FÖLDRAJZ
5–8. évfolyam
A Földünk–környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb
környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival. Elősegíti, hogy
megismerjék és megfigyeljék nemzeti értékeinket, legyen képük hazánk természeti,
társadalmi-gazdasági adottságairól, valamint az európai integrációban betöltött szerepéről.
Megismerteti – lehetőség szerint a gyakorlatban – a szűkebb és a tágabb természeti és
társadalmi környezetben való tájékozódás, eligazodás alapvető eszközeit és módszereit.
Vizsgálódásának középpontjában a természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti
folyamatok, jelenségek, valamint napjaink eseményei állnak. Valamennyit a társadalom
szemszögéből mutatja be a természet-, a társadalom- és a környezettudományok vizsgálódási
módszereinek alkalmazásával.
A tartalmak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodása,
helyi, regionális és globális szemlélete. Megértik, hogy a természet egységes egész; a Föld
egységes, és ez megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű, takarékos gazdálkodást. A
műveltségi terület minden jelenséget és folyamatot tér- és időbeli változásában, fejlődésében
mutat be, kutatva az okokat és az összefüggéseket. A tanulók megismerik a változásokat,
válságokat előidéző gazdasági és társadalmi folyamatokat is. Így fokozatosan kialakulhat a
felelős magatartásuk a szűkebb és a tágabb természeti, illetve társadalmi környezet iránt.
A globalizálódó gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok értékelésével lehetővé
válik, hogy a tanulók megismerjék az emberiség egész bolygónkra kiterjedő
természetátalakító tevékenységét, valamint az ebből fakadó, szintén világméretű természeti és
társadalmi problémákat.
A műveltségi terület tartalmi elemeinek feldolgozása a szűkebb és tágabb
környezetünkről megszerzett ismeretek bővítése mellett hozzájárul a tanulók képességeinek
fejlődéséhez. A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve értékelési módszerek
alkalmazásával segíti az anyanyelvi kommunikáció fejlődését. A fogalmakkal,
kulcsfogalmakkal az enyhén értelmi fogyatékos tanulók többször, változó helyzetekben
találkoznak, így a kulcsfogalmak egyre gazdagodó tartalommal épülnek be az egyes tanulók
fogalmi rendszerébe, szókincsébe.
Az Európai Unió, valamint a távoli országok természeti és társadalmi-gazdasági
sajátosságainak bemutatásával a tantárgy hozzájárul a nyitott és befogadó magatartás
kialakulásához, felkelti az igényt az eltérő kultúrák megismerése iránt. Felhívja a tanulók
figyelmét a társadalmi-gazdasági érdekcsoportok tevékenységére, amelyek pusztítják a Föld
természeti kincseit, értékeit, amelyek megőrzése a következő nemzedékek számára is fontos.
Mindezzel hozzájárul a felelős és tudatos környezeti magatartás alakításához.
A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhető
kölcsönhatások feltárásával a műveltségi terület tartalmainak feldolgozása hozzájárul a
korszerű természettudományi szemlélet és gondolkodásmód kialakulásához. Szüntelenül
változó és globalizálódó világunk természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti
folyamatainak megismeréséhez, megértéséhez elengedhetetlen a tanórákon kívüli tájékozódás,
az információszerzés és a nyitott gondolkodás. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók
oktatása-nevelése is elképzelhetetlen a tanulók egyre önállóbbá váló információszerző
tevékenysége nélkül. Így a tanítási-tanulási folyamatban növekvő hangsúlyt kap az
információszerzés és feldolgozás képességének fejlesztése, különös tekintettel a digitális világ
nyújtotta lehetőségek felhasználására.
Hazánk és a világ társadalom-földrajzi jellemzőinek bemutatásával fejlődik a tanulók
szociális és állampolgári kompetenciája. Napjaink hazai társadalmi-gazdasági folyamatainak
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megismerése nagymértékben hozzájárul a tanulóknak a gazdasági élet eseményeiben történő
eligazodásához, későbbi, felnőttkori aktív munkaerő-piaci szerepvállalásához.
A Földünk – környezetünk műveltségi területben megfogalmazott célkitűzések,
fejlesztési feladatok és az azokhoz kötődő tartalmak elsajátítása a 6. évfolyamon kezdődik az
enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskoláiban, emiatt nem kapcsolódik időben közvetlenül a
műveltségi területet az 1-4. évfolyamon megalapozó Ember és természet műveltségi terület
keretében megfogalmazottakhoz. A Földrajz tantárgy 6. évfolyamon kezdődő oktatása során
törekedni kell az alapok felelevenítésére és az alapvető természettudományi – illetve részben
a társadalom- és a környezettudományi – kapcsolatok megértésére. A műveltségi terület
tartalmi és képességfejlesztési alapozása az 1–4. évfolyam alapján történik. Az 5–6.
évfolyamra vonatkozó követelményrendszer már nemcsak az Ember és természet, hanem az
Ember és társadalom műveltségi terület megfelelő fejlesztési területeihez is szervesen
kapcsolódik, és arra épít. A földrajz integráló jellegű tantárgy, amely a természeti, társadalmigazdasági és környezeti jelenségek, folyamatok összefüggéseinek megláttatásában és
kölcsönhatásainak feltárásában alapvető szerepet tölt be, és a tanulók környezettudatos
magatartásának alapozásáért és alakításáért is felelős.
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók tanulási sajátosságaik következtében több
irányítást és egyéni segítséget igényelnek. A mindennapokban is jól használható gyakorlati
példákon és tapasztalatokon keresztül sajátíthatják el a földrajzi térben történő eligazodás
alapvető eszközeit, módszereit.
Az egyszerű, elemi földrajzi ismeretek átadása az általános és a speciális képességek
fejlesztésére, a specifikumokra figyelve történik, egyben habilitációs, rehabilitációs célokat,
feladatokat is hordoz. Ezek közül a legfontosabbak: a gondolkodási funkciók fejlesztése, a
rövid és a hosszú távú figyelem és emlékezet fejlesztése, biztos tájékozódás megteremtése a
közvetlen térben, a síkban, a jelek, a szimbólumok világában.
A tanulási szokások megerősítésével teremtődik meg a lehetősége a térképek,
információhordozók használatának, a tankönyv, a feladatlap, munkalap használatának.
A célok eléréséhez a tantárgy sajátos fejlesztési feladatok révén járul hozzá. Ilyen
feladat a hétköznapi életben felhasználható földrajzi-környezeti tudás elemeinek elsajátítása,
folyamatos gyarapítása, a világgazdaság működésének a napi életünkre gyakorolt hatásainak
elemzése példák segítségével.

