási módszerek valamelyikét alkalmaznunk, nagyon jó eredményt érhetünk el.
Különösen indokolt ez a szervezési mód a szövegalkotási és az órán ellenőrizendő írásbeli feladatok
esetében.
Ennek az órának a tudásközvetítő célja összekapcsolódik a kiemelt képességfejlesztési céllal.
A szaktanári gondolkodás nem kerül háttérbe, csak ezen az órán a szöveg és kép alapú tudásközvetítő
eszköz használatával más megközelítési módokra van lehetőség.

ÉRTÉKELÉS
– a tanórán a részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban
– szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden pedagógiai elemében
– önértékelés az önálló munka eredményeinek vizsgálatával
– a hibátlan munka kiemelése
– a csoportmunka értékelésekor rangsor kialakítása lehetséges

Támogatórendszer
– A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak
a tanári felkészüléshez
– Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
– Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
– Ajánlott ismereterjesztő folyóiratok:
– Ajánlott ismeretterjesztő könyvek:

TermészetBúvár, National Geographic
Az élő bolygó (David Attenborough, Novotrade, 1989.)
Kép-tár, a világ felfedezése (könyvsorozat, Passage Kiadó,
2002.; pl. Természet – különleges jelenségek)
Usborne enciklopédia gyermekeknek. Jane Elliot – Colin
King, Novotrade Rt., 1989

3.

2.

1.

Fajtáinak meghatározása
Szerepük felismerése
Ábrák áttekintése

A vizuális közvetítők

Áttekintő olvasás: szöveg-kép
arányok

Szöveg-kép látványának
tudatosítása

A kontinensek és a főbb földrajzi képződmények, fogalmak, helyesírásuk ismétlése

Ismétlés

Kiemelt készségek,
képességek

a vizuális
információközvetítők
fajtáinak felismerése,
a szöveg tipográfiai képének tudatos
felmérése

áttekintő olvasás

az ismeretek alkalmazásának képessége
tevékenységközpontú
feladatoknál, a verbális, valamint a nem
verbális (képi) kommunikáció eszközeinek, a különböző
információhordozók
üzeneteinek megértése és feldolgozása, szaknyelv helyes
használata, anyanyelvi
kompetencia, fogalommagyarázat

1. A teljes szöveg áttekintése

Lépések, tevékenységek

MODULVÁZLAT

szóbeli szöveg alkotása képről,
képelemzés megadott szempontok
szerint

a munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk,
idő szerint,
az önállóság
mértéke szerint

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

frontális vagy
csoport

frontális vagy
egyéni

frontális

Munkaformák

közös megbeszélés,
beszámoló

megbeszélés

megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

ábrák (1./a, b, c),
szöveg

szöveg

munkalap (2./1., 2.,
3.),
ábra (1./a)

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

tanári útmutató
A középidő (mezozoikum)
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6.

5.

4.

Várható előfeltevés – egy
adott földrajzi időben és
helyen meglévő földrajzi képződményekkel és
élőlényekkel foglalkozik majd
a szöveg

Kialakul az olvasási stratégia

A kiemelések alapján milyen
tartalmú szöveg várható?

A szöveg kiemelt szavainak
megfigyelése

Mi várható a cím alapján?
A középidő (mezozoikum)
Ősföldrajzi változások
Az élővilág fejlődése a mezozoikumban

A cím és az alcímek
értelmezése

Lépések, tevékenységek

a munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk, az önállóság
mértéke szerint
szóbeli megfogalmazás segítséggel,
írásbeli megfogalmazás önállóan

lényegkiemelés, szövegolvasási stratégia kialakulása

a munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

tájékozódás a szövegben, információkeresés,
a szövegstruktúra felismerése

nyelvi-logikai elemek értelmezése,
tájékozódás a szövegben, cím és szöveg
viszonyára vonatkozó
előfeltevések megfogalmazása, a szövegstruktúra felismerése

Kiemelt készségek,
képességek

közös, vagy
egyéni

egyéni vagy
frontális

frontális vagy
egyéni

Munkaformák

beszámoló

megbeszélés

megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg

szöveg

szöveg

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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globális megértés

a szövegben található
direkt információk megkeresése, értelmezése,
információk közötti
kapcsolatok felfedezése,
a nem verbális (képi)
kommunikáció eszközeinek feldolgozása

A három időszak (triász, jura,
kréta) jellemzése

9.

A három időszakról tanultak
alkalmazása

10. Narratív szövegalkotása
szóban

önálló szövegalkotás,
szakszavak használata,
ábra értelmezése

4. Szövegalkotás, a megértettek alkalmazása

lényegkiemelés

A szöveg vázlatának
elkészítése

3. A szövegegységek olvasása, megértése

Szempont – a várható két
egység helyének pontos kijelölése (földrajz képződmény,
élővilág)

A teljes szöveg olvasása

8.

7.

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

az önállóság
mértéke szerint

magyarázat a
három időszak
(triász, jura, kréta)
jellemzésére, önálló
ábraolvasás

a főbb szempontok
megadása

idő szerint, az
önállóság mértéke
szerint

2. A szöveg elolvasása
(A fentiek alapján a szövegolvasási stratégia kialakult)

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

egyéni vagy
csoportos

önálló, csoportos

önálló

önálló

Munkaformák

kiselőadás

megbeszélés

megbeszélés

néma

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg, ábrák,
térkép,
táblázat

szöveg és ábrák,
munkalap   
(4., 7., 8., 9.)

szöveg

szöveg

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

tanári útmutató
A középidő (mezozoikum)
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a már előzetesen megismert tudnivalók aktivizálása

önálló vázlatkészítés

a szövegben található
direkt információk megkeresése, értelmezése

12. Az óidőben megismert
élővilág ismétlése

13. Vázlatkészítés

14. Információkeresés a
szövegből

információkeresés

szövegértés alapján az
új tudás integrációja,
nyelvi kreativitás, háttértudás aktivizálása,
szövegműfajok szerinti
alkalmazkodás a nyelvi
szituációhoz

15. A három időszakról tanultak
alkalmazása

16. Leíró szöveg alkotása

6. Szövegalkotás, a megértettek alkalmazása

lényegkiemelés, szövegolvasási stratégia kialakulása

11. Az élővilág fejlődése a
középidőben című szövegrész
elolvasása

5. A szövegegységek megértése

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

önálló

önálló

frontális

önálló

frontális

önálló

Munkaformák

előadás

megbeszélés

megbeszélés

megbeszélés

néma

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg
munkalap (9.)

szöveg,
munkalap (9.)

szöveg ,
munkalap (3., 8.)

szöveg,

szöveg

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

szövegértés-szövegalkotás

egyéni képességszint szerint: mondatalkotás, szövegalkotás

idő szerint

az önállóság
mértéke szerint

az önállóság
mértéke szerint differenciálhatunk

idő szerint

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei
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tanári útmutató

A középidő (mezozoikum)

A FELDOLGOZÁS MENETE
1. A teljes szöveg áttekintése
Tanári tevékenység

Feladat
A földrajzi nevek helyesírásának átismétlése
Tanári kérdés: Milyen szabályokat ismersz a
földrajzi nevek helyesírásával kapcsolatban?
Differenciálási lehetőség
A munkaformában
A szabályok közös megfogalmazása példák
alapján
Feladat
A földrajzi nevek helyesírásának gyakorlása
Munkalap: Egészítsd ki a táblázatot!

Tanulói tevékenység

Földrajzi nevek helyesírásának átismétlése
Várható válaszok:
-i képző használata pl.: Atlanti-óceán =>
atlanti-óceáni
kötőjel használata, pl.: Észak-Amerika

Földrajzi nevek helyesírásának gyakorlása
Írásbeli feladat megoldása a munkalapon (1.)

Differenciálási lehetőség
Az idő megadásával
Az önállóság mértékével
A munkaformával
Közös ellenőrzés
Feladat
Az óidőről tanultak átismétlése
Tanári kérdés: Milyen fontos események játszódtak le az óidőben?

Az óidőről tanultak átismétlése
Várható válaszok:
Kaledóniai- és Variszkuszi-hegységrendszer
felgyűrődése
Halak, a kétéltűek, a hüllők és a rovarok megjelenése
Lágyszárú növények (szilur), ősfák megjelenése
(karbon) – szénképződés megindulása
Pangea kialakulása (Perm)

Feladat
Fogalmak ismétlése
Munkalapon: Mit jelentenek az alábbi fogalmak? Fogalmak átismétlése
gyűrődés, hátságrendszer, Tethys, Pangea,
Írásbeli feladat megoldása a munkalapon (2.)
Gondvána, kőzetlemezek, vezérkövület, mikro- Várható válaszok a megoldókulcsban
lemez
Differenciálási lehetőség
   Munkaformában (páros munka)
   A füzetbe írják a fogalmakat
Közös ellenőrzés
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Tanári tevékenység

Földrajz 9.

Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása
A földtörténeti középidővel a tankönyvi szöveg
alapján ismerkedünk.
Feladat
A mai kontinensek és főbb földrajzi
képződmények bejelölése a munkalapon lévő
vaktérképen
Differenciálási lehetőség
Az idő megadásával
A munkaformában
Az első megoldás közös megbeszéléssel
történik.

A mai kontinensek és főbb földrajzi
képződmények bejelölése a vaktérképen
Írásbeli feladat megoldása a munkalapon (4.)
Elfogadható megoldás a megoldókulcsban

Közös ellenőrzés
Feladat
A szöveg-kép látványának tudatosítása
Szempontok megadása
Feladat
A vizuális közvetítők fajtáinak meghatározása,
szerepük felismerése
Az előző órákon megismert visszatérő ábrák
áttekintése, különbségek megfigyelése

Képek és ábrák megfigyelése
Előfeltevések megfogalmazása a szöveg
egészére vonatkozóan
A következő szempontok lehetségesek: ismerősismeretlen, szöveg-kép arány
A vizuális közvetítők fajtáinak meghatározása
A visszatérő ábrák kiválasztása, a különbségek
meghatározása

Feladat
A szöveg címének és alcímeinek elolvasása és
értelmezése
A középidő (mezozoikum)
Ősföldrajzi változások
Az élővilág fejlődése a középidőben

A szöveg címének és alcímeinek elolvasása és
értelmezése

Tanári kérdések:
1. Mi várható a cím alapján?
2. Hány fő egység várható?
3. Mire számíthatunk az alcímek alapján?

Várható válaszok:
A középidő (mezozoikum) – A földtörténeti
középidőről lesz szó
Ősföldrajzi változások – A kontinensek
elhelyezkedéséről lesz szó
Az élővilág fejlődése a mezozoikumban
– A középidő során megjelenő állatokról és
növényekről lesz szó

Differenciálási lehetőség
A munkaformában
Közös ellenőrzés
Feladat
A szövegegységek és bekezdések számának
megállapítása

A szövegegységek és a bekezdések számának
megállapítása

tanári útmutató

A középidő (mezozoikum)

Tanári tevékenység

Tanári kérdések:
1. Hány bekezdés, hány egység található
a szövegben?
2. Melyik egységhez milyen kiegészítő ábra
tartozik?
Differenciálási lehetőség
A munkaformában

13

Tanulói tevékenység

Várható válaszok:
A szövegnek három fő része lesz.
Az ősföldrajzi egységen belül 3 bekezdés lesz.
Mindegyik bekezdéshez tartozik egy-egy ábra.
Az élővilág fejlődése a mezozoikumban egységen belül 4 bekezdés lesz.
Ehhez az egységhez tartozik két kép.

Közös ellenőrzés
Feladat
A szöveg kiemelt szavainak megfigyelése
Tanári kérdés: A kiemelések alapján milyen
tartalmú szöveg várható?

A szöveg kiemelt szavainak megfigyelése
Várható válaszok:
Mezozoikum élővilága, földtörténeti korszakok,
ősföldrajz

2. A szöveg elolvasása
Tanári tevékenység

Feladat
A teljes szöveg olvasása

Tanulói tevékenység

A szöveg elolvasása

Differenciálási lehetőség
Az önállóság mértéke
A munkaforma megválasztása
Az idő megadása

3. A szövegegységek olvasása, megértése
Tanári tevékenység

Feladat
A szöveg vázlatának elkészítése
közösen
Differenciálási lehetőség
A munkaformában

Tanulói tevékenység

A szöveg vázlatának elkészítése
Az elfogadható megoldásokra példa a tanári
munkalapokban („A szöveg vázlatának
elkészítése” alatt)
A középidő (mezozoikum)
I. Ősföldrajzi változások
A) Triász
B) Jura
C) Kréta
II. Az élővilág fejlődése a középidőben

Közös megbeszélés

A) szárazföldi élővilág
B) tengeri élővilág
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Tanári tevékenység

Feladat
A középidőben keletkezett kőzetek felismerése
és csoportosítása a szöveg és a teljes képanyag
alapján
Munkalap (a 6. és a 4. feladat térképe)

Földrajz 9.

Tanulói tevékenység

Írásbeli feladat megoldása a munkalapon (a 6.
és a 4. feladat térképe)
Az elfogadható válaszokra a tanári munkalap
tartalmaz példát.

Differenciálási lehetőség
A munkaformában
Közös ellenőrzés
Feladat
A földtörténeti időszakok jellemzőinek megkeresése
Tanári kérdés: Milyen szempontok alapján
lehet jellemezni egy földtörténeti időszakot?
Differenciálási lehetőség
Az idő megadása
A munkaformában

A földtörténeti időszakok jellemzőinek megkeresése
Várható válaszok:
A kontinensek alakjának, területének változása
Új földrajzi képződmények (hegységek, óceáni
és tengeri medencék) kialakulása
Kőztek keletkezése

Közös ellenőrzés
Feladat
A három időszak (triász, jura, kréta) jellemzése

A három időszak jellemzése
Írásbeli feladat megoldása a munkalapon (7.)

