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Bemutatómunka tervezete távoktatáshoz 
 
 
 

 

A foglalkozás/feladatcsoport/munkafázis (a későbbiekben távoktatási modul) időpontja: 2020. 
április 29. (szerda) 

 
Célcsoport (iskola neve, címe, osztály): Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium, 
Budaörs, Szabadság út 162. 9/b 

 
A távoktatási modul összeállítója: Sigmond Zsófia 

 
Témakör megnevezése: A földrajzi övezetesség 

 
Távoktatási modul címe / téma megnevezése: Az egyenlítői öv; Az átmeneti öv és a 
monszunvidék; A sivatagok világa; A meleg mérsékelt övben; A valódi mérsékelt övben; A hideg 
mérsékelt öv és a hideg övezet 
 

 
1. Tantervi követelmények 

 
1.1. A távoktatási modul oktatási céljai:  

- Az egyes éghajlatok jellemzése: hőmérséklet, vízrajz, növény- és állatvilág, talaj és 
felszínformálás, gazdálkodási mód, környezeti szemlélet az éghajlaton belül 

- Mivel a tematikai egységgel már találkoztak korábban a tanulók, tanulták általános 
iskolában, és főleg az akkori tudáselemeket ismétlik át, kiegészítve pár új 
fogalommal, összefüggéssel, ezért alkalmazom a játékosabb tudásszerzést.  

- A következő feladat anyaga az lesz, hogy az elkészült szabadulószobát minden 
diáknak meg kell oldania. 

 
1.2. A távoktatási modul képzési-fejlesztési céljai:  

- Gyakorolni az algoritmust, mellyel a különböző földrajzi övezeteket jellemezzük 
- Természettudományos kompetencia fejlesztése az ok-okozati kapcsolatok 

feltárásával 
- Diagramelemzés 
- Digitális kompetencia fejlesztése 
- A fenntarthatóság és a környezeti szemlélet kialakítása  
- Szociális kompetencia fejlesztése a csoportmunka által 
- Rendszerszemlélet erősítése 

 
1.3. Oktatási követelmények 

a. Fogalmak:  
- új fogalmak: trópusi vörösföld, őserdő, csuszamlás, fajokban gazdag növénytársulás, 

mahagóni-ében-teakfa, szavannatalaj, monszunerdő, állatrezervátum, 
jövevényfolyó, hűvös parti sivatag, váztalaj, babérerdő, sárgaföld, terra rossa 

- megerősítendő fogalmak: éghajlati övezet, éghajlati öv, terület, vidék, éghajlat, 
időjárás, forró övezet, egyenlítői öv, átmeneti öv, térítői öv, egyenlítői éghajlat, 
szavannaéghajlat, forró övezeti sivatagi éghajlat, monszun vidék, forró övezeti 
monszun éghajlat, mérsékelt övezet, meleg mérsékelt öv, mediterrán terület, 
monszun terület, mediterrán éghajlat, mérsékelt övezet monszun éghajlat, valódi 
mérsékelt öv, óceáni terület, mérsékelten szárazföldi terület, szárazföldi terület, 
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szélsőségesen szárazföldi terület, óceáni éghajlat, nedves kontinentális éghajlat, 
száraz kontinentális éghajlat, mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat, hideg mérsékelt 
öv, tajga éghajlat, hideg övezet, sarkköri öv, sarkvidéki öv, tundra éghajlat, 
állandóan fagyos éghajlat, egyenletes és ingadozó vízjárás, esőerdő, hagyományos 
gazdálkodás, ültetvényes gazdálkodás, legelőváltó gazdálkodás, nomád állattartás, 
oázis, oázisgazdálkodás, napenergia, aprózódás, mállás, keménylombú erdő, 
lombhullató erdő, barna erdőtalaj, mezőségi talaj, füves mezőség, időszakos 
vízfolyás, árasztásos művelés, jégtakaró, erdőgazdálkodás, örök fagy,   

b. Folyamatok:  
- új folyamatok: pálmaolaj-termesztés 
- megerősítendő folyamatok: felmelegedés, talajerózió, elsivatagosodás, 

túllegeltetés, szikesedés  
c. Összefüggések:  

- új összefüggések: esőerdő felégetése, ásványkincsek feltárása, Száhel-öv,   
- megerősítendő összefüggések: erdőirtás, passzátszél-rendszer, nyugatias 

szélrendszer, monszun szél, sarki szelek, tenger és szárazföld eltérő felmelegedése,  
d. Fejlesztendő készségek, kompetenciák:  

- természettudományos kompetencia (az algoritmus alkalmazása) 
- tanulási kompetencia fejlesztése 
- digitális kompetencia fejlesztése 
- a fenntarthatósági szemlélet kialakítása/erősítése (pálmaolaj, erdőirtás, fakitermelés) 
- értő olvasás (tankönyv, mint segédlet)   

 
1.4. Főbb tanulói tevékenységek: 

- diagramelemzés, digitális kutatómunka, tankönyvi szövegértelmezés, 
produktumkészítés, ellenőrző feladat (tankocka) készítése, kooperáció, kollaboráció 

