
Tanítási tervezet 
 
1. Alapadatok 
 
Az óra időpontja: 2021. 12. 07. 12:00 
Iskola, osztály: általános iskolai 7. osztálya 
Iskola neve és címe: Vámosgyörki Visontai Kovách László Katolikus Általános Iskola és Tulipán Óvoda 
Tanít: Tóth-Dudás Dorina 
Témakör: Amerika földrajza 
Tanítási egység (téma) címe: A „nagy vízen túl”. Amerikai kontinens. 
Az óra (jellemző) típusa: Új ismereteket szerző és feldolgozó óra 
 
2. Tantervi követelmények 
 
2.1. A tanítási óra oktatási céljai: 
Ismerkedjenek meg Amerika természetföldrajzával, tudják megnevezni a határait, illetve a nagyobb részeit, 
egységeit. földtörténetét, szerkezeti fejlődését, illetve ezek gazdaságra és életmódra gyakorolt hatását. 
Tudják elkülöníteni az egyes tájtípusokat. Értsék meg, hogy milyen következményei vannak az észak-déli 
nyitottságnak és a nyugat-keleti zártságnak. 
 
2.2. A tanítási óra képzési, fejlesztési céljai: 
Térképolvasás és falitérkép használatának fejlesztése. A rendszerezés módszerének fejlesztése, ez által az 
előző órai anyagok átismétlése. 
 
2.3. A tanítási óra nevelési céljai:  
Az együttműködő képesség fejlesztése a tanárral, illetve a páros munka révén az osztálytársakkal is. 
 
2.4. Oktatási követelmények:  

a. Fogalmak: 
– új: földhíd, Sziklás-hegység, Préri, Mississippi, Mississippi-alföld, Appalache, Floridai-félsziget, 

Kaliforniai-félsziget, Mexikói-fennsík, Mexikói-öböl, Amazonas, Amazonas-medence, Brazil-
felföld, Paraná; Paraná-alföld 

– megerősítendő: Tagolatlan és tagolt partvidék, gyűrt- és röghegységrendszer, síkság, Kanadai-
ősföld, Andok 

b. Folyamatok: 
– új: Amerika szerkezeti tagolódása 
– megerősítendő: szerkezeti tagolódás, lemeztektonika, földrengés, vulkánkitörés 

c. Összefüggések: 
– új: a tájtípusok és az éghajlat összefüggése, a tájtípusok melyik kontinens részen helyezkednek 

el, észak-déli nyitottság, nyugat-keleti zártság 
– megerősítendő: földtani szerkezet és övezetesség összefüggése, vulkánkitörés követeztében 

ércek képződnek 
d. Megfigyelések, vizsgálatok, kísérletek: 

Amerika domborzati térképén megfigyelik a hátárait, részeit, fő tájegységeit, bányakincseit 
e. Fejlesztendő készségek, kompetenciák:  

- Szaktárgyi tudása fejlődik az új anyag elsajátítása során 
- IKT- kompetencia fejlesztése az online feladatokkal 
- A személyes és társas kapcsolati kompetenciák elősegítése a páros és csoportos 

feladatok által 
- A felszólítások, a véleményalkotások során fejlődik a Kommunikációs, 

problémamegoldó és konfliktuskezelő képessége 
f. Főbb tanulói tevékenységek:  



térképen történő eligazodás, információfeldolgozás, feladatmegoldás, válaszadás a tanár által 
feltett kérdésekre 

3. Szemléltető és munkaeszközök 
PowerPoint bemutató, melyben számos kép is található, online megoldható feladatok, térképes feladatlap 
 
4. Felhasznált irodalom 
OFI 7. osztályos földrajz tankönyv: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-506010701_1__teljes.pdf 
2012-es földrajz kerettanterv 
http://geogo.elte.hu/images/6_Tanulasi_folyamat_OK.pdf 
http://geogo.elte.hu/images/7_Szervezeti_munkaformak_OK.pdf 
 
5. Mellékletek jegyzéke  

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-506010701_1__teljes.pdf
http://geogo.elte.hu/images/6_Tanulasi_folyamat_OK.pdf
http://geogo.elte.hu/images/7_Szervezeti_munkaformak_OK.pdf


Az óra részletes felépítése 

Idő Az óra menete Didaktikai 
mozzanat 

Didaktikai 
módszer Munkaforma Eszköz 

0-1’ 

Óra eleji szervezési feladatok 
Tanulók jelentenek a hiányzókról. 
 