Munkalapon:
az egyes időszakok jellemzőinek meghatározása a táblázat segítségével

Elfogadható megoldások a megoldókulcsban

Differenciálási lehetőség
Az önállóság mértéke
A munkaforma megválasztása

tanári útmutató

A középidő (mezozoikum)

4. Szövegalkotás, a megértettek alkalmazása
Tanári tevékenység

Feladat
Egy-egy kontinens vándorlásának bemutatása
csoportmunkában
(javasolt Ausztrália, India, Európa, Dél-Amerika bemutatása)
Eszközök: kivágott, mozdítható papír kontinensek, tábla
Előkészítő írásbeli feladatok: munkalap (3., 4.,
valamint 5.A, C, D). Lehet csoportmunka is.

Tanulói tevékenység

Egy kiválasztott kontinens „vándorlásának”
leírása
Szóbeli feladat megoldása csoportmunkában

Írásbeli feladatok megoldása a munkalapon (3.,
4., valamint 5/A, C és D)
Az elfogadható válaszokra a tanári munkalap
tartalmaz példát.

Differenciálási lehetőség
Az időtartam megadása
Az önállóság mértékében
Eszköz
Közös értékelés
Feladat
Rövid idegenvezetői szöveg összeállítása
a Magyarországon található középidei
emlékekről! (A feladat komplexen is megoldható, emiatt lehet az óra végén is.)
A munkalap 9. feladata
Csoportok kialakítása
Tanári utasítás: Gyűjtsék össze a szövegből
a Magyarországra vonatkozó részeket, és
készítsenek rövid idegenvezetői szöveget
Magyarország középidei emlékeiről!
Differenciálási lehetőség
Szempontok választása a bemutatás sorrendjéhez (például térbeli, időbeli vagy kőzetek,
ásványkincsek és turisztikai jelentőségének
bemutatása)
Az időtartam megadása
Tanári segítség mértéke
Az önállóság mértéke
Közös értékelés

Magyarország középidei emlékeinek
összegyűjtése a szöveg és a teljes képanyag
alapján
A munkalap 9. feladata
Példamegoldás a tanári munkalapon.
Csoportonként egy-egy idegenvezetői szöveg
meghallgatása
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Földrajz 9.

5. A szövegegységek megértése
Tanári tevékenység

Feladat
Az óidőben megismert élővilág ismétlése
Tanári kérdés: Milyen növények és állatok
alakultak ki az óidőben?
Feladat
Az élővilág fejlődése a középidőben című
szövegrész elolvasása

Tanulói tevékenység

Az óidőben tanult növények és állatok átismétlése

„Az élővilág fejlődése a mezozoikumban” című
szövegrész elolvasása

Differenciálási lehetőség
Hangos vagy néma olvasás
Bekezdésenként más olvas
Feladat
Vázlatkészítés az elolvasott szövegrészből
Tanári felszólítás: Készíts vázlatot „Az
élővilág fejlődése a mezozoikumban” című
szövegrészből!
Differenciálási lehetőség
Az önállóság mértékében
Tanári segítség
Munkaforma megválasztása
Néhány szempont megadása, pl.: növények,
tengeri állatok, szárazföldi állatok
Feladat
Információkeresés a szövegben
Munkalapon: az egyes növények és állatok
jellemzőinek meghatározása
Munkalap, 5.A–D és 8.A–E
Differenciálási lehetőség
Az önállóság mértékében
Tanári segítség
Közös ellenőrzés

Vázlat készítése az elolvasott szövegrészből
Írásbeli feladat megoldása a munkalapon (7.)

Várható megoldás a megoldókulcsban

Információ keresése a szövegben
Írásbeli feladat megoldása a munkalapon
(5.A–D és 8.A–E)
Elfogadható megoldások a munkalap tanári
megoldásai között

tanári útmutató

A középidő (mezozoikum)

6. Szövegalkotás, a megértettek alkalmazása
Tanári tevékenység

Feladat
A dinoszauruszok kihalásának okai
A munkalapon fogalmazza meg röviden, milyen okok vezethettek a dinoszauruszok kréta
végén történő kihalásához. Ügyeljen az okok és
az okozati tényezők helyes bemutatására!
A munkalap 8.F feladata

Tanulói tevékenység

Kréta végi kihalás okainak bemutatása
Írásbeli feladat megoldása a munkalapon (8.F)
Elfogadható megoldás a megoldókulcsban

Differenciálási lehetőség
Az önállóság mértékében
Az idő megadásában
A munkaformában
Közös ellenőrzés
Értékelés
Feladat
Leíró szöveg alkotása „A jura időszakban
éltem” címmel.
Tanári közlés: Képzelje el, hogy egy időgép
segítségével a középidő egy időszakába tud
„visszarepülni”! Mesélje el tapasztalatait!
Figyeljen rá, hogy beszámolója sokoldalú
legyen.
Differenciálási lehetőség
A munkaformában
Közös ellenőrzés
Értékelés

Leíró szöveg alkotása : „A jura időszakban
éltem” címmel
Szóbeli feladat megoldása önállóan
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FöldrAjz 9.

A középidő (mezozoikum)

A földtörténeti középidő mintegy 235 millió évvel
ezelőtt kezdődött, és 65 millió évvel ezelőtt ért
véget. Három időszakra osztjuk. Időben az első
a triász, amely nevét jellegzetes hármas üledéksorozatáról kapta. A második a jura, névadója
a svájci Jura-hegység. Az utolsó, időben a legközelebbi a kréta, nevét az ebben az időszakban
képződött írókrétáról kapta.

1. ősföldrajzi változások
Az óidő végén, a triász elején még egységes
szuperkontinens a Pangea (görögül pan- =
összes, gaia = föld) feldarabolódása a triászban megkezdődött. A Tethys-öböl (ejtsd: Tétisz)
kiszélesedett. Szétnyílása közben az Afrikailemezről mikrolemezek szakadtak le, amelyek
a Tethyst tagolttá tették, medencékre osztották.
így külön ágban rakódtak le például a később
az Alpokat vagy a Kárpátokat alkotó üledékes
kőzetek. A mai Magyarország felszínét alkotó
üledékes kőzetek nagy része még a Tethys hullámai alatt találhatók, közel az Egyenlítőhöz.

4. A Pangea és a Tethys-öböl (jobb oldalon) a triászban.
Jól látható, hogy Európa legfiatalabb déli része még sekélytengeri elöntés alatt áll. A Tethys ollószerű bezáródásával
gyűrődik majd fel a vastag tengeri üledékből álló Eurázsiaihegységrendszer (így az Alpok és a Kárpátok is).
Keresse meg a világoskék sekélytengerre rajzolt mai Magyarország körvonalait és vizsgálja meg az Egyenlítőhöz
viszonyított helyzetét!

5. A kontinensek elhelyezkedése a jura időszak közepén
1

észak-Amerika

5 új-Guinea

9

2

Grönland

6 Ausztrália

10 India

Afrika

3

Európa

7 Antarktisz

11 Madagaszkár

4

Ázsia

8 Dél-Amerika

12 Arábia

1. A kontinensek elhelyezkedése a triász időszak
elején

6. Az Ayers Rock (Uluru) Ausztráliában egy eltemetett
homokkőhegy csúcsa.

2-3. A triászban képződött az aggteleki Baradla-barlang
bejáratánál lévő híres mészkőszikla és a cseppkőbarlang mészköve is. A jobboldali képen a barlang egyik híres képződménye,
„a delfin” látható.

A legfontosabb triász-kori üledékes kőzeteink
a mészkő és a dolomit. Ezek alkotják a bakony, a
Vértes, a Gerecse, a Pilis, a bükk, az Aggtelekikarszt és a Nyugati-Mecsek jelentős területét.
A Föld történetének legmozgalmasabb
időszaka a jura. A Pangea fokozatosan két
kontinensre szakadt: az északi Laurázsia, amely

TANÁRI úTMUTATó

7. A Vörös-erőd az indiai Delhiben vörös homokkőből
épült

8. A kőszén képződése
A növénymaradványok a
rájuk nehezedő üledékes
kőzetek súlya alatt tömbbé
préselődtek, majd a víz és a
gázok folyamatos távozásával
széntartalmuk megnő. A
minőségük az eltelt időtől és
a rétegek nyomásától függ.
A leggyengébb fűtőértékű a
tőzeg (fent), melyben még
látszanak a növényi részek.
Kizárólag az újidőben
képződött, akár csak a
lignit. A 2. képen látható
barnakőszén egy része már
a krétában (Bakony), az
alatta lévő feketekőszén a
jurában (Mecsek) kezdett
kialakulni. Alul a legjobb
minőségű óidei atrocit.

A KöZéPIDŐ (MEZOZOIKUM)
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feldarabolódása.
• Levált és gyorsan sodródott Eurázsia felé
India, amely csak az újidőben ütközik
Ázsiához.
• Levált a még egységes Antarktisz-Ausztrália.
• A jura közepéig nyílik és mélyül a Tethysöböl, melyben a homokkő és mészkő rakódott
le. A partszegélyen – trópusi éghajlaton
– kőszén képződött.
• A jura végén kezdődött el az
szétnyílása.
• Dél-Amerika nyugatra sodródása miatt megindult a Pacifi kus-hegységrendszerhez tartozó Andok és Kordillerák
felgyűrődése.

10. A tengerfenéken egykor vízszintes üledékes rétegek
felgyűrődtek a Tethys bezáródása miatt. A kép az Eurázsiaihegységrendszerhez tartozó Dolomitok-ban készült.

9. A kontinensek elhelyezkedése a kréta időszak végén

magában foglalta a mai észak-Amerikát, Európát
és Ázsiát, a déli neve Gondvána, amelyhez tartozott a többi kontinens, valamint India és az Arabfélsziget. A jura közepén megindult Gondvána

A kréta elején folytatódott az Atlanti-óceán
szétnyílása. India már levált Ausztráliáról, amely
azonban még kapcsolódott az Antarktiszhoz.
Fokozatosan zárult be a Tethys, amelynek
üledékéből megindult az Eurázsiai-hegységrendszer felgyűrődése. A szűkülő Tethys-medencében
zátonyépítő korallok, ősmaradványokban gazdag mészkövek keletkeztek. A tengerszint fölé
emelkedő mészkőfelszíneken – trópusi éghajlaton – karsztbauxit jött létre. (Magyarországon
a Bakony-ban és a Vértes-ben.)

2. Az élővilág fejlődése
a középidőben
A szárazföldi növényvilágban a krétáig a
nyitvatermők fejlődése jellemző. A kréta közepén
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11. A fenti mészkőben 200 millió éves ammoniták maradványait láthatjuk. (Megfigyelhetők a Deák téri metróállomáson is.)
12. Tatai vörö
márványból készült
Mátyás király
Oroszlános-kút-ja a
Visegrádi Palotában.

13. A dinoszauruszok csúcsragadozója a
türannoszaurusz rex.
A 12 m hosszú, két
lábon futó ragadozó
hatalmas, tőrszerű
fogai tanúskodnak
táplálkozásmódjáról.

hirtelen és nagy területen elterjedtek a zárvatermők. Egyszerre jelentek meg az egyszikűek
(pálmák) és kétszikűek (platán, fűz, tölgy, bükk, juhar).
A középidő tengeri élővilágát a fejlábúakhoz
tartozó ammoniták uralják. A melegebb tengerekben az óidőtől a kréta végéig éltek, de gyorsan
váltakozó nemzetségeik alapján a maradvá-

FöldrAjz 9.
nyaikat tartalmazó kőzet kora jól behatárolható
(vezérkövület). A jura vörös mészkövek szinte
kizárólagos ősmaradványai. Ilyen a tatai „vörösmárvány” is, amely nevét a csiszolás utáni
fényéről kapta.
A szárazföldek állatvilágában a hüllők uralma
jellemző. Ezek között a legnevezetesebb csoportot a dinoszauruszok alkották, melyek az óidő
végén jelentek meg, és a kréta végén az ammonitákhoz hasonlóan nyom nélkül kihaltak.
A hüllők a szárazföldön kívül meghódították
a tengert és a levegőt is. A madarak a jurában
fejlődtek ki a hüllőkből. Az átmeneti formát
jelentő Archaeopterixnek több kitűnő maradványa került elő. A szájában lévő fogak és a lábai
a hüllőkre, a tollak viszont már a madarakra
jellemzőek. bár a hüllők egyik ágából az emlősök
is kifejlődtek a triászban, ezek a középidőben
még alárendelt szerepet játszottak.
A kréta végén az állatfajok 70 százaléka
kihalt. A szárazföldön ez elsősorban a hüllőket
érintette. A kihalás okaira csak feltevések van-

14. Az ősmadár, az Archaeopterix

nak. A kréta végére átrendeződtek a kontinensek és erőteljes hegységképződés indult meg.
Emiatt csökkent a világtenger szintje és megváltozott az éghajlat, ami a vízi életmódot folytató
dinoszauruszok életterének beszűküléséhez és
a növényevők táplálékszerzési esélyeinek romlásához vezetett. Mindezt erősíthette az a meteorit-becsapódás, amelynek nyomait 1990-ben
– műholdfelvételről – a Mexikói-öböl környékén
sikerült azonosítani. A meteorit szétrobbanásakor óriási porfelhő keletkezett, mely évekig a Föld
légkörében maradt. A napfény hiánya miatt megsérült a tápláléklánc; a lehűlés pedig az állandó
testhőmérsékletű emlősök gyors fejlődésének
kedvezett.

tanári útmutató

A középidő (mezozoikum)

MUNKALAP
1. Egészítse ki a táblázatot a földrajzi nevek helyesírási szabályai alapján!
Atlanti-óceán

atlanti-óceáni

Észak-Dunántúl

észak-dunántúli

Arab-félsziget

arab-félszigeti

Dél-Amerika

dél-amerikai

Deák tér

Deák téri

2. Kapcsolja össze az alábbi fogalmakat a hozzájuk tartozó meghatározásokkal!
Írja a második oszlopba az első oszlopban lévő fogalomhoz tartozó meghatározás betűjelét!
Földrajzi fogalom

Gyűrődés

A fogalomhoz
tartozó meghatározás betűjele
C

Hátságrendszer

Tethys

Pangea

F

G

C  A földkéreg rétegeinek oldalirányú nyomás hatására kialakuló
meghajlása.

