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Készítette: Halbauer György, földrajz szakos tanárjelölt, 2018

Tantervi háttér

A Budapest V. Kerületi Váci Utcai Ének-zenei Általános Iskolában végzem az összefüggő
tanítási gyakorlatomat. A 6. évfolyamos tanulóknak készítettem el a munkafüzetet, melyet a
tanév második felében, „A természet és társadalom kölcsönhatásai” tematikai egység keretében
valósítok meg.
Sokat tudnak már az iskola környezetéről, a környezetismeret órán szerzett ismeretek alapján.
Az elmúlt héten természettudományos hetet tartottunk a tanári kollégáimmal 5-6. évfolyamos
diákoknak. A témahéten szó esett az éghajlatváltozásról, a légszennyezésről, a természet
megóvásáról, a megújuló energiaforrásokról, a legújabb találmányokról is, ezért a munkafüzet
utolsó feladata, bár még nem tananyag ebben az életkorban, szerintem sok kreatív ötlet fog
születni.
A feladatlapot egyéni munkára terveztem. A témakör könnyebb és érdekesebb feldolgozása
céljából egyes feladatokat a Google Earth és Google Maps program segítségével oldanak meg
a tanulók az informatikai teremben. Mivel nem biztos, hogy mindenki ismeri a programok
működését, az informatikai tanárral előre egyeztetve, egy héttel megelőzően megtanítja a
program alapjait a diákoknak, így a földrajz óra már gördülékenyebben fog zajlani.

Fedezd fel a suli környezetét!
1. feladat
a) Hogyan közelíted meg nap, mint nap a sulit? Fogalmazd meg a reggeli utazásod menetét!
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
b) Mely kerületekkel határos szárazföldön az V. kerület?

……………………………………………………………………………………………….
c) Péter Budapest szívében, az V. kerületben szeretne lakást venni, de nem járatos a
fővárosban. Segíts neki lehatárolni a kerület határait. Nevezz meg fő támpotokat! Használd
a Google Maps alkalmazást!
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

d) Jelöld be az iskolát a műholdfelvételen!

2. feladat: Miről emlékezik meg a Belvárosi Ferences templom falán lévő dombormű? Nézz utána!

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Kit hívnak az „árvízi hajósnak”?
……………………………………………………………………………………………….

3. feladat A grafikon segítségével válaszolj a kérdésekre!

A. Melyik évben volt a legmagasabb a népességszám? Mennyien éltek?
…………………………………………………………………………
B. Melyik évben volt a legalacsonyabb a népességszám? Mennyien éltek?
…………………………………………………………………………
C. Mátyás 27 éve lakik a kerületben. Mennyivel változott azóta a lakosságszám?
…………………………………………………………………………
4. feladat Mely nevezetességről készült a képrészlet?

……………………………………………..

……………………………………………….

………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

„a legnagyobb magyar”
………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

5. feladat Igazold az állításokat a Google Maps alapján!
1) A nagy sugárutak ide futnak be.
………………………………………………………………………………………………..
2) A nagyobb telephelyeket igénylő üzemek, raktárak, teherpályaudvarok helyezkednek el.
……………………………………………………………………………………………….
3) A legtöbb szolgáltató intézmény (közigazgatási, oktatási, kulturális, pénzügyi intézetek,
irodák) ebben a kerületben kap helyet.
…………………………………………………………………………………………………
4) A Ferenciek terénél áll meg a 4-es metró.
………………………………………………………………………………………………....

6. feladat
a.

Nézzél körbe a Bazilika tetejéről! Milyen épületeket ismersz fel? (Google Earth)
…………………………………………………………………………………………

b.

Hol őrzik a Szent Koronát? Keresd meg az Országházban! (Google Earth)!

7. feladat Tanulmányozd az ábrát!
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a.

Budapest mely részein a legmagasabb a szálló por mennyisége?
………………………………………………………………………………………………

b.

Mik lehetnek a levegőszennyezés okai?
................................................................................................................................................

c.

Egy környezetvédő civil szervezet felkér, készíts egy plakátot, amellyel felhívod az emberek
figyelmét a levegőszennyezés káros hatásaira!

d.

Ötletelj! Hogyan tennéd egészségesebbé a főváros levegőjét?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Megoldások
1. feladat
a.

Hogyan közelíted meg nap, mint nap a sulit? Írd le a reggeli utazásod menetét!
Saját megoldások.

b.

Mely kerületekkel határos az V. kerület?
XIII., VI., VII., VIII., IX. kerületekkel határos.

c.

Péter Budapest szívében, az V. kerületben szeretne lakást venni, de nem járatos a
fővárosban. Segíts neki lehatárolni a kerület határait. Nevezz meg fő támpotokat!
Használd a Google Maps alkalmazást!
Pl.: Nyugati pályaudvar, Margit híd, Szent István körút, Bajcsy-Zsilinszky
út, Múzeum körút, Vámház körút stb.

d.

Jelöld be az iskolát a műholdfelvételen!

2. feladat
Miről emlékezik meg a Belvárosi Ferences templom falán lévő dombormű? Nézz utána!
1838. március 15-én kiöntött a Duna vize… Wesselényi Miklós az árvízi hajós.

3. feladat
A. 1960., B. 2011., C. 43937 - 25917 = 18020 fővel csökkent a népességszám.

4. feladat
Lánchíd, Országház, Szent István Bazilika, Szabadság híd, Petőfi Sándor, Károlyi-kert

5. feladat

6. feladat

7. feladat
Budapest belső területein.
Gépkocsik kipufogógázai, gyárkémények füstjei, fűtés stb.
Hulladékégetés kerülése, elektromos autók, parkosítás, gyalogos és kerékpárutak
növelése, tömegközlekedés javítása, metróhálózat építése

