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ÉN ÉS A VILÁG – 5. évfolyam
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D1 Segítő kérdések
a) Hogyan utaztak a régi korokban?
• Melyik kort (korokat) választottátok?
• Napi életvitelük során milyen messze tartózkodtak lakóhelyüktől?
• Legtöbbször miért utaztak ebben a korban az emberek?
• Mi volt az utazás célja?
• Mennyi ideig tartottak az utazások?
• Milyen közlekedési eszközt használtak?
• Milyen szokások, hagyományok fűződtek az utazásokhoz?
• Voltak-e az utazással kapcsolatos különleges törvények?
• Jöttek-e a lakóhelyre idegenek?
• Ezeket hogyan fogadták, milyen különleges szokások voltak ezzel kapcsolatban?
b) Utazás a honfoglaló magyaroknál
• Miért keltek útra?
• Milyen útvonalat jártak be a magyarok?
• Mivel közlekedtek, mivel szállítottak?
• Milyen volt a kapcsolatuk az utazás során megismert népekkel?
• Vannak-e ezzel kapcsolatos emlékek, adatok?
• Milyen ételeket fogyasztottak, és hogyan készítették el azokat?
c) Vándorló életforma az észak-amerikai indiánoknál
• Miért vándoroltak?
• Hogyan utaztak?
• Milyen eszközöket használtak?
• Milyen hatással volt a természeti környezet az életformájukra és ők milyen hatással
voltak a természeti környezetre?
• Hogyan tartották a kapcsolatot egymással a távolabb élő csoportok?
d) Vándorló életforma a romáknál
• Honnan és mikor kezdték el vándorolni?
• Merre jutottak el?
• Milyen eszközökkel utaztak?
• Milyen foglalkozásokat űztek?
• Milyen szokásaikat ismeritek, ismertétek meg?
• Hogyan kapcsolódtak be más népek mindennapi életébe?
e) A közlekedési eszközök története
• Melyik közlekedési eszközt választottátok?
• Mikor készítették először?
• Kinek a nevéhez fűződik a megépítése (ha ez tudható)?
• Melyek volta fejlődésének fontosabb lépései, és nagyjából mikor?
• Milyen a mai eszköz?
• Milyen környezeti problémákról tudunk az eszközzel kapcsolatban?
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D2 Kultúrák találkozása, utazás turizmus
A gyűjtött anyagok feldolgozása során a következő kérdések lehetnek a segítségetekre:
1. Hol helyezkedik el a kiválasztott ország (terület)?
2. Milyen közlekedési eszközzel lehet odautazni, és szerintetek mennyi ideig tarthat az út?
3. Éghajlata hasonlít-e hazánk éghajlatához?
4. Milyen nyelven beszélnek az ott élő emberek?
5. Mit tudtok az ország (terület) történetéről?
6. Milyen az ott élők jellegzetes viselete, milyen ételeket esznek?
7. Miért utaznak oda a turisták?
8. Milyen híres építészeti látnivalók vannak a kiválasztott területen?
9. Milyen természeti látnivalókat nézhetünk meg a kiválasztott területen?

D3 Közlekedési útvonalak keresése
1. Keresd meg a térképeden lakóhelyedet és a fővárost! Olvasd le a térképről, hogy mely
városok érintésével utazhatsz a fővárosba, ha
a) autón (közúton)
b) vonaton utazol!
Állapítsd meg a térkép segítségével, hogy hány kilométeres utat kell megtenned!
2. A fővárosból Nyíregyházára szeretnél utazni. Olvasd le a térképről, hogy mely városok
érintésével utazhatsz, ha
c) autón (közúton)
d) vonaton utazol!
Állapítsd meg a térkép segítségével, hogy hány kilométeres utat kell megtenned!
3. Budapestről Prágába szeretnél utazni. Olvasd le a térképről, hogy mely országokon át,
s milyen városok érintésével utazhatsz oda. Állapítsd meg a térképed segítségével, hogy
hány kilométeres utat kell megtenned!

