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Iskola neve és címe: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 

 
Tanít: Kovács Bernadett 
  
Témakör megnevezése: Helyünk Európában és a Kárpát-medencében 
 

 

Tanítási egység (téma) címe: Medencejelleg a Kárpát-medencében – Kárpát-medence bevezető óra 
 

 

Az óra (jellemző) típusa: új ismeretet feldolgozó  

1. Tantervi követelmények 
 
1.1. A tanítási óra oktatási céljai: korábbi ismeretek rendszerezése, ezek kiegészítése a Kárpát-medencére vonatkozó tudáselemekkel 

 
1.2. A tanítási óra képzési, fejlesztési céljai: problémamegoldó készség fejlesztése, kreativitás, kommunikációs készség  

 
1.3. A tanítási óra nevelési céljai: kreativitás, kommunikáció, kooperatív csoportmunkára való készség fejlesztése 

 
1.4. Oktatási követelmények: 

 

a. Fogalmak:  
- új fogalmak: Pannon-tenger, beltenger, szélkapu, tanúhegy 

       - megerősítendő fogalmak: földrajzi övezetesség, üledékes kőzet, magmás kőzet, Kárpátok, földtörténeti idő fogalmai 
         

b. Folyamatok:  
        - új folyamatok: bazaltvulkanizmus  
        - megerősítendő folyamatok: lemezek ütközése, vulkanizmus, eljegesedés, kőszénképződés, feltöltődés, mállás 

 
 

 
 
 
 
 
 



c. Összefüggések:  
        - új összefüggések: Dunántúli- és Északi-középhegység eredete, medencejelleg következményei 
        - megerősítendő összefüggések: eljegesedés hatása a formakincsre, a lemezmozgások hatásai a mai földtani szerkezetre 

 

d. Fejlesztendő készségek, kompetenciaterületek: kreativitás, beszédértés és kommunikáció, kooperatív munka, lényegkiemelés, szövegértés 
 

 

e. Főbb tanulói tevékenységek: kooperatív csoportmunka  
   

2. Szemléltető és munkaeszközök: 
- Kárpát-medence falitérkép 
- Atlasz 
- Földrajz 8. tankönyv 15. o. 
- csoportmunka feladatlapjai 
- plakát készítéséhez: A2 kartonlapok (2), A5 fehér papírlapok (10), ragasztó, színes filcek 
- éghajlati diagram (üresen, csak tengelyek) 
- tábla, kréta 

 
3. Felhasznált irodalom 

- Földrajz 8. tankönyv - F. Kusztor Adél, dr. Makádi Mariann, Pokk Péter, Szőllősy László, 2018 Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlrsztő 
Intézet  

- Középiskolai földrajzi atlasz - Bakos János, 2018 Cartographia Tankönyvkiadó 
- Európa regionális földrajza, Természetföldrajz - Gábris Gyula, 2012 Eötvös Kiadó, Budapest 
- Magyarország természetföldrajza – Mezősi Gábor, 2011 Akadémia Kiadó, Budapest 

 
4. Mellékletek jegyzéke 

1. Kárpát-medence elhelyezkedése Európában 
2. Medencejelleg a Kárpát-medencében feladatlap 
3. csoportmunkákhoz tartozó anyagok 

 
 

  



Az óra felépítése 
 

Idő Az óra menete 
Didaktikai 
mozzanat 

Módszer Munkaforma Eszköz 

0-2 Adminisztráció     

2-5 
 

Bevezetés 
Új téma kijelölése (Kárpát-medence), cím felírása (Medencejelleg a 
Kárpát-medencében).  Az óra témájának előrevetítése: 
A hegységkoszorú által körbezárt medence sajátos jellemzői, 
kialakulása, fejlődése, éghajlati viszonyai, vízrajza. 
 

motiválás, 
ráhangolás 

tanári előadás, 
megbeszélés 

frontális osztály- 
munka 

kivetített kép 
(1.melléklet) 