A tanár röviden ismerteti az óra menetét. 

 
 
 
Strukturálás 

Jelentés 
 

Frontális 
osztálymunka - 

1-6’ 

Óra eleji ismétlés 
A fejezet átismétlése a tanár kérdései által 
(a kérdések tartalmazzák a tanult kontinenseket, hol 
találhatóak, miről nevezetesek) 

Felidézés 
ellenőrzés 

Kérdésfeltevés Frontális 
osztálymunka 

Fali térkép 
Atlasz 

6-17’ 

Amerika elhelyezkedése 
A tanulók a tankönyv és az atlasz segítségével 
leolvassák a következő információkat és egy 
kontúrtérképbe beírják a tanár által feltett kérdésekre 
adott válaszokat: 

- Hol található Amerika (földrész, földrajzi koordináták 
megadása) 

- Mely tengerek, óceánok határolják?  
- Milyen részekre oszthatjuk (Észak-, Közép- és Dél-

Amerika) 
- Melyek a legfontosabb hegységei? 
- Melyek a legfontosabb folyói, illetve tavai? 
- Melyek a legfontosabb félszigetei? 
 
A tanár kivetít egy összegző ábrát és ez alapján 
megbeszélik a válaszokat 

Tényfeltárás 
rögzítés 
rendszerezés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ellenőrzés 

Információgyűjtés, 
feldolgozás, 
munkáltató 
módszer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megbeszélés 

Páros munka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontális 
osztálymunka 

Projektor, 
vetítővászon  
PowerPoint 
bemutató 
Feladatlap (1. 
melléklet) 
Tankönyv 
Fali térkép 
Atlasz 

17-32’ 

Amerika földtörténete 
A tanár szemléltető ábrák, képek alapján bemutatja a 
diákoknak. 
 
Egy feladat alapján ellenőrzi a tanár, hogy megértették-e 
a diákok, végül közösen leellenőrizzük 

Tényfeltárás 
rögzítés 
rendszerezés 
 
Ellenőrzés 

Információgyűjtés, 
feldolgozás, 
munkáltató 
módszer 
Megbeszélés 

Frontális 
osztálymunka 
 
 
Egyéni munka, 
majd frontális 

Projektor, 
vetítővászon 
PowerPoint 
bemutató 
Feladatlap (2. 
melléklet) 



osztálymunka Tankönyv 
Fali térkép 
Atlasz 

32-42’ 

Gyakorlás 
A felmerülő kérdésekre a tanár válaszol 
Kérdések segítségével a tanulók összefoglalják az 
aznapi anyagot 

Összegzés, 
ellenőrzés 

Munkáltató 
módszer 
Tanulói 
beszámolók 
Megbeszélés 

Egyéni munka, 
majd frontális 
osztálymunka 

Projektor, 
vetítővászon 
PowerPoint 
bemutató 
Online feladatok 
(3. mellélet) 

42-45’ 

Óra végi szervezési feladatok 
A tanár feladja a házi feladatot: Mf. 64./3.,4.,5. 
Bevezeti a következő óra anyagát: Amerika éghajlata, 
tornádók és hurrikánok 
Megköszöni a gyerekeknek a közös munkát, értékeli a 
diákok mai teljesítményét 

Értékelés Tanári beszámoló Frontális 
osztálymunka 

Munkafüzet 



Mellékletek 
 

1. melléklet: Kontúrtérkép feladatlap 
 

 
 

2. melléklet: Amerika földtörténetéhez kapcsolódó feladatlap 
 
1. Melyek Amerika ősföldjei? 

2. Mely földtörténeti korszakban gyűrődött fel az Appalache-egység? 

3. Melyek Amerika nagy alföldi területei? 

4. A kontinens mely oldalán húzódik a Pacifikus-hegységrendszer? 

5. A tengerrel elöntött területeken milyen energiahordozók keletkeztek? 

6. A Sziklás-hegységben milyen ásványi nyersanyagokat bányásznak? 

7. Mi köti össze a Csendes-óceánt és az Atlanti-óceánt? 

8. Milyen talaj képződött a Préri területén? 

 
3. mellékelt: Online feladatok linkjei 

 
- https://wordwall.net/play/839/392/1534 

- https://wordwall.net/play/393/314/4264 

- https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=507 

https://wordwall.net/play/839/392/1534
https://wordwall.net/play/393/314/4264
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=507

