Tanítási tervezet
Az óra időpontja: 2017. 11. 21. 12:05
Iskola, osztály: ELTE gyakorlógimnázium, 10. B (35 fő)
Iskola neve és címe: ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium 1053 Budapest,
Papnövelde utca 4-6.
Tanít: Gerlang Vivien
Témakör megnevezése: Távoli kontinensek földrajza
Tanítási egység (téma) címe: India földrajza I.
Az óra (jellemző) típusa: új ismereteket közvetítő óra közbeékelődő ellenőrzéssel, fő
munkaforma: csoportmunka
1. Tantervi követelmények
1.1. A tanítási óra oktatási céljai
• India általános jellemzőinek megismerése
• A brit uralom és annak hatása jelenlegi életére
• A társadalom felépítése, a kasztrendszer
• Vallási sokszínűség
• Kultúra hatása a gazdaságra
• Érdekességek (pl. Gangesz szerepe, Bollywood, közlekedés)
1.2. A tanítási óra képzési, fejlesztési céljai
• Lényegkiemelési készség fejlesztése
• Információhordozók (önálló) használatának fejlesztése
• Gondolkodási műveletek fejlesztése
• Kommunikációs képesség fejlesztése
1.3. A tanítási óra nevelési céljai
• Együttműködési készség fejlesztése
• Szociális kompetencia fejlesztése
• Érdeklődés felkeltése más kultúrák iránt
• Ok-okozati összefüggések felismerése, következtetések levonása
1.4. Oktatási követelmények
a. Fogalmak:
- új fogalmak: élelmezési válság, Bollywood, hindi
- megerősítendő fogalmak: „brit korona ékköve”, gyarmat, hinduizmus, kasztrendszer
b. Folyamatok:
- új folyamatok: vallási alapon való felosztás
- megerősítendő folyamatok: túlnépesedés
c. Összefüggések:
- új összefüggések: egykori gyarmati sorsà felosztása vallási alapon à hatása a mai
gazdaságra

- megerősítendő összefüggések: elavult földművelési módszerekà alacsony
termésátlagokà élelmezési gondok, kultúra és vallásà szarvasmarha-állomány
d. Megfigyelések, vizsgálatok, kísérletek: képek, grafikonok, táblázatok, szövegrészletek
elemzésének segítségével feladatmegoldás
e. Fejlesztendő készségek, kompetenciaterületek
• Anyanyelvi kommunikáció
• Természettudományi és technológiai kompetencia
• Digitális kompetencia
• Hatékony önálló tanulás
• Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
• Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejező képesség
• Együttműködési készség fejlesztése
• Lényegkiemelési készség fejlesztése
f. Főbb tanulói tevékenységek
• Szövegek olvasása, olvasottak memorizálása
• Csoportos feladatmegoldás képek, ábrák segítségével (szövegkiegészítés, rejtvény,
ábra- és folyamatábra kiegészítése, névjegykártya, címke, plakát tervezése,
hibakeresés)
2. Szemléltető és munkaeszközök
• gondolattérkép (tanári számítógép, projektor)
• atlasz
• képek
• vallás szerinti megoszlás táblázata
• India korfája
• diagram (a Föld legnépesebb országai)
• leírások
• feladatlapok
• ragasztó
• kivágott „rúpia”
3. Felhasznált irodalom
• Probáld F. – Ütőné: Földrajz 10., Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest, 2013
• Kleininger Tamás: Földrajz, elméleti áttekintés, témavázlatok, felelettervek, Konsept-H
Könyvkiadó, Piliscsaba, 2011
• Jónás Ilona, Pál Viktor, Szöllősy László, Vízvári Albertné: Földrajz feladatgyűjtemény
közép- és emelt érettségire készülőknek, Mozaik Kiadó, Szeged, 2009
• Arday István (vezetőszerk.): Földrajz munkafüzet 10, OFI, Budapest, 2015
• internetes források:
http://www.tarrdaniel.com/documents/KulturalisAntropologia/kasztrendszer.htm
https://hu.wikipedia.org/wiki/Indiai_kasztrendszer
https://bharata.hu/tanulmanyok/szent-tehen-indiaban
http://www.erdekesvilag.hu/az-ezerarcu-india/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bindi
http://www.ng.hu/Civilizacio/2007/02/Gangesz_a_hinduk_elkepesztoen_koszos_szent_fol
yoja
http://www.erdekesvilag.hu/az-indiai-szent-gangesz-borzalmai-18/

http://www.ng.hu/Civilizacio/2010/01/A_szent_folyo_legszentebb_helye
http://www.origo.hu/idojaras/20120419-szennyvizcsatornava-valik-a-gangesz-naponta2900-millio-liter-szennyviz-omlik.html
http://www.ng.hu/Civilizacio/2004/09/Taj_Mahal_Egy_sirig_hu_ferj_ajandeka
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mohand%C3%A1sz_Karamcsand_Gandhi
4. Mellékletek jegyzéke
• Boríték
• A csoportoknak szánt levél
• Feladatok
• Segítő képek, ábrák
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Szövegek feldolgozása:
A csoportok a kapott
szövegeket
elolvassák,
megbeszélik, a fontosabb
információkat memorizálják.
Jegyzetelhetnek,
ha
szeretnének, de a későbbi
feladatmegoldás során csak
a
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A kiosztott borítékokban
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