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funkciója
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Ismeretanyag

5. évfolyam, 1. félév
1.

Magyarország elhelyezkedése és általános jellemzői

Előzetes ismeretek felmérése:






Információk gyűjtése, rendszerezése és
értelmezése

Országismeret
 Térképek, térképfajták, digitális
Tájékozódás hazánk térképén A tanultak és saját tapasztalatok felhasztérképek
Megyék és megyeszékhelyek nálása új feladathelyzetekben.
 A Föld – Európa – Magyarország
Fő folyók és hegységek
Saját turisztikai tapasztatok
Hazánk, mint turisztikai célterület:

Kapcsolódási pontok felismerése a
különféle szaktárgyakhoz:






Topográfiai alapismeretek, tájékozódás a
térképeken, méretarányok jelentősége:



Természetismeret
Történelem
Irodalom
Ének-zene
Rajz- és vizuális kultúra





Alapvető tájékozódás a földgömbön
és a térképeken

Általános jellemzők (terület, főváros, turisztikailag legismertebb
térségek
Szomszédos országok és határokon átnyúló turisztikai attrakciók
(pl. Duna, Tisza, Északi-középhegység, Aggtelek, Fertő-tó)
Legismertebb látnivalóink

Híres magyarok a különféle tudományokban és művészetekben:

Szomszéd országok, kapcsolódási
pontok felismerése (pl. közös folyók,
hegyláncok).





Motiváció, érdeklődés felkeltése az
ország aktív megismerésére.
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Földrajztudósok
Nobel-díjasok
Hazánk az irodalomban és egyéb
művészetekben

Óra
2.

Az óra témája vagy
funkciója
Magyarország földrajzi tájegységei és
települési infrastruktúra rendszere
A szűkebb lakókörnyezet megismerése

Célok, feladatok
Előzetes ismeretek felmérése

Fejlesztési terület
Térbeli tájékozódás fejlesztése



Domborzati formák és jellem- Térképolvasás, irányok, távolságok, hoszszak, nagyságrendek megnevezése, becszőik
lése.
 Településtípusok és jellemzőik
A tanultak felhasználása új feladathelyAz egyes településtípusok- és domzetekben.
borzati formák közötti különbségek
Lakókörnyezetünk természeti és kulturáaktív felismerése
lis értékeinek, egyediségének felfedeSaját lakókörnyezet elhelyezése az or- zése, megismerése.
szágon belül és legfőbb jellemzőinek
A környezet szépsége, az emberi kultúbemutatása.
rák fenntarthatósága és a benne élők
Lakókörnyezet aktív megismerése és testi-lelki egészsége közti összefüggések
földrajzi jellegzetességeinek meghatá- megjelenítése.
rozása.

Ismeretanyag
A vonzerők csoportosítása



Ember alkotta vonzerők
Természeti vonzerők

Az egyes domborzati formákra jellemző
turisztikai lehetőségek




Alföld
Dombság
Középhegység

Az egyes településtípusokra jellemző turisztikai lehetőségek




Szórványtelepülések (majorságok,
tanyák, farmok)
Falvak
Városok

Lakókörnyezet legfontosabb jellemzőinek
meghatározása.
Lakókörnyezetünk, mint turisztikai vonzerő.
3.

Kerékpártörténet

A kerékpár fejlődéstörténetének bemutatásával érdeklődés felkeltése a
kerékpáros jármód iránt.

Motiválás a jármód megismerésére, kipróbálására.
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A kerékpár és elődei:



célérifer
futókerékpár

Óra

Az óra témája vagy
funkciója

Célok, feladatok
A mai kerékpár kialakulásához nélkülözhetetlen találmányok megismerése, bemutatása.
Az egyes újítások jelentőségének felismerése, érvelés elterjedésük mellett.
A kerékpár magyarországi elterjedése, a magyar kerékpárgyártás történetének megismerése.

Fejlesztési terület
A tudomány és technika fejlődése, valamint a történelmi korszakváltások közötti kapcsolat ismertetése egy-egy
példa alapján.
Tudománytörténeti jelentőségű felfedezések, találmányok, felismerések és eljárások megismerése.
Információk gyűjtése adott témához segítséggel.