A

B

Vezérkövület

H

D

Mikrolemez
E

		

A  Az óidő végére kialakult egységes kontinens, amely szinte valamennyi mai kontinenst magában
foglalta. Jelentése összes föld.
B  A középidőben a Pangea szétszakadásakor keletkezett egységes déli
kontinens, amely magában foglalta Dél-Amerikát, Afrikát, Indiát,
Ausztráliát és az Antarktiszt.

Gondvána

Kőzetlemezek

Meghatározások

D  Bizonyos korokra rendkívül
jellemző ősmaradvány.
E  Két szárazföldi lemez ütközésekor a lemezek széléről letört darab,
melynek alakja meghatározta a
köréje gyűrődött hegységek futását
(Alpok, Kárpátok).
F  Az óceánok mélyén futó hegységrendszer, amely középvonalában az asztenoszférából az izzó
bazaltos kőzet a felszínre tör.
G  Az egységes ősóceán, a Panthalassza öble.
H  A kőzetburok (litoszféra) merev
alkotórészei, melyek egymással
érintkeznek és a képlékeny földköpenyen (asztenoszférán) folyamatosan elmozdulnak.
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3. Melyik kontinens érintkezett az egykori Pangeát alkotó földrészek közül a legtöbbel? Figyelje
meg „A kontinensek elhelyezkedése a triász időszak elején” című térképen!
A) A keresett kontinens neve:  Afrika
B) Mely területekre vándorolhattak át innen közvetlenül az akkor élő szárazföldi állatok?
Dél-Amerika, Antarktisz, Ausztrália, Ázsia, Európa, Madagaszkár, Arab-félsziget, India
4. Melyik időszak végét mutatja az alábbi térkép?
A) A keresett időszak neve: Jura
B) Írja a színes ellipszisekbe a kék vonallal hozzájuk kapcsolt területek földrajzi nevét!

Észak-Amerika

Tethys

India

c

Ausztrália

Atlanti-óceán

a

5. Kakukktojás
Az alábbi csoportokban egy-egy elem nem illik a felsorolásba.
Állapítsa meg, mi a közös a felsorolásban és melyik a kivétel!
Húzza alá, és indokolja meg, miért?
A) India, Dél-Amerika, Grönland, Ausztrália
A másik három Gondvána része, Grönland Laurázsiához tartozik.
B) Pálma, tölgy, platán, fűz
A pálma egyszikű, még a másik három kétszikű növény.
C) Tőzeg, bauxit, lignit, antracit
A másik három szénféle, a bauxit üledékes érc. (A szén szerves, a bauxit vegyi eredetű.)
      D) Andok, Alpok, Dolomitok, Kárpátok

tanári útmutató

A középidő (mezozoikum)

23

Az Andok a Pacifikus-, a másik három az Eurázsiai-hegységrendszer tagja. (Az is elfogadható, hogy az Andok nem európai hegylánc.)
6. Helyezze el a táblázatba az alábbi képeket kőzettani szempontból!
a

c

b

d

e

A kőzet neve

Képek betűjelei

homokkő

a, c

mészkő

d, e, g

kőszén

b (barna), f (fekete)

f

g

A) Írja az a és a c betűjelet a 4. feladatban található térképen a megfelelő területre!
B) Jelölje be a 4. feladatban található térképen azt a területet, ahol a d-t és az e-t alkotó kőzetek
elhelyezkedhettek!
7. Írja be a táblázatba az egyes időszakokra jellemző állítások sorszámát!
Időszak

Állítások sorszáma

Triász

1, 3, 7, 11

Jura

2, 3, 6, 12

Kréta

3, 4, 5, 8, 9, 10

1. 235 millió éve kezdődött.
2. Nevét egy svájci hegységről kapta.
3. A mezozoikum időszaka.
4. 65 millió évvel ezelőtt ért véget.
5. Ebben az időszakban képződött a karsztbauxit a Bakonyban és a Vértesben.
6. Ekkor alakult ki a mecseki feketekőszén és a tatai „vörös márvány”.
7. Nevét jellegzetes hármas üledéksoráról kapta.
8. A szárazföldi növényvilágban megjelent a tölgy, a bükk és a juhar.
9. Ekkor indult meg az Eurázsiai-hegységrendszer felgyűrődése.
10. Ebben az időszakban vált le India Ausztráliáról.
11. A három időszak közül ekkor voltak a magyarországi tengeri üledékek a legközelebb az
Egyenlítőhöz.
12. Ekkor indult meg a Pacifikus-hegységrendszer felgyűrődése.
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8. A) Milyen élettereket hódítottak meg a képen látható dinoszauruszok?
Szárazföldek, tengerek, levegő
B) Írja be a képbe a megjelölt dinoszaurusz nevét! Türannoszaurusz (rex)
C) Jellemezze őket! Például: A 12m hosszú, két lábon futó ragadozó hatalmas, tőrszerű fogai utalnak a ragadozó életmódra.

D) Egészítse ki az alábbi mondatot!
A hüllők egyik ágából a triászban kifejlődtek a(z)
emlősök, egy másik ágából a jurában a(z) madarak.
E) Miért jelent átmenetet a hüllők és a madarak között
az Archaeopterix?
A szájában lévő fogak és a lábai a hüllőkre, a tollak
viszont már a madarakra jellemzőek.
F) Fogalmazza meg röviden, milyen okok vezethettek a dinoszauruszoknak a kréta végén történő kihalásához! Ügyeljen az okok és okozati tényezők
helyes bemutatására!
Például: csökkent a világtenger szintje és megváltozott az éghajlat, ami a dinoszauruszok
életterének beszűküléséhez vezetett. Mindezt erősíthette egy meteorit-becsapódás, melynek következtében a por évekig a Föld légkörében maradt. A napfény hiánya miatt megsérült a tápláléklánc.
9. Készítsen rövid idegenvezetést a Magyarországon található középidei emlékekről!
Válasszon szempontot a bemutatás sorrendjéhez (például térbeli, időbeli vagy kőzetek, ásványkincsek és turisztikai jelentőségének bemutatása)!
Példa (időbeli bemutatás):
A mai Magyarország felszínét alkotó üledékes kőzetek nagy része még a Tethys hullámai
alatt találhatók, közel az Egyenlítőhöz. A legfontosabb triász-kori üledékes kőzeteink a

tanári útmutató
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mészkő és a dolomit alkotják a Bakony, a Vértes, a Gerecse, a Pilis, a Bükk, a Nyugati-Mecsek
jelentős területét. A triászban képződött az aggteleki Baradla-barlang bejáratánál lévő híres
mészkőszikla és a cseppkőbarlang mészköve is.
A jura közepéig nyílik és mélyül a Tethys-öböl, melyben a homokkő és mészkő rakódott le.
A jura vörös mészkövek szinte kizárólagos ősmaradványai az ammoniteszek, amelyek megtalálhatók a tatai „vörös márványban” (visegrádi Palota díszkútja, Deák téri metróállomás).
A partszegélyen – trópusi éghajlaton – kőszén képződött (mecseki feketekőszén).
A krétában fokozatosan zárult be a Tethys. A tengerszint fölé emelkedő mészkőfelszíneken
– trópusi éghajlaton – karsztbauxit jött létre (Bakony, Vértes), az öblökben barnakőszén
(Bakony).

Az időjárás

Szakszöveg által
közvetített tudás
értelmezésére irányuló
képességfejlesztés

tanári útmutató
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MODULLEÍRÁS
A modulok célja

Szakszöveg által közvetített tudás értelmezésére irányuló
képességfejlesztés. A 9. évfolyamos földrajz tantárgy tankönyveinek jellemző szövegstruktúrájával való ismerkedés. A kiválasztott szöveg összekapcsolása diagramok olvasásával és elemzésével.

Időkeret

45 perc

Ajánlott korosztály

14–15 év (9. évfolyam)

Ajánlott megelőző és
követő tananyag (előzetes
és követő készségfejlesztő
tevékenység vagy ismeret)

Megelőző tananyag
A csapadékképződés
Követő tananyag
Nagy földi légkörzés

Modulkapcsolódási pontok

Tágabb környezetben
Tantervi kapcsolódások:
Természetismeret 9. évfolyam
Földrajz 9. évfolyam
Kereszttantervi kapcsolódások:
Anyanyelvi képességek fejlesztése – Szólások, közmondások
Környezeti nevelés – Globális környezeti problémák
Tanulás – Tankönyvi szövegek önálló feldolgozása, megértése
és felhasználása
Szűkebb környezetben
A szövegértés fejlesztése földrajz tantárgyban        
A szövegértés fejlesztése 9. évfolyamon a természetismeret
tantárgyban.
A környezeti kompetencia: Az időjárást befolyásoló tényezők
megismerése
Földünk-környezetünk: A frontok jellemzői és az időjárást
alakító szerepük
Magyar nyelv és irodalom: Szólások és közmondások

A képességfejlesztés
fókuszai

A Földünk-környezetünk műveltségterület keretében tágabban
a légkörről, szűkebben az időjárásról tanultak alkalmazása
A szakkifejezések megismerése és helyes használatuk gyakorlása
az életkori sajátosságoknak megfelelően
Adott olvasnivalóból meghatározott szempontok szerinti információ gyűjtése
A földrajzi környezetben és a gyakorlati életben való eligazodás
képességének továbbfejlesztése
A médiában hallott földrajzi-környezeti tartalmú információk
értelmezése, értékelése és véleményezése
A földrajzi-környezeti tartalmú információk önálló értelmezése,
értékelése és feldolgozása egyéni és csoportmunkában
A lényeg kiemelése szövegből, összehasonlítások, az információk
csoportosítása és rendszerezése különböző szempontok szerint
Ábrák elemzése és összehasonlítása
A csoportos munkavégzés módszereinek elsajátítása
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Módszertani ajánlás
A földrajzkönyv szövegeinek olvasása a 9. 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 felkínált feladatok közül a szövegmegértési képesség alacsonyabb vagy magasabb szintje szerint
válasszunk feladatot a tanulóknak! Olvasni önállóan kell, míg a szövegmegértés, a fogalmak tisztázása, új szövegek alkotása más-más munkaformában történik. Akik a vizuális információhordozók értelmezésének valamelyikében már gyakorlottabbak, azoknál kevesebb időt szánhatunk
az adott feladat megoldására. Nem kötelező a feladatok mindegyikét megoldani, a tanár választhat
a képességszint és a felhasználható idő szerint. A modulra szánt időkeret ezért változhat, lehet 1, illetve
2 tanóra.
A munkaformák megválasztásánál az egyéni haladási tempó legyen a legfőbb szempont.
Természetesen ez nem jelenti mindig a homogén csoportok létrehozását. Szocializációs szempontból kedvezőbb a heterogén csoportok vagy párok szervezése. Ha sikerül a kooperatív tanulási módszerek valamelyikét alkalmaznunk, nagyon jó eredményt érhetünk el. Különösen indokolt ez a szervezési mód a szövegalkotási és az órán ellenőrizendő írásbeli feladatok esetében.
Ennek az órának a tudásközvetítő célja összekapcsolódik a kiemelt képességfejlesztési céllal.
A szaktanári gondolkodás nem kerül háttérbe, csak ezen az órán a szöveg és kép alapú tudásközvetítő
eszköz használatával más megközelítési módokra van lehetőség.

ÉRTÉKELÉS
– a tanórán a részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban
– szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden pedagógiai elemében
– önértékelés az önálló munka eredményeinek vizsgálatával
– a hibátlan munka kiemelése
– a csoportmunka értékelésekor rangsor kialakítása lehetséges

Támogatórendszer
– A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a
tanári felkészüléshez
– Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
– Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
– Ajánlott ismereterjesztő folyóiratok:

– Ajánlott ismeretterjesztő könyvek:

TermészetBúvár, National Geographic, Föld és Ég
Kép-tár, a világ felfedezése (könyvsorozat, Passage Ki
adó, 2002.; pl. Természet – különleges jelenségek)
Mi Micsoda (könyvsorozat, Tessloff és Babilon Kiadó,
1992.)
Usborne enciklopédia gyermekeknek (Jane Elliot – Co
lin King, Novotrade Rt., 1989.)
Élet a Földön (David Attenborough, Novotrade Kiadó,
1988.)
Az élet erőpróbái ( David Attenborough, Park Kiadó,
1991.)
Felhők (Búvár Zsebkönyv)

a cím és a szöveg viszonyára vonatkozó
előfeltevések megfogalmazása, nyelvi kreativitás, mondatalkotás

a már előzetesen tanult
és megismert tudnivalók
aktivizálása, fogalommagyarázat

A cím értelmezése
Mi várható a cím  alapján?
Az időjárás

A témával kapcsolatos
ismeretek felelevenítése
Az időjárással kapcsolatos
ismeretek átismétlése

3.

4.

