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7. évfolyam 

Az Európán kívüli kontinensek tipikus tájainak és néhány kiemelt országának természet- és társadalomföldrajza 
Afrika 
Ausztrália és Óceánia 
Amerika 
Ázsia 

 a téma feldolgozását segítő 
programok használatának 
bemutatása 
bemutatók összeállítása az 
új anyagrészek elsajátíttatá-
sához 
feladatlapok, kérdések, 
megfigyelési szempontok 
összeállítása a tananyag 
rögzítéséhez, ismétléshez, 
gyakorláshoz önálló isme-
retszerzésnél 

Szemelvények gyűjtése a ter-
mészeti környezetet veszélyez-
tető folyamatokról 
Gyűjtőmunka a földrajzi fel-
fedezésekről és ezek hatásáról 
Információk gyűjtése az egyes 
népek életéről, szokásairól, 
kultúrájáról és hagyományairól 
Képek és ábrák elemzése, ösz-
szehasonlító elemzés, össze-
függések, jellegzetességek fel-
ismerése 
Önálló ismeretszerzés 
Megfigyelőképesség fejlesztése 
Lényegkiemelő probléma-
megoldó, elemző gondolko-
dásmód 
Földrajzi alapfogalmak pontos 
ismerete és alkalmazása 
Térbeli és időbeli tájékozódás 
fejlesztése 

önálló ismeretszerzés, fel-
adatmegoldás 
kiscsoportos feladatmegoldás 
frontális 
tanulói kiselőadások 
egyéni és frontális ellenőrzés 

Ú 
I 
E 

GY 

Multimédiás számítógépek 
Kivetítő (800×600 felbontás) 
Kontinensről kontinensre multimé-
dia CD sorozat (Kossuth Kiadó) 
Földrajzi kikérdező 2. (dr. Hibbey 
Bt..) 

Praktikus tanácsok 
A Kontinensről kontinensre CD-sorozat alkalmazásánál célszerű a program használatának egyszerre csak néhány jellemzőjét megismertetni a tanulókkal, majd a további témák feldolgozásánál szé-
lesíteni az ismeretek körét. Ezáltal a már ismert programfunkciókat a tanulók már önálló használhatják, míg az újabb lehetőségek bemutatása nem emészt fel jelentős tanulásra fordítható időt. 
A Földrajzi kikérdező jól szolgálatot tehet a gyakorlásnál, ismétlésnél egyéni, vagy páros formában (l. „párbaj” funkció), illetve az ellenőrzés alapja is lehet. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 2. oldal 
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Európa országainak természet- és társadalomföldrajza 
Észak-Európa 
Nyugat-Európa 
Dél-Európa 
Kelet-Európa 

 a téma feldolgozását segítő 
programok használatának 
bemutatása 
bemutatók összeállítása az 
új anyagrészek elsajátíttatá-
sához 
feladatlapok, kérdések, 
megfigyelési szempontok 
összeállítása a tananyag 
rögzítéséhez, ismétléshez, 
gyakorláshoz önálló isme-
retszerzésnél 

Szemelvények gyűjtése a ter-
mészeti környezetet veszélyez-
tető folyamatokról 
Információk gyűjtése az egyes 
népek életéről, szokásairól, 
kultúrájáról és hagyományairól 
Képek és ábrák elemzése, ösz-
szehasonlító elemzés, össze-
függések, jellegzetességek fel-
ismerése 
Önálló ismeretszerzés 
Megfigyelőképesség fejlesztése 
Lényegkiemelő probléma-
megoldó, elemző gondolko-
dásmód 
Földrajzi alapfogalmak pontos 
ismerete és alkalmazása 
Térbeli és időbeli tájékozódás 
fejlesztése 

önálló ismeretszerzés, fel-
adatmegoldás 
kiscsoportos feladatmegoldás 
frontális 
tanulói kiselőadások 
egyéni és frontális ellenőrzés 

Ú 
I 
E 

Multimédiás számítógépek 
Kivetítő (800×600 felbontás) 
Kontinensről kontinensre multimé-
dia CD-sorozat (Kossuth Kiadó) 
Földrajzi kikérdező 3. (dr. Hibbey 
Bt..) 