Ismeretanyag



velocipéd
kerékpár

A kerékpár fejlődéséhez szükséges találmányok felfedezése és elterjedése:




makadám- és aszfaltburkolat feltalálása és elterjedése
gumi feltalálása (Goodyear)
pneumatikus gumitömlő feltalálása (Dunlop)

Események, személyek, tárgyak csoportosítása korok szerint.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek:
a közlekedés és szállítás különböző korokban
Honismeret:
magyar kerékpáripar megismerése
4.

Kerékpártípusok, a
kerékpár és ajánlott
kötelező felszerelé-

Az alapvető kerékpártípusok megismerése, adott felhasználási területre
ajánlott kerékpár kiválasztása.

Gyakorlati ismeretek szerzése (jármódok Kerékpártípusok:
és hozzájuk kapcsolódó eszközök, szer városi kerékpár
számok ismerete, használata).
 trekking kerékpár
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Óra

Az óra témája vagy
funkciója

Célok, feladatok

sei, a kerékpár beállí- A kerékpár felszerelése a KRESZ által
tása, kerékpározásra előírt, illetve ajánlott felszerelésekkel
alkalmas ruházat
– a felszerelések megismerése, az előírások értelmezése (miért van szükség
az előírt felszerelésekre?).
A megfelelő méretű kerékpár kiválasztása, a kerékpár megfelelő beállítása.
A kerékpározásra alkalmas ruházat,
kerékpáros védőfelszerelések megismerése, helyes használata.

Fejlesztési terület
Matematika:
összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés; különbözőségek, azonosságok
tudatosítása, megállapítása, jelölése

Ismeretanyag




versenykerékpár
mountain bike kerékpár
speciális felhasználásra tervezett
kerékpárok (BMX, triál, DH, stb.)

Technika és életvitel:
Megfelelő kerékpár kiválasztása:
A kerékpáros közúti közlekedés KRESZ
 tervezett felhasználási terület kiszerinti szabályai, eszközrendszere (külöválasztása
nös tekintettel a kötelező felszerelé megfelelő méret kiválasztása
sekre).
Testnevelés és sport:
szabadtéri és alternatív sportok.

A kerékpár kötelező felszerelései a vonatkozó kormányrendelet alapján.

Kerékméret, vázméret.
Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett
és az aktuálisan végzett tevékenységgel
Kerékpáros ruházat, kerékpáros fejvédő.
kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra.
5.

A kerékpár, mint közlekedési eszköz,
sporteszköz és szabadidős eszköz

Az egyes közlekedési ágazatok (közút,
vasút, hajózás, repülés) környezet védelmi szempontú besorolása. A közlekedés, mint fontos gazdasági ágazat,
környezetkímélő alternatívák (különös tekintettel a kerékpárra) megismerése.

Motiválás a jármódok megismerésére, ki- Károsanyag-kibocsátás, környezetszenypróbálására, az ország alternatív módon nyezés, környezetvédelem.
történő felfedezésére.
Közösségi közlekedés, egyéni közlekedés.
A „zöld” közlekedés módozatainak megismerése, a környezetkímélő, aktív
jármódok hasznosságának megismerése.
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Óra

Az óra témája vagy
funkciója

Célok, feladatok
Az egyéni döntés fontossága a közlekedési módok kiválasztásánál.
Közlekedési, sportcélú és szabadidős
kerékpározás megkülönböztetése.
A kerékpár elhelyezése napjaink közlekedésében, a sportban, és turisztikai lehetőségként.

Fejlesztési terület

Ismeretanyag

Környezettudatosságra és
egészséges életmódra nevelés.

A kerékpár, mint közlekedési eszköz (a kerékpáros, mint járművezető), mint sporteszköz, mint szabadidő eltöltését szolgáló
A fenntarthatóságot segítő életvitel meg- eszköz.
ismerése, gyakorlása a mindennapokban.
Az anyag- és energiatakarékos szemlélet,
életmód megalapozása.