5.

a vizuális
információközvetítők
fajtáinak felismerése,
a szöveg tipográfiai képének tudatos
felmérése

Vizuális közvetítők
Fajtáinak meghatározása
Szerepük felismerése

2.

a munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk

a munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk

a munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk

szóbeli szöveg alkotása képről, képelemzés megadott
szempontok szerint

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

A teljes szöveg olvasása

globális megértés

idő szerint

2. A szöveg elolvasása
(A fentiek alapján a szövegolvasási stratégia kialakult)

áttekintő olvasás

Szöveg-kép látványának tudatosítása
Áttekintő olvasás – szöveg-kép
arányok

Kiemelt készségek,
képességek

1.

1. A teljes szöveg áttekintése

Lépések, tevékenységek

MODULVÁZLAT

önálló

egyéni vagy
frontális, csoportos
vagy önálló

frontális vagy
csoportos vagy
önálló

frontális vagy
csoport

frontális vagy
egyéni

Munkaformák

néma

megbeszélés

beszámoló
vagy  közös
megbeszélés

közös megbeszélés,
beszámoló

közös
megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg

munkalap (1., 2.)

szöveg

képek

szöveg

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

tanári útmutató
    Az időjárás
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tájékozódás a szövegben,
a szövegstruktúra felismerése

tájékozódó olvasás,
információkeresés, szakkifejezések megfelelő
használata,
ábraelemzés

információkeresés,
lényegkiemelés

a már előzetesen tanult és megismert
tudnivalók aktivizálása,
vizuális információhordozók értelmezése,
információkeresés,
mondatalkotás

A szöveg egységeinek pontos
meghatározása
Az időjárás fogalma
Az időjárást meghatározó frontok
kialakulása
A hidegfront
A melegfront

Az időjárást meghatározó
frontokkal foglalkozó szövegegység feldolgozása
Az időjárást meghatározó
tényezők felfedezése

Az időjárást meghatározó
frontok jellemzése
Általános szempontok keresése
a szöveg alapján

A hideg- és a melegfront jellemzése
A hideg- és a melegfront
jellemzői a bekezdése szövege
és a kép alapján

6.

7.

8.

9.

3. A szövegegységek olvasása, megértése

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

a munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk

a szempontok számának
megadásával

önálló olvasás

a munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

egyéni vagy
frontális

frontális vagy
egyéni

frontális vagy
egyéni

frontális vagy
egyéni

Munkaformák

megbeszélés, önálló
munka szóban

megbeszélés

megbeszélés

megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg

munkalap (2.)

szöveg

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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10. A megértés ellenőrzése
A meleg- és a hidegfrontról
tanultak összefoglalása a
szöveg és az ábrák alapján
a táblázat segítségével

a megszerzett információ összefoglalása
és rendszerezése ábrák
alapján táblázat segítségével

4. Összegzés, a megértettek alkalmazása

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

tanári segítséggel
vagy önállóan

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

egyéni vagy
frontális

Munkaformák

megbeszélés, beszámoló

Módszerek

Tanulásszervezés

munkalap (4.)

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

tanári útmutató
    Az időjárás
31

32

szövegértés-szövegalkotás

Földrajz 9.

A FELDOLGOZÁS MENETE
1. A teljes szöveg áttekintése
Tanári tevékenység

Az órai feladat meghatározása
Az időjárást meghatározó frontokkal a tankönyvi
szöveg alapján ismerkedünk.

Tanulói tevékenység

A cím és a szöveg viszonyára vonatkozó
előfeltevések megfogalmazása és közös megbeszélése

Feladat
A cím értelmezése
Az időjárás

A tanári kérdésekre válaszok keresése, és ezzel az
időjárás témakörre való ráhangolódás

Feladat
Ráhangolás az időjárás témakörre
Tanári kérdések: 1. Honnan lehet megállapítani, hogy milyen idő várható? 2. Honnan
szerzi ezt az információt? 3. Milyen szakavak,
kifejezéseket tud felsorolni az időjárással kapcsolatosan?

Várható válaszok:
Hétköznapi példák, eddig tanult fogalmak, pl.:
ciklon, front stb. (kinézünk az ablakon, olvassuk az újságban, nézzük a híradóban, stb.)
Média – műsorok és időjárásjelentés
Frontátvonulás, csapadék, széljárás, felmelegedés…

Differenciálási lehetőség
Munkaforma megválasztása
Versenyhelyzet teremtése: 1 perc alatt minél
többet!

Szólások és közmondások felidézése az időjárással
kapcsolatosan
Írásbeli feladat megoldása a munkalapon (1.)

Feladat
Szólások és közmondások felidézése az
időjárással kapcsolatosan
Nyelvi kreativitás
Munkalapon az 1. feladat A) és B)
Közös ellenőrzés és javítás
Feladat
Az időjárással kapcsolatos fogalmak ismétlése
Tanári kérdés: Határozza meg az alábbi tanult
fogalmakat! (légnyomás, fajhő, felhőképződés,
harmatpont)

Feladat
A teljes szöveg olvasása
Differenciálási lehetőség
Hangos vagy néma olvasás
Bekezdésenként más olvas

Várható válaszok a munkalapon
A már előzetesen tanult és megismert tudnivalók
aktivizálása
Várható válaszok:
   Légnyomás – a vízszintes felszín 1 cm2-ére
nehezedő levegőoszlop súlya
   Fajhő – az a hőmennyiség, amely valamely
anyag egy grammjának hőmérsékletét 1 oC-kal
emeli
   Felhőképződés – A felemelkedő levegő
hőmérséklete a harmatpont alá csökken, és
a feleslegessé váló vízgőz kicsapódik
   Harmatpont – Az a hőmérséklet, amikor
a levegőben lévő vízgőz telítetté válik
Szöveg elolvasása

tanári útmutató

    Az időjárás
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2. A szövegegységek olvasása, megértése
Tanári tevékenység

Feladat
A szöveg egységeinek pontos meghatározása és
megnevezése
Tanári kérdés: 1. Hány bekezdésből áll a
szöveg? 2. Melyek ezeknek a címei?
Differenciálási lehetőség
Bekezdésenként mással olvas
Hangos vagy néma olvasás
Feladat
Az időjárást meghatározó frontokkal foglalkozó szövegegység feldolgozása
Munkalapon a 2. feladat
Differenciálási lehetőség
Tanári segítség
Munkaforma megválasztása
Közös ellenőrzés és javítás
Irányító kérdések, pótlás
Az önálló munka értékelése
Feladat
A hideg- és a melegfront jellemzőinek megbeszélése.   
Tanári felszólítás: 1. Jellemezze a hidegfrontot
a bekezdés és a kép alapján! 2. Jellemezze a
meleg frontot a bekezdés és a kép alapján!
Közös ellenőrzés
Tanári segítség
Differenciálási lehetőség
Párban dolgoznak
Feladat
Az időjárási frontokhoz kötődő fogalmak tisztázása
A munkalap 3. feladata
Differenciálási lehetőség
A feladat időtartamának megadásával
Közös ellenőrzés

Tanulói tevékenység

A szövegegységek várható számának megállapítása, megnevezésük
Várható válaszok:   
    Az időjárás fogalma
Az időjárást meghatározó frontok kialakulása   
    A hidegfront   
    A melegfront

Önálló olvasás
Az időjárás jellemzőinek megismerése, pl.:
légtömeg, napsugarak hajlásszöge
Írásbeli feladat megoldása a munkalapon (2.)
Elfogadható megoldások a megoldókulcsban

A bekezdések újraolvasása
Azon szempontok kijegyzetelése, amelyek alapján a frontot jellemezni lehet
Várható válaszok: hőmérséklet, a csapadék
mennyisége, kiterjedése, mozgása
A hideg- és a melegfront jellemzőinek megbeszélése az előbb lejegyzetelt szempontok
alapján
Szóbeli feladat megoldása önállóan
Az egyik tanuló a hidegfrontot, a másik a melegfrontot jellemzi.
Írásbeli feladat megoldása a munkalapon (3.
feladat)
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2. A szöveg elolvasása
Tanári tevékenység

Feladat
A hideg- és a melegfront oldalnézeti ábráinak
összehasonlítása és a frontok jellemzőinek
szétválasztása
A munkalap 4.A feladata
A frontokra jellemző legfontosabb információk
táblázatba rendezése
A munkalap 4.B feladata

Tanulói tevékenység

A hideg- és melegfront összehasonlítása
Az összegyűjtött információ táblázatba rendezése a szöveg alapján
Írásbeli feladat megoldása a munkalapon (4.)
Elfogadható megoldás a megoldókulcsban

Differenciálási lehetőség
Otthoni önálló feladatnak is ki lehet adni
A táblázat egyes elemeinek megadása
A munkaforma megválasztásában
Feladat
A tanultak összefoglalása egy időjárás-jelentéssel
A munkalap 5. feladata
Csoportmunkában is készíthetnek időjárás-jelentést, és előadhatják.
Eszközök: előzetesen gyűjtött időjárási
térképek, vagy a Földrajzi Atlasz időjárási
térképei
Differenciálási lehetőség
Otthoni önálló feladatnak is ki lehet adni
A munkaforma megválasztásában

Tanultak átismétlése
Írásbeli feladat megoldása a munkalapon (5.)
Elfogadható megoldások a megoldókulcsban
Időjárás-jelentés készítése és előadása csoportmunkában

TANÁRI úTMUTATó

AZ IDŐJÁRÁS

Az időJÁRÁS

1. Az időjárás fogalma
Mindennap tapasztalhatjuk, hogy a körülöttünk
lévő levegő állandó változásban van. Változnak
az egyes időjárási elemek: a levegő hőmérséklete,
a légnyomás, a szelek iránya és sebessége.
Ezek nem külön-külön hatnak ránk, hanem
együttesen, az időjárás formájában. Időjárásnak
nevezzük a légkör fizikai állapotának változását. Az időjárást tehát úgy határozhatjuk meg,
mint a légkör egy rövid idejű, helyi állapota, és
nem szabad összekeverni az éghajlattal. A meteorológusok az éghajlatot úgy definiálják, mint
az időjárási helyzetek hosszú idejű összességét.
Ahhoz, hogy egy bizonyos területen meghatározzuk az éghajlatot, információkat gyűjtünk az
időjárásról néhány évtizeden keresztül.

2. Az időjárást meghatározó frontok
kialakulása
Az időjárás alakulásának egyik döntő meghatározója a Nap és a Föld napi és évi változása egymáshoz képest. Az ebből eredő
időjárásváltozások rendkívül szabályosak. Az
időjárás előrejelzését azonban megnehezíti egy
másik tényező: a légtömegek mozgása. Az eltérő
fizikai tulajdonságú (például hőmérsékletű)
légtömegek kialakulását a különböző földrajzi
szélességeken kapott energiakülönbség okozza.
Ebben szerepet játszik a napsugarak hajlásszöge
(az Egyenlítőtől a sarkvidékek felé csökken),
a Föld felszínén lévő anyagok fajhője közötti
különbség (óceánok – szárazföldek) és a földfelszín domborzata.
A különböző levegőfajták nem fokozatosan
mennek át egymásba, hanem aránylag hirtelen. A
légtömegek nem keverednek azonnal egymással
a különböző sűrűség miatt, hanem a könnyebb,
melegebb levegő felemelkedik a hidegebb és
sűrűbb fölé. A különböző levegőfajtákat elválasztó felületeket légköri választófelület-nek, ezeknek a
földfelszínnel való érintkezési vonalát frontvonal-nak vagy röviden front-nak nevezzük. Ha a
frontvonal áthalad felettünk, frontátvonulásról
beszélünk. Ez hirtelen időjárás-változással jár.

1-5. Frontok kialakulásának öt pillanata egy
mérsékelt övi ciklonban a Brit-szigetek felett
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6. A hidegfront keresztmetszete
A frontvonal felett gomolyfelhők (kumuluszok, jele: Cu)
tornyosulnak, amelyek átalakulhatnak zivatarfelhő-vé (kumulonimbusz, Cb). Amikor a hidegfront átvonul, a hőmérséklet
több, mint 15 fokkal is visszaeshet az első óra leforgása alatt,
a légnyomás pedig növekszik.

Az alacsony nyomású légköri képződményekben, a ciklonokban mind a hideg-, mind a melegfront megtalálható.
A ciklon fejlődése során a sokkal gyorsabban mozgó
hidegfront beéri a lassabban haladó melegfrontot, és a teljes
meleg légtömeget a magasba hajtja. Az így egybekapcsolódott frontfelület (okklúziós, vagyis záródott front) kialakulásával a ciklon lassan megszűnik, mivel a frontvonal
két oldalán a hőmérséklet kiegyenlítődik.

A frontokat mindig jelzik a különböző fajtájú
felhők, és nagyon gyakran csapadék is keletkezik. Amikor egy időjárási front áthalad egy
terület fölött, jellegzetes változás következik be
a szél sebességében, irányában, a légnyomásban
és a levegő nedvességtartalmában. A frontokat
aszerint különböztetjük meg, hogy hideg vagy
meleg légtömegek nyernek teret a másik rovására.
Eszerint beszélünk hidegfrontról, melegfrontról.