6. évfolyam
A földrajz tantárgy 6. évfolyamon történő tanulása során fejlődnek a tanulók tanuláshoz
szükséges kognitív képességei: a tudatos megfigyelés képessége, a figyelem terjedelme, az
analitikus és a szintetizáló gondolkodás. Képessé válnak a tantárgy-sajátos földrajzi
ismerethordozók – térkép, földgömb, ábrák – használatára, valamint az IKT-eszközök tanári
segítséggel történő célszerű alkalmazására. Fejlődik kommunikációs képességük, a tananyag
feldolgozása során bővül szókincsük, fejlődik szövegértésük és a feladatmegoldásokhoz
kapcsolódóan értékelési helyzetekben önértékelésük, önismeretük. A matematikai
kompetencia birtokában képesek számadatok összevetésére, grafikonok, diagramok
leolvasására, elemzésére.
A nevelés célja, hogy ismerjék és szeressék a környezetet és a környezetkímélő
magatartás váljék követendővé számukra. A haza természeti adottságainak megismerésével, a
hazai tájak szépségeinek és kulturális örökségeinek feltárásával erősödik hazaszeretetük és
kötődésük a magyar haza, a magyar nép iránt.
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Téma
Tájékozódás – földrajzi tér
Tájékozódás idő
Tájékozódás környezet anyagai
Tájékozódás társadalmi gazdasági folyamatok
Hazai földrajzi környezet
Tájékozódás regionális környezeti folyamatok

6. osztály
6
3
9
8
4
2

Kerettanterv
6
3
9
8
4
2

Gyakorlás

4
36

32

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret
6 óra +
folyamatos

1. Tájékozódás a földrajzi térben
Világtájak, irányok a térképen, alapvető térképjelek.

A tematikai egység Az ismert tér fokozatos kitágítása. A térkép és a valóság kapcsolatának
nevelési-fejlesztési felismertetése. Összehasonlítás, differenciálás, analógiás gondolkodás
fejlesztése. Tájékozódás a térképi ábrázolás jelrendszerének
céljai
segítségével. A jelrendszer alkalmazása térábrázolásban.
Ismeretek

Fejlesztési követelmények/
tevékenységek

Kapcsolódási pontok

A tér és ábrázolása
1.1.Téregységek
− Személyes tér.
A földrajzi tér: közvetlen
környezet, lakóhely,
környező táj, haza.
– Földrészek és óceánok.
A kontinensek neve,
egymástól való távolsága.
− Térhierarchia (kis-, közép-,
nagytáj; közigazgatási
egységek és termelési
területek, régiók).

Tájékozódás a lakóhelyen,
valamint annak szűkebb és
tágabb környezetében.
A földrajzi tér fogalmának
kialakítása a közeli és a tágabb
környezetben.
Ismerkedés a földgömbbel.
Tájékozódás a földgömbön és a
Föld természetföldrajzi térképén.

Környezetismeret:
térképi ábrázolás
eszközei; a Föld
alakja; elemi
térképolvasási
ismeretek.

1.2. Térábrázolás
− Térrajz, útvonalrajz,
menetvázlat, térképszerű
ábrázolások, térképvázlat;
úti- és helyszínrajz.
− Térképi ábrázolás: égtájak
iránya, szín- és jelkulcs,
felirat, aránymérték.
− Térképfajták (pl. domborzati
közigazgatási,
turista-, autós, időjárási és

A földrajzi tartalmak ábrázolása
térképen, földgömbön.
Méretarány, aránymérték
értelmezése; tanári segítséggel
távolságmérés különböző
térképeken.
Modellalkotás terepasztalon.

Környezetismeret: tér,
idő, nagyságrendek;
nagyítás, kicsinyítés,
alaprajz.

Elemi térképolvasás (felismerés,
keresés) gyakorlása.
Eligazodás domborzati,
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Természetismeret:
iránytű használata.

kontúrtérkép).
− Keresőhálózat és földrajzi
fokhálózat.

közigazgatási és egyszerű
tematikus és lakóhelyi
környezetet ábrázoló térképen.
Helyszínrajz, egyszerű vázlatrajz
készítése a lakóhelyről és
környékéről – bejárás, séta, a
látott jellegzetes épületek,
tereptárgyak rögzítése rajzzal.
Tanári irányítással
iránymeghatározás.
Segítséggel keresés a földrajzi
fokhálózat alkalmazásával.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Személyes tér. Földrajzi tér: közvetlen környezet, lakóhely, környező
táj, haza. Iránymeghatározás. Térképi ábrázolás, térképjel. Térképfajta
(domborzati, közigazgatási, turista-, autós, időjárási és kontúrtérkép).
Földrajzi fokhálózat. aránymérték.

Topográfiai
ismeretek

Európa, Ázsia, Afrika, Észak- és Dél-Amerika, Ausztrália, Antarktika,
Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Órakeret
3 óra

2. Tájékozódás az időben
A környezetismeret keretében kialakult időfogalom.

Tér-, időorientációs képesség fejlesztése. Jelenségek, folyamatok
megfigyelése, a tapasztaltak adott szempontok szerinti rendezése. A
természetföldrajzi folyamatok és a történelmi események
időnagyságrendi és időtartambeli különbségeinek érzékeltetése.

Ismeretek
Az idő
2.1. Időegységek
− A napi, az évi, a történeti és
a földtörténeti időegységek.
− Földrajzi-környezeti
folyamatok időbeli
nagyságrendje, időtartama
példák alapján.

Fejlesztési követelmények/
tevékenységek
Időnagyságrendi és időtartambeli
különbségeinek összehasonlító
tapasztalása – időszalag
készítése, lejárása,
hosszúságának vizuális és
mozgásos érzékelése.
Jelenségek (pl. a Föld
mozgásaihoz kötődő változások)
szabályszerű ismétlődésének
felismerése.
A rövidebb távú természeti,
társadalmi és környezeti
folyamatok áttekintése hazai
konkrét példák alapján –
periodikusan bekövetkező
jelenségek, váltakozó
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Kapcsolódási pontok
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek:
időszámítás.
Matematika:
időtartam mérése.

folyamatok felismerése.
2.2. Időrend
Földrajzi-környezeti
folyamatok, földtörténeti
események időrendje
regionális példák alapján.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

A környezeti folyamatok
időrendiségének felismerése
konkrét példákban.

