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

- Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól 
- Tájékozódás a földrajzi térben (tavak, folyók) 
- Tájékozódás regionális földrajzi, környezeti folyamatokról (Csád-tó problémái) 
- Felelős és tudatos környezeti magatartás fejlesztése 

 
1.2. A tanítási óra képzési, fejlesztési céljai: 

- Önálló gondolkodás fejlesztése 
- Rendszerezés módszerének gyakorlása 
- Az összefüggések megértésének fejlesztése 

 
1.3. A tanítási óra nevelési céljai: 

- Közösségi nevelés: egymás meghallgatása, odafigyelés a másikra 
- Feladatokban való aktív részvétel elősegítése 
- Hatékony együttműködés a tanórán és páros munkában 

 
1.4. Oktatási követelmények: 

 
a. Fogalmak:  

új fogalmak: lefolyástalan terület, vízesés, Nílus, Kék-Nílus, Fehér-Nílus, jövevényfolyó, deltatorkolat, 
tölcsértorkolat, Kongó, Niger, Zambézi, Tanganyika-tó, Nyasza (Malawi)-tó, Viktória-tó, Csád-tó 
 

       megerősítendő fogalmak: tagolt és tagolatlan partvidék, szárazföldi árokrendszer, időszakos folyó,   
       sivatag, tóvidék.  

         
b. Folyamatok:  
        - új folyamatok: hosszú távú természeti, környezeti folyamatok példákban való felismertetése (Csád-tó  
           problémái) 
        - megerősítendő folyamatok: forró övezetről tanultak alkalmazása 

 
c. Összefüggések:  
        - új összefüggések: földrajzi tényezők életmódot meghatározó szerepe   
        - megerősítendő összefüggések: környezeti problémák összefüggései, övek főbb természeti adottságai 
 

 
 
 
 
 
 



	

	 	

 
d. Fejlesztendő készségek, kompetenciaterületek: 

- Szociális és állampolgári kompetenciák fejlődése  
- Kritikai gondolkodás fejlesztése 
- Környezeti szemlélet fejlesztése 
- Kommunikációs képességek fejlesztése 
- Térszemlélet fejlesztése 
- Szemléleti térképolvasás képességének fejlesztése 

 

 

e. Főbb tanulói tevékenységek: 
- Szövegértés 
- Rendszerezés 
- Atlaszhasználat 
- Képértelmezés 

 

   
2. Szemléltető és munkaeszközök:  

- Afrika domborzata falitérkép 
- Atlasz 
- Tankönyv 
- Kiosztott feladatlapok 
- Power Point-os összeállítás 
- Számítógép és projektor 

 
3. Felhasznált irodalom 

- Kerettanterv az általános iskolák 5–8. évfolyama számára  
- Alexa Péter, Gruber László, Szőllősy László, Ütőné dr. Visy Judit: Földrajz 7. tankönyv 
- Makádi Mariann: Módszertani kézikönyv gyakorló földrajz tanárok és hallgatók számára 1. Bp. 2005. 

  
 
 



Az óra felépítése 
 

Idő Az óra menete Didaktikai 
mozzanat Módszer Munkaforma Eszköz 

1’ 1. Az óra kezdete: jelentések (a hetes 
és a felelősök), adminisztrációs 
teendők.  
 

    

5’ 2. Ellenőrzés 
 
Hova utaznál?  
Ha Afrika… 
1. egyetlen felgyűrődött hegységét 

szeretnéd látni. 
2. legmagasabb pontjára szeretnél 

feljutni. 
3. legnagyobb kiterjedésű sivatagi 

táját szeretnéd megismerni. 
4. egy vetődéssel keletkezett 

árokrendszerét szeretnéd 
megnézni. 

5. legalacsonyabb pontjára vagy 
kíváncsi. 

Ismeret 
felelevenítése 

Feladatmegoldás Egyéni 
munka 

Atlasz, 
prezentáció 

 3. Az új anyag feldolgozása     

4’ Érdeklődés felkeltése:  
 
Nílus 
Abu Szimbel-i templomok áthelyezése. 
Miért lehetett rá szükség?  
 
Milyen előzetes ismereteid vannak róla 
történelemórákról?  
Földünk második leghosszabb folyója, 
az Amazonas után.  

Motiváció  Kérdve kifejtés Frontális 
osztálymunka 

Prezentáció 

5’ Asszuáni-gát  
Páros munkában történő feldolgozása a 
gát építésének, kiadott szövegek 
alapján.  
Az egyik tanuló a gát előnyeit vázolja fel 
padtársának, míg a másik tanuló a gát 
hátrányait gyűjti össze. Majd közösen 
átbeszéljük.  
 
Okostáblán: előnyök és hátrányok 
összesítése, tanári kiegészítés. 
 
