
Bemutató óra – Amerika földrajza 

Az óra időpontja: 2019.05.07. 9:55 
 

 

Iskola, osztály: Általános iskola 7. osztálya 
 

Iskola neve és címe: Bakáts Téri Ének-zenei Ált. Isk. 
 

Tanít: Gál Edina 
 

 

Témakör megnevezése: Amerika földrajza 
 

 

Tanítási egység (téma) címe: Egyesült Államok földrajza – bevezető óra 
 

 

Az óra (jellemző) típusa: Ismétlő és új ismereteket közlő óra  

1. Tantervi követelmények 
 
1.1. A tanítási óra oktatási céljai: 

Az Egyesült Államokról tanult általános ismereteik elmélyítése. Átfogó kép alkotása az Egyesült Államok 
történetéről, és világhatalommá válásának kapcsolatáról. Az Egyesült Államokkal kapcsolatos általános 
természetföldrajzi és társadalomföldrajzi ismeretek elmélyítése.  

1.2. A tanítási óra képzési, fejlesztési céljai: 
Térszemlélet fejlesztése az ábrázolt térben való tájékozódással. A valós térbeli viszonyok megismertetése 
térkép alapján, a szemléleti térképolvasás képességének fejlesztése a térképes feladatok gyakorlásával. A 
kritikai gondolkodás fejlesztése a földrészek társadalmi-gazdasági jellemzői és a természeti adottságok, a 
történelmi események, a világban zajló gazdasági folyamatok elemzésével, illetve a földrajzi tényezők 
életmódot meghatározó szerepének, a gazdasági fejlettség területi különbségeinek, okainak, társadalmi és 
környezeti következményeinek megláttatásával. Logikai gondolkodás fejlesztése a gazdasági fejlődés 
egymásra épülésének megértésével, történelmi jelenségek hozzákapcsolásával. Tantárgyi koncentráció az 
USA történelme és földrajza kapcsán. 

1.3. A tanítási óra nevelési céljai: 
Kulturális nevelés és a családi életre nevelés a más kultúrákban lévő életmódok megismertetésével, 
ünnepek, történelem összefüggéseinek megértésével. Együttműködés fejlesztése az csoportmunkát 
igénylő feladatokkal, melyben fontos egymás meghallgatása, az érvek konstruktív közlése, egymás 
segítése.  

1.4. Oktatási követelmények: 
 

a. Fogalmak:  

 új fogalmak: Egyesült Államok, mint világgazdasági vezető hatalom, vadfoglalás 

 megerősítendő fogalmak: Amerikával kapcsolatos topográfiai fogalmak, emberfajták, őslakosok, 
keverék népek, hurrikán, tornádó, urbanizációval kapcsolatos fogalmak 

         
b. Folyamatok:  

 új folyamatok: Az Egyesült Államok a világgazdaság vezető hatalmává válásának folyamata a 19. 
századan 

 megerősítendő folyamatok: Bevándorlás folyamata, őslakossággal való kapcsolat 
 

c. Összefüggések:  

 új összefüggések: a természeti adottságok gazdaságra gyakorolt hatása 

 megerősítendő összefüggések: bevándorlás és következményei 
 

 
 
 
 
 
 

d. Fejlesztendő készségek, kompetenciaterületek: 

 Anyanyelvi és idegennyelvi kommunikáció 

 Szociális és állampolgári kompetencia 

 Kulturális kompetencia 

 Tanulás tanulása 
 

 



  

e. Főbb tanulói tevékenységek: egyéni munka, páros és 
csoport munka 

 

   
2. Szemléltető és munkaeszközök: 

 Kinyomtatott feliratok a táblára, fali térképekre 

 Bemutató 

 Kinyomtatott feladatlap 
 
3. Felhasznált irodalom 

 Alexa P. – Gruber L. – Szőllősy L. – Ütőné: Földrajz 7. Újgenerációs Tankönyv. EKE OFI, Budapest, 2017. 
207 p. 

 Mészárosné: Képes földrajzi atlasz 5-10. Mozaik Kiadó, Szeged, 2018. pp. 64-75. 

 Egyéb: Rammstein – Amerika videó  
https://www.youtube.com/watch?v=Rr8ljRgcJNM  

 
4. Mellékletek jegyzéke 

 kiadott feladatok az ismétléshez 

 kiadott feladatok a páros munkához 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Rr8ljRgcJNM


Az óra felépítése 
 

Idő Az óra menete 
Didaktikai 
mozzanat 

Módszer Munkaforma Eszköz 

1 
perc 

Köszöntés, jelentés - - - - 

7 
perc 

Ismétlés 

4 
perc 
 
4-5 
perc 

Feladat megoldása 
Ismétlő feladatok csoportokban 
(lásd Melléklet) 
Ellenőrzés  

Ismeretek 
felelevenítése 

Feladatmegoldás 
 
 
Közös 
megbeszélés 

Csoportmunka 
 
 
Frontális 
osztálymunka 

Kiadott 
feladatok, 
PPT, fali 
térkép 

10 
perc 

Hangolódás 

5 
perc 

youtube: Rammstein videóklip  
 Gyűjtsenek „amcsi” jellegzetességeket 
a videóból + saját ötletekkel egészítsék ki! 
Hogyan kapcsolódnak az USA-hoz a 
vieóban megjelent tárgyak, népcsoportok, 
márkák, helyszínek? 

