
TANÍTÁSI TERVEZET 

 

I. Alapadatok 

időpont: 2021. 05.21. 

helyszín: Kürt Alapítványi Gimnázium, 10.C. 

iskola neve és címe: Kürt Alapítványi Gimnázium, 1117, Budapest, Bogdánfy utca 5/b 

tanít: Péczely Patrik 

témakör: Európán kívüli országok földrajza  

tanítási egység: Az Egyesült Államok földrajza 

óra típusa: új anyag feldolgozó óra 

munkaformák: frontális és páros munka 

 

II. Tantervi követelmények 

• oktatási célok: az USA legfontosabb gazdasági ágainak megismerése, a gazdaság 

átrendeződését befolyásoló okok feltárása, ezzel kapcsolatban a telepítő tényezők 

elmélyítése 

• képzési célok: logikai gondolkodás fejlesztése, forráshasználat és feldolgozás 

módszerének elmélyítése 

• nevelési célok: összefüggések és ok-okozati kapcsolatok meglátása 

• oktatási követelmények: 

o fogalmak: 

új: agyelszívás, multikulturális 

megerősítendő: K+F, telepítő tényező, migráció, működőtőke, technopolisz 

o folyamatok: 

új: területi átrendeződés 

megerősítendő: belső migráció, külső migráció, globális gazdasági szerkezetváltozás 

o összefüggések: 

új: gazdaság szerkezetváltásával együtt járó területi és társadalmi változások 

megerősítendő: a gazdaság fejlődésével járó környezeti hatások 

• megfigyelések, vizsgálatok, kísérletek: - 

• fejlesztendő készségek, kompetenciaterületek:  

o kommunikáció a páros munka során 

o információ szerzési és feldolgozási készség az atlaszhasználat segítségével 

o együttműködési készség a páros munka során 



 

• főbb tanulói tevékenységek: ábraelemzés, atlaszhasználat 

 

III. Szemléltető és munkaeszközök 

ppt, tábla, diagramok, ajánlott olvasmány: https://vilagterkep.atlatszo.hu/2016/11/02/detroit-a-

varos-meghal-a-madarak-kirepulnek/ 

 

IV. FELHASZNÁLT IRODALOM 

- Földrajz 10. (OFI, 2018) 

- Földrajzi atlasz középiskolásoknak (OFI, 2021) 

- https://vilagterkep.atlatszo.hu/2016/11/02/detroit-a-varos-meghal-a-madarak-kirepulnek/ 

- https://www.tisztajovo.hu/fogalomtar/los-angeles-tipusu-fustkod 

V. MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 

1. számú melléklet: a tanórán felhasznált diák  

https://vilagterkep.atlatszo.hu/2016/11/02/detroit-a-varos-meghal-a-madarak-kirepulnek/
https://vilagterkep.atlatszo.hu/2016/11/02/detroit-a-varos-meghal-a-madarak-kirepulnek/
https://vilagterkep.atlatszo.hu/2016/11/02/detroit-a-varos-meghal-a-madarak-kirepulnek/
https://www.tisztajovo.hu/fogalomtar/los-angeles-tipusu-fustkod


VI. Az óra menete 

idő az óra menete 
didaktikai 

mozzanat 

didaktikai 

módszer 
munkaforma eszköz 

-’5 

- asszociációs játék – Kinek mi jut eszébe 

ha meghallja: „USA” 

A kapott válaszokat felírom, a következő 

órán azokból az aspektusokból közelítem 

meg a témát, amelyek őket érdeklik 

bemelegítés kérdés – válasz frontális  

-’8 

- az USA alapadatai, első kétszáz évének 

gazdasági szempontú eseményei (2. és 3. 

dia) 

új anyag 

szerzése 
tanári közlés frontális ppt 

-’13 

- a gyors ütemű fejlődés okainak feltárása, 

ezen keresztül az agyelszívás fogalmának 

megértése, definiálása, K+F fogalom 

átismétlése 

- Hogyan lett a világ vezető hatalma? 

(válaszok után a dia szövege kattintásra 

beúszik) 

- Mi az az agyelszívás? (a válaszok 

felkerülnek a táblára, majd a dia szövege 

kattintásra beúszik (4. dia) 

új anyag 

szerzése 
kérdés – válasz frontális ppt, tábla 

-’20 

- ábraelemzés – tankönyvben található ábra 

elemzése 

- Értelmezzétek a gazdasági 

összefüggéseket! 

- A padtársak közösen dolgoznak, a 

válaszaikat leírják a füzetbe. Az idő 

leteltével a társak közül az egyik felolvassa 

a meglátásaikat. A meglátott 

összefüggések megerősítésem, a 

kihagyottakra szóban rávilágítok. (5. dia) 

ismétlés ábraelemzés páros munka ppt, tábla 

-’30 

- a multikulturális szó jelentésével 

kapcsolatos asszociációk összegyűjtése a 

táblán, majd a meghatározás kattintásra 

beúszik 

- a népesség területi átrendeződésének 

szakaszainak ismertetése, a kiváltó okok 

közös feltárása (kérdés: Melyek lehettek 

azok az okok, amelyek miatt az emberek 

elhagyták a lakhelyüket? – a válaszok 

összegyűjtése után a dia szövege 

kattintásra beúszik. Az adott és a kapott 

válaszok összevetése szóban. (6. dia) 

új anyag 

szerzése 

tanári közlés, 

kérdés – válasz 
frontális ppt, tábla 

-’35 

- Detroit város példáján keresztül a 

rozsdaövezet történetének bemutatása (7. 

dia) 

a működőtőke fogalmának átismétlése 

(befektető által, egy vállalkozás 

működtetéséhez adott pénzösszeg. 

új anyag 

szerzése 
tanári közlés frontális 

ppt, 

ajánlott 

olvasmány 

ismertetése, 

tábla 



működőtőke esetében nem csak pénzt, 

hanem gyakran szakértelmet és kapcsolati 

tőkét is biztosít a vállalkozó) – felkerül a 

táblára 

-’45 

- a nyugati part legnagyobb városainak 

megkeresése az atlaszban (Seattle, San 

Francisco, Los Angeles, San Diego – 

felkerülnek a táblára) 

- Mi az a technopolisz? (olyan település, 

ahol egyszerre található meg a gazdasági 

és tudományos valamint a mindennapi 

élethez szükséges feltételek. gyakran 

egyetemek közelében jönnek létre.) – 

felkerül a táblára 

- nevezetes Szilícium-völgyhöz köthető 

cégek megnevezése (HP, Apple, eBay, 

Facebook, Prezi) – felkerülnek a táblára 

- Los Angeles légszennyezettségi 

problémájának ismertetése (8., 9. dia) 

új anyag 

szerzése 

tanári közlés, 

atlaszhasználat 

frontális és 

egyéni 

munka 

ppt, atlasz, 

tábla 

 

VII. Mellékletek 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