3. A hidegfront (betörési front)
Akkor jön létre, ha a hideg légtömeg az aktívabb,
és a meleget kiszorítja. A nehezebb, hideg lég-

7. A hidegfront betörését jelző lepelfelhő (altosztrátusz, As)

tömeg ék alakban benyomul a meleg alá. Mivel
a hideg levegő sűrűbb, maga előtt tolja a meleg
levegőt, és emelkedésre kényszeríti. Az emelkedő
meleg légtömeg hidegebbé válik, ennek következtében elkezdődik a felhőzet kialakulása.
A hidegfrontokhoz tartozó csapadéktevékenység
elég intenzív, bár nem túl nagy kiterjedésű (5070 km), és nem túl hosszú idejű. Ennek az oka
az, hogy a meleg levegő felemelkedése elég
heves a hideg levegő beáramlása miatt, ennek
következtében felhőszakadás, villámlás, jégeső,
sőt tornádó is előfordulhat. A rövid idő alatt lehulló sok csapadék a talaj lepusztulását, talajeróziót okozhat. A hidegfront mögötti levegő
észrevehetően hidegebb és szárazabb, mint
a front előtt lévő.

TANÁRI úTMUTATó

9. A melegfront keresztmetszete
A melegfront első jele a pehelyfelhő (cirrusz, Ci), amit a
fátyolfelhő (cirrosztratusz, Cs), a lepelfelhő (altosztratusz,
As), a zivatarfelhő (kumulonimbusz, Cb) és a réteges esőfelhő
(nimbosztrátusz, Ns) követnek. A cirruszfelhők távolsága a
frontvonalat 1000 km-rel is megelőzheti.

4. A melegfront (felsiklási front)
Ha a meleg légtömeg nyer teret a hideg légtömeggel szemben, akkor felsiklási front keletkezik.
A melegebb levegő a hideg mentén a magasba
emelkedik. A melegfront általában kevésbé
heves jelenségekkel kísért és lassabban mozog,

AZ IDŐJÁRÁS
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10. A melegfront érkezését jelző pehelyfelhők (cirrusz, Ci) és
fátyolfelhők (cirrosztrátuszok, Cs)

mint a hidegfront. A csapadék kevésbé intenzív, azonban sokkal kiterjedtebb (300–400
km), mint a hidegfront esetében. A melegfront
egyenletes csendes esőt vagy havazást hoz,
ami néhány órától néhány napig is eltarthat. Ez
mezőgazdasági szempontból kedvező. Amikor a
melegfront átvonul, a levegő észrevehetően melegebbé és nedvesebbé válik, mint előtte; a légnyomás pedig csökken.
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MUNKALAP
1. Fejezze be az alábbi szólásokat, közmondásokat!
a) Ha Medárd napján esik, 40 napig esni fog.
Ha Katalin locsog, a karácsony kopog.
Ha meglátja a medve az árnyékát, visszabújik, és hosszú telünk lesz.
b) Mátyás, a jégtörő.
Sándor, József, Benedek zsákban hoz majd meleget.
Szervác, Pongrác, Bonifác a fagyosszentek.
2. A) Állapítsa meg, hogy az alábbi légköri jelenségek melyik csoportba tartoznak!
Írja be a betűjelüket a táblázat megfelelő
helyére!
a) Jégeső kialakulása;
b) Éjszakai lehűlés;
c) Az évszakok váltakozása;
d) Ciklonok keletkezése;
e) Tornádó kialakulása;
f) Villámok kialakulása;

Az időjárás
alakulásának meghatározói

Légköri jelenségek
betűjele

A Nap és a Föld
egymáshoz viszonyított helyzetéből
adódó változás

b, c

A légtömegek
mozgásából adódó
változás

a, d, e, f

B) Gyűjtse ki a szövegből, hogy milyen tényezőktől függ a légtömegek eltérő fizikai tulajdonságát okozó energiakülönbség?
a) napsugarak hajlásszöge;
b) a Föld felszínén lévő anyagok fajhője;
c) a földfelszín domborzata.
3. Mit jelentenek az alábbi fogalmak?
Írja a második oszlopba az első oszlopban lévő fogalomhoz tartozó meghatározás betűjelét!

Fogalom

Meghatározás betűjele

Meghatározások

Erózió

C

A Időbeli megjelenés,
előfordulás.

Kumulusz

E

B Záródott.

Ciklon

F

C A külső erők (szél jég,
víz) felszínpusztító
tevékenysége.

Intenzitás

A

D Rétegfelhő.

Sztrátusz

D

E Gomolyfelhő.

Okklúziós

B

F A lacsony nyomású
légörvény.

tanári útmutató

    Az időjárás
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4. Ebben a feladatban az időjárási frontokról lesz szó.
A) Húzzon nyilat a középen lévő megállapításoktól azon ábra felé, amelyikre vonatkoznak!
					
			

A melegfrontot ábrázolja.
A hidegfrontot ábrázolja.
Az eső a frontvonal előtt esik.
Közeledését lepelfelhő jelezheti.
Jégeső és villámlás is jellemzi.
Országos esőzést okozhat.
Közeledését a cirruszok jelzik.
Jellemzője a kumulonimbusz.

B) Hasonlítsa össze a hideg- és a melegfrontot a megadott szempontok alapján!
Töltse ki a táblázatot!

Szempont

Hidegfront

Melegfront

A levegő mozgásának
sebessége

gyors

lassú

A csapadékzóna szélessége

kicsi (50-70 km, a frontvonal két
oldalán)

nagy (300 km, a frontvonal
előtt)

A csapadék intenzitása

nagy

kicsi

Mezőgazdasági hatása

káros vagy negatív (Talajeróziót
okoz.)

kedvező vagy pozitív

A hőmérséklet változása a
front elvonulása után

csökken (vagy lehűl)

nő (vagy melegszik)

A légnyomás változása a
front elvonulása után

nő

csökken

5. A meteorológiai térkép az Európán áthúzódó időjárási frontokat ábrázolja.  
Írja be egy Budapesten készült időjárás-jelentésbe a kimaradt szavakat!
Hazánkat nemrég hagyta el egy hidegfront,
de az esti órákban nyugat felől megközelít
minket egy melegfront. Ez annak a ciklonnak a része, melynek középpontja a Britszigetek felett található. Délelőtt az egész
országban esni fog, de délutántól nyugat
felől felszakadozik a felhőzet. Átmenetileg
a hőmérséklet nő (emelkedik). Holnapután
elér minket egy újabb hidegfront, de gyorsan
átvonul felettünk.

A tavak

A szakszöveg által
közvetített információ
értelmezésére irányuló
képességfejlesztés

tanári útmutató

A tavak
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MODULLEÍRÁS
A modulok célja

A vizuális és a verbális információhordozók által közvetített tudás
együttes értelmezésére irányuló képességfejlesztés. A 9. évfolyamos földrajz tantárgy tankönyveinek jellemző szövegstruktúráival
való ismerkedés. A kiválasztott szöveg összekapcsolása a képek
olvasásával, elemzésével. Szóbeli összefoglalás a vázlat és képek
felhasználásával.

Időkeret

45 perc (az osztály, illetve a csoport képességszintje alapján döntsünk az 1 vagy 2 óráról)

Ajánlott korosztály

14–15 év (9. évfolyam)

Ajánlott megelőző és
követő tananyag (előzetes
és követő készségfejlesztő
tevékenység vagy ismeret)

Megelőző tananyag
Folyók
Követő tananyag
Óceánok, tengerek

Modulkapcsolódási pontok

Tágabb környezetben
Tantervi kapcsolódások:
Természetismeret 8. évfolyam
Földrajz 7., 8. évfolyam
Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra – Vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezése
Környezeti nevelés – Élőhelyünk védelme
Tanulás – Tankönyvi szövegek önálló feldolgozása, megértése
és felhasználása
Szűkebb környezetben
A szövegértés–szövegalkotás fejlesztése a földrajz tantárgyban
A szövegértés–szövegalkotás fejlesztése 9. évfolyamon a természetismeret tantárgyban
Életviteli és környezeti kompetencia – Élőhelyünk védelme,
a klímaváltozás következményeinek tudatosítása
Földünk-környezetünk – Tavak
Magyar nyelv és irodalom  – Földrajzi nevek írása és olvasása  

A képességfejlesztés
fókuszai

Az egyéni és a csoportos munkavégzés módszereinek elsajátítása
A környezettudatos magatartás fejlesztése
Adott olvasnivalóból meghatározott szempontok szerinti információ gyűjtése, rendszerezése, alkalmazása
A Földünk – környezetünk műveltségterület keretében a tavakról
tanultak alkalmazása
A lényeg kiemelése szövegből
Összehasonlítások, az információk csoportosítása és rendszerezése
különböző szempontok alapján
A szakkifejezések megismerése, ezek köznyelvi magyarázata az
életkornak megfelelő szó- és kifejezéshasználattal
A földrajzi környezetben és a gyakorlati életben való eligazodás
képességének továbbfejlesztése
A hétköznapi nyelvhasználat során alkalmazott földrajzi-környezeti
tartalmú információk értelmezése és alkalmazása
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Módszertani ajánlás
A földrajzkönyv szövegeinek olvasása a 9. 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 felkínált feladatok közül a szövegértési képesség alacsonyabb vagy magasabb szintje szerint
válasszunk feladatot a tanulóknak! Olvasni önállóan kell, míg a szövegmegértés, a fogalmak tisztázása, új szövegek alkotása más-más munkaformában történik. Akik a vizuális információhordozók
értelmezésének valamelyikében már gyakorlottabbak, azoknál kevesebb időt szánhatunk az adott
feladat megoldására. Nem kötelező a feladatok mindegyikét megoldani, a tanár választhat a képességszint és a felhasználható idő szerint.
A munkaformák megválasztásánál az egyéni haladási tempó legyen a legfőbb szempont.
Természetesen ez nem jelenti mindig homogén csoportok létrehozását. Szocializációs szempontból
kedvezőbb a heterogén csoportok vagy párok szervezése. Ha sikerül a kooperatív tanulási módszerek
valamelyikét alkalmaznunk, nagyon jó eredményt érhetünk el. Különösen indokolt ez a szervezési
mód a szövegalkotási és az órán ellenőrizendő írásbeli feladatok esetében.
Ennek az órának a tudásközvetítő célja összekapcsolódik a kiemelt képességfejlesztési céllal.
A szaktanári gondolkodás nem kerül háttérbe, csak ezen az órán a szöveg és kép alapú tudásközvetítő
eszköz használatával más megközelítési módokra van lehetőség.

ÉRTÉKELÉS
– a tanórán a részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban
– szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden pedagógiai elemében
– önértékelés az önálló munka eredményeinek vizsgálatával
– a hibátlan munka kiemelése
– a csoportmunka értékelésekor rangsor kialakítása lehetséges

Támogatórendszer
– A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a
tanári felkészüléshez
– Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
– Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
– Ajánlott ismereterjesztő folyóiratok:
– Ajánlott ismeretterjesztő könyvek:

TermészetBúvár, National Geographic
Élet a Földön (David Attenborough, Novotrade Kiadó,
1988.)
Az élet erőpróbái (David Attenborough, Park Kiadó,
1991.)
Az élő bolygó (David Attenborough, Novotrade, 1989.)
Az élővilág atlasza (David Attenborough, Geoholding
Rt. SKO Lap- és Könyvkiadó, 1994.)

Kiemelt készségek,
képességek

cím viszonyára
vonatkozó előfeltevések
megfogalmazása

tájékozódás a szövegben, információkeresés,
a szövegstruktúra felismerése

lényegkiemelés,
szövegolvasási stratégia
kialakulása

A cím értelmezése
Mi várható a cím alapján?
A tavak

Tájékozódás a szövegben
A kiemelések és a cím alapján milyen tartalmú szöveg
várható?

Kialakul az olvasási stratégia
Várható előfeltevés: a tavak
keletkezéséről, vízháztartásáról és pusztulásáról lesz szó.

2.

3.

4.
szóbeli megfogalmazás segítséggel

a munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk

a munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk

szóbeli szöveg alkotása képről

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

közös vagy
egyéni

egyéni vagy
frontális
csoportos vagy
önálló

frontális vagy
csoportos vagy
önálló

frontális vagy
egyéni

A teljes szöveg olvasása

2.

Szempont – a várható három
egység helyének pontos kijelölése

A szöveg teljes megértéséhez
a teljes szöveg olvasása előtt
Idegen szavak magyarázata

1.

a feladat önálló
vagy csoportos
megoldása
idő szerint

fogalommagyarázat

globális megértés

önálló

egyéni, csoportos vagy közös
munka

néma

megbeszélés

beszámoló

megbeszélés

beszámoló vagy
közös megbeszélés

közös megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés
Munkaformák

2. A szöveg elolvasása (A fentiek alapján a szövegolvasási stratégia kialakult)

áttekintő olvasás

Áttekintő olvasás –  szöveg–
kép arányok

1.

1. Szöveg–kép látványának tudatosítása

Lépések, tevékenységek

MODULVÁZLAT

szöveg

szöveg és munkalap
(1.)

szöveg

szöveg

szöveg

szöveg

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

tanári útmutató
A tavak
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A tavak vízháztartása szövegrész feldolgozása

A tavak pusztulásával foglalkozó szövegegység feldolgozása – a bekezdés szövege
alapján

2.

3.

mondatalkotás,
információkeresés

tájékozódó olvasás,
információkeresés,
fogalommagyarázat

információkeresés

Egy tó (a Holt-tenger) komplex
elemzése

Szóbeli összefoglalás az
áthúzott rész a képek felhasználásával

1.

2.

szövegértés alapján az
új tudás integrációja,
nyelvi kreativitás,
háttértudás aktivizálása

lényegkiemelés,
szövegértés alapján az
új tudás integrációja

4. Szövegalkotás, a megértettek alkalmazása

A tavak keletkezés szerinti
csoportosítása szöveg alapján

1.