Helyi természet- és környezetvédelmi
problémák felismerése, a természeti érA jármódok élettani és szellemi hasz- tékek megőrzéséért, a táj értékeinek vénossága, fontosságuk, hasznuk napja- delméért, megóvásért érzett felelősséginkban – példák gyűjtése.
vállalás megalapozása.

6.

Kerékpáros turizmus

Kerékpáros jármód néhány központjának megismerése:





nagy tavaink (Balaton, Tiszató, Fertő-tó, Velencei-tó)
EuroVelo kerékpárutak (EV6 –
Duna-menti kerékpárút, EV11
– Tisza-menti kerékpárút,
EV13 – Vasfüggöny-kerékpárút)
hegyvidék

Motiválás a jármódok megismerésére, ki- Jármódközpont (kerékpáros központ), kepróbálására, az ország alternatív módon rékpáros infrastruktúra, kerékpárosbarát
történő felfedezésére.
települések.
Az ismert tér fokozatos kitágítása.
Tájékozódás a lakóhelyen, valamint annak szűkebb és tágabb környezetében.

Európai kerékpárút-hálózat – EuroVelo.

Kerékpártúra – egyéni túrák, családi, baráti túrák, szakosztályi, egyesületi túrák,
A Kárpát-medence természeti és kulturá- teljesítménytúrák, túraversenyek.
lis értékeinek, egyediségének felfedezése, megismerése.
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Óra

Az óra témája vagy
funkciója

Célok, feladatok


7.
8.

Ismerkedés a lovas
jármóddal
Ismerkedés a lovas
jármóddal

9.

Ismerkedés a lovas
jármóddal

10.

Ismerkedés a lovas
jármóddal

11.

Ismerkedés a gyalogos jármóddal

12.

Ismerkedés a gyalogos jármóddal

13.

Ismerkedés a gyalogos jármóddal

14.

Ismerkedés a gyalogos jármóddal

15.

Ismerkedés a vizes
jármódokkal

Fejlesztési terület

Ismeretanyag

alföldi jellegű táj

A jármódokhoz tartozó példakép értékű magyar (és külföldi) személyiségek teljesítményeinek megismerése a
múltból és a jelenkorból (pl. Országos
Kerékpáros Körtúra teljesítői).
A lovas jármód megismertetése a ta- Lovas jármód által kidolgozott négy tannulókkal a lovas jármód által kidolgo- órányi ismeretanyag alapján.
zott négy tanórányi ismeretanyag
alapján.

A gyalogos jármód megismertetése a
tanulókkal a gyalogos jármód által kidolgozott négy tanórányi ismeretanyag alapján.

Lovas jármód által kidolgozott négy tanórányi ismeretanyag alapján.

Gyalogos jármód által kidolgozott négy
tanórányi ismeretanyag alapján.

Gyalogos jármód által kidolgozott négy
tanórányi ismeretanyag alapján.

Vizes jármódok által kidolgozott négy
tanórányi ismeretanyag alapján.

Vizes jármódok által kidolgozott négy tanórányi ismeretanyag alapján.
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Óra

Az óra témája vagy
funkciója

16.

Ismerkedés a vizes
jármódokkal

17.

Ismerkedés a vizes
jármódokkal

18.

Ismerkedés a vizes
jármódokkal

Célok, feladatok

Fejlesztési terület

Ismeretanyag

A vizes jármódok megismertetése a
tanulókkal a vizes jármódok által kidolgozott négy tanórányi ismeretanyag alapján.

5. évfolyam, 2. félév
19.

Kerékpár felszereltségére, illetve a kerékpárosra vonatkozó
szabályok

Előzetes tudás:
magatartásformák, szabályok, viselkedési normák különböző helyzetekben;
a társas együttlét alapvető viselkedési
szabályainak ismerete.