Természetismeret: tér,
idő, nagyságrendek; a
Föld mozgásainak
következményei
(évszakok, napszakok
váltakozása).

Napi, évi, történelmi és földtörténeti időegység, tengely körüli forgás,
Nap körüli keringés; évszak, napszak, váltakozás.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

3. Tájékozódás a környezet anyagairól és jelenségeiről

Órakeret
9 óra

Tapasztalatok az anyagok tulajdonságainak megfigyeléséről,
összehasonlításáról – az anyagok és megmunkálásuk lehetősége
közötti összefüggésekről ismeretek.
A tanulók érdeklődésének felkeltése a természetben előforduló
anyagok, felhasználásuk, hasznosíthatóságuk iránt. Az ismeretszerzés,
tanulás során a földrajzi környezetben történő eligazodás
képességének fejlesztése.
A felszínformák és kialakulásuk, a hegységképződés és a lepusztulásfeltöltődés megértése. A felszín folyamatos változásának belátása.
A hazai tájak életközösségeinek ökológiai szemléletű jellemzése, az
élőhelyek földrajzi sajátosságainak, kapcsolatainak, folyamatos
változásának felismertetése.
Az időjárás és az éghajlat jelenségeinek értelmezése, konkrét Kárpátmedencei példák alapján.
A nyersanyagok és energiahordozó-készletek végessége miatti
takarékosság szükségességének beláttatása.
Kooperatív technikák alkalmazása során az együttműködési képesség
fejlesztése.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények/
tevékenységek

Tájékozódás a környezet
anyagairól és jelenségeiről
3.1. Anyagok, anyagi rendszerek
− A tanulók szűkebb és tágabb
környezetében előforduló
ásványok és kőzetek,
nyersanyagok és
energiahordozók, illetve
talajtípusok példái,
jelentőségük a természetben,
a társadalmi-gazdasági
életben.
− Környezetet károsító
anyagok és hatásaik.

Érzékszervi vizsgálatok alapján
egyszerű megfigyelő eszközök
használatával összehasonlítások
megtétele – szín, keménység,
szag, mintázat.
Az emberi tevékenységek által
okozott környezetkárosító
kölcsönhatások, folyamatok
megismerése konkrét példákon:
levegő-, talaj-, vízszennyezés.
A háztartásban használt
energiahordozók és
nyersanyagok jelentőségének
felismerése.
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Kapcsolódási pontok
Technika, életvitel és
gyakorlat:
energiatakarékosság,
háztartás; anyagok
tulajdonságai.
Informatika:
ismerethordozók
használata.
Magyar nyelv és
irodalom:
könyvtárhasználat.

Példák gyűjtése az
energiatakarékos magatartás
lehetőségeire.
Válogatás tanári irányítással
információs anyagokban és
gyűjteményeikben (könyv- és
médiatár, kiállítási–múzeumi
anyagok).
3. 2. Geoszférák
− Felszínformák (hegységek,
síkságok kialakulása).
− Kiemelkedések és
lepusztulások, feltöltődések.
Hegységképződés. A szél, a
víz, a jég felszínalakító
munkája. Jellegzetes
felszínformák.
− Időjárási-éghajlati elemek,
jelenségek, légköri
alapfolyamatok –
felmelegedés, a víz
körforgása és halmazállapotváltozásai,
csapadékképződés.
− Éghajlati elemek változásai,
éghajlat-módosító tényezők,
éghajlatok jellemzői,
társadalmi-gazdasági
hatások hazai és regionális
példák alapján.
− A szél. A csapadék
kialakulása és fajtái. A
napsugárzás és a
felmelegedés. A levegő
hőmérséklete és változása.

Információk szerzése, kezelése,
csoportosítása eltérő
szempontok szerint.
Szövegek feldolgozása,
vizuálisan megjelenő
információk (térképek,
grafikonok) feldolgozása,
értelmezése, magyarázata tanári
irányítással.
A felszín fejlődésében
törvényszerűségek felismerése,
következtetések levonása.

3.3. Földrajzi övezetesség
– Vízszintes földrajzi
övezetesség
– Forró és hideg éghajlatú
tájak

A vízszintes földrajzi
övezetesség természeti,
társadalmi-gazdasági és
környezeti megnyilvánulásainak
és hatásainak felfedezése.

A természeti környezet
közvetlen fellelhető hatásainak
felismerése a társadalmigazdasági folyamatokban (hazai
példák alapján).
Az időjárás elemeinek
szemléletes, közvetlen
tapasztalására épülő
megfigyelése; szövegek
értelmezése.
Az időjárási elemek felismerése
megfigyelések, leírások nyomán.

3.4. Égitestek
– Az égitestek látszólagos
mozgása.
– A Föld mozgásai és ezek
következményei.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Természetismeret: A
víz halmazállapotváltozásai. A víz
körforgása.

Természetismeret:
felépítés és működés
kapcsolata.

Ásvány, kőzet, energiahordozó, ipari nyersanyag, mészkő, gránit, bazalt,
homok, szén, felszínforma, hegység, síkság, hegységképződés,
lepusztulás, kiemelkedés, feltöltődés; Ráktérítő, Baktérítő; vízszintes
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földrajzi övezetesség, az égitestek látszólagos mozgása; időjárásiéghajlati elem, napsugárzás, hőmérséklet, szél, csapadék, a víz
körforgása, éghajlat-módosító tényező, talajtípus, napszak, évszak,
váltakozás.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

4. Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól – A
társadalmi-gazdasági élet szerveződése és folyamatai

Órakeret
8 óra

Információgyűjtési tapasztalatok; képesség irányított megfigyelési
folyamatban való részvételre; tematikus térképek elemzése,
értelmezése.