3. A szövegegységek olvasása, megértése

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

a feladat csoportban
történő megoldása

az elemek
számának
megadásával

a feladat csoportban
történő megoldása

mondatalkotás

a keresés egy–egy
elemét adjuk meg
a szempontoknak
megfelelően

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

heterogén
csoportok

önálló

frontális vagy
egyéni

frontális vagy
egyéni

önálló vagy
csoportos

Munkaformák

előadás, megbeszélés

megbeszélés

önálló munka írásban

önálló munka írásban

megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

munkalap (6.)

munkalap (5.B és
C, 6.)

munkalap (4.B. 5.A,
és 6.)

szöveg,
munkalap
(2., 3. és 7.)

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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A FELDOLGOZÁS MENETE
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

1. Szöveg – kép látványának tudatosítása
Az órai feladat meghatározása
– A tavak típusaival, keletkezésükkel,
vízháztartásukkal és pusztulásukkal a
tankönyvi szöveg alapján ismerkedünk
Feladat
– Szöveg–kép látványának tudatosítása
– Képek megfigyeléséhez szempontok
megadása: szöveg–kép arányok
Feladat
– A szöveg tipográfiai megjelenésének tudatos felmérése
Feladat
A cím értelmezése
– Mi várható a cím alapján?
– A tavak
Feladat
Tájékozódás a szövegben
– Hány bekezdés, hány egység?
Feladat
Mit várhatunk a szöveg elolvasásától?
– Szempont: a kiemelt szavak és a cím kapcsolata

– Képek megfigyelése
Szempont lehet: szöveg–kép arányok
Előfeltevések megfogalmazása a szöveg
egészére vonatkozóan

– Arányok meghatározása, kritikai
észrevételek megfogalmazása
– Cím alapján előfeltevések megfogalmazása

– Szövegegységek várható számának megállapítása: a szövegnek három fő része lesz

– Előfeltevéseket megfogalmazása a
szöveggel kapcsolatosan
A fentiek alapján a szövegolvasási stratégia
kialakult.
Várható előfeltevés: a szöveg a tavak típusaival, keletkezésükkel, vízháztartásukkal
és pusztulásukkal fog foglalkozni.
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2. A szöveg elolvasása
Tanári tevékenység

Feladat
A szöveg teljes megértéséhez a teljes szöveg
olvasása előtt az idegen szavak magyarázata
A munkalap 1. feladata

Tanulói tevékenység

Írásbeli feladat megoldása a munkalapon (1.)

Differenciálási lehetőség
Egyéni vagy csoportos munka
Feladat
A teljes szöveg olvasása
A várható három egység határának jelölése

– A szöveg elolvasása
– A három szövegegység megjelölése az alcímek
alapján:
A tavak típusai keletkezésük szerint
A tavak vízháztartása
A tavak pusztulása

3. A szövegegységek olvasása, megértése
Tanári tevékenység

Feladatok
A tavak keletkezés szerinti csoportosítása
szöveg alapján
A munkalapon megadott szempontok szerint
információkeresés a szövegből
munkalap 2., 3. és 7. feladata
Differenciálási lehetőség
feladatok mennyiségével

Tanulói tevékenység

Önálló olvasás
A tavak típusainak csoportosítása keletkezésük
szerint
Írásbeli feladat megoldása a munkalapon (2.,3.
és 7.)
Elfogadható megoldások a megoldókulcsban

Önálló munka értékelése
Irányító kérdések, pótlás
Feladat
„A tavak vízháztartása” című szövegrész feldolgozása
Fogalmak ismertetése:

A tavak vízháztartásával foglalkozó szövegegység elolvasása
Fogalmak meghatározása a szöveg segítségével:
tómedence: A talajvíz, források, folyók és a csapadékvíz táplálja.
lefolyásos tó: A csapadékos területekre jellemző
tó.
lefolyástalan tó: A száraz területekre jellemező
tó.
forrástó: A kicsiny forrástavak forrásból,
csapadékvízből és talajvízből táplálkoznak.
átfolyásos tó: Vizét a folyók táplálják és azok is
vezetik le a felesleges vizet.
végtó: Mindig lefolyástalan. A beömlő folyók
vizét teljesen felemészti a párolgás.

tanári útmutató

A tavak

Tanári tevékenység

Feladatok
A tavak pusztulásával foglalkozó szövegegység
feldolgozása – a bekezdés szövege alapján
A szöveg alapján a munkalap kérdéseire válaszadás (5.B és C feladat)

Tanulói tevékenység

Önálló olvasás
Írásbeli feladat megoldása a munkalapon
(5.B és C)

Differenciálási lehetőség
Egyéni vagy csoportos munka

4. Szövegalkotás, a megértettek alkalmazása
Tanári tevékenység

Feladat
A Holt-tenger kialakulása és vízháztartása
– komplex bemutatás a szövegben lévő információk és képek felhasználásával
A munkalap 6. feladata
Differenciálási lehetőség
Részfeladatokra bontással

Tanulói tevékenység

Írásbeli feladat megoldása a munkalapon (6.)
A megoldások összehasonlítása az elhangzott
vagy a tanár által bemutatott helyes megoldásokkal, és ahol szükséges, javítás

Önálló munka értékelése
Irányító kérdések, pótlás
Feladat
Szóbeli összefoglalás a képek felhasználásával,
három csoportban
A tavak keletkezése
A tavak vízháztartása
A tavak pusztulása
Szempontok a szövegalkotáshoz: tématartás,
vázlat, arányok, pontos információk, érdekes
előadás, nyelvileg helyes megfogalmazás,
időkerethez való alkalmazkodás

A képek segítségével szóbeli összefoglalás

Differenciálási lehetőségek
Az egyes csoportoknak adott feladatokkal
Az előadás különböző módjaival
A csoport választja ki az előadót
Az osztály választja ki az előadót
A tanár választja ki az előadót
A munka értékelése
Az előadó megoldását meghallgatva, a szöveget
nézve vagy a kivetített tanári példány (fólia
vagy projektor) alapján ellenőrizhető
Irányító kérdések, visszakeresés a szövegbe

A megoldások összehasonlítása az elhangzott
vagy a tanár által bemutatott helyes megoldásokkal, és ahol szükséges, javítás
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A TAVAk

A tavak minden oldalról zárt, mélyedést kitöltő,
nyílt vízfelületű állóvizek. A tómedence alapvetően kimélyüléssel vagy elgátolással alakul ki.

1. A tavak típusai keletkezésük
szerint
1.1. A belső erők által létrehozott
tómedencék
A tektonikus árokban és medencében kialakult
tómedencék vetődéssel jöttek létre. A legnagyobb és legmélyebb tavak tartoznak ide, például

4. Az Albanói-krátertó – Rómától délre

a Föld legmélyebb tava, a bajkál-tó (1620 méter
mély), a Föld legmélyebben fekvő tava, a Holttenger (–401 m) vagy a Kelet-Afrikai-árokban a
Tanganyika-tó és a Viktória-tó. Magyarországon
ide tartozik a balaton és a Velencei-tó.
A vulkanikus eredetű krátertavak esetében
a vulkán egykori kráterében gyűlt össze a víz
(Szent-Anna tó Erdélyben, vagy az olaszországi
Albanói-tó).

1.2. A külső erők által létrehozott
tómedencék
1. A szerkezeti árok kialakulása

2-3. Szerkezeti árkokban, medencében kialakult tavak.
Baloldalt a Holt-tenger, jobboldalt a Tanganyika-tó árkokban, a Viktória-tó pedig medencében jött létre. (Landsat
műholdfelvételek)

A glaciális tómedencék a jég felszínformáló
hatására alakultak ki. A Föld tavainak többsége
ide tartozik. A jég által vájt (glaciális) medencékben a jég elolvadása után összegyűlt a víz. Ilyen
tavak ezreinek vize csillog Finnországban vagy
Kanadában. Az egykori jégtakaró peremén alakultak ki például az amerikai Nagy-tavak vagy

5. Tengerszem (Új-Zélandi Alpok)

TANÁRI úTMUTATó

A TAVAK
6. Az olasz Gardató végmorénató.
A gleccserek (jégfolyók) által kialakított U alakú völgyekben a jég hordalékot
szállít. Ez a moréna.
A völgyek végén
a moréna gátat képez,
és nem engedi az
olvadékvizet a síkság
(itt a Pó-síkság) felé
elfolyni. Így hosszan
elnyúló fjordos tavak
alakultak ki.
(pl. a Genfi-tó is.)
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2. A tavak vízháztartása
A tavak vízháztartása a víznyereség és a vízveszteség állandóan változó viszonyát jelenti.
A csapadékos területekre a lefolyásos, a száraz
területekre a lefolyástalan tavak a jellemzőek.

8. A Hévízi-forrástó

A víz utánpótlása szerint forrástavakat, átfolyásos tavakat és végtavakat különböztetünk meg. A
kicsiny forrástavak forrásból, csapadékvízből és
talajvízből táplálkozhatnak. Felesleges vizüket

7. A hegyomlással elgátolt tavakra példa a Gyilkostó Erdélyben. 1838-ban hegyomlás zárta el a Békás-patak
völgyét és duzzasztotta fel a tavat. A képen jól láthatók a
tóból még mindig kiálló fatörzsek.

Európa legnagyobb tava, a Ladoga-tó. A magas
hegységek jég által kialakított mélyedéseiben a
tengerszemek (kártavak) hideg, tiszta vize csillog,
mint a Poprádi-tó a Magas-Tátrában.
A kanyargó folyók által kialakított tavak a
morotvatavak. Egy árvíz során a folyó a kanyarulat átvágásával kiegyenesítheti a völgyét és a
visszamaradó holtágat elgátolja. így alakította ki
például a Duna a Kalocsa melletti Szelidi-tavat.
Homokbuckás területeken a szél által kialakított mélyedésekben összegyűlik a talajvíz.
így alakult ki a szegedi Fehér-tó és a nyíregyházi
Sóstó.

9. A képen látható Holt-tenger sótartalma 25%, a párolgás
miatt jóval meghaladja a tengerekét. Az emberi test fennmarad a vízen, a só kiválik a parton.
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a kifolyó patakok vezetik el. Ilyen a Hévízi-forrástó. Az átfolyásos tavakat folyók táplálják
és azok is vezetik le a felesleges vizet (bodeni-tó, Genfi-tó). A végtavak mindig lefolyástalanok. A beömlő folyók vizét a párolgás teljesen
felemészti. Ilyen például a Föld legnagyobb tava,
a Kaszpi-tenger, valamint az Aral-tó, a Csád-tó
vagy a Holt-tenger. A lefolyástalan tavak vízháztartása rendkívül érzékenyen reagál az éghajlat
változásaira. Területük, mélységük is állandóan
változik. Napjainkban megfigyelhető a Csád-tó
eltűnése, de az öntözés hatására az Aral-tó kezd
teljesen kiszáradni, és Holt-tenger vízszintje is
csökken.

3. A tavak pusztulása
A tavak földtörténeti viszonylatban rövid életű,
átmeneti képződmények. Néha a vizét veszti el
a tómedence, vagy a beömlő folyók hordalékával
fokozatosan feltöltődik.

11-12. A Fertő-tó
A műholdfelvételen látható,
hogy a tó körüli sötétzöld
területet már meghódították
a vízinövények. A mocsárrá
válás legerőteljesebb a déli,
Magyarországhoz tartozó
medencében. Itt a nyílt víztükör
már csak mesterséges csatornákon érhető el.

10. A szegedi Fehér-tó

A tavak feltöltődését a szerves eredetű üledék
és növényzet előrenyomulása még fokozza. Az
elsekélyesedő partok mentén a nádas, a mélyülő
vízben a gyökerező és lebegő hínárnövényzet telepszik meg. A tavi élővilág elszaporodása, illetve
a növényi tápanyagok feldúsulása az eutrofizáció
(túltápláltság), melyet a műtrágyázás fokozásával

az ember is elősegít. Ha az elhalt növényi részek
leülepedésével a nyílt víztükör foltokra bomlik,
kialakul a fertő-állapot. Amikor a növényzet a
nyílt vízfelülethez képest túlsúlyra jut, kialakul
a mocsár állapot. Ha nyílt víztükör már nincs,
akkor a mocsár síkláppá alakul.

tanári útmutató

A tavak
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MUNKALAP
1. Mit jelentenek az alábbi fogalmak?
Írja a második oszlopba az első oszlopban lévő fogalomhoz tartozó meghatározás betűjelét!

Fogalom

Meghatározás
betűjele

Meghatározások

gleccser

D

A Gleccserek hordaléka.

moréna

A

B Folyók holtágaiban kialakult tavak.

fjord

F

C A kőzetlemezek mozgásához kötődő.

morotva

B

D Jégár. A magashegységek völgyeit
kitöltő jégtömeg, amely lefelé haladva
U alakú völgyet mélyít ki.

eutrofizáció

G

E Tengerszem

glaciális

H

F Gleccser által kialakított hosszúkás
U alakú völgy, amelybe a tenger mélyen
benyomul.

kártó

E

G Növényi tápanyag feldúsulása.

tektonikus

C

H Az eljegesedés; a jég felszínformáló
munkája.

		
2. A következő feladatban a tavak típusairól lesz szó.
A) Helyezze el a táblázatba a hiányzó keletkezési típusokat és példákat!
a) Hiányzó keletkezési típusok:
Glaciális tengerszem
Végmorénató
Szél munkája által
Vulkanikus kráterben
b) Hiányzó példák:
Garda-tó, Szelidi-tó,
Tanganyika-tó,
Ladoga-tó, Albanói-tó,
Balaton, Gyilkos-tó,
Nyíregyházi Sóstó
B) Írjon a keletkezés módja oszlopba
K betűt, ha kimélyüléssel és/vagy
G betűt, ha elgátolással jött létre
az adott típus!

