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Bemutatómunka tervezete távoktatáshoz 

A foglalkozás/feladatcsoport/munkafázis (a későbbiekben távoktatási modul) időpontja: 2020. 
április 15. 
Célcsoport (iskola neve, címe, osztály):  
ELTE Apáczai Csere János Gimnázium és Kollégium, 1053 Budapest, Papnövelde utca 4., 9.B 
osztály                                                         
A távoktatási modul összeállítója: Gali Kende 
Témakör megnevezése: A földrajzi övezetesség 
Távoktatási modul címe / téma megnevezése: Valódi mérsékelt öv 
  
1. Tantervi követelmények 
 
1.1. A távoktatási modul oktatási céljai  

- A meleg mérsékelt öv természetföldrajzi jellemzőinek átismétlése éghajlati 
diagramokkal. 

- A valódi mérsékelt öv részletes megismertetése a tanulókkal szöveges, képi és 
hangos tananyagokkal.  

- A földrajzi övezetesség tényezői közti szoros összefüggés megláttatása táblázattal. 
- A meleg és valódi mérsékelt övben tanult fogalmak és folyamatok alkalmazásának 

képessége a Föld területeire térképek segítségével. 
 

1.2. A távoktatási modul képzési-fejlesztési céljai 
- Földünk természeti értékeinek és változatosságának átláttatása éghajlati 

diagramokat felhasználó feladatokban. 
- A tanulók ösztönzése a logikai összefüggések keresésére képalapú hiányos 

szöveges feladattal. 
- Olyan tudás kialakítása hangalapú tananyaggal, melyből kiindulva a későbbiekben 

következtetéseket tudnak tenni az övre jellemző gazdasági és társadalmi 
tényezőkre. 

- Önálló tanulásra való felkészítés a diasor egészével.  
- Gondolkodás fejlesztése kérdések segítségével. 
- A témakörrel való további munka szorgalmazása a szorgalmi feladattal. 

 
1.3. Oktatási követelmények 

a. Fogalmak:  
- új fogalmak: valódi mérsékelt öv, óceáni terület, fenyér, mérsékelten szárazföldi 

terület, barna erdőtalaj, szárazföldi terület, lombhullató erdő, füves mezőség 
(sztyepp, préri, pampa), mezőségi talaj, szélsőségesen szárazföldi terület, mérsékelt 
övezeti sivatagi éghajlat 

- megerősítendő fogalmak: mérsékelt övezet, meleg mérsékelt öv, sárgaföld, terra 
rossa, szubtrópusok, monszun terület, monszunéghajlat, mediterrán terület, 
mediterrán éghajlat, keménylombú erdő, babérerdő, vízjárás (egyenletes, ingadozó, 
időszakos), óceáni éghajlat, nedves kontinentális éghajlat, száraz kontinentális 
éghajlat, sivatagi váztalaj, évi közepes hőingás, évi csapadékmennyiség 
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4.  Mellékletek jegyzéke 
- Powerpoint-bemutató 
- Feladatok és a hozzájuk tartozó linkek 

b. Folyamatok:  
- új folyamatok: kontinentális hatás 
- megerősítendő folyamatok: a szélrendszerek (monszunszél-rendszer, nyugatias 

szelek) és a tengeráramlások során megtanult folyamatok ismétlése 
c. Összefüggések:  

- új összefüggések: A nyugati partvidéktől távolodva csökken az óceán hatása, így 
csökken a csapadékot szállító ciklonok szerepe. A valódi mérsékelt övben miért 
területek vannak az övek helyett. Miért szokás az angol sztereotípiák között említeni 
az esernyőt. 

- megerősítendő összefüggések: A napsütéses órák számának összefüggése az esős 
napokkal. A csapadékmennyisége és annak időbeni eloszlása, valamint a folyók 
vízjárása közti kapcsolat felismerése. 

d. Fejlesztendő készségek, kompetenciák:  
- A hatékony, önálló tanulás fejlesztése az éghajlati diagramok párosítós feladatát 

felhasználva kérdések megválaszolásával. 
- Természettudományos kompetencia fejlesztése feladatokkal. 
- Digitális kompetencia fejlesztése internetes linkek segítségével. 