Elemi fogalmak kialakítása az emberek gazdasági tevékenységéről, a
A tematikai egység termelés természeti feltételeiről. Az IKT-eszközök használatának
nevelési-fejlesztési gyakoroltatása, a szerzett információk alkalmazása a tananyag
feldolgozása során. Összefüggések megláttatása és megértetése egy
céljai
táj, ország, kontinens természeti adottságai és gazdasága között.
Együttműködési készség kialakítása, fejlesztése.
Ismeretek

Fejlesztési követelmények/
tevékenységek

Tájékozódás a környezet
kölcsönhatásairól
4.1. A társadalmi-gazdasági élet
szerveződése.
– A népesség területi
eloszlása, a népességszám és
befolyásoló tényezői,
regionális különbségek.
– A kulturális élet földrajzi
alapjai (nyelvek, vallások).
– A termelés természeti
feltételei, a természeti
erőforrások felhasználása.
– A gazdasági ágazatok
(mezőgazdaság, ipar,
szolgáltatások), szerepük a
földrészek, térségek,
országok gazdasági
életében.

A társadalmi-gazdasági élet
természeti adottságokkal való
kapcsolatainak felismerése a
lakóhelyről és környékéről vett
példák alapján. A letelepedést
lehetővé tevő környezeti
természeti tényezők
megfigyelése.

4.2. A világgazdaság
szerveződése és működése.
– Földrészek, országok
szerepe a világgazdaságban,

Az életmód és a gazdálkodás
változásainak bemutatása a
Kárpát-medencében az eltérő
jellegű földrajzi tájakról való

Kapcsolódási pontok
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek: történetek a
honfoglalásról.
Vizuális kultúra;
technika, életvitel és
gyakorlat: kézműves
technikák.

Információgyűjtés tanári
irányítással (földrajzi helyek,
térképek keresése, digitális
Matematika:
lexikonhasználat).
mennyiségi mutatók
Tematikus képanyagok
értelmezése.
elemzése, összehasonlítása.
A helyi környezet (iskola,
település) természeti, társadalmi,
gazdaságtörténeti, környezeti
értékeinek és problémáinak
felismerése közvetlen
tapasztalatszerzés alapján.
Számadatok összevetése,
grafikonok, diagramok
leolvasása.
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fő termékeik.
– Nemzetközi gazdasági
együttműködések és
társadalmi-gazdasági
szervezetek példái, jellemző
tevékenységük.
– A pénzvilág működése:
bevétel és kiadás,
fizetőeszközök (nemzeti és
közös valuták).

Kulcsfogalmak/
fogalmak

példák alapján.
Különböző
információforrásokból szóbeli
következtetések
megfogalmazása.
Tematikus térképek, képek,
diagramok, ábrák értelmezése.
Tematikus képanyagok
elemzése.

Népesség, vallás, nyelv, kultúra, településtípus (tanya, falu, város),
munkamegosztás, termelés, természeti erőforrás, világgazdaság,
nemzetközi gazdasági együttműködés, mezőgazdaság, bányászat, ipar,
szolgáltatás, fizetőeszköz, valuta,
földrajzi fekvés, szállítási, kereskedelmi útvonal, felszín, éghajlat,
vízrajz, gazdasági ágazat, természeti és társadalmi kölcsönhatás,
környezetkárosító hatás, mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, hegyvidék,
bányakincs, kitermelés, hőerőmű, környezetszennyezés
(levegőszennyezés, vízszennyezés).

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

5. Tájékozódás a hazai földrajzi, környezeti
folyamatokról

Órakeret
4 óra

Előzetes tudás

Szemléleti térképolvasás. Tanári segítséggel a természetföldrajzi
tényezőkre alapozott következtetések megfogalmazásának képessége.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Magyarország nagytájai átfogó természet- és gazdaságföldrajzi
jellegzetességeinek megismertetése. Múltunk jelentős alakjain, híres
emberein keresztül a hazai táj ismeretén alapuló, a haza iránti pozitív
érzelmek erősítése.

Ismeretek
5.1. Magyarország és a Kárpátmedence földrajza
– A nemzeti kultúra és a
magyarság nemzetközi híre:
híres utazók, tudósok,
szellemi és gazdasági
termékek, történelmi,
kulturális és vallási
hagyományok,
hungarikumok.
– A lakóhely, a hazai tájak,
nagytájak és országrészek:
természetföldrajzi jellemzői,
természeti, társadalmi
erőforrásai, társadalmigazdasági folyamatai,

Fejlesztési követelmények/
tevékenységek
Szemléleti térképolvasás.
Gyakorlatias térképhasználat.
Tájékozódás Magyarország
térképén.
Magyar utazók feljegyzéseinek,
útleírásainak feldolgozása.
Szemelvények olvasása.
Információgyűjtés tanári
irányítással (földrajzi helyek,
térképek keresése, digitális
lexikonhasználat). Gyűjtőmunka
– világraszóló felfedezések, híres
magyarok. Tablókészítés.
A társadalmi-gazdasági élet
természeti adottságokkal való
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Kapcsolódási pontok

környezeti állapotuk.
– Hazánk természeti
adottságai és a társadalmigazdasági élet kapcsolatai:
közvetlen környezetünk
társadalmi-gazdasági élete, a
társadalmi-gazdasági élet
tájanként eltérő természeti
feltételei és lehetőségei,
környezettől függő
életmódok összehasonlítása,
hagyományai, a gazdasági
környezet változásai,
idegenforgalmi vonzerő,
gazdasági és kereskedelmi
kapcsolatok, a környező
tájak környezeti állapotának
hatása a hazai környezetre, a
problémák kezelése.
– A Kárpát-medence és
hegységkerete mint
természet- és társadalomföldrajzi egység: a
medencejelleg érvénysülése a
természeti adottságokon,
hatás a gazdasági életben.
A tájak természeti, kulturális,
néprajzi, gazdaságtörténeti és
környezeti értékei,
átalakulása.
– A magyarság által lakott,
országhatáron túli területek,
tájak közös és egyedi vonásai.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Topográfiai
ismeretek

kapcsolatainak felismerése a
lakóhelyről és környékéről vett
példák alapján.
Az életmód és a gazdálkodás
változásainak bemutatása a
Kárpát-medencében az eltérő
jellegű földrajzi tájakról való
példák alapján.
A helyi környezet (iskola,
település) természeti, társadalmi,
gazdaságtörténeti, környezeti
értékeinek és problémáinak
felismerése közvetlen
tapasztalatszerzés alapján.
A tájak jellegzetességeinek
megismerése, jellemzésük során
földrajzi kifejezések használata.