A munkában, a környezetben, a közleke- Kötelező felszerelések:
désben, a tevékenységhez kapcsolódó
 első és hátsó lámpa
baleseti veszélyek és más biztonsági koc első és hátsó prizma, küllőprizmák
kázatok felismerése és elhárítása, a meg fékek
előzés módjai, eszközei.
 kormány
 hangjelző berendezés
A KRESZ (Közúti Rendelkezések Egysé- Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett
 fényvisszaverő ruházat
ges Szabályozása) fogalmának megis- és az aktuálisan végzett tevékenységgel
merése.
kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, töAjánlott felszerelések:
rekvés a biztonságra.
A kerékpár KRESZ által előírt kötelező
 kerékpáros fejvédő
és ajánlott felszereléseinek megisme- Technika és életvitel:
rése.
A kerékpáros közúti közlekedés KRESZ
A kerékpárt hajtó személy: járművezető; a
szerinti szabályai, eszközrendszere.
járművezetőre vonatkozó szabályok.
A kerékpárt hajtó személyre vonatkozó szabályok (ittasság, tudatmódosító szerek kizárása) megismerése.
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Óra

20.

Az óra témája vagy
funkciója

Célok, feladatok

A kerékpáros helye a Előzetes tudás:
forgalomban
magatartásformák, szabályok, viselkedési normák különböző helyzetekben;
a társas együttlét alapvető viselkedési
szabályainak ismerete.
A kerékpáros infrastruktúra elemeinek megismerése.
Az úttestre, kerékpárútra, gyalog- és
kerékpárútra, kerékpársávra vonatkozó szabályok megismerése.

21.

Közúti jelzések rendszere

Fejlesztési terület

Ismeretanyag

A munkában, a környezetben, a közlekedésben, a tevékenységhez kapcsolódó
baleseti veszélyek és más biztonsági kockázatok felismerése és elhárítása, a megelőzés módjai, eszközei.

Úttest, kerékpárút, gyalog- és kerékpárút,
kerékpársáv, járda.

Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett
és az aktuálisan végzett tevékenységgel
kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra.

Technika és életvitel:
A kerékpáros közúti közlekedés KRESZ
Kerékpározás közben tiltott tevékeny- szerinti szabályai, eszközrendszere.
ségek megismerése.
Előzetes tudás:
A mindennapi környezetben előforduló
magatartásformák, szabályok, viselke- jelek, jelzések felismerése és értelmedési normák különböző helyzetekben; zése, a jelekből álló információhoz kapa társas együttlét alapvető viselkedési csolódó kommunikáció fejlesztése.
szabályainak ismerete.
A közúti jelzőtáblák, jelzőlámpák, útburkolati jelek rendszerének megismerése.

Jobbra tartási kötelezettség, sebességhatárok, kerékpárosok közlekedésére vonatkozó tiltások.

Különféle ábrák, illusztrációk értelmezése.
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Közúti jelzőtáblák csoportosítása







Útvonal típusát jelző táblák
Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák
Utasítást adó jelzőtáblák
Tilalmat jelző táblák
Veszélyt jelző táblák
Tájékoztatást adó táblák

Óra

Az óra témája vagy
funkciója

Célok, feladatok

Fejlesztési terület
Az információk rendszerezése és értelmezése.

Ismeretanyag


Az út mellett vagy közelében lévő
egyes létesítményekről tájékoztatatást adó táblák

A munkában, a környezetben, a közlekeÚtburkolati jelek
désben, a tevékenységhez kapcsolódó
baleseti veszélyek és más biztonsági kockázatok felismerése és elhárítása, a meg- Fényjelző készülékek
előzés módjai, eszközei.
Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett
és az aktuálisan végzett tevékenységgel
kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra.
Technika és életvitel:
A kerékpáros közúti közlekedés KRESZ
szerinti szabályai, eszközrendszere.
22.

Az elsőbbség fogalma, rendőri jelzések

Előzetes tudás:
magatartásformák, szabályok, viselkedési normák különböző helyzetekben;
a társas együttlét alapvető viselkedési
szabályainak ismerete.

