
Tanítási tervezet 

 

1. Alapadatok 
 

Az óra időpontja: 2023.03.03. 

Iskola, osztály: Németh László Gimnázium,7.osztály 

Iskola neve és címe: Németh László Gimnázium,1131 Budapest  Nővér u. 15-17. 

Tanít: Szoó Dóra Rebeka 

Témakör megnevezése: Az Európán kívüli kontinensek földrajza 

Tanítási egység (téma) címe: Amerika gazdasága 

Az óra (jellemző) típusa: új ismeret szerzése 

 

2. Tantervi követelmények  
 

2.1. A tanítási óra oktatási céljai:  

• Feleleveníteni a diákok tudását Amerikáról 

• Rávezetni a diákokat az összefüggésekre társadalmi és gazdasági szempontból a történelem és a 

világban zajló események kapcsán 

• Rámutatni a gazdaság fontos szerepére a világban 

• Motiválni a tanulókat a csoportmunkán keresztüli tananyag feldolgozására 

 

2.2. A tanítási óra képzési, fejlesztési céljai:  

• Érdeklődés felkeltése a gazdasági folyamatok iránt 

• Fejleszteni a diákok szociális készségeit a csoportmunka és a párosmunkák által  

• A tanulás tanítása a tananyag önálló feldolgozásával, segédanyagok segítségével. 

 

2.3. A tanítási óra nevelési céljai:  

• A közösségbe való tartozás erősítése, az egyéni felelősségvállalás szerepének hangsúlyozása 

• Az egymásra való odafigyelés és egymás segítésének hangsúlyozása 

• Nyitottá tenni őket a világ dolgaira és azok megismerésére 

2.4. Oktatási követelmények:  

a. Fogalmak:  

– új: globalizáció,városfejlődés,városodás,megalopolisz 

– megerősítendő:gazdasági szerkezetek,népességrobbanás 

b. Folyamatok: 

– új: globalizáció 

– megerősítendő: világgazdasági hatalmak 

c. Összefüggések: 

– új: a globalizáció és a világgazdaság függése egymástól 

– megerősítendő: gazdasági szektorok 

d. Megfigyelések, vizsgálatok, kísérletek: 

• videó részlet megfigyelése 

• szöveg értelmezés 

e. Fejlesztendő készségek, kompetenciák (mit, mivel?): 

• kezdeményező készség 

• kommunikációs készség 

• digitális készségek 

f. Főbb tanulói tevékenységek: 

• csoportmunka 

• egyéni munka 

• frontális osztálymunka 

• párosmunka 

 

 



3. Szemléltető és munkaeszközök 
ppt,laptop,füzet,toll,munkafüzet, segédanyagok 

 

4. Felhasznált irodalom 

Tanterv 

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-506010901_1__teljes.pdf 

https://www.otptravel.hu/inspiraciok/usa-25-furcsa-teny-az-usa-rol 

https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7_8_nat2020/lecke_08_003 

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-FOL78MB__teljes.pdf 

 

 

5. Mellékletek jegyzéke  

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-506010901_1__teljes.pdf
https://www.otptravel.hu/inspiraciok/usa-25-furcsa-teny-az-usa-rol
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7_8_nat2020/lecke_08_003
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-FOL78MB__teljes.pdf


  

 IDŐ TARTALOM 

 

 

 

Didaktikai mozzanat 

 

 

ÓRASZERV

EZÉSI MÓD 
MÓDSZER ESZKÖZ 

1. 1-2’  Hiányzók dokumentálása,jelentés     

2. 3-6’ 
Témakör bevezetése mentimeter 

(3765 6702) által 

témafelvezetés frontális 

osztálymunka

/egyéni 

munka 

tanári kérdés mobil 

3. 
6-

15’ 
Amerika térségeinek átismétlése 

meglévő ismeret 
ismétlése 

párosmunka tanári segítség,magyarázat keresztrejtvény, toll 

4. 
15-

18’ 
Ellenőrzés 

feladat ellenőrzése frontális 

osztálymunka 

tanári 
hozzászólás,kiegészítés 

keresztrejtvény, toll 

5. 
18-

30’ 

Amerika körzeteinek megismerése 

és megértése ábra és forrás által 
új ismeret szerzése 

párosmunka tanári segítség,magyarázat ábra, segédanyag, füzet,toll 

6. 
30-

33’ 
Ellenőrzés 

feladat ellenőrzése frontális 

osztálymunka 

tanári 
hozzászólás,kiegészítés 

ábra, segédanyag, füzet,toll 

7. 
33-

38’ 

Amerika gazdasága átfogóan 

videófelvétel által 

új ismeret szerzése frontális 
osztálymunka 

videó nézés 
https://www.youtube.com/watch?v=

gBwYo98snQY 

6. 
38-

43’ 

Videó értelmezésének ellenőrzése 

kahoot által 

új ismeret gyakorlása 
egyéni munka 

tanári 

hozzászólás,kiegészítés 
mobil 

  Maximális terv: új ismeret gyakorlása párosmunka tanári segítség,magyarázat munkafüzet (130.oldal feladatai),toll 

7. 
43-

45’ 
Óra zárása     

 
 
Melléklet: 

https://docs.google.com/document/d/1UycPzQRl3Oj93mjveT-1VuXGfwr1mmsemKt7OXRUBmY/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/document/d/1UycPzQRl3Oj93mjveT-1VuXGfwr1mmsemKt7OXRUBmY/edit?usp=sharing

