Tanítási tervezet

Az óra időpontja: 2018.04.05. 12:05
Iskola, osztály: Ciszterci Szent Imre Gimnázium, 7c.
Iskola neve és címe: Ciszterci Szent Imre Gimnázium, Villányi út
Tanít: Katona Richárd
Témakör megnevezése: Ausztrália, a sarkvidékek és az óceánok földrajza
Tanítási egység (téma) címe: Sarkvidékek földrajza
Az óra (jellemző) típusa: Új ismeretet átadó

1. Tantervi követelmények
1.1. A tanítási óra oktatási céljai: sarkvidékek megismerése, ózonlyuk kialakulásának, következményeinek megismerése
1.2. A tanítási óra képzési, fejlesztési céljai: összefüggésekben gondolkodás, asszociációs képesség fejlesztése
1.3. A tanítási óra nevelési céljai: Környezettudatosságra nevelés
1.4. Oktatási követelmények:
a. Fogalmak:
- új fogalmak: Északi-sarkvidék, Déli-sarkvidék, állandóan fagyos és tundraéghajlat, jégsivatag, jéghegy, ózonréteg, eszkimó, fahatár
- megerősítendő fogalmak: hideg övezet, belföldi jégtakaró, sarkkör, állandóan fagyos éghajlat, tundra
b. Folyamatok:
- új folyamatok: ózonlyuk kialakulása
- megerősítendő folyamatok:

c. Összefüggések:
- új összefüggések: freonkibocsátás és az „ózonlyuk” közti kapcsolat, ózonréteg és az évszakok váltakozásának kapcsolata
- megerősítendő összefüggések:
d. Megfigyelések, vizsgálatok, kísérletek:
e. Fejlesztendő készségek, kompetenciaterületek: Lényegkiemelés, Információk rendszerezése
f.

Főbb tanulói tevékenységek: Szövegfeldolgozás, lényegkiemelés, aktív részvétel, ötletelés, önálló gondolatok megfogalmazása, feladatmegoldás

2. Szemléltető és munkaeszközök: falitérkép, számítógép, projektor, ppt
3. Felhasznált irodalom
Pokk - Láng: Földrajz munkafüzet 7. OFI, Budapest
Alexa – Gruber – Szőllőssy - Ütőné: Földrajz tankönyv 7. osztály, OFI, Budapest
4. Mellékletek jegyzéke

1. melléklet: Táblázat
2-3. melléklet: Kép a feladatról

Az óra felépítése
Idő (’)
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Az óra menete

Didaktikai mozzanat

Az előző órákon Ausztráliával foglalkoztunk. Ma két irányba is
folytatjuk utunkat és az eddigi forró és mérsékelt övezetet is
elhagyjuk, hiszen elutazunk Földünk legészakibb és legdélibb
helyeire. Ezeket a területeket sarkvidékeknek nevezzük.
Térképen megmutatom.
Mi a hideg övezet határa? Felszólítok egy diákot. (Sarkkörök)
Így van. A sarkvidékek lehatárolása ennél egy kicsit összetettebb, de
előbb nézzük meg, hogy nektek mi jut eszetekbe a sarkvidékekről.
A táblára felírja, hogy „SARKVIDÉKEK”, és melléírja azokat a szavakat,
melyeket a diákok mondanak.
Miben különbözik a két sarkvidék? Segítségképp nyissuk ki az atlaszt
a 91. oldalon.
Különbségeket a füzetbe írják, közben én a táblára írom.
1. melléklet
Új fogalom: fahatár
Néhány szó a felfedezésükről. Peary, Amundsen, Scott története.
Peary??: (1909) Északi sark (nem biztos, hogy elérte) (azóta sítalpon,
léghajóval, repülővel, tengeralattjáróval, hajóval)
Amundsen: Északi sarkra indult, de meghallotta, hogy Peary már
elérte, ezért hajójával a Déli-sark felé vette az irányt.
Scott: Amundsennel szinte egy időben ért az Antarktiszra.
A munkafüzet 65. oldalán van egy feladat, ami a Déli-sark
meghódításáról szól. Lapozzatok oda, és egyénileg oldjátok meg a
feladatot.
MF: 65/4, önálló feladatmegoldás
+ellenőrzés
2. melléklet
Amikor a jég szilárd felszínen, kontinensen/szigeten alakul ki, belföldi
jégtakaróról beszélünk. Nézzük meg mi történik, ha a ez a jég eléri a
tengert.
Videók jéghegyek keletkezéséről (borjadzás)
A videó nézése során írjatok le legalább egy dolgot, amit érdekesnek
gondoltok, vagy új volt számotokra!
Videók után meghallgatunk néhányat.
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Sok dolog, folyamat veszélyezteti a sarkvidékeket.
Jelentkezéses módon mondjatok olyan folyamatokat, amelyek
veszélyeztetik a sarkvidékeket! (válaszok: Globális felmelegedés,
ózonlyuk, túlhalászás->pingvinek pusztulása)
Ha elhangzik az ózonlyuk/ózonréteg elvékonyodása, akkor azon a
gondolaton haladunk tovább, ha nem, akkor elmondom.
Ezután néhány percben beszélgetünk az ózonról, ózonrétegről, hogy
mi a haszna, miért sérül meg, miért nem helytálló az ózonlyuk
kifejezés…
Ebből a füzetbe kerül: Az ózonréteg a légkörben található. Feladata,
hogy elnyelje a nap káros UV-sugarait.
1950-es évektől kezdve csökkent a vastagsága néhány vegyszernek
köszönhetően. Napjainkra e vegyszereket betiltották. Azóta az
ózonpajzs regenerálódik.
MF 61. oldal szöveg elolvasása, feladatok megoldása.
3. melléklet
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1. Melléklet
Északi
Magányos fák előfordulásának határvonala
(Fahatár)
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