Főváros, hungarikum, világörökség.
Kárpát-medence, Alföld, Kisalföld, Alpokalja, Dunántúli-dombság,
Dunántúli- középhegység, Északi-középhegység, Budapest, Duna, Tisza,
Balaton.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

6. Tájékozódás a regionális és a globális földrajzi,
környezeti folyamatokról

Órakeret
2 óra

Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési Az ember környezet-átalakító tevékenységéből következett
természetkárosítás problémájának megismerése.
céljai
Ismeretek

Fejlesztési követelmények/
tevékenységek
9

Kapcsolódási pontok

6.1. Globális problémák
A helyi környezetkárosítások
következményei.
6.2. Fenntarthatóság
– Fogyasztási szokások
változása;
energiatakarékosság,
hulladékkeletkezés,
szelektív hulladékgyűjtés.
– Védett hazai és nemzetközi
természeti értékek példái.

Gyűjtőmunka: képek, cikkek a
környezetet veszélyeztető
emberi tevékenységekről,
következményeikről (Száhelövezet, esőerdők pusztulása,
ózonlyuk) – az összefüggések
megértése. Gyűjtés hazai
katasztrófákról: tiszai
ciánszennyezés, vörösiszapszennyezés.

Természetismeret:
természetvédelem,
energiatakarékosság.

Példák gyűjtése tanári
segítséggel a környezetkárosítás
megakadályozásának
lehetőségeiről.
A környezetvédelem
eszközeinek és fokozatainak
megismerése.

Kulcsfogalmak/ Globális probléma, urbanizálódás, környezettudatosság,
energiatakarékosság, hulladék-keletkezés, szelektív hulladékgyűjtés,
fogalmak
biotermék, környezetkárosítás.

A fejlesztés várt
eredményei a 6.
évfolyam végén

A közvetlen földrajzi térben való tájékozódáshoz szükséges topográfiai
fogalmakat a tanuló felismeri a térképen és a földgömbön. Látja a
térkép és a valóság kapcsolatát. Ismeri a Föld alakját. Megérti, hogy a
térkép a valóság sajátos ábrázolása. Tud tájékozódni egyszerű térkép,
térképvázlat alapján. Segítséggel képes műveletvégzésre a térképen,
földgömbön. Képes elemi térképolvasásra (felismerés, keresés) és
szemléleti térképolvasásra. Ismeri a történelmi és a földtörténeti
időegységek időnagyságrendi és időtartambeli különbözőségét. A
tanuló megérti, hogy a Föld története sokkal régebben kezdődött, mint
az emberiségé. Tudja, hogy összefüggés van a Föld mozgásai és az
időszámítás között. Tudja, hogy a felszín folyamatos változásban van.
Ismeri a hegységképződési folyamatokat. A fenntartható fejlődés
érdekében belátja a nyersanyagok és energiahordozó-készletek
végessége miatti takarékosság szükségességét. Az energiatakarékos
magatartás szükségességét megérti, követését elfogadja. Belátja az
emberiség jövője, fennmaradása szempontjából fontos problémákat:
ivóvízkészletek és energiaforrások biztosítása. Ismer a földrajzi
környezetre kifejtett emberi hatásokat, és azokból adódó problémákat.
Ismeri Magyarország nagytájainak átfogó természet- és
gazdaságföldrajzi jellegzetességeit. Képről megismeri lakóhelye és a
főváros nevezetes épületeit. Magyarország tipikus tájait képről szóban
képes jellemezni.
(A tanulók a tevékenységek végzésében és a teljesítményekben az
önállóság szempontjából nagy egyéni különbségeket mutathatnak.)

10

7–8. évfolyam
A szakasz célja elfogadtatni a tanulókkal a környezetet védő, a természeti kincseket
takarékosan fogyasztó, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás követését.
Miközben a tantárgy tanulása során a tanulók megismerik a természeti környezetet,
változásának és elemeinek kölcsönös egymásra hatásában kifejeződő törvényszerűségeket,
gyakorlottá válnak a térképolvasásban. Tájékozódási lehetőséget kapnak Magyarország,
Európa és a távoli kontinensek vonatkozásában is.

Téma

7. osztály
2ó
Tájékozódás a földrajzi térben
5
Tájékozódás az időben
5
Tájékozódás a környezet anyagai
15
Tájékozódás
a
környezet
4
kölcsönhatásaiban
Hazai földrajzi környezetregionális tér
18
Környezeti problémák
4

8. osztály
2ó
4
4
5
13

Kerettanterv
1/2 ó
9
9
20
17

31

30

8

12

97

Gyakorlás- rendszerezés

21

7

Összesen

72

72

Órakeret
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

1. Tájékozódás a földrajzi térben

9ó
5 / 4 óra +
folyamatos

Tájékozódás térképen és földgömbön az eligazodáshoz szükséges
topográfiai fogalmak felismerésével. Elemi térképolvasás, és
segítséggel műveletek végzése. Szemléleti térképolvasás esetenként
segítséggel. Térképhasználat mint az ismeretszerzés és a terepen való
tájékozódás eszközének ismerete. Gyakorlottság különböző tematikus
térképek használatában.

A tematikai egység Analógiás gondolkodás és cselekvéses gondolkodás fejlesztése.
nevelési-fejlesztési Figyelemfejlesztés.
Megfigyelőképesség fejlesztése.
céljai
A térképhasználat önállóságának és biztonságának növelése.
Ismeretek
A tér és ábrázolása

Fejlesztési követelmények/
tevékenységek
A térkép és a valóság
11

Kapcsolódási pontok
Matematika:

1.1. Téregységek - Földrajzi
fokhálózat
Térhierarchia.
Térábrázolás: térrajz,
útvonalrajz, menetvázlat,
térképszerű ábrázolások, útiés helyszínrajz.
Térképi ábrázolás elemei –
jelkulcsok, méretarány.

kapcsolatának megfigyelése, a
tapasztalatok alkalmazása.
Szemléleti térképolvasás
(egyszerű helymeghatározás,
távolságbecslés, egyenes és
görbe vonal mentén
távolságmérés) tanári
irányítással.
Helymeghatározás tanári
segítséggel. Viszonyítási pontok
következetes használata.

1.2. Térábrázolás

A földrajzi tájékozódáshoz
szükséges topográfiai fogalmak
felismerése, megnevezése
földgömbön és bármilyen
térképen.

méretarány fogalma,
számítások.