Keletkezési
típus

Keletkezés
módja

Példák

tektonikus
árokban

K

Tanganyika-tó
Balaton

vulkanikus
kráterben

K

Szent Anna-tó,
Albanói-tó

glaciális
medencében

K

Ladoga-tó

végmorénató

G és K

Genfi-tó,
Garda-tó

glaciális
tengerszem

K

Poprádi-tó

morotvató

G

Szelidi-tó

szél munkája
által

K és G

hegyomlással

G

Fehér-tó,
nyíregyházi
Sóstó
Gyilkos-tó
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3. A képen az Amazonas folyót látja.
Írja le, hogyan keletkezhet a folyóból tó!
Pl. Egy árvíz során a folyó a kanyarulat átvágásával kiegyenesítheti a völgyét
és a visszamaradó holtágat elgátolja.
4. A) Keresse ki a szövegből a Föld legnagyobb, legmélyebb, stb. tavait!
a) Melyik a legnagyobb területű tó? Kaszpi-tenger
b) Melyik a legmélyebb tó?  
Bajkál-tó
c) Melyik a legmélyebben fekvő
tó?
Holt-tenger
d) Melyik Európa legnagyobb tava?
Ladoga-tó
B) Húzza alá a végtavakat!
5.  A) Melyik tavat mutatja a fenti kép? Hévízi-forrástó
B) Milyen jelenségre utal a kép alsó része?
A vízi növényzet elburjánzása (eutrofizá-ció)
C) Milyen sorrendben tűnik el a nyílt vízfelszín?  Tó – fertő – mocsár – láp
6. Mutassa be a szöveg alapján a Holt-tenger kialakulását és vízháztartását!
Milyen környezeti (ökológiai) veszély fenyegeti? Használja fel a szövegben lévő képeket!
Pl. A tektonikus árokban kialakult tómedence, vetődéssel jött létre. A Föld legmélyebben fekvő tava (-401 m).
Lefolyástalan végtó. A beömlő (Jordán) folyó vizét a párolgás teljesen jelentősen csökkenti. A folyó vizének
elöntözése is hozzájárul a vízszint rohamos csökkenéséhez. Sótartalma 25%, a párolgás miatt jóval meghaladja a tengerekét. Az emberi test fennmarad a vízen, a só kiválik a parton.
7. Állapítsa meg, mi a közös az alábbi tavak közül háromban és karikázza be a kivételt!
Indokolja meg, miért?   A „C”, mert a másik három kimélyüléssel (tektonikus árok, jég), a Gyilkos-tó elgátolással keletkezett.

A

B

C

D

A szavanna- (átmeneti)
éghajlat
A vizuális és verbális
információhordozók
által közvetített tudás
együttes értelmezésére
irányuló képességfejlesztés
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MODULLEÍRÁS
A modulok célja

A vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás
együttes értelmezésére irányuló képességfejlesztés. A 9. évfolyamos földrajz tantárgy tankönyveinek jellemző szövegstruktúráival
való ismerkedés. A kiválasztott szöveg összekapcsolása képek,
ábrák és diagramok olvasásával, elemzésével. Önálló szövegalkotás az olvasottak alapján.

Időkeret

90 perc (az osztály, illetve a csoport képességszintje alapján döntsünk az 1 vagy 2 óráról)

Ajánlott korosztály

14-15 év (9. évfolyam)

Ajánlott megelőző és
követő tananyag (előzetes
és követő készségfejlesztő
tevékenység vagy ismeret)

Megelőző tananyag
Egyenlítői éghajlat
Követő tananyag
Térítői éghajlat

Modulkapcsolódási pontok

Tágabb környezetben
Tantervi kapcsolódások:
Természetismeret 9. évfolyam
Biológia 9. évfolyam
Földrajz 8., 9. évfolyam
Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra – vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezése
Környezeti nevelés – Az élőlények védelme
Tanulás – Tankönyvi szövegek önálló feldolgozása, megértése
és felhasználása
Szűkebb környezetben
A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a földrajz tantárgyban
Szociális, életviteli és környezeti kompetencia – Az állatfajok védelme,
nyitottság és kíváncsiság a sajáttól eltérő világok iránt
Földünk-környezetünk – Földrajzi övezetek
Magyar nyelv és irodalom – Alkalmazkodás a nyelvi szituációkhoz

A képességfejlesztés
fókuszai

Az egyéni és a csoportos munkavégzés módszereinek elsajátítása
Az adott olvasnivalóból meghatározott szempontok szerint információ gyűjtése, rendszerezése, alkalmazása
Önálló szövegalkotás írásban, illetve szóban
A környezettudatos magatartás fejlesztése a tanítás anyagához kapcsoltan valósul meg
Ember a természetben műveltségterület – Az élőlények tisztelete
Az életközösségek leírására vonatkozó módszerek elsajátítása, alkalmazása konkrét leírásokban
Összefüggések keresése (éghajlat – időjárás – élőlények – növények)
Adott olvasnivalóból meghatározott szempontok szerint információ
gyűjtése
A Földünk-környezetünk műveltségterület keretében a földrajzi
övezetekről tanultak alkalmazása
Szövegműfajok szerinti alkalmazkodás a nyelvi szituációkhoz
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Módszertani ajánlás
Az óra célja, hogy a tanulók képesek legyenek a szöveget, a diagramokat és a képeket együttesen
értelmezni, illetve az olvasottak alapján az információkat önállóan feldolgozni.
A szövegmegértési képesség alacsonyabb vagy magasabb szintje szerint válasszunk feladatot a
tanulóknak! Olvasni önállóan kell, míg a szövegmegértés, a fogalmak tisztázása más-más munkaformában történik. Akik a vizuális információhordozók értelmezésének valamelyikében már gyakorlottabbak, azoknál kevesebb időt adhatunk az adott feladat megoldására. Nem kötelező a feladatok
mindegyikét megoldani, a tanár választhat a képességszint és a felhasználható idő szerint. A modulra
szánt időkeretet ezért határoztuk meg 1 illetve 2 tanórában.
A munkaformák megválasztásánál az egyéni haladási tempó legyen a legfőbb szempont.
Gondoljunk azonban arra, hogy ez nem jelenti homogén csoportok létrehozását. Szocializációs
szempontból kedvező hatású a heterogén csoportok vagy párok szervezése. Ha sikerül a kooperatív
tanulási módszerek valamelyikét alkalmaznunk, nagyon jó eredményt érhetünk el. Különösen indokolt ez a szervezési mód a szövegalkotási feladatok esetében.

ÉRTÉKELÉS
– a tanórán a részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban
– szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden pedagógiai elemében
– önértékelés az önálló munka eredményeinek vizsgálatával
– a hibátlan munka kiemelése
– a csoportmunka értékelésekor rangsor kialakítása lehetséges

Támogatórendszer
– A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a
tanári felkészüléshez.
– Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
– Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
– Ajánlott ismereterjesztő folyóiratok:
– Ajánlott ismeretterjesztő könyvek:

TermészetBúvár, National Geographic
Élet a Földön ( David Attenborough, Novotrade Kiadó,
1988.)
A z élővilág atlasza (David Attenborough, Geoholding Rt.
SKO Lap- Könyvkiadó, 1994.)
Az állatok világa (Alfred Brehm)

Kialakul az olvasási stratégia
Várható előfeltevés – Adott földrajzi övezetben az éghajlattal, az
élőlényekkel, és a növényekkel
foglalkozik majd a szöveg

A kiemelések alapján milyen
tartalmú szöveg várható?

A szöveg kiemelt szavai

Mi várható a cím alapján?
A szavannák éghajlata

A cím értelmezése

Fajtáinak meghatározása
Szerepük felismerése
A színek tudatosítása
Ábrák áttekintése

A vizuális közvetítők

Áttekintő olvasás – szöveg-kép
arányok

Szöveg-kép látványának tudatosítása

lényegkiemelés,
szövegolvasási stratégia
kialakulása

tájékozódás a szövegben, információkeresés,
a szövegstruktúra felismerése

tájékozódás a szövegben,
cím és szöveg viszonyára
vonatkozó előfeltevések
megfogalmazása

a vizuális
információközvetítők
fajtáinak felismerése,
a szöveg tipográfiai képének tudatos
felmérése

áttekintő olvasás

Kiemelt készségek,
képességek

szóbeli megfogalmazás segítséggel,
írásbeli megfogalmazás önállóan

a munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk

a munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk

szóbeli szöveg alkotása képről, képelemzés megadott
szempontok szerint

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

közös, vagy
egyéni

egyéni vagy
frontális csoportos vagy önálló

frontális vagy
csoportos

frontális vagy
csoport

frontális vagy
egyéni

Munkaformák

beszámoló

megbeszélés

beszámoló vagy  
közös megbeszélés

közös megbeszélés

közös megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg

szöveg

szöveg, ábrák (1-17.)

szöveg

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

szövegértés-szövegalkotás

5.

4.

3.

2.

1.

1. A teljes szöveg áttekintése

Lépések, tevékenységek
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globális megértés

tájékozódó olvasás,
információkeresés az
ábrák olvasásával

tájékozódó olvasás,
információkeresés az
ábrák olvasásával

Az állatvilág jellemzői
A harmadik rész szövege és
ábrái alapján

3.

ábraértelmezés,
információkeresés,
fogalommagyarázat

A szavannák növényvilágával
foglalkozó szövegegység feldolgozása

Az első rész szövege, két ábra
és három kép alapján

A szavanna éghajlati
jellemzői

3. A szövegegységek olvasása, megértése

Szempont – A szöveg tagolódása (bekezdések, kulcsszavak),
figyelem újból felkeltése
a vizuális segédanyagokra

A teljes szöveg olvasása

2.

1.

Kiemelt készségek,
képességek

önálló magyarázat

önálló magyarázat

keresés a munkalapon megfogalmazott kérdések
alapján
önálló ábraolvasás

idő szerint

2. A szöveg elolvasása
(A fentiek alapján a szövegolvasási stratégia kialakult)

Lépések, tevékenységek

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

önálló vagy
csoportos

önálló vagy
csoportos

frontális vagy
egyéni

önálló

Munkaformák

információk válogatása szempontok
szerint, önálló munka
írásban

áttekintés

megbeszélés,
szempontok szerinti
csoportosítás

néma

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg,
munkalap (4.)
ábrák (13–17.)

szöveg, ábrák (6–12.)
munkalap (4.)

szöveg,
munkalap
(1.,2.,3.)

szöveg

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

tanári útmutató
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Földrajz 9.

A FELDOLGOZÁS MENETE
1. A teljes szöveg áttekintése
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása
Ismerkedés a szavannák éghajlatával és
élővilágával a tankönyvi szöveg alapján
Feladat
Szöveg-kép látványának tudatosítása, képek
megfigyeléséhez szempontok megadása,
pl.: szöveg-kép arányok, diagram – kép
Feladat
A vizuális közvetítők fajtáinak meghatározásához szempontok megadása, pl.: fénykép,
szimbolikus rajz, diagram
Az előző órákon megismert visszatérő ábrák
áttekintése, a különbségek megfigyelése
Feladat
A szöveg tipográfiai megjelenésének tudatos
felmérése

Képek megfigyelése (szempontok lehetnek pl.:
szöveg-kép arányok, diagram-kép)
A szöveg egészére vonatkozóan előfeltevések
megfogalmazása
Vizuális közvetítők fajtáinak meghatározása
Megadott szempontok szerint a vizuális információhordozók fajtáinak kiválasztása
(fénykép, szimbolikus rajz, diagram)
Visszatérő ábrák kiválasztása, különbségek
meghatározása
Az arányok meghatározása, kritikai
észrevételek megfogalmazása

Feladat
Cím értelmezése
Mi várható a cím alapján?
A szavannák éghajlata

Előfeltevések megfogalmazása a szöveggel kapcsolatosan, a  cím alapján: A szavannák éghajlata
(A szavannák éghajlatáról lesz szó)

Feladat
Tájékozódás a szövegben
Hány bekezdés, hány egység?

Szövegegységek várható számának megállapítása (a
szövegnek három fő része lesz)

Feladat
A szöveg aláhúzott szavai közül az ismertek
meghatározása
Mit várhatunk a szöveg elolvasásától?