 
1.5. A tanulástámogatási módszerek a távoktatási modulban: 

- Google Diák, LearningApps, Google Form, Prezi, Microsoft Teams 

 
2. Távoktatási modul formájának, felületének 
megnevezése:  
Google Tanterem 
 

  
3. Felhasznált irodalom  

- Arday István – Buránszkiné Sallai Márta – Dr. Makádi Mariann – Dr. Nagy Balázs – Sáriné 
Dr. Gál Erzsébet: Földrajz 9. (OFI) 

- Földrajz kerettanterv az általános iskola 7-8. osztálya számára 
- Földrajz kerettanterv a gimnázium 9-10. osztálya számára 

 

4. Mellékletek jegyzéke 
 

- Kiadott feladatlap  
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    A távoktatási modul konkrét terve    
 

         
 

 Időtartam   A távoktatási modul menete / kiadott feladatok   
Eszköz / link 

 
 

 
(perc) 

  
és elvárt megoldások 

   
 

       
 

 1 nap  AA 13 csop 
8 darab 4 fős és 1 darab 5 fős csoportba 

rendeződés, témák megkapása 
 Google Táblázatok   

         

 5 nap   
A közös produktum elkészítése, a kutatómunka 

(csoportmunka) 
 Google Diák   

         

 1 nap   Az egyéni kvíz elkészítése (tankocka)  LearningApps.com   

       
  

 3 nap   A szabadulószoba elkészítése  Google Form 

         

 
 
 
          

A távoktatási modul fejlesztő értékelési módja 

 

Amióta digitális munkarendet alkalmazunk, a diákokat pontrendszerben értékelem. Eddig 5 

feladatot adtam ki nekik és nagyon bevált ez az értékelési mód. Minden egyes feladatnál pontot 

adtam arra, hogy elkészültek a feladattal és további pluszpontokat lehet szerezni a szorgalmi 

feladattal vagy az igényes, ötletes megoldásokkal. Az értékelési mód egyik előnye, hogy nem az 

alapján kapnak pontokat a diákok, hogy mit nem tudnak, hanem a szorgalmuk és a 

tevékenységük határozza meg, hányast kapnak év végén. Az a tanuló, aki mindegyik feladatot 

elkészíti, nem kaphat rosszabb jegyet, mint félévkor és az a tanuló, aki a szorgalmikkal és a 

kiemelkedő megoldásaival több pontot szerez, mint a minimum, jobb jegyet kap a félévinél.  

 Az értékelés másik előnye, hogy a diákok folyamatosan visszajelzést kapnak a 

munkájukra és nem csak egyszer-egyszer adnak számot a tudásukkal. Így a kapcsolatunk 

személyesebb, mindenkinek egyesével visszaírok, hogy köszönöm a feladatát, és ha esetleg 

nem kapta meg a teljes pontszámot, mit hiányolok a munkájából. Az eddig öt feladat során 

talán ha maximum 5 tanuló nem készítette el épp az adott beadandót, de ebben a rendszerben 

nem kell utánajárni a diáknak, mikor csinálja meg a feladatot, hiszen ő maga határozza meg, 

hány pontot szeretne év végén és ez alapján hányas osztályzatot szeretne.  

A jelen feladatban összesen 22 pontot lehet kapni, ami így áll össze: 

- 5 pont jár alapból, hogyha elkészültnek a produktummal és a kvízzel.  

- 3 pont jár a produktumra, a külalakra, minőségre. 

- 2 pont jár a képekre, megfelelő mennyiségű-e, esztétikailag illik-e az elkészült 

produktumhoz. 

- 3 pont jár a lényegkiemelésre, hogy ne egész mondatokat írjanak, hanem 1-2 szót. 

- 3 pont jár a helyesírásra, elütésekre. 

- 3 pont jár a kvíz minőségére. 

- 3 pont a földrajzi tartalomra a produktumban. 

 

A feladat elkészítésére 10 napot kapnak a diákok, így van idejük megtervezni a folyamatot, 

konzultálni egymással és elkészíteni a kapcsolódó kvízt. Az elkészült feladatokat átnézem, 

mindegyikre külön visszajelzést írok és lepontozom, majd elküldöm a mentoromnak, hogy 
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egyetért-e velem. A tanulóknak 5 napjuk van arra, hogy megtervezzék a folyamatot, 

konzultáljanak velem arról, mit terveznek és elkészítsék a produktumot. Újabb 1 napjuk van 

elkészíteni a tankockát, majd az utolsó, szabadulószobás csoportnak 3 napja van befejezni az 

osztály közös munkáját, a szabadulószobát. Minden részfolyamatról visszajelzést küldenek a 

Google táblázaton keresztül.  

 Végül reflexiót kérek a diákoktól, hogy tetszett nekik ez a feldolgozási forma. Mint 

minden feladat a digitális oktatás során, ez is új elem és újdonság számomra és a tanulók 

számára is, nem biztos, hogy tetszik nekik ez a megoldási forma, nem biztos, hogy hatékony lesz 

ez a tanulási folyamat, ez csak utólag fog kiderülni, ha ők is visszajeleztek és én is látom, milyen 

megoldások születnek.  
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Mellékletek (Feladatlap)                          
 
 

Kedves Diákok! 
 