Kulcsfogalmak/ Méretarány, aránymérték, keresőhálózat és földrajzi fokhálózat. Kis-,
közép-, nagytáj; közigazgatási egység, termelési terület, régió, jelkulcs,
fogalmak
topográfiai fogalmak.

Órakeret
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

2. Tájékozódás az időben

9ó
5 / 4 óra +
folyamatos

Előzetes tudás

Tapasztalat a természetföldrajzi és a történelmi folyamatok és
események időnagyságrendi és időtartambeli különbségeiről.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Az időbeli tájékozódás, az időfogalom fejlesztése a természetföldrajzi
folyamatok és a történelmi események időnagyságrendi és
időtartambeli különbségeinek tudatosítása során.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények/
tevékenységek

Az idő
2.1. Időegységek
Példák a rövidebb és
hosszabb távú természeti,
társadalmi és környezeti
folyamatokra.
A Föld története.
Napi időszámítás, évi
időszámítás, a naptár,
időeltolódás.

A szabályszerűen ismétlődő
természeti és társadalmi
környezeti változások leírása.
A kontinensen - kontinenseken
megismert események,
jelenségek, folyamatok
időrendbe állítása.

2.2. Időrend
Földrajzi-környezeti
folyamatok, földtörténeti
események időrendje -

Eligazodás a földtörténeti
időegységekben.
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Kapcsolódási pontok

regionális példák alapján.
Kulcsfogalmak/ Földrajzi-környezeti folyamat; földtörténeti esemény, nap, évszak, napi és
fogalmak
évi időszámítás, naptár.

Órakeret
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

3. Tájékozódás a környezet anyagairól

20 ó
15 / 5
óra

A tanulók ismerik a hazai gazdaságban leggyakrabban használt
anyagokat, gyakori ásványokat, kőzeteket, ipari nyersanyagokat és
energiahordozókat. A felszín folyamatos változásával tisztában
vannak.

Energiatakarékos magatartás kialakítása – saját lehetőségeik
A tematikai egység felismertetése a környezet és a természeti kincsek takarékos
nevelési-fejlesztési használatához történő hozzájárulásban. Gyakorlottság erősítése az
IKT-eszközök használatában. A fogalomalkotó, rendszerező képesség
céljai
fejlesztése.
Helyes földrajzi képzetek kialakítása.
Ismeretek
3.1. Anyagok, anyagi rendszerek
A tanulók szűkebb és tágabb
környezetében előforduló
ásványok és kőzetek,
nyersanyagok és
energiahordozók, illetve
talajtípusok példái,
jelentőségük a természetben,
a társadalmi-gazdasági
életben: kőolaj, kőszén,
földgáz, vasérc, réz.
Környezetet károsító anyagok
és hatásaik.

3.2. Geoszférák
– A talaj kialakulása.

Fejlesztési követelmények/
tevékenységek

Kapcsolódási pontok

Az élő és élettelen anyagok
rendszerezése, valamint a
természeti és társadalmi életben,
gazdaságban betöltött
jelentőségük felismerése.

Természetismeret:
természetes és
mesterséges anyagok,
energia,
környezetvédelem.

A leggyakrabban előforduló
ásványok és kőzetek, talajok;
ipari nyersanyagok és
energiahordozók területi
előfordulására példák adása.

Technika, életvitel és
gyakorlat: anyagok
tulajdonságai,
felhasználásuk,
természetes és épített
környezet.

Válogatás tanári irányítással,
információs anyagokban és
gyűjteményekben (könyv-és
médiatár, kiállítási–múzeumi
anyagok), világhálón.
Az emberiség által
legintenzívebben használt
nyersanyag- és energiahordozó
készletek végességének belátása.
Törekvés az energiatakarékos
magatartásra.
A felszínformák
megnevezéseinek összekötése a
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Kémia: a földi
vízkészlet. Gyógyvíz,

–

Felszíni és felszín alatti
vizek, talajtípusok hazai és
regionális példái.
Felszíni vizek: vízfolyások,
állóvizek, tavak, tengerek és
óceánok.
A felszín alatti vizek.
A felszíni jégtakaró.
A víz körforgása.
A vízszennyezés,
vízvédelem.

saját tapasztalattal, felismerésük,
azonosításuk képek, leírások
alapján. Különbségek és
hasonlóságok felismerése, rövid
megfogalmazása szóban vagy
írásban. Képek csoportosítása
megadott szempontok alapján
(pl. felszín alatti/feletti vizek).

3.3. Földrajzi övezetesség
– Vízszintes és függőleges
földrajzi övezetesség
természeti, társadalmigazdasági és környezeti
megnyilvánulásai.
– – Az övezetesség elemeinek
kapcsolatai regionális
példákon.

A vízszintes és a függőleges
földrajzi övezetesség természeti,
társadalmi-gazdasági és
környezeti megnyilvánulásainak
és hatásainak felfedezése.
Az övezetesség elemei közötti
kapcsolatok (egyszerű okokozati viszonyok) felismerése
regionális példákon.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

ásványvíz.

Ipari nyersanyag, energiahordozó, a nyersanyag- és energiakészletek
végessége. Kőolaj, kőszén, földgáz, vasérc, réz, talajtípus, talajképződés,
forrás, patak, folyó, tó, talajvíz, karsztvíz, artézi víz, vízszennyezés,
felmelegedés, szélrendszer, forró övezet, hideg övezet, függőleges
övezetesség.

Órakeret
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

17 ó

4. Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól

4 + 13
óra

Előzetes tudás

Gazdasági ágazatok, a gazdaság szerveződése. Az emberi
tevékenységek által okozott környezetkárosító kölcsönhatások.

Tantárgyi
fejlesztési célok

A tájak, országok, földrészek természeti és társadalmi jellemzőinek,
azok összefüggéseinek megláttatása. Az új fogalmak, szerveződések
felismerése a megismert országokhoz kapcsolódó példák
értelmezésével, egyéni és csoportmunkával, gyakorlatokkal.

Ismeretek
4.1. A társadalmi-gazdasági élet
szerveződése
– Településtípusok (tanya,
falu, város), jellemző képük,
a hozzájuk kötődő
tevékenységek, szerepük az
országok társadalmi-

Fejlesztési követelmények/
tevékenységek
A tájak, országok, földrészek
természeti és társadalmi
jellemzőinek, azok
összefüggéseinek értelmezése.
Természeti és gazdasági
körülmények, hagyományok
egyes népek gazdasági
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Kapcsolódási pontok
Természetismeret:
kölcsönhatások, erők.