 
1.4. Főbb tanulói tevékenységek: 

 

- információfeldolgozás különböző csatornákon keresztül (vizuális, auditív 
eszközökkel), önálló logikai összefüggések felfejtése és tananyag-feldolgozás, 
feladatmegoldás, tovább kutatás a témában 

 
1.5. A tanulástámogatási módszerek a távoktatási modulban: 

- infokommunikációs eszközök használata: tananyagot ismertető diasor és az azt 
felépítő tevékenységek és ismeretanyagok, online feladatok, képek és térképek 
 

  

2. Távoktatási modul formájának, felületének megnevezése:  
• Gmail szolgáltatás: (gmail.com) 
• Google Drive felület: (https://drive.google.com/drive/folders/1KDx4uLYnQi6C-

DRfeDBTzp49tBK9snCR?usp=sharing) 
 
3. Felhasznált irodalom 

• Nagy Balázs, Nemerkényi Antal, Sárfalvi Béla és Ütőné Visi Judit: Földrajz 9., OFI (2015), 
Budapest 

• https://www.purposegames.com/game/eszak-amerika-eghajlatai-cartographia-terkep-
alapjan-game 

• https://www.goconqr.com/en/p/11220123 
• mozaweb.hu 

 

https://www.goconqr.com/en/p/11220123
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A távoktatási modul konkrét terve 

Időtartam 
(perc) 

A távoktatási modul menete / kiadott feladatok  
és elvárt megoldások Eszköz / link 

1 Powerpoint-diasor megnyitása Diasor (1. dia) 
4 Ráhangolódás és előzetes ismeretek felelevenítése. A 

tevékenységeket két ikon jelzi, melyek magyarázatát a tanulók a 2. 
dián láthatják. A harmadik dián el kell gondolkodniuk a már tanult, 
illetve hallott mérsékelt övezetben található természetföldrajzi 
tényezők egyikén, az éghajlatokon. Megoldás: Feltevésem szerint 
legtöbbjük aktív tudásának része az óceáni éghajlat, a nedves 
kontinentális éghajlat, a száraz kontinentális éghajlat, valamint a 
meleg mérsékelt övben található mediterrán és monszun éghajlat. 
A térkép segít a tanulóknak képzeletben elhelyezni a felelevenített 
éghajlatokat. 

2-3. dia 

2 Az előző anyag ismétlése. A tanulóknak a múlt alkalommal tanult 
meleg mérsékelt övről feltett kérdésekre kell válaszolniuk. A 
megválaszolást és a gondolkodási folyamatot 2 db éghajlati 
diagram segíti, valamint egy Föld térkép azokkal a területekkel, 
ahol mediterrán és a monszun éghajlatot találunk. 
1 jó megoldás: Mérsékelt övezeti monszun éghajlat a szárazföldek 
keleti oldalán jön létre és a tengervíz és a szárazföld eltérő 
felmelegedése miatt kialakuló monszun szélrendszer évszakosan 
változó irányú szelei alakítják. Tavasszal és nyáron esik a legtöbb 
eső, ezért ilyenkor a turizmus sem élénk. A mediterrán éghajlat a 
szárazföldek nyugati oldalán jön létre, ahol a nyár nagyon száraz. A 
csapadék főleg késő ősszel és télen esik. A hőmérséklet nagyjából 
azonosan alakul az évben mind a két éghajlaton. 

4. dia 

8 Az 5. dián található link biztosítja az átmenetet a meleg mérsékelt 
öv felelevenítése és az új tananyagrész, a valódi mérsékelt öv 
között. Az online feladat során a tanulóknak az Amerikai Egyesült 
Államok térképén ponttal jelzett területhez kell az éghajlatukat 
párosítani. Az internetes feladat azonnali visszajelzést ad a 
tanulóknak. A gondolkodást segíti a dián látható térkép, melyen a 
mérsékelt övezet öveit látják a tanulók.  

5. dia, internetes link 

5 A 6. dián a tanulók szöveges információval találkoznak, mely a 
tananyagot ismerteti. E mellett egy kérdést is láthatnak, mellyel az 
önálló logikus gondolkodást fejlesztik. 
Megoldás: A domborzati hatások mellett a nyugati partvidéktől 
távolodva csökken az óceán befolyása a nyugatias szelek 
térségében, ezért a különböző éghajlati tényezőkkel jellemezhető 
területek nem övszerűen helyezkednek el. 
A 7. dián a tárgyalt tananyag vizuális megjelenítése látható egy 
térkép által. A tanulók itt tudatosítják továbbá a domborzat 
szerepét. 