Témára 
hangolódás, 
feladat kiadása 

Szemléltetés Frontális 
osztálymunka 

kivetítés, 
füzet 

3-5 
perc 

Fenti kérdések megbeszélése. 
A refrén: Mind Amerikában élünk, Amerika 
csodálatos, Coca Cola, néha háborúk…  
Mi lehet a refrén jelentése? 
(Amerikanizáció, amerikai kultúra 
terjedése az egész Földön) 
Márkák (USA gazdasága témánál lesz szó 
róla) 

Problémafelvetés Közös 
megbeszélés, 
ötletelés 

Frontális 
osztálymunka 

PPT 

17 
perc 

Új tananyag feldolgozása 

3 
perc 

USA főbb tájai, határai 

 ismétlő feladatoknál megnevezett 
határok, tájak közül válasszuk ki az 
USA-ra vonatkozókat! 

Éghajlata 

 Mely területekhez milyen éghajlat 
tartozik? 

tényanyag 
biztosítása 

Tanári kérdések 
 
 
 
 
Feladatmegoldás 

Frontális 
osztálymunka 
 
 
 
Páros munka 

fali 
térkép, 
ppt, TK. 
50-51. 
oldal, 
Atlasz 64. 

3-4 
perc 

Az Egyesült Államok születése 
Történeti áttekintés 

 Kép vetítése – július 4. – Mit 
ünnepelnek? (függetlenség napja 
– Independence day, July 4th) 

 Hogyan terjeszkedtek az államok? 
(kny, vasúthálózat) 

 Hálaadásról kép (Thanksgiving) – 
Mely tipikusan amerikai ünnep 
jelenik meg a képen? Sztori 
rövid felelevenítése 

tényanyag 
biztosítása, egyben 
ismétlés 
történelem 
tanulmányok 
felelevenítésével 

Tanári kérdések Frontális 
osztálymunka 

ppt 

10 
perc 

USA lakossága 

 Mi vonzotta a bevándorlókat a 
kontinensre? (terület, 
munkalehetőség, aranyláz, jobb 
élet reménye) 

 Kik voltak a bevándorlók? 
(angolok, franciák, hollandok, 
spanyolok) 

 A fenti ismétlő feladatban említett 
népcsoportok közül kik az Egyesült 
Államok őslakói? (észak-am-i 
indiánok, inuitok) 

tényanyag 
biztosítása 

Tanári kérdések 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frontális 
osztálymunka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ppt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Hol élnek jelenleg? 
(rezervátumokban) 

 Kiket hurcoltak magukkal a 
hódítók? (afroamerikai 
rabszolgákat) 

 USA gazdasági fejlődés: 5.4. ábra 
tanulmányozása és ezután az 
egyes állomásokhoz kivetített 
képek sorszámának (pl. Chaplin 
film, ipari forr. időszakából képek) 
párosítása  

 Hol élnek az Egyesült Államokban 
az emberek? 
 nagyvárosok keresése és 
párosítás jellegzetességeikkel! 
(kivetített feladat) 

 
 
 
 
Feladatmegoldás 
 
 
 
 
 
 
Feladatmegoldás, 
majd közös 
megbeszélés 

 
 
 
 
Egyéni munka 
 
 
 
 
 
 
Páros munka, 
majd frontális 
osztálymunka 

 
 
 
 
TK. 144.  

5 
perc 

Óra lezárása 

 Következő óra: USA gazdasági fejlődése  
alapja a bevándorlás, hatalmas területek, 
mely tényezőket egészítjük majd ki! 
 
Mondjunk infókat, amellyel a mai óra 
anyagát összegezni lehet! 
 
Házi feladat: következő órai röpdolgozatra 
gyakorlás! 
Elköszönés 

Összegzés, 
értékelés 

Tanári közlés, 
tanári kérdések 

Frontális 
osztálymunka 

 

 

 

  



Mellékletek 

1. csoport – Helyezzétek fel a fali térképre az alábbi tájakat és kapcsoljatok hozzá egy igaz állítást, jellemzőt! 