–

–

gazdasági életében, a
munkamegosztásban.
A gazdasági ágazatok
(mezőgazdaság, ipar,
szolgáltatások), szerepük a
földrészek, térségek,
országok gazdasági életében.
A földrajzi térben zajló
kölcsönhatások és
magyarázatuk regionális
példák alapján.

fejlődését, gondolkodásmódját
befolyásoló szerepének
felismerése példákon keresztül.
Egyszeri és rendszeres
megfigyelések, mérések, tanári
irányítással, egyéni és
csoportmunkával, vizsgálódások
és modellalkotás.
Információgyűjtés tanári
irányítással (földrajzi helyek,
térképek keresése, digitális
lexikonhasználat).
Természeti kölcsönhatásokkal
kapcsolatos tények, szöveges
információk ábrázolása tanári
segítséggel.
A természeti környezet
közvetlen fellelhető hatásai a
társadalmi-gazdasági
folyamatokban (hazai példák
alapján) és közvetett hatásainak
felismerése a jelen társadalmigazdasági folyamataiban (pl.
termelés – életmód) hazai és
külföldi példák alapján.
A természeti és társadalmi
folyamatok hatásainak és
kölcsönhatásainak
eredményeképpen létrejövő
környezeti változások
felismerése. A termelő és a
fogyasztó folyamatok rövid és
hosszú távú következményeinek
felismerése a környezetben
regionális példákon.
Az emberi tevékenységek által
okozott környezetkárosító
kölcsönhatások, folyamatok
felismerése példákban.
A környezetkárosító
kölcsönhatások
következményeinek
csökkentésére irányuló hazai és
nemzetközi erőfeszítések
érzékelése.
Összefüggések keresése,
felfedezése.
Ok-okozati összefüggések
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keresése, következtetések.
Törvényszerűségek meglátása.
Településtípus, tanya, falu, város, gazdasági ágazat, fekvés, felszín,
éghajlat, vízrajz, mezőgazdaság, bányászat, ipar, szolgáltatás. Fekvés –
szállítási, kereskedelmi útvonal. Természeti és társadalmi kölcsönhatás,
Kulcsfogalmak/ környezetkárosító hatás. Felszín, éghajlat, vízrajz, mezőgazdaság,
fogalmak
erdőgazdálkodás. Hegyvidék, bányakincs, kitermelés, hőerőmű,
környezetszennyezés (levegőszennyezés, vízszennyezés). Tengerpart,
halászat, közlekedés, szállítás, sólepárlás, elektromosenergia-termelés,
idegenforgalom.

Órakeret
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

5. Tájékozódás a hazai földrajzi, környezeti
folyamatokról - A földrajzi tér regionális szerveződése

30 ó
18 / 31
óra

Magyarország és a kontinensek térképeinek ismerete. Magyarország
áttekintő tanulmányozása. A természeti adottságok és a gazdaság
összefüggései.
Magyarország megismerésével a hazához és a magyarsághoz kötődő
pozitív érzelmek erősítése. A közvetlen környezet társadalmigazdasági életének, a társadalmi-gazdasági élet tájanként eltérő
természeti feltételei és lehetőségei összefüggéseinek megismertetése a
tantárgy eszközeivel. Gyűjtőmunka, projekt, csoportos tevékenység
keretében végzett feladatokkal az együttműködési és kommunikációs
készség növelése. Tájékozódási képesség fejlesztése. Környezeti
érzékenység erősítése.
A természet szépségének felismertetése. Érdeklődés felkeltése idegen
tájak iránt. Fogalomalkotó, analitikus és kauzális gondolkodás,
képzelet fejlesztése.

Ismeretek
5.1. Magyarország és a Kárpátmedence földrajza
– A nemzeti kultúra és a
magyarság nemzetközi híre:
híres utazók, tudósok,
szellemi és gazdasági
termékek, történelmi,
kulturális és vallási
hagyományok,
hungarikumok.
– A lakóhely, a hazai tájak,
nagytájak és országrészek:
természetföldrajzi jellemzői,
természeti, társadalmi

Fejlesztési követelmények/
tevékenységek
A hazai társadalmi-gazdasági
élet földrajzi jellegzetességeinek
felismerése tanári irányítással
aktualitások alapján.
Magyarország földjének
részletes megismerése,
kitekintéssel a Kárpát-medence
egészére.
Tájékozódás Magyarország
térképén.
Jellegzetességek felismerése.
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Kapcsolódási pontok
Művészetek:
népművészet.
8.

–

–

–

–

–

erőforrásai, társadalmigazdasági folyamatai,
környezeti állapotuk.
Hazánk természeti
adottságai és a társadalmigazdasági élet kapcsolatai:
közvetlen környezetünk
társadalmi-gazdasági élete, a
társadalmi-gazdasági élet
tájanként eltérő természeti
feltételei és lehetőségei,
környezettől függő
életmódok összehasonlítása,
hagyományai, a gazdasági
környezet változásai,
idegenforgalmi vonzerő,
gazdasági és kereskedelmi
kapcsolatok, a környező
tájak környezeti állapotának
hatása a hazai környezetre, a
problémák kezelése.
Éghajlati elemek változásai,
éghajlat-módosító tényezők,
éghajlatok jellemzői,
társadalmi- gazdasági
hatások hazai és regionális
példák alapján.
A Kárpát-medence és
hegységkerete mint
természet- és társadalomföldrajzi egység: a
medencejelleg érvénysülése
a természeti adottságokban,
hatás a gazdasági életben. A
tájak természeti, kulturális,
néprajzi, gazdaságtörténeti
és környezeti értékei,
átalakulása.
A magyarság által lakott,
országhatáron túli területek,
tájak közös és egyedi
vonásai.
A Magyarországon és az
országhatárokon kívül élő
magyarok viszonya és jogai
a közös kultúrához,
nyelvhez.

Az egyes hazai országrészek,
tájak hasonló és eltérő földrajzi
jellemzőinek érzékelése, azok
okainak és következményeinek
felismerése.

5.2. Európa
Az Európai Unió fő céljainak,
– Európa földrajzi-környezetei értékeinek megismerése
jellemzői ok-okozati
földrajzi- környezeti
17

8.