A mindennapi környezetben előforduló
jelek, jelzések felismerése és értelmezése, a jelekből álló információhoz kapcsolódó kommunikáció fejlesztése.
Különféle ábrák, illusztrációk értelmezése.
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Elsőbbségi viszonyokat jelző közúti jelzőtáblák megismerése:




Állj! Elsőbbségadás kötelező
Elsőbbségadás kötelező
Szembejövő forgalom elsőbbsége
/ Elsőbbség a szembejövő forgalommal szemben

Óra

Az óra témája vagy
funkciója

Célok, feladatok
Az elsőbbség fogalmának megismerése. Az elsőbbségi szabályok alkalmazásának felismerése különböző
forgalmi helyzetekben.
A rendőri forgalomirányítás jelzéseinek megismerése, megértése.

Fejlesztési terület
Az információk rendszerezése és értelmezése.

Ismeretanyag
Jobbkéz-szabály
Rendőri karjelzések

A munkában, a környezetben, a közlekedésben, a tevékenységhez kapcsolódó
baleseti veszélyek és más biztonsági kockázatok felismerése és elhárítása, a megelőzés módjai, eszközei.
Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett
és az aktuálisan végzett tevékenységgel
kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra.

23.

A „láthatatlan
KRESZ”

Technika és életvitel:
A kerékpáros közúti közlekedés KRESZ
szerinti szabályai, eszközrendszere.
Előzetes tudás:
A munkában, a környezetben, a közleke- Tipikus veszélyhelyzetek felismerése, balmagatartásformák, szabályok, viselke- désben, a tevékenységhez kapcsolódó
eset-megelőzés:
dési normák különböző helyzetekben; baleseti veszélyek és más biztonsági koc holttér fogalma
a társas együttlét alapvető viselkedési kázatok felismerése és elhárítása, a meg elsőbbségadási kötelezettség fiszabályainak ismerete.
előzés módjai, eszközei.
gyelmen kívül hagyása
 parkoló autók kikerülése
Tipikus kerékpáros balesettípusok,
Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett
 szemkontaktus jelentősége
veszélyes helyzetek, illetve azok elke- és az aktuálisan végzett tevékenységgel
rülhetőségének megismerése.
kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra.
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Óra

Az óra témája vagy
funkciója

Célok, feladatok

Fejlesztési terület

Ismeretanyag

Technika és életvitel:
A kerékpáros közúti közlekedés KRESZ
szerinti szabályai, eszközrendszere.
24.
25.

KRESZ gyakorlóóra

24-25. tanóra: a 19-23. tanórán tanul- A mindennapi környezetben előforduló
tak elmélyítése az iskola környezeté- jelek, jelzések felismerése és értelmeben gyalogos „terepszemle” útján.
zése, a jelekből álló információhoz kapcsolódó kommunikáció fejlesztése.
Különféle ábrák, illusztrációk értelmezése.
Az információk rendszerezése és értelmezése.
A munkában, a környezetben, a közlekedésben, a tevékenységhez kapcsolódó
baleseti veszélyek és más biztonsági kockázatok felismerése és elhárítása, a megelőzés módjai, eszközei.
Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett
és az aktuálisan végzett tevékenységgel
kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra.
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19-23. tanórák ismeretanyaga

Óra

Az óra témája vagy
funkciója

Célok, feladatok

Fejlesztési terület

Ismeretanyag

Technika és életvitel:
A kerékpáros közúti közlekedés KRESZ
szerinti szabályai, eszközrendszere.
26. Ember és környezete, Előzetes ismeretek felmérése:
az emberi tevékeny Országismeret
ségek szerepe és ha Az emberi élethez nélkülöztásai
hetetlen tevékenységek és
környezeti hatásaik
 Termelés és gazdálkodás,
munkamegosztás

Gazdasági-társadalmi alapismeretek, tájékozódás a lakóhelyen, az országban.
Hazánk erőforrásai, az ország gazdasági,
társadalmi, környezeti sajátosságainak
megismerése.
A környezeti állapot változásainak felismerése.

Az ember tájátalakító hatása.
Szomszéd országok, kapcsolódási
pontok, közös érdekek felismerése
(pl. közös folyók, hegyláncok, termőföld és levegő).

27. Környezeti károkozás Előzetes ismeretek felmérése, a körkövetkezményei, a
nyezeti károk, a veszélyek felismekörnyezetvédelem
rése.
szükségessége, természetvédelem,
fenntartható fejlődés

Gazdasági, társadalmi, környezeti ismeretek:





Határokon átnyúló hatások és összefüggések, lehetőségek a turizmusban.



