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Tanítási tervezet 

1. Alapadatok 
 
Az óra időpontja: 2019.03.20. 14:10-14:55 
Iskola, osztály: 8. D.  
Iskola neve és címe: ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium 1053 Budapest, 
Papnövelde utca 4-6. 
Tanít: Kiss Máté 
Témakör megnevezése: Életünk Magyarországon 
Tanítási egység (téma) címe: Hazánk idegenforgalma 
Az óra (jellemző) típusa: Új ismereteket szerző 
 
 
2. Tantervi követelmények  
 
2.1. A tanítási óra oktatási céljai:  

• Turizmus és idegenforgalom kapcsolatának vizsgálata 
• Turizmus különböző ágainak csoportosítása 
• Turizmus gazdasági jelentőségei és környezeti hatásai 

 
2.2. A tanítási óra képzési, fejlesztési céljai:  

• Vizuális képességek fejlesztése 
• Ok-okozati összefüggések vizsgálata 
• Topográfiai ismeretek 
• Problémamegoldóképesség fejlesztése 
• Kooperatív képességek fejlesztése 

 
2.3. A tanítási óra nevelési céljai:  

• Az ismeretek mindennapi helyzetekben való alkalmazási képességének kialakítása 
• Hazánk kiemelkedő idegenforgalmi központjainak megismerése 

 
2.4. Oktatási követelmények:  
  
Fogalmak: belföldi turizmus, nemzetközi turizmus, szabadidő-turizmus, falusi turizmus, 
rendezvényturizmus, kulturális turizmus, ökoturizmus, hivatásturizmus, kulturális turizmus, Balatonfüred, 
Gyula, Hajdúszoboszló, Kőszeg, Siófok, Szentendre, Tihany, Visegrád 
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3. Szemléltető és munkaeszközök 
• Atlasz 
• Falitérkép 
• Tábla és kréta 
• PPT 
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5. Az óra felépítése 

Idő Az óra menete Didaktikai 
mozzanat 

Didaktikai 
módszer Munkaforma Eszköz 

2’ Köszöntés, adminisztráció, a hiányzók 
beírása, téma felvezetése 

 
 
  

   

3’ 

Idegenforgalom összetétele, belföldi 
turizmus, nemzetközi turizmus fogalma, 
idegenforgalmi cél, (egyéb: vásárlás, 
átutazás) Mi vonzza Magyarországra a 
turistákat? 

Ráhangolód
ás 

Ráhangolód
ás 

Egyéni 
munka 

tábla, kréta, 
toll, füzet 

5’ 

Turizmus ágazatainak bemutatása, (két fő 
egység a turizmuson belül: Hivatásturizmus 
illetve Szabadidő-turizmus és ennek ágai 
példákkal)  
 
Tk. 57.oldal 5.3 ábra Hivatásturizmus és 
Szabadidő-turizmus típusai.  
Kérdés: Milyen típusokat ismertek fel a 
képek alapján?  

Új anyag 
feldolgozás
a 

Jegyzetelés  

Frontális 
munka, 
egyéni 
munka 

toll, füzet, 
tábla, 
tankönyv 

6x4’ 
= 
24’ 

Kiselőadások: 
Feladat: Egy-egy város turisztikai jellegű 
bemutatása csoportmunkában, és egy 
figyelemfelkeltő reklámszöveg felolvasása 
 Szempontok: 
1.A város fekvése, elhelyezése a térképen, 
milyen adottságai vannak a tájnak, hogyan 
fordítják a javukra, mitől kiemelkedő úticél 
a turistáknak? 
2. Fontosabb kulturális és történelmi 
vonatkozások, de nem kell részletezni! 
3. A reklámszöveg legyen figyelemfelkeltő+ 
képeken mutassátok be a város főbb 
nevezetességeit, melyek a leginkább 
turistacsalogatóak 
 
2) Témák és csoportok:  
 
1. Sz. Dóra, M. Bence, Sz. Márton, M. 
Márta, Cs. Zalán-----Pécs 
2. G. Kristóf, H. Zalán, Sz. Lóránd, K. 
Benedek, B. Levente----Eger 
3. Z. Fanni, K. Kata Borbála, D. Panka, D. 
Anna Dorka-----Szentendre 
4. Cs. Janka, B. Janka, D. Eszter, H. Adél----
--Tihany 
5. S. Mikhail, L. Miklós, L. Haotian, K. 
Gáspár András, L. Jakab----Szeged 
6. H. Benedek, K. Máté, P. Dániel, B. 

Új anyag 
feldolgozás
a 

Kiselőadás csoportmun
ka 

,füzet, toll, 
PPT 
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Bálint, B. Soma-----Sopron 

5’ 

A turizmus gazdasági és környezeti szerepe 
(közvetlen és közvetett bevételek) A 
turizmus szerepe hazánkban. Mi a feladata 
az országnak a turizmus fejlesztése 
érdekében?  
Turizmus előnyei és hátrányai 

Új anyag 
feldolgozás
a, rögzítés 

Vázlatírás,  Frontális 
munka füzet, toll 

4’ 

Az órán elhangzottak összefoglalása, 
rendszerezése. Az idegenforgalommal és 
turizmussal kapcsolatos lényegi elemek 
hangsúlyozása. Fontos tudnivalók 
meghatározása, gondolatébresztés az otthoni 
tanuláshoz 

Értékelés Összefoglal
ás 

Tanári 
közlés 

füzet, toll, 
tábla 

2’ 

Az óra értékelése, házi feladat: tanulni Tk. 
56-58. oldal 
Házi feladat:  
Tk. 57. oldal 8. feladat:  
 
Olvasd el a Balatoni nyaralás című 
szemelvényt! 
a) A szabadidős-turizmus mely fajtái vette 
igénybe a pár? Gyűjtsd ki a szövegből és az 
5.3. ábráról! 
b) Mely tevékenységek sorolhatók több 
csoportba is? 
 
Tk. 57. oldal 10. feladat: 
 
a) Melyek az ország legvonzóbb területei? 
b) Mely régiókat látogatják nagyobb 
arányban külföldiek? 
c) Mely régiókat lenne érdemes külföldön 
népszerűsíteni? 

Feladat 
kijelölése  Tanári 

közlés  

 
 
 