Sziklás-hg., Appalache-hg., Préri, Parti-síkság, Kordillerák, Andok, Guyanai-hegyvidék, Kanadai-ősföld 

2. csoport – Helyezzétek fel a fali térképre az alábbi félszigeteket, szigeteket, öblöket és határokat, és 

kapcsoljatok hozzá egy igaz állítást, jellemzőt! 

Mexikói-öböl, Floridai-félsziget, Kaliforniai-fsz., Csendes-óceán, Atlanti-óceán, Alaszka, Antillák 

3. csoport – Rendezzétek halmazokba (hurrikán, tornádó) a táblánál az alábbi jellemzőket! 

több napig tart, pár percig tart, belsejében feláramlás, belsejében leáramlás, d=több 100 km, d=pár 100 m, 

szívó hatás, tájfun, nagy sebességű levegőmozgás, pusztító hatás 

4. csoport – Rendezzétek táblázatba a következő népcsoportokat a tábla alapján! 

inuitok, észak-amerikai indiánok, latin-amerikai indiánok, afroamerikaiak, spanyolok, angolok, meszticek, 

mulattok, zámbók 

5. csoport – Párosítsátok össze a fogalmakat a hozzájuk kapcsolódó képekkel, vagy meghatározásokkal! 

városövezet, városiasodás, városodás, agglomeráció, előváros, nyomornegyed,  

 

  

 

 
 

  

Vidéken terjed a városi életmód, 

fejlődik az infrastruktúra, javulnak 

a szolgáltatások. 

Növekszik a városok száma, területe, 

népessége a falusi lakosság 

városokba költözésével. 

Nagyváros és elővárosainak 

összefüggő 

településegyüttese. 



USA városai és jellegzetességei 

 

a) Az Egyesült Államok keleti partján fekszem, és habár nem a 

legnagyobb városa, de a fővárosa én vagyok, hiszen a 

Fehérház (The White House) is nálam található. 

b) Láttad már a legújabb Bosszúállók filmet, vagy a Bohém 

Rapszódiát? Netán a régi klasszikusok, mint a Star Wars 

érdekelnek? A leghíresebb filmeket bizony a filmstúdiómban 

forgatták! Keress meg, hol vagyok! 

c) Az amerikai autógyártás fellegvára vagyok, a Ford, a 

Chrysler, és a General Motors otthona, nálam gyártják a 

Hummert is. A Nagy-tavak mentén elhelyezkedő városok 

egyike vagyok, engem az Erie-tó partján találsz. 

d) Városom északkeleten kiváló kikötőiről ismert, egyszer 

régen még egy teadélutánt is szerveztek nálam, csak sajnos 

elég tragikus lett a végeredmény   

e) A Nagy-tavak mentén elhelyezkedő városövezetek egyik 

óriásvárosa vagyok, de a Batmanből csak Gotham Cityként 

ismerhetsz. Az NBA-ben szerepel híres csapatom, a „Bikák”. 

Mellesleg az egyik legforgalmasabb vasúti és légi 

csomópontja vagyok az USA-nak. 

f) Hatalmas kőolaj és földgáz lelőhelyeim alapozták meg 

hírnevem, de a rólam elnevezett sorozat miatt nem csak én, 

de az amerikai szappanopera nézés is népszerű lett.  

g) A Jazz szülőhazája, a kultúra és a kikötők városa vagyok itt 

délen. Előnyös számomra fekvésem a itt a Mississippi deltájában, azonban 2005-ben jól meg is 

szenvedtem a Katrina hurrikán miatt ezt a déli nyitottságot. 

h) Én is kaliforniai város vagyok, és ha meglátogatsz, tuti nem hagyod ki a Golden Gate hidat. Ha pedig 

nem tartod be a törvényeim, vigyázz, az Alcatraz vár rád! 

i) Mondanám, hogy ha ide eljutsz, határ a csillagos ég, de azért nem olyan egyszerű még feljutni az űrbe. 

Habár űrkutatóim a NASA-nál mindent megtesznek az ügy érdekében, mégis megeshet néha, hogy „… 

egy kis baj van!” (We have a problem!). 

j) Georgia állam fővárosa vagyok, és ez minden amerikai filmben el is hangzik, ha katonai támaszpontot 

említenek. De ennél híresebb, hogy a CocaCola székhelye is nálam található. 

k) Ha a legjobb strandokra vágysz pálmafákkal, homokos tengerparttal, csodás hotelekkel, vagy csak a 

széles utakat rónád hatalmas terepjárókkal, akkor a félsziget legjobb városában jársz! 

 

Város Betűjel 

1. Boston  

2. New York  

3. Washington  

4. Miami  

5. New Orleans  

6. Houston  

7. Dallas  

8. Los Angeles  

9. San Francisco  

10. Chicago  

11. Detroit  

12. Atlanta  