A saját tevékenységek hatásának felismerése a közvetlen környezetünkre (pozitív és negatív példák).



Különböző gazdasági tevékenységek, melyek az egyéni és közösségi lét alapjai
E tevékenységek pozitív és negatív
hatásai
Emberek, közösségek, népek
együttélésének jellemzői
Hasonlóságok és különbségek, a
közös érdekek és értékek, az
együttélés szabályai
A közös örökség, értékek és környezeti jellemzők

A természeti és ember alkotta örökségek A környezeti állapotok bemutatása –
(erőforrások) nyújtotta lehetőségek felis- szennyezők, veszélyforrások
mertetése.
Teendők: a megelőzés, a rehabilitáció és
A helyi lakosság attitűdjeinek, viselkedé- felszámolás kérdései
sének fontossága a települési értékek
Fenntarthatóság fogalma és jellemzői
megőrzésében.
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A fenntarthatóság definiálása

Óra

Az óra témája vagy
funkciója

Célok, feladatok

Fejlesztési terület

Ismeretanyag

Az erőforrások megőrzésére való tu- A környezeti szempontok szerepe a turiz Legfontosabb összetevői
datos odafigyelés, céltudatos környe- mus alakulásában
 Az erőforrások fenntartható haszzet- és örökségvédelem.
nálatának lehetőségei
 Természeti- és épített környezet
Környezetszennyezés legjellemzőbb forMit tehetünk?
A károk és veszélyek megszüntetésének,
mái:
elhárításának lehetséges megoldásai.
 Minden kis lépés számít
 Energiapazarlás
 Egyéni teljesítmények össze- Jövőbeni megelőzésük eszközei, módsze Hulladék-kibocsátás
adódnak
rei
 Levegőszennyezés
 Lehetőségek azonosítása, öt Pazarló fogyasztás
Lakókörnyezet környezeti állapotának
letek generálása


A diákok fantáziájának mobili- legfontosabb jellemzőinek meghatározása.
zálása

Környezetvédelem a mindennapokban:





Hatékonyabb energiafelhasználás
Szelektív hulladékgyűjtés
Takarékosság
Újrahasznosítás

Lakókörnyezetünk, mint turisztikai vonzerő.
28. A környezet-és terElőzetes ismeretek felmérése:
mészetvédelem, vala Az ország és a Kárpát-memint a turizmus ledence különleges természeti
hetséges fenntartés kulturális értékei
ható formái

Természetjárók Tízparancsolata:
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Kirándulás, túrázás, szabályok a
természetben
A szabályok betartásának lehetősége a gyakorlatban

A természettudományos tantárgyak elméleti ismereteinek beazonosítása a szabadidős tevékenységek során:


A természet tudatos megfigyelésének módszerei (megfigyelés, fotózás, kísérlet)

Óra

Az óra témája vagy
funkciója
Természetjárók Tízparancsolata

Célok, feladatok
A lakókörnyezet, hazánk különleges
értékeinek megismerés, közvetlen ismeretszerzés


Fejlesztési terület


Felelős, közösségi viselkedési
normák

Fajismeret, élőhelyismeret, ökológiai
rendszerek (holisztikus megközelítés)

Ismeretanyag




Az emberi tevékenységek pozitív
és negatív környezeti hatásai (példákkal)
Egyéni és közösségi viselkedés a
természetben, védett területek –
Természetjárók Tízparancsolata

A tapasztalatok tudatos megfogalmazása
Természeti alapú és ökoturizmus (hasonlóságok-különbségek)
A környezetvédelmi szabályok tudaHazánk Magyarország:
tos figyelembe-vétele a kerékpáros
Határokon átnyúló, Kárpát-medencei ki Védett értékek, tavak, folyók,
túrák során
tekintés, hatások és összefüggések, lehehegyvidékek, puszta, vidéki térsétőségek a turizmusban („Határtalanul”
gek (néhány példa védendő terProgram kihasználása)
mészeti értékeinkre)
 Híres magyarok (Herman Ottó,
Kaán Károly, Rakonczay Zoltán,
Kovács Gyula)
29. A természeti értékekre turisztikai jelentősége és az ökoturizmus

Alapvető fogalmak tisztázása.
Motiváció, érdeklődés felkeltése az
ország és tágabb környezete aktív
megismerésére – komplex, integrált
ismeretek és tudás, érzelmi kötődések megerősítése.
A természeti értékek súlyának felismerése a turizmus egészében.