6-7. dia 

10 A 8. dián a tanulók az imént tanult területeken található éghajlatok 
jellemzőit figyelhetik meg egy kérdésből kiindulva. A hőmérséklet- 
és csapadékváltozás mikéntjének megértését egy párosítós feladat 
segíti, ahol a tanulók az egyes éghajlatokhoz tartozó diagramokat 
kell megtalálniuk. A 9. dián mindennek a vizuális megerősítését és 
a helyes válaszokat találják a diákok. 
Megoldás: a tanulók az elkészített feladatról egy képernyőfelvételt 

8-9. dia, Csatolt 
feladatlap, Google Drive 
linkes hivatkozás 
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kell készíteniük, melyet feltöltenek a megadott linkre. 
5 Az óceáni terület részletes (természetföldrajzi) leírását látják a 

tanulók egy hiányos szöveg formájában. A beírandó szavakat a 
diasor alján kép formájában találják. A kép és a szöveg együttes 
értelmezése fogja megadni a választ. 
Megoldás: a következő (11.) dián látható 

10-11. dia 

10 A mérsékelten szárazföldi területek, a szárazföldi területek, 
valamint a szélsőségesen szárazföldi területek táblázatos 
ismertetését olvassák el a tanulók, melynek helyes értelmezéséhez 
hanganyagokat is találnak a sorok elején. A táblázat és az auditív 
információ segíti az információ megtanulását és gyors 
összehasonlítást enged, melyet a következő órákon, akár 
dolgozatban is könnyen vissza lehet kérni. Fontos, hogy a tanulók 
átlássák, hogy a táblázat pontjai egymással szorosan összefüggnek. 

12-14. dia 

 
 

A távoktatási modul fejlesztő értékelési módja 
 
• A tananyag feldolgozása közben a diákok számos alkalommal kapnak visszajelzést a tudásukat 

és a tanulási folyamatban való haladásukat illetően. A fejlesztő értékelést kérdések és 
feladatok vezetik. 

o A fejlesztő értékelés a 3. dián látható térképpel kezdődik, melyhez tartozó kérdés az 
előzetes tudásukat méri fel. A diákok így képet kaphatnak az előzetes tudás 
elsajátításának hatékonyságáról. A megoldás később a 7. dián találják. 

o A meleg mérsékelt öv átismétlése is szorosan kapcsolódik a fejlesztő értékeléshez, 
ugyanis a feltett kérdésekkel és az irányított éghajlati diagramokkal a diákok ismételten 
visszajelzést kaphatnak tudásukról. 

o Az 5. dián található internetes link által jelzett feladat is hasonló célt szolgál. 
o A 8. és a 10. dián látható feladatok már a gondolkodási folyamat hatékonyságáról 

adnak visszajelzést, melyek megoldását a 9. és a 11. dia tartalmazza. Ezek a feladatok 
nemcsak ahhoz járulnak hozzá, hogy a tanulók azonnali visszajelzést kapjanak az új 
tananyag önálló elsajátításának hatékonyságáról, hanem a megoldásokhoz szükség van 
az összefüggések átlátására is, így erről a kompetenciájukról is megbizonyosodhatnak. 

o A hatékony, önálló tanulás, valamint a digitális kompetenciáik szintjéről szintén 
visszajelzéseket kaphatnak. 
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Mellékletek 
 

• Powerpoint-diasor (Gmail levelezőrendszerben kapva) 
• „Valódi mérsékelt öv_éghajlati diagramok” című feladat 

Külső hivatkozások: 

• https://www.goconqr.com/en/p/11220123 
• https://www.purposegames.com/game/eszak-amerika-eghajlatai-cartographia-terkep-

alapjan-game 
• https://drive.google.com/drive/folders/1KDx4uLYnQi6C-DRfeDBTzp49tBK9snCR 

 

https://www.goconqr.com/en/p/11220123
https://www.purposegames.com/game/eszak-amerika-eghajlatai-cartographia-terkep-alapjan-game
https://www.purposegames.com/game/eszak-amerika-eghajlatai-cartographia-terkep-alapjan-game
https://drive.google.com/drive/folders/1KDx4uLYnQi6C-DRfeDBTzp49tBK9snCR


Éghajlati diagram - egyezés Név

Rajzolj egy vonalat a párok összekapcsolásához
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Vlagyivosztok
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Tajjüan Óceáni éghajlat

Bécs Száraz kontinentális  éghajlat

Kizilorda Nedves kontinentális  éghajlat

Shannon Száraz kontinentális éghajlat
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