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Tanítási tervezet 

 

1. Alapadatok 

 

Az óra időpontja: 2020.11.11.  

Iskola, osztály: Budapest XVI. Kerületi Lemhényi Dezső Általános Iskola, 7. a osztály 

Iskola neve és címe: Budapest XVI. Kerületi Lemhényi Dezső Általános Iskola, 1163 Budapest, Hősök 

fasora 30. 

Tanít: Pónya Petra 

Témakör megnevezése: Földrajzi övezetesség 

Tanítási egység (téma) címe: A hideg övezet földrajza 

Az óra (jellemző) típusa: Új ismereteket feldolgozó óra 

 

2. Tantervi követelmények  

 

2.1. A tanítási óra oktatási céljai:  

 A hideg övezet éghajlatainak, vízrajzának, növény- és állatvilágának, talajának, jellemző gazdálkodási 

formáinak, emberi tevékenységének bemutatása. 

 

2.2. A tanítási óra képzési, fejlesztési céljai:  

 Térkép és ábraelemzés fejlesztése; információszűrés megalapozása. Az információk közötti 

összefüggések feltárásának fejlesztése, a következmények felismerésének elősegítése. 

 

2.3. A tanítási óra nevelési céljai: Motiválás, diák kompetenciák fejlesztése, összefüggések 

meglátása. 

 

2.4. Oktatási követelmények:  

a. Fogalmak:  

– új: sarkköri öv, sarkvidéki öv, tundraéghajlat 

– megerősítendő: hideg övezet, sarki szelek, állandóan fagyos éghajlat, tundra 

b. Folyamatok: 

– új: fagy okozta aprózódás 

– megerősítendő: - 

c. Összefüggések: 

– új: - 

– megerősítendő: éghajlati diagramból levonható következtetések és összefüggések  

 

d. Megfigyelések, vizsgálatok, kísérletek: Bemutatni a Föld tengelyferdeségéből adódó fél évig 

nappal, fél évig éjszaka jelenségét a sarkokon  

 

e. Fejlesztendő készségek, kompetenciák (mit, mivel?): emlékezet, ábraelemzés, szövegértés, 

diagram elemzés, olvasás, képzelet 

-anyanyelvi kommunikáció, matematikai kompetencia, digitális kompetencia 

 

f. Főbb tanulói tevékenységek: térkép és ábraelemzés, feladatmegoldás 
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3. Szemléltető és munkaeszközök 

PPT bemutató, (számítógép, okos tábla, projektor) képek, ábrák, Földrajz atlasz, OFI Földrajz 7. 

tankönyv, füzet, Földrajz Atlasz DVD, (Földgömb, elemlámpa) 

 

4. Felhasznált irodalom 

OFI Földrajz 7. 

 

5. Mellékletek jegyzéke  

 

-PPT bemutató 

-Szókártyák 

-SMART feladat 
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Az óra részletes felépítése1 

Idő Az óra menete Didaktikai mozzanat 
Didaktikai 

módszer 
Munkaforma Eszköz 

 

 

4 perc 

 

 

Bemelegítő kérdések: 

Forró övezet és Mérsékelt övezet rövid átismétlése, 

ábraelemzéssel és térkép használattal 

 

 

-ráhangolás 

-óra eleji ismétlés 

-visszacsatolás 

-kérdés-felelet 

 

 

  

-megbeszélés 

-szemléltetés 

-ábraelemzés 

 

frontális 

-tankönyv 

-földrajz atlasz 

-PPT ábra (okos 

tábla) 

4 perc 

Hideg övezet bevezetése ábra elemzéssel és atlasz 

használattal 

 

Sarkköri és Sarkvidéki öv elhelyezkedésének 

meghatározása térkép és ábra segítségével 

-új téma bevezetése 

 

 

 

 

 

-ábraelemzés 

-térkép elemzés 

-szemléltetés 

frontális 

-földrajz atlasz 

-tankönyv 

-PPT ábra 

(okos tábla) 

7 perc 

Föld tengelyferdeségének és a Nap beesési szögének 

vizsgálata: Sarkokon fél évig nappal, fél évig éjszaka 

váltakozásának magyarázata, szemléltetése 

 

- új ismeretközlés 

-tanári magyarázat 

 

-szemléltetés 

-magyarázat 

-tanulói 

megfigyelés 

-frontális 

-tanulói 

munkáltatás 

 

-PPT ábra 

(okos tábla) 

-földgömb 

-elemlámpa 

 

 

4 perc 

 

 

Sarkköri és Sarkvidéki öv diagramjának elemzése 

 

Éghajlatok jellemzőinek bevezetése 

Jegyzet készítése 

-ismeretbővítés 

-éghajlati diagram 

elemzés 

-közös 

jegyzetkészítés 

 

 

 

-frontális 

osztálymunka 

-tanulói 

alkalmazás 

-PPT (éghajlati 

diagramok) 

-füzet 

-táblai jegyzet 
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15 perc 

Jegyzet készítése közösen, a Sarkköri és Sarkvidéki terület 

sajátos jellemzőiről, képekkel és rajzzal alátámasztva 

 

Évszakok, csapadék, növényzet, talaj, állatvilág, gazdasági 

élet, emberek életmódja, fagy okozta aprózódás 

magyarázata 

 

Tankönyvi ábra elemzése: Inuitok életmódjáról 

 

 

-ismeretbővítés 

-új ismeretközlés 

-közös 

jegyzetkészítés 

-ábraelemzés 

-frontális munka 

-füzet 

-táblai jegyzet 

-PPT (képek) 

-tankönyv (ábra) 

8 perc 

SMART feladat megoldása a Sarkköri és a Sarkvidéki övről 

okostáblánál (halmazba sorolás): 2 diák önállóan 

megoldja a feladatot a táblánál 

 

Ez idő alatt a terem két felében elhelyezünk egy Sarkköri 

öv és egy Sarkvidéki öv feliratú táblát. 

Minden diák kap egy szókártyát, amin egy jellemző 

szerepel az egyik éghajlati övről, majd a diákoknak a 

Sarkköri vagy a Sarkvidéki öv feliratú táblához kell 

állniuk, ahova a kapott szókártyán szereplő jellemző illik 

-munkáltatás 

-új ismeretek 

felhasználása 

-aktivizálás 

-gyakorlás 

-megerősítés 

-tanulók a 

táblánál 

-tanulók 

tantermi 

mozgatása 

-okostábla 

(SMART feladat) 

2 perc 

Gyerekek által megoldott feladat ellenőrzése, vele 

párhuzamosan SMART feladat ellenőrzése 

 

-ellenőrzés 

 
-megbeszélés 

-frontális 

osztálymunka 

-okostábla 

-szókártyák 

1 perc 
Óra végi kisötös kiosztása  

Házi feladat: tankönyv és füzet tanulása 
  -frontális -füzet 
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Mellékletek 

 

1. Szókártyákon szereplő jellemzők  

Sarkvidéki öv:  
 

nincs talaj 

 

évi középhőmérséklet -11 C° és -56 C° között 

 

állandóan fagyos éghajlat 

 

Antarktisz, Grönland belseje 

 

egy évszak 

 

nincs növényzet 

 

több hónapos nappal és több hónapos éjszaka 

 

Sarkköri öv: 
 

vadászat és állattartás 

 

Kanada és Oroszország északi része 

 

két évszak 

 

tavaszias nyár 

 

mohák, zuzmók, virágos növények, törpe fák 

 

rénszarvascsordák 

 

tundra éghajlat 

 

2.  SMART Feladat 

 

 