A természeti értékek fogalmának és sok- Védett területek megjelenési formái:
színűségének meghatározása:
 Nemzeti park
 Vízrajzi értékek
 Tájvédelmi körzet
 Domborzati, tájképi értékek
 Természetvédelmi terület
 Állat- és növényvilág
 Természeti emlék
 Kultúrtáj
Természeti értékek védelme a turizmusA védett területek megjelenési formái az ban (fogalmak hasonlóságai és különbséország területén és a szűkebb lakókörgei):
nyezetben.
 Ökoturizmus
18

Óra

Az óra témája vagy
funkciója

Célok, feladatok

Fejlesztési terület

Annak felismerése, hogy a természeti Természeti értékek, mint turisztikai attértékek a turizmus minden területén rakció.
jelentős szerepet játszanak.
A turisztikai fogyasztás „élménye”.
Te is lehetsz ökoturista!

Ismeretanyag




Zöld turizmus
Szelíd turizmus
Fenntartható turizmus

A nemzeti parkok látogatásának lehetősége:





Bemutatóhelyek
Látogatóközpontok
Tanösvények
Rendezvények, fesztiválok

Az ökoturizmus legjelentősebb hazai helyszínei.
30.

Térképek története, A térképek szépségének, sokféleségétérképek és szakmák, nek megismertetése, érdeklődés feltérképek csoportosí- keltése.
tása
A szakmákhoz, szakterületekhez, a
felhasználói igényekhez kötött térképek 5-10 fajtájának vizsgálata.

1. Tudomány, technika, kultúra
Térkép, repülős-, katonai-, erdész-, tájfuAz emberi kultúra fejlődése az idődimen- tós-, turista-, autós-, kerékpáros térkép, a
zió mentén: a (térkép) tudomány fejlőlakóhely térképe, térképvázlat.
dése az az emberiség fejlődése függvényében.
3. Rendszerek
Tájékozódás a lakóhely térképén.
4. Felépítés és működés kapcsolata
A gyűjtött térképek összehasonlítása, A (térképi) funkció és tartalom közötti
halmazokba rendezése különböző
összefüggések meglátásának fejlesztése.
szempontok szerint.
A változatosság szépsége, esztétikai neTérképvázlat készítése (osztályterem, velés.
iskolaudvar, lakóhely egy része, stb.)
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Óra

Az óra témája vagy
funkciója

Célok, feladatok

Fejlesztési terület

Ismeretanyag

Kapcsolódási pontok:
- Vizuális kultúra
- Természetismeret
- Történelem
A terep térképi ábrá- A térkép és a valóság közti viszony
3. Rendszerek
Alaprajz, kisebbítés, méretarány, vonalas
31.
zolása
megértése.
A (térképi) ábrázolásmód és annak rend- (arány)-mérték, útvonalrajz, alaprajz,
szere.
A kisebbítés mértéke (méretarány) és 4. Felépítés és működés kapcsolata
a térképi ábrázolás közötti összefüg- A (térképi) funkció és tartalom közötti
gés felismerése.
összefüggések megláttatása.
Kapcsolódási pontok:
- Matematika
- Vizuális kultúra
- Természetismeret
Térképjelek, a térkép A felszínformák (ábrázolásának) felis- 1. Tudomány, technika, kultúra
32.
részei
merése a térképen.
Az információgyűjtéshez és feldolgozáshoz szükséges készségek megalapozása.
A térképi jelkulcs használatának ol2. Anyag, energia, információ
vasó szintű elsajátítása.
A környezetben előforduló jelek, jelzések
felismerése és értelmezése, a jelekből
Különböző jelrendszerű térképekről
álló információhoz kapcsolódó kommuniinformációgyűjtés, elemzés.
káció fejlesztése.
3. Rendszerek
A térkép jelrendszerének felismerése, alkalmazása.
4. Felépítés és működés kapcsolata
20