Ezúton küldöm az új feladatot, amely a földrajzi övezetességen belül a különböző 

éghajlatokkal foglalkozik. A munka során először csoportokban fogtok dolgozni, majd egy 

közös kvízt kell elkészítenetek. Végül, ha minden csoport befejezi a munkáját, egy közös 

szabadulószobában találjátok magatokat. A beküldendő feladat során 22 pontot 

gyűjthettek, amik így jöhetnek össze:  

- 5 pont jár alapból, hogyha elkészültök a produktummal és a kvízzel.  

- 3 pont jár a produktumra, a külalakra, minőségre. 

- 2 pont jár a képekre, megfelelő mennyiségű-e, esztétikailag illik-e az elkészült 

produktumhoz. 

- 3 pont jár a lényegkiemelésre, hogy ne egész mondatokat írjanak, hanem 1-2 szót. 

- 3 pont jár a helyesírásra, elütésekre. 

- 3 pont jár a kvíz minőségére. 

- 3 pont a földrajzi tartalomra a produktumban.  

 

1. feladat 

Rendeződjetek 8 darab 4 fős és 1 darab 5 fős csoportba, a küldött linken pedig írjátok be 

magatokat, kikkel lesztek (google táblázat). A 9 csoportból 8 egy földrajzi éghajlaton fog 

dolgozni; az utolsó, 4 fős csoport pedig a végső feladatot, a szabadulószobát készíti el. Erre 1 

napotok lesz. 

 

2. feladat 

Egy kivételével minden csoport kapni fog egy éghajlatot, aminek a jellemzésén közösen kell 

dolgoznotok, az elkészült munkátokat pedig egy produktumon keresztül bemutatni. Ez lehet 

Google Diákon keresztül vagy Preziben, de készíthettek plakátot, posztert is, amelyik nektek 

tetszik. Ha találtok jó kisfilmet, azt is bele lehet vágni, de rajzolhattok saját ábrát is, amit 

beleillesztetek a poszterbe. Szabad kezet kaptok. A csoportotok mellé fogom írni az éghajlatot, 

amivel dolgoznotok kell.  

- egyenlítői éghajlat: 4 fő 

- szavannaéghajlat: 4 fő 

- forró övezeti sivatagi és mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat: 4 fő  

- forró övezeti monszun éghajlat és mérsékelt övezeti monszun éghajlat 4 fő,  

- mediterrán éghajlat: 4 fő,  

- száraz kontinentális éghajlat, nedves kontinentális éghajlat és óceáni éghajlat: 5 fő,  

- tajgaéghajlat: 4 fő  

- tundraéghajlat, állandóan fagyos éghajlat: 4 fő 

 

3. Kötelező elemek: Felsorolom azokat az elemeket, amelyeket érintenetek kell a jellemzés 

során. Használhatjátok az internetet és a tankönyvet is segítségül.  
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- Melyik övezetbe és melyik övbe tartozik az éghajlat? Melyik terület vagy vidék 

jellemző éghajlata? Mekkora a napsugarak beesési szöge? 

- Hol található ilyen éghajlat? Térkép, példa (város) 

- Éghajlatra jellemző diagram a climatecharts.net oldalról 

- Diagramjellemzés: évszakok, hőmérséklet és csapadék/vízjárás alapján 

- Milyen a vízjárás, 1-2 folyó a területen 

- Jellemző növényzet: képek, fajok, növényvilág jellemzése 

- Állatvilág jellemzése, képek, példák 

- Talaj és felszínformálás: milyen problémákat tud ez okozni (képek) 

- Gazdálkodási módok: képek, jellemzés 

- Hogyan élnek ott az emberek? Lakóházak, öltözködés stb… (kép) 

- Környezeti problémák az éghajlaton, okok és következmények (megoldás, ha van) + 

képek 

 

4. feladat 

Miután elkészítettétek a közös produktumot, csináljatok egy tankockát az adott éghajlatról. A 

tankocka bármelyik fajtáját használhatjátok, de ne válasszátok ugyanazt, minden csoportnak 

különbözőt kell készítenie (a táblázatba írjátok be a tankocka fajtáját). Ha azóta elfelejtettétek a 

jelszótokat vagy problémátok lesz a bejelentkezéssel, szóljatok és megoldjuk! 

 

5. feladat: Szabadulószoba 

Az osztály 4 tagja az elkészült tankockákat beleilleszti egy szabadulószobába. A körítés 

kapcsolódjon a fenntarthatósághoz, a környezeti szemlélethez, 5 napotok van arra, hogy 

kitaláljátok a helyszínt és a történetet, és hogy képeket keressetek hozzá. Ne csak a 

tankockákat tartalmazza a szoba, rakjatok bele más feladatot is, legyen hasonló, mint a 

vízburok összefoglalása. Ha kérdésetek van az elkészítésről, szóljatok.  

 

 

 

Jó munkát nektek, bármi van, keressetek ☺ 

SZs 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://climatecharts.net/