5-8 Csoportmunka felvezetése 
A tananyagot 4 csoportra bontva dolgozzuk fel, több fordulóban.  
Első fordulóban minden csoport egy-egy egységet vizsgál meg, és az 
eredményeket a füzetbe/kiadott munkalapokra rögzítik.   
A második fordulóban 2-2 csoportot összevonunk. Az összevont 
nagycsoportok megosztják a tudásukat és 1-1 plakátot készítenek erről. 
A harmadik fordulóban a plakátok és a megismert tananyag 
bemutatásra kerül a másik nagycsoport számára. A bemutatókhoz 
feladatlapok tartoznak. 
Időbeosztás ismertetése: 
1.forduló: 7 perc (8-15) 
2. forduló: 15 perc (15-30) 
3. forduló: 10 perc (30-40)  
Az idő tartására minden csoportban egy időfelelőst nevezek ki. 
Minden csoport kap 3 segítségkérési lehetőséget (kék korongok). Egy 
ilyet beváltva egy perc tanári segítséget nyernek. A játék végén annyi 
plusz jár a nagycsapatok tagjainak, ahány segítséget meghagytak. 
 

feladatkijelölés, 
csoportalakítás, 

differenciálás 
 

megbeszélés csoportmunka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Medencejelleg a 
Kárpát-medencében 

feladatlap 
(2.melléklet); 

kivetített stopperóra 
  

8-15 Csoportos anyagfeldolgozás – 1. forduló 
A csoportok megkapják a saját témájukhoz kapcsolódó anyagot és 
kérdéseket. 7 perc áll rendelkezésükre, hogy ezeket a kérdéseket 
megválaszolják, és az anyagot átnézzék. 
 
 
 

munkáltatás, 
gondolkodtatás 

 

megbeszélés csoportmunka csoportoknak 
kiosztott anyagok 

(3.melléklet) 



15-
30 

Nagycsoportos anyagfeldolgozás, plakátkészítés – 2. forduló 
Az 1. és a 2., illetve a 3. és 4. csoport egyesítése. A nagycsoportok 
osszák meg egymással, min dolgoztak az előző fordulóban, majd 
dolgozzanak össze a következő feladat megoldásában! 
1-2. nagycsoport plakátja tartalmazza:  
a) idővonal készítése a Kárpát-medence fejlődéséről 
b) hegységkoszorúval járó következtetések összeszedése az idővonal 
alá, szétválogatva a pozitívumokat és a negatívumokat 
3-4. nagycsoport plakátja tartalmazza: 
a) elkészült éghajlati diagramot 
b) a kész vízrajzi és széltérképet, + kapcsolódó jelmagyarázatot 
c) az éghajlat és vízrajz alapján következő előnyöket és hátrányokat 
 

munkáltatás, 
gondolkodtatás 

megbeszélés csoportmunka 1-2. csoport: 
kartonlap, vonalzó, 

filctollak, A5-ös 
papírdarabok, olló, 

ragasztó 
3-4. csoport: 

kartonlap, ragasztó, 
filctollak, 

papírdarabok 

30- 
40 
 

Plakátok bemutatása – 3. forduló 
Mindkét nagycsoport választhat 2-2 előadót magának. Az előadók 5-5 
percben összefoglalják, min dolgoztak, mit tanultak az órán. Ez alapján 
az előadások alatt a többi diák kitölti az órai feladatlap hiányzó részeit. 
A plakátokat a diákok megtarthatják, lefotózhatják. 
  

ellenőrzés, 
értékelés, 

megerősítés 
 

előadás, 
feladatmegoldás 

 

tanulói előadás, 
egyéni munka 

 

40 
-43 

Összegzés, feladatlap ellenőrzése 
A lemaradt válaszok pótlására a feladatlap első oldalát közösen, tanári 
vezetéssel is átnézzük.  

ellenőrzés, rögzítés megbeszélés frontális 
osztálymunka 

feladatlap 

43- 
45 

Házi feladat kijelölése 
feladatlap második oldal; Mf. 18.o./1., 2.,3. 
szorgalmi: Mf. 19.o./4. 

rögzítés  házi feladat  munkafüzet 

 Elköszönés     
 

 

  



Melléklet 

1. melléklet – Kárpát-medence elhelyezkedése Európában 

 
 



2. melléklet - Medencejelleg a Kárpát-medencében feladatlap 

 
 

 



3. melléklet 

1.csoport 

 
 

 



2.csoport 

 
 

 

 



3.csoport 

 
 



4.csoport 

 



 


