Online tárlatvezetés
A Dél-Alföld régió földrajza
Készítette: Nagy Noémi, földrajz tanárszakos hallgató, osztatlan tanárképzés, 2018
Az online tárlatvezetés elkészítéséhez a Google Webhelyek nevű oldalt használtam, amelyhez a
Google Drive-ban férhetünk hozzá. Könnyedén megosztható tanulóinkkal, valamint könnyedén
kezelhető, átlátható honlap készíthető. Célom az volt, hogy a diákok részletesen
megismerkedjenek a Dél-Alföld régióval. A weboldalon több menüpont került létrehozásra,
amelyek böngészése során betekintést nyerhetnek a régió földrajzi fekvésébe, természeti
adottságaiba, népesség- és településföldrajzi sajátosságaiba, valamint gazdaságába. A
menüpontokon belül általános információkkal találkozhatnak, megadott szempontokkal és
különféle tematikus térképekkel, ami alapján információt gyűjthetnek. A résztémák
tanulmányozása közben egy feladatlapot kell kitölteniük, amely során a megadott táblázatba kell
kigyűjteniük a régióról megszerzett ismereteket.
A feladat elvégzéséhez a tanulóknak szükségük lesz internetre, számítógépre vagy okostelefonra.
Az általam elkészített weboldal itt található:
https://sites.google.com/view/dl-alfldrgi/f%C5%91oldal
Feladatlap letölthető az alábbi link segítségével:
https://docs.google.com/document/d/1f0Kmz4yTVXt9E0B29DhV5uWPZNdGPWiaS6Eb5MK0ZQ/edit?usp=sharing
Megoldás
Dél-Alföld régió
Alkotó megyéi
A régió határai
Nagy- és középtájai
Évi
középhőmérséklete
Csapadékmennyiség
Talajai

Terület
Népesség
Népsűrűség
Települések száma
Városok száma

Általános információk/adatok
Egyéb régiókhoz viszonyítás
Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye
Szerbia, Románia, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Baranya, Tolna, Fejér
megye
egészében az Alföldön, Körös–Maros köze, Duna menti-síkság, Duna–Tisza közti
síkvidék, Bácskai-síkvidék, Alsó-Tisza-vidék, Berettyó–Körös-vidék
10-11 °C; >11 °C
a magyarországi átlagnak megfelelő,
déli része kicsit melegebb
500–600 mm
északi részén kevesebb csapadékmennyiség, déli részén csapadékosabb
mészlepedékes csernozjomok,
nagyon vegyes
csernoz-jom jellegű homoktalaj,
futóhomok, öntéstalajok, lápos réti
talajok
18 339 km²
az ország legnagyobb kiterjedésű
régiója
1 279 480 fő
az ország 3. legnépesebb régiója
2
69,8 fő/km
népsűrűsége a Dél-Dunántúl után a
legalacsonyabb
254
országos viszonylatban a legalacsonyabb egy régión belül
47
az Észak-Alföld után a második legvárosiasabb régió

Megyei jogú városok
Mezőgazdasági
terület
Országos szinten
jelentős termesztett
növények
Országos szinten
jelentős tenyésztett
állatok
Ipari termelés
mértéke
Turisztikai
látványosságok

Kecskemét, Békéscsaba, Szeged, Hódmezővásárhely
1 203,4 ezer hektár
a régiók között a legtöbb
mezőgazdasági területtel rendelkezik
szőlő, kukorica, burgonya

sertés

1847,8 milliárd Ft

a 2. legkisebb az országban

Cifra Palota, Kalocsai székesegyház, Gyulai vár, Szegedi Vadaspark, Dóm tér