összefüggéseikben:
nézőpontból.
természetföldrajzi kép
Az együttműködések
(fekvés, határok, domborzat, szükségességének felismerése.
felszínformálódás, éghajlat,
vízrajz, természetes
élővilág, talaj, tájak);
társadalom-földrajzi kép
(népesség, települések,
életmódok, termelés,
kereskedelem,
infrastruktúra; környezeti
kép (állapot, problémák,
lehetséges megoldások).
– Az Európai Unió mint
gazdasági szerveződés; az
európai kulturális
sokszínűség földrajzi alapjai
– A kontinensrészek (ÉszakEurópa, Nyugat-Európa,
Dél- Európa, Közép-Európa,
Kelet-Európa) földrajzi
jellemzői, különböző
életterek közös és egyedi
földrajzi-környezeti
jellemzői, azok okai és
következményei.
– Az egyes kontinensrészek
meghatározó jelentőségű
országainak (Németország,
Franciaország, Egyesült
Királyság, Oroszország,
Olaszország, Észak-Európa
országai, Lengyelország,
Csehország) egyedi
földrajzi-környezeti
jellemzői, azok okai és
következményei.
– A hazánkkal szomszédos
országok földrajzikörnyezeti jellemzői,
jelentőségük a világban,
társadalmi- gazdasági
kapcsolataik hazánkkal.
5.3. Az Európán kívüli
kontinensek, tájak, országok
– Afrika, Amerika,
Antarktika, Ausztrália és
Óceánia, Ázsia
természetföldrajzi jellemzői
(fekvés, határok, domborzat,

Megfigyelés, illetve filmes
illusztrációk segítségével,
szemelvények, útleírások, képek
alapján helyes földrajzi képzetek
kialakítása a földfelszínről.
Ismerkedés távoli tájakkal,
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7.

felszínformálódás, éghajlat,
vízrajz, természetes
élővilág, talaj, tájak);
társadalom-földrajzi
sajátosságai (népesség,
települések, életmódok,
termelés, kereskedelem,
infrastruktúra); környezetei
állapota (problémák,
lehetséges megoldások,
védett értékek); a
természetföldrajzi
övezetesség elemei,
összefüggései, hatása a
társadalmi-gazdasági életre,
a környezetre.
– Az egyes kontinensek
tipikus tájainak (esőerdő,
szavanna, sivatag,
monszuntáj, füves puszták
területe, tajga, sarkvidék;
farmvidék, ültetvény,
öntözéses gazdálkodás
területe, oázis, átalakuló
ipari körzet, kikötőövezet)
természeti, társadalmigazdasági és környezeti
jellemzői, az adottságok
társadalmi hasznosítása,
jellemző életmódja.
– A távoli kontinensek
meghatározó jelentőségű
országai,
országcsoportjainak (trópusi
Afrika országai, arab világ,
USA, Brazília, Kína, India,
Japán, Délkelet-Ázsia
gyorsan iparosodott országai
és Ausztrália) földrajzi
jellemzői és világgazdasági
szerepe.

vizuális élmények szerzése a
Föld különböző arculatú tájairól.
Tájékozódás égtájak és
nevezetes szélességi körök
szerint.
Ismeretek gyűjtése,
rendszerezése.
Domborzati formák felismerése,
a kialakult földrajzi képzetek
szóbeli leírása.

Kulcsfogalmak/ Északi-sarkpont, Egyenlítő, Déli- sarkpont, térítő, éghajlati övezet: hideg,
mérsékelt, forró, monszunvidék, mediterrán táj, tajgavidék, sivatag.
fogalmak
Ipari körzet, farm, öntözéses gazdálkodás, oázis.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

6. Tájékozódás a regionális és a globális földrajzi,
környezeti folyamatokról
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Órakeret
12 ó

4 + 8 óra
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési Fogyasztói szokások tudatosítása, a tudatos fogyasztói magatartás
erősítése.
céljai
Fejlesztési követelmények/
tevékenységek

Ismeretek
6.1. Globális problémák
Az életminőség
különbségeinek példái: az
éhezés és a szegénység által
leginkább veszélyeztetett
országok, térségek; az
urbanizálódás folyamata és
jelenségei.

Kapcsolódási pontok

7.
A természeti környezet
közvetlen és közvetett hatásainak
felismerése a múlt és a jelen
társadalmi-gazdasági
folyamataiban konkrét hazai és
külföldi példák alapján, vizuális
források segítségével.

8.
6.2. Fenntarthatóság
Képek, filmek, személyes
– Fogyasztási szokások
tapasztalatok alapján példák
változása;
felismerése, gyűjtése.
környezettudatosság,
Összehasonlítás, megbeszélés,
energiatakarékosság,
esetleg vita.
hulladékkeletkezés, szelektív
hulladékgyűjtés,
biotermékek; személyes és
közösségi cselekvési
lehetőségek; tudatos vásárlói
magatartás.
– Védett hazai és nemzetközi
természeti értékek példái.
Kulcsfogalmak/ Környezettudatosság, energiatakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés,
fogalmak
biotermék.

A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén

Tájékozódás a földrajzi térben: az eligazodáshoz szükséges topográfiai
fogalmak felismerése, megnevezése bármilyen térképen.
Térképolvasás nagy egyéni különbségekkel: szemléleti térképolvasás
segítséggel, esetleg következtető térképolvasás. A fokhálózat
segítségével történő helymeghatározás segítséggel. Elemi szintű
tájékozottság a különféle méretarányú és jelrendszerű térképek
olvasásában.
A vízszintes és a függőleges övezetesség kialakulása okainak
felfedezése. A gazdasági ágazatok szerepének ismerete a földrészek,
térségek, országok gazdasági életében. A természetföldrajzi
folyamatok és a történelmi események időnagyságrendi, valamint
időtartambeli különbségeinek tudatosulása
A szomszédos országok és fővárosaik megnevezése. A térképen a
tanult tájak megmutatása.
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A földrajzi térben zajló felismert kölcsönhatások és összefüggések
elemi szintű magyarázata.
Törekvés energiatakarékos magatartásra.
.
Az állóvíz és a folyóvíz felismerése képen. A tanuló tudja, hogy a víz
a természetben állandó körforgásban van. Ismeri a környezetvédelem
feladatát, a vízszennyezés okait és elkerülésének lehetőségeit.
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