A szöveg aláhúzott szavainak kiválasztása, az
ismeretlenek értelmezése
Esős évszak, száraz évszak, erdős  szavanna,
füves szavanna
A fentiek alapján a szövegolvasási stratégia
kialakult.
Várható előfeltevés: adott földrajzi övezetben
az éghajlattal, a növények és az állatok életével
foglalkozik majd a szöveg.

tanári útmutató
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Tanári tevékenység

Feladat
A teljes szöveg olvasása (szempont: a várható
három egység határainak kijelölése)

Tanulói tevékenység

A szöveg elolvasása
A három szövegegység megjelölése
A szavannák éghajlata
A szavannák növényvilága
A szavannák állatvilága

2. A szövegegységek olvasása, megértése
Tanári tevékenység

Feladat
Fogalmak értelmezése
csapadék, egyenlítői öv, hőingás, páratartalom,
térítők

Feladat
A szavanna éghajlati jellemzése az első az
első szövegegység, a két ábra és a három kép
alapján.
A munkalap 1., 2., 3. és 5. feladata
Differenciálási lehetőség
Egyéni vagy csoportos munka
Az önálló munka értékelése
Irányító kérdések, pótlás

Tanulói tevékenység

Fogalmak értelmezése
csapadék – A levegő telítetté válásakor a felesleges vízgőz kicsapódik.
egyenlítői öv  –  A forró övezeten belül az az
éghajlati öv, ahol az évi közepes hőingás nem
haladja meg a 3 °C fokot. Egy évszak van a meleg csapadékos nyár.
hőingás – A legalacsonyabb és a legmagasabb
mért hőmérséklet közötti különbség (napi
hőingás).
Az évi közepes hőingás a legmagasabb és
a legalacsonyabb havi középhőmérséklet
közötti különbség.
páratartalom – A levegőben lévő vízgőz menynyisége.
térítők – Azok a nevezetes szélességi körök,
ameddig az Egyenlítőtől eljutva a Nap
merőlegesen delelhet. (é. sz. 23,5° – Ráktérítő,
d. sz. 23,5° – Baktérítő)
Önálló olvasás
A szavanna éghajlati jellemzőinek felfedezése
az első bekezdés szövege és az 1. ábra alapján
Írásbeli feladat megoldása a munkalapon
(1.,2.,3. és 5.)
Várható megoldások a megoldókulcsban
Megoldások összehasonlítása az elhangzott
vagy a tanár által bemutatott helyes megoldásokkal, és ahol szükséges, javítás
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Tanári tevékenység

Feladat
A szavanna növényvilágával foglalkozó
szövegegység feldolgozása (tájékozódó olvasás
önálló áttekintés alapján)
Az olvasottak és az ábrák (6–12.) alapján megfigyelik az erdős szavanna közötti különbséget
száraz és csapadékos évszakban.
Differenciálási lehetőségek
Önálló magyarázat, önálló ábraolvasás
A szempont első elemének megadása, közös
képértelmezéssel
Feladat
Keresés a szövegben
Az implicit információra történő utalás megkerest etése
A képek és a szöveg együttes értelmezése
Munkalap 4. feladata

Földrajz 9.

Tanulói tevékenység

A növényvilággal foglalkozó szövegegység
elolvasása
Szöveg és ábra közötti kapcsolat keresése
Szóbeli feladat megoldása az ábrák segítségével
Várható megoldások:
A száraz évszakban gyakoriak a szavannatüzek
A csapadékos évszakban a fű földalatti részéből
kihajt a növény

Önálló olvasás
A szövegben megjelenő növények és állatok, és
a képen látható állatok tanulmányozása
Írásbeli feladat megoldása a munkalapon (4.)
Várható válaszok a megoldókulcsban

Differenciálási lehetőségek
A felsorolás első elemének megadása
Feladat
Élet a füves szavannán – bemutatás, például
társnak
A következő szempontok szerint információkeresés a szövegből: éghajlat, növényzet, állatvilág (stb.)

Megadott szempontok szerint információ
keresése a szövegből

tanári útmutató
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3. Szövegalkotás, a megértettek alkalmazása
Tanári tevékenység

Feladat
Élet a szavannán címmel készüljön egy leíró
szöveg
Szempontok a szövegalkotáshoz: éghajlat,
növényzet bemutatása, elképzelt találkozás egy
állatcsordával
Differenciálási lehetőség
A 3 szempontból csak 1 elemet adunk meg.
A témához kapcsolódó albumból kiegészítő
információk keresése
A feldolgozás szempontjainak önálló meghatároztatása
Felszólítás kérdések fogalmazására
Közös olvasás, többszörös összetételek
kiemelése, szómagyarázatok, kérdések fogalmazása

Tanulói tevékenység

Párokban dolgoznak.
Párok közös szövegalkotása Élet a szavannán
címmel

Albumból, illetve az elektronikus információkeresés lehetőségeinek használatával, információk keresése
A feldolgozás szempontjainak önálló meghatározása
Megoldások összehasonlítása az elhangzott
vagy a tanár által bemutatott helyes megoldásokkal, ahol szükséges, javítanak

Az önálló munka értékelése
Irányító kérdések
Feladat
Utazásom a szavannán címmel készüljön egy
útleírás
Szempontok a szövegalkotáshoz: tématartás,
vázlat, arányok, pontos információk, érdekes
előadás, időkerethez való alkalmazkodás
Differenciálási lehetőségek
Az egyes csoportoknak adott feladatokkal
Az előadás különböző módjaival
A csoport vagy az osztály vagy a tanár választja
ki az előadót.
Az önálló munka értékelése

Munka heterogén csoportokban
A csoport egy tagja adja elő a közösen összeállított szöveget, vagy párosával adnak elő – mintegy beszélgetve – egy útleírást Utazásom
a szavannán címmel
Kérdések megfogalmazása
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FöldrAjz 9.

A SzAVANNA- (ÁTmeNeTi) éghAJLAT

1. éghajlati viszonyok a szavannán
A szavanna (átmeneti) öv az egyenlítői és a
térítői (trópusi sivatagi) öv között jelent fokozatos átmenetet. Általában északi és déli szélesség
10–20° között helyezkedik el, de ezt befolyásolják
a tengeráramlások és a tengerszint feletti magasság is. A szavannán a passzátszelek le- és felszálló ágához igazodva két évszak, csapadékos és
száraz különíthető el. Amikor a Nap merőleges
delelése március 21. után az Egyenlítőtől a
Ráktérítő felé húzódik, akkor a passzát szelek
felszálló ága – az erőteljes felmelegedés miatt
– szintén az északi félgömbre kerül. Ezért az
északi félgömbön ez a csapadékos időszak, a délin pedig ez a száraz. Az őszi napéjegyenlőség
után megfordul a helyzet. Mivel a csapadék az
adott félgömb nyarán érkezik, ezért nevezzük

3. Szenegáli falu a száraz évszakban
Egyre nagyobb probléma a népesség növekedésével járó
túllegeltetés, ami a sivatag előrenyomulásához vezet.

4. Bokros (vagy cserjés) szavanna antilopokkal
A háttérben a nedves szavanna tipikus talaja, a kilúgozott
trópusi vörösföld, mely színét – a gyors mállás miatt – a vasés alumíniumoxid feldúsulása miatt kapta.

1. A forró övezet éghajlati övei

5. Rio de Janeiro jellegzetes szigethegye
a „Cukorsüveg”.

2. A szavanna (átmeneti öv) éghajlati diagramjai
Niamey (Niger) Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)
Alice Springs (A)

a szavannát a nyári esők övének. A felhők miatt
a száraz évszakban nagyobb a forróság.
Az esős évszak (nyár) az egyenlítői öv
időjárásához hasonló, a napi hőingadozás kicsi,
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a levegő páratartalma magas. Időtartama az
esőerdőktől távolodva 9-10 hónapról 2-3 hónapra
rövidül, az évi csapadék mennyisége 1500 mmről 300 mm-re csökken.
A száraz évszak (tél) a sivatagi öv sajátosságait
mutatja; forró sugárzó nappalokra derűs, hűvös
éjszakák következnek. A napi hőingás nagy, a
levegő páratartalma alacsony. A száraz évszak
hossza a térítőkhöz közeledve 2-3 hónapról 9-10
hónapra nő.
Az esős évszakban a mállás, a száraz évszakban pedig az aprózódás formálja erőteljesen felszínt, és hozza létre a trópusi harang vagy méhkas alakú szigethegyeket.

2. A szavanna éghajlati öv
növényzete
A szavannák a forró övezet ligetes mezőségei,
uralkodó növényeik a pázsitfűfélék. A csapadék
csökkenésével az esőerdők szomszédságában
húzódó erdős szavannáról a bokros szavannán
át a térítők felé a füves szavannába jutunk. Az
erdős szavanna erdői összefüggőek, fáik mégsem olyanok, mint a trópusi esőerdők fái. Még
a legmagasabbak sem érik el a 40 métert. Lombkoronaszintjük nem záródik össze, így az erdő

8-10. A szavanna termesztett növényei a kávécserje,
a cukornád és a gyapot.

6. Az Araukária
fenyő DélAmerikában jellegzetes

7. A koala mája
képes feldolgozni az
eukaliptuszban lévő
arzént

11-12. A szavannatüzek, mint a
Nyugat-Afrika feletti
műholdfelvétel mutatja,
rendkívül kiterjedtek.
Az itt élő fajok
ellenállnak a tűznek,
mert kérgük megvédi őket a nagy hőtől.
Közülük soknak
a magja is csak akkor
csírázik ki, ha előtte tűz
érte

aljára viszonylag sok fény jut, ezért aljnövényzete
gazdag. A facsoportok közötti nagy térségeket
2-3 méter magasra is megnövő füvek borítják.
A fák a száraz időszakban lehullatják lombjukat,
és az aljnövényzet is elsárgul. A száraz évszak-
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ban nagyon gyakoriak a szavannatüzek. A szavanna füveinek csupán a föld feletti, elszáradt
része ég el. Ahogy tovább csökken a csapadék
mennyisége, és a száraz időszak már 7-10 hónapig tart, megváltozik a táj képe. A facsoportok
elmaradnak, és egyre alacsonyabb lesz a fű is. Ez
a terület a füves szavanna. A füves szavannákon
csupán a folyókat kísérik ártéri erdők. A szavannák erdőfoltjait, ligeteit valamennyi földrészen
főleg akáciafajok alkotják. Afrikában még a majomkenyérfa, Ausztráliában az eukaliptusz, DélAmerikában a palacktörzsű viaszpálmák és az
örököld araukáriák a legjellemzőbbek. Az Etiópmagasföldről származik a kávé, Dél-Amerikából
a földimogyoró.

3. A szavanna éghajlati öv állatvilága
A szavanna füves térségei rengeteg növényevő
rágcsálót és patást tartanak el. A növényevőkre
főleg macskaféle ragadozók vadásznak. A madárvilágot tyúkfélék, futómadarak és keselyűk jellemzik. A rovarok közül a termeszek és a sáskák
a legelterjedtebbek.
Az erdős szavannát nagytestű patások, a bokros
és füves szavannát antilopok, gazellák jellemzik.
Afrika szavannáin él a zsiráf, a zebra és a bivaly. A jaguár és a puma Dél-Amerika, az oroszlán, a leopárd és a gepárd Afrika, a tigris Ázsia,
a hiénák és a sakálok Afrika dögevői. A strucc

FöldrAjz 9.

13-17. Afrika patása
a zsiráf, nagymacskája a leopárd. DélAmerika futómadara
a nandu (középen),
ragadozója a jaguár.
Ausztrália futómadara
az emu.

Afrika, az emu Ausztrália, a nandu Dél-Amerika
futómadara. Ausztráliában élnek az erszényes,
növényevő kenguruk.

tanári útmutató

A szavanna- (átmeneti) éghajlat
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MUNKALAP
1. Ebben a feladatban a szavanna éghajlatot meghatározó napsugárzásról lesz szó.
A) Milyen nevezetes szélességi köröket jelölnek az ábrán a következő számok?
2. Ráktérítő, 3. Egyenlítő, 4. Baktérítő		
B) Á llapítsa meg, hogy melyik félgömbön nagyobb a napsugarak hajlásszöge, azaz hol van az ábrán nyár?
		 Déli félgömb
C) A passzát szelek melyik ága uralkodik itt ekkor?
Felszálló ág (csapadékos évszak)

2. Ez a feladat az éghajlati diagramok értelmezéséről szól.  
A

B

A) Melyik félgömbön található mind a két hely? Északi félgömb
B) Milyen adatokból tudta megállapítani?
A mi nyarunkon (júniustól szeptemberig) van a csapadékos évszak
C) Melyik éghajlati övezetben találhatóak ezek a helyek?  Forró övezet
D) Miből tudta megállapítani? A havi középhőmérsékletek soha nem csökkennek 20 °C alá.
E) Állapítsa meg, hogy a fenti két diagram közül melyik ábrázolja az egyenlítőhöz közelebbi
helyszínt? Karikázza be a betűjelét! a B diagram
F) Helyezze el a megfelelő sorrendben a diagramok betűjelét az alábbi ábrába!
G) Írja a nyilak elé, hogy melyik nevezetes szélességi kör felé mutatnak!
						

Egyenlítő

Ráktérítő
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Földrajz 9.

3. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz és melyik hamis!
Jelölje meg az igaz állítások betűjelét!
A) A szavannán a nyári évszak a melegebb. (Nem, mert ekkor felhős az ég.)
B) A z Egyenlítőn is kialakulhat szavanna éghajlat, a nagyobb tengerszint feletti magasság miatt.
C) A térítői sivatagok csapadékhatára 300 mm.
D) A szavannatüzek komoly károkat okoznak a növényzetben. (Nem, mert alkalmazkodtak.)
E) A szavannák uralkodó növényei az akáciák. (Nem, mert a pázsitfűfélék.)
F) A trópusi vörösföld tápanyagokban gazdag, kiváló termőtalaj. (Nem, mert kilúgozott.)
G) Legfontosabb termesztett növényei a kávé, a cukornád és a gyapot.
H) A harang vagy méhkas alakú szigethegyeket csak az aprózódás formálja. (Nem, mert a mállás is.)
4. Melyik kontinensen őshonosak az alábbi növények és állatok?
Írja be a sorszámukat a táblázat megfelelő helyére!
1. Gepárd,
5. Eukaliptusz,
9. Antilop,		
13. Földimogyoró,

2. Akácia,
6. Jaguár,
10. Emu,
14. Leopárd,

3. Gazella,		
7. Nandu,		
11. Araukária,		
15. Strucc,		

4. Palacktörzsű viaszpálma,
8. Majomkenyérfa,
12. Koala,
16. Kávé

Kontinens

Növény

Állat

Afrika

2, 8, 16

1, 3, 9, 14

Dél-Amerika

(2), 4, 11, 13,

6, 7

Ausztrália

(2), 5

10, 12, 15

5. Milyen környezeti (ökológiai) problémát mutat az alábbi kép?
Milyen következményei lehetnek?
													

			
Pl. Egyre nagyobb probléma a népesség növekedésével járó túllegeltetés, ami a sivatag
előrenyomulásához vezet.