Jel, jelrendszer, jelmagyarázat, domborzat
ábrázolás: síkság, domb, dombság, hegy,
hegység, völgy, hágó, szintvonalas- és
színfokozatos domborzat ábrázolás. Vízrajzi jelek: forrás, folyóvíz, állóvíz, mocsár.
Közlekedési jelek: híd, vasút, közút, földút,
ösvény, turistaút. Alaprajzi jelek: épületek,
sportpálya, torony.

Óra

Az óra témája vagy
funkciója

Célok, feladatok

Fejlesztési terület

Ismeretanyag

A (térképi) jel- funkció és tartalom közötti összefüggések megláttatása.
Kapcsolódási pontok:
- Vizuális kultúra
- Természetismeret
33.

Tájékozódás a térké- Tájékozódás térképvázlaton, térképen, helymeghatáro- pen.
zás (Égtájak, fennlenn, jobb-bal)
Irány meghatározása a valós térben
és a térképen.

1. Tudomány, technika, kultúra
A problémafelvetés és problémamegoldásra irányuló vizsgálódás igényének kialakítása, fejlesztése.
2. Anyag, energia, információ
A környezetben előforduló jelek, jelzések
Fenn és lenn (emelkedők és lejtők)
felismerése és értelmezése, a jelekből
megállapítása térképen színezés, ma- álló információhoz kapcsolódó kommunigassági számok, eséstüske, dombor- káció fejlesztése.
zat, folyásirány segítségével.
3. Rendszerek
Tájékozódás a környék turista (vagy keTávolságbecslés alkalmazása.
rékpáros) térképén.
A világtájakra és a térképekre vonatkozó
A helymeghatározás (egyik) módsze- ismeretek alkalmazása.
rének elsajátítása.
4. Felépítés és működés kapcsolata
A (térképi) funkció és tartalom közötti
A térképi útvonalkövetés gyakorlása. összefüggések alkalmazása.
Kapcsolódási pontok:
- Természetismeret
21

Fő és mellékvilágtájak (4+), fenn és lenn,
felfelé, lefelé, jobb- és bal part, térképi kereső háló(zat), helymeghatározás, útvonalkövetés.

Óra

34.

35.

Az óra témája vagy
funkciója

Célok, feladatok

Mérések a térképen
(irány, távolság, magasság)

Távolság meghatározása a valós térben és a térképen. (Átszámítás v. vonalas mérték).

Tájékozódás digitális
segítséggel

Fejlesztési terület

Ismeretanyag

1. Tudomány, technika, kultúra
Vonalas mérték, tájoló, iránymérés, irányA problémafelvetés és probléma-megol- szög, lejtőszög, szintvonalak, gördülő
dásra irányuló vizsgálódás igényének ki- mérő.
alakítása, fejlesztése.
A világtájak és az irányszög alkalmazá- 2. Anyag, energia, információ
sának összevetése, iránymérés, irány- A környezetben előforduló jelek, jelzések
szög meghatározás.
felismerése és értelmezése, a jelekből
álló információhoz kapcsolódó kommuniTájékozottság a lejtőszög-mérésről.
káció fejlesztése.
Az ábrázolt domborzat magasságának 3. Rendszerek
megállapítása magassági szám, szint- Mérések a környék turista (vagy kerékvonal segítségével.)
páros) térképén.
4. Felépítés és működés kapcsolata
A (térképi) funkció és tartalom közötti
összefüggések alkalmazása.
Kapcsolódási pontok:
- Matematika
- Természetismeret
A papíralapú és digitális térkép össze- 1. Tudomány, technika, kultúra
hasonlítása.
Digitális kultúra.
2. Anyag, energia, információ
A geocaching játék megismerése.
A digitális kommunikáció kompetenciáiA digitális helymeghