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Óravázlat
1. Órakezdés (’5)
Adminisztrációs feladatok elvégzése és a projektor, valamint órai anyag előkészítése.
2. Bevezetés az órai anyaghoz (’10)
Az óra témájának ismertetése, feladatlapok kiosztása a tananyag nyomonkövetéséhez.
A történet címe: Utazás az Öböl-régió országaiban

Rövid történet
Laci egy elfoglalt pilóta, aki Európa és Észak-Amerika
között vezeti egy légitársaság repülőit. Szeret utazni és
kíváncsi a világra, ezért választotta ezt a szakmát. Így
minden évben, amikor egy hónapos szabadságra megy,
olyan földrészre, kontinensre utazik, ahol munkája során
nem járt, így válnak az Öböl-államok is úticéljává.
Gábor, a történetben idegenvezető egy utazási irodánál dolgozik, amik főleg Afrikába és
Ázsiába szerveznek utakat. Őt fogadja fel Laci, hogy kísérje el utazására és ossza meg
tapasztalatait és ismereteit a térség államairól.

3. Helyszín meghatározása, térben való tájékozódás (’10)
Bahrein, Kuvait, Katar, Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia és Omán elhelyezése a térképen.
Miért nevezik egyszerűsítve ezeket az államokat Öböl-országoknak?
Mi jellemzi mindegyiket? Mik a legfontosabb különbségek?
Laci arra keresi a választ először, miről tudja majd könnyen megjegyezni a sok államot, ahova a
következő hónapban ellátogat és mi az, ami mindegyikben közös.
Gábor mint segítőkész és háttérismerettel rendelkező idegenvezető, próbál minél több választ
adni ezekre a kérdésekre.

Perzsa-öböl menti arab olajállamok exportjÁNAK nagy részét a kőolaj adja.
Az államnyelv mindegyikben az arab. A fő vallás az iszlám (> 80%).
Az államformák különbözőek, bár mindegyik valamilyen monarchia.
Népességszámuk eltérő, főleg az államok méretei miatt.
Kuvaitban a legkisebb az átlagéletkor, itt a 60 évet sem éri el, míg a többi államban 70 év
felett van mind a férfiaké, mind a nőké.
Bahrein az egyedüli szigetország, 4 nagy sziget alkotja és Szaúd-Arábiával híd köti össze.
Katarban a közút hálózat fejlett, de nincs vasúthálózat.
Omán a kalandturizmusáról lett ismert.
Az Egyesült Arab Emírségekben van a F1 Abu-dhabi nagydíja.
Szaúd-Arábia Mekkáról és a Kába-szentélyről vált ismertté.
4. Szabadidő eltöltés és turizmus (’15)
Miután az országok fő jellemzőiről Gábor mindent elmondott Lacinak a repülőgép leszállt a
Medina repülőtéren, Szaúd-Arábiában.
Mielőtt még sajnálnánk őket, HOGY HÁNYSZOR
kellett átszállniuk és mennyi órát repüléssel tölteni,
nézzünk utána!
Azonban ne felejtsük el, megérkeztek utasaink, így
elkezdődik a térség valódi megismerése.
De milyen nevezetességekkel és érdekességekkel is
találkoznak?
Internet és okoseszköz segítségével az osztály
megkeresi a repülési időt és lehetőségeket!

Közvetlen járattal 2 h 15 m és 2 h 30 m között van a menetidő.
Nevezetességek, amiket felkeres Gábor és Laci:

5. Az óra zárása (’5)
Az óra értékelése. A felmerült kérdések megvitatása.