Praktikus tanácsok: 
A Kontinensről kontinensre CD sorozat alkalmazásánál célszerű a program használatának egyszerre csak néhány jellemzőjét megismertetni a tanulókkal, majd a további témák feldolgozásánál szé-
lesíteni az ismeretek körét. Ezáltal a már ismert programfunkciókat a tanulók már önálló használhatják, míg az újabb lehetőségek bemutatása nem emészt fel jelentős tanulásra fordítható időt. 
A Földrajzi kikérdező jól szolgálatot tehet a gyakorlásnál, ismétlésnél egyéni, vagy páros formában (l. „párbaj” funkció), illetve az ellenőrzés alapja is lehet. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 3. oldal 
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8. évfolyam 

Közép-Európa tájainak és országainak természet- és társadalomföldrajza 
Németország 
Csehország és Lengyelország 
Ausztria és Szlovénia 
Románia és Szlovákia 

 a téma feldolgozását segítő 
programok használatának 
bemutatása 
bemutatók összeállítása az 
új anyagrészek elsajátíttatá-
sához 
feladatlapok, kérdések, 
megfigyelési szempontok 
összeállítása a tananyag 
rögzítéséhez, ismétléshez, 
gyakorláshoz önálló isme-
retszerzésnél 

Szemelvények gyűjtése a ter-
mészeti környezetet veszélyez-
tető folyamatokról 
Információk gyűjtése az egyes 
népek életéről, szokásairól, 
kultúrájáról és hagyományairól 
Képek és ábrák elemzése, ösz-
szehasonlító elemzés, össze-
függések, jellegzetességek fel-
ismerése 
Önálló ismeretszerzés 
Megfigyelőképesség fejlesztése 
Lényegkiemelő probléma-
megoldó, elemző gondolko-
dásmód 
Földrajzi alapfogalmak pontos 
ismerete és alkalmazása 
Térbeli és időbeli tájékozódás 
fejlesztése 

önálló ismeretszerzés, fel-
adatmegoldás 
kiscsoportos feladatmegoldás 
frontális 
tanulói kiselőadások 
egyéni és frontális ellenőrzés 

Ú 
I 
E 

Multimédiás számítógépek 
Kivetítő (800×600 felbontás) 
Kontinensről kontinensre multimé-
dia CD-sorozat (Kossuth Kiadó) 
Földrajzi kikérdező 3. (dr. Hibbey 
Bt..) 

Praktikus tanácsok 
A Kontinensről kontinensre CD sorozat alkalmazásánál célszerű a program használatának egyszerre csak néhány jellemzőjét megismertetni a tanulókkal, majd a további témák feldolgozásánál szé-
lesíteni az ismeretek körét. Ezáltal a már ismert programfunkciókat a tanulók már önálló használhatják, míg az újabb lehetőségek bemutatása nem emészt fel jelentős tanulásra fordítható időt. 
A Földrajzi kikérdező jól szolgálatot tehet a gyakorlásnál, ismétlésnél egyéni, vagy páros formában (l. „párbaj” funkció), illetve az ellenőrzés alapja is lehet. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 4. oldal 
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Természeti adottságok és a társadalmi-gazdasági lehetőségek Magyarország tájain 
Természeti adottságok (kialaku-
lás, felszín, domborzat, éghajlat, 
vízrajz, növény-, állatvilág, talaj) 
Környezetvédelem: Nemzeti 
Parkok 

 a téma feldolgozását segítő 
programok használatának 
bemutatása 
bemutatók összeállítása az 
új anyagrészek elsajátíttatá-
sához 
feladatlapok, kérdések, 
megfigyelési szempontok 
összeállítása a tananyag 
rögzítéséhez, ismétléshez, 
gyakorláshoz önálló isme-
retszerzésnél 

Szemelvények gyűjtése a ter-
mészeti környezetet veszélyez-
tető folyamatokról 
Képek és ábrák elemzése, ösz-
szehasonlító elemzés, össze-
függések, jellegzetességek fel-
ismerése 
Önálló ismeretszerzés 
Megfigyelőképesség fejlesztése 
Lényegkiemelő probléma-
megoldó, elemző gondolko-
dásmód 
Földrajzi alapfogalmak pontos 
ismerete és alkalmazása 
Térbeli és időbeli tájékozódás 
fejlesztése 

önálló ismeretszerzés, fel-
adatmegoldás 
kiscsoportos feladatmegoldás 
frontális 
tanulói kiselőadások 
egyéni és frontális ellenőrzés 

Ú 
I 
E 

Multimédiás számítógépek 
Kivetítő (800*600 felbontás) 
Pannon Enciklopédia: (Magyaror-
szág földje, Magyarország állatvilága) 
Legféltettebb természeti értékeink 
(Hypermédia System Kft.) 
Magyarország növényvilága (Terra 
Multimédia) 
Magyarország Nemzeti Parkjai: 
www.sulinet.hu/termved/ 

Praktikus tanácsok 
A CD ROM-ok használata a tanulók részéről nagyfokú önállóságot igényel. Anyaguk inkább a középiskolai tananyaghoz kapcsolhatók, így a faladatok összeállítása, az anyagkiválasztás gondos elő-
készítést igényel a tanár részéről. Motivációs, illetve szemléltetési célokkal azonban az általános iskolai korosztály számára is megfelelő. A legsokoldalúbban a Magyarország földje CD ROM hasz-
nálható, több téma is feldolgozható a segítségével. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 5. oldal 

http://www.sulinet.hu/termved/
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