Mesterségesen keletkezett tó: Nasszer-
tó 

Feladatkijelölés  Feladatmegoldás, 
lényegkiemelés 

Páros munka Nyomtatott 
segédanyagok, 
prezentáció 

5’ Folyók 
Gyűjtsük össze a földrész folyóit az 
atlasz térképén! 
Tankönyv, 93. oldalon található térkép 
segítségével az időszakos folyók és 
belső lefolyású területek fogalmának 
tisztázása.  
Hova torkollanak az említett folyók? 
Milyen a torkolat típusa? 
 
Nílus: Honnan ered?  

Új ismeret 
szerzése 

Kérdve kifejtés Frontális 
osztálymunka 

Atlasz, 
tankönyv, 
prezentáció 



Jövevényfolyó kifejezés megbeszélése. 
Niger: a kontinens második legbővebb 
vízű folyója 
Kongó: Afrika legbővebb vízű folyója. 
Szakaszosan hajózható. Mit jelent a 
bővízű folyó kifejezés? Milyen éghajlati 
területen fekszik? 
Zambézi: Viktória-zuhatag.  
 

5’ Vízesések 
Magyarázd meg Afrika felszínének 
fejlődéséről tanultak alapján, hogy 
miért van sok zuhatag a földrész 
folyóin! 
Gyűtjsd össze a legjelentősebb 
zuhatagokat! 
Viktória-vízesés kiemelése, legszélesebb 
vízesés a világon.  
Gyűjtsetek vízeséseket Afrikában! Mire 
tudjuk hasznosítani ezeket a természeti 
képződményeket? Hogyan jöttek létre?  

Új ismeret 
szerzése 

Kérdve kifejtés Frontális 
osztálymunka 

Atlasz, 
prezentáció 

5’ Tavak  
Hogyan jöttek létre?  
Tanganyika tó: Földünk 2. legmélyebb 
állóvize.  
Malawi (Nyasza)-tó 
Viktória-tó: Afrika legnagyobb tava 
 
Afrika különleges tavainak megismeré-
se. 

- Nátron-tó 
- Nyos-tó  
- Retba-tó 

 
Csád-tó problémája 
Hogyan változott a területe az elmúlt 
évtizedekben? 
Mivel magyarázható és milyen 
következményekkel járhat a tó vizének 
elapadása? 
Utalás az Aral-tó állapotára.  

Új ismeret 
szerzése 

Kérdve kifejtés, 
tanári magyará-
zat kérdésekkel 

Frontális 
osztálymunka  

Atlasz, 
prezentáció 

5’ 4. Összefoglalás  
Az okostáblához érkeznek a tanulók, 
ahol rögzíteniük kell a kivetített 
topográfiai térképen, az egyik órán 
megismert folyót, míg az osztály másik 
részének ismertetnie kell egy-egy 
információt a folyókhoz kapcsolódóan.  

Rendszerezés, 
ellenőrző 
rögzítés 

Térkép 
kiegészítése 

Frontális 
osztálymunka 

Prezentáció  

1’  5. Házi feladat  
Afrika nagy folyóinak rendszerezése 
vízjárás, torkolattípus, illetve a lefolyás 
iránya meghatározásának 
szempontjából.  

Feladatkijelölés Tanári közlés  Nyomtatott 
segédanyagok 

1’ 6. Értékelés  
Az osztály munkájának értékelése.  

 Tanári közlés   

 
	

	



Mellékletek 

Hova utaznál?  

Ha Afrika… 

1. egyetlen felgyűrődött hegységét szeretnéd látni. 

2. legmagasabb pontjára szeretnél feljutni. 

3. legnagyobb kiterjedésű sivatagi táját szeretnéd megismerni. 

4. egy vetődéssel keletkezett árokrendszerét szeretnéd megnézni. 

5. legalacsonyabb pontjára vagy kíváncsi. 

 

Az Asszuáni-gát előnyei és hátrányai 

Az Asszuáni-gát alapjában véve változtatta meg a térség képét, de nem csak jó irányba. Az építmény szovjet 
gyártású turbinái évente 10 milliárd kilowatt energiát termelnek, működésük kulcsfontosságú az afrikai 
ország ellátása szempontjából. A Nasszer-tó vize az öntözés mellett az elmúlt évtizedekben az ivóvízellátás 
szempontjából is fontos szerepet játszott, az 1984-88 közti száraz években például szudániak millióit 
mentette meg a szomjan halástól. Minden előnye ellenére rengeteg negatív következménye is lett az 
Asszuáni-gát megépítésének. Elsőként a Nílus élővilága szenvedett kárt, amit megéreztek az egyiptomi 
halászfalvakban, és még a Földközi-tenger partvidékén is. Ennél súlyosabb következmény volt azonban, 
hogy a korábbi árterületek elvesztették azt a tápanyagban gazdag iszapot és hordalékot, ami korábban 
évente felfrissítette a termőföldeket. A harmadik probléma az volt, hogy a víz egy megyényi területet 
öntött el, vagyis az ott élő egyiptomiak és szudáni nomádok költözni kényszerültek. (Világjáró Magazin, 
http://vjm.hu/az-asszuani-gat/ ) 

 

 Nílus Niger Kongó Zambézi 

Vízjárás     

Torkolat típusa     

Hova torkollik?     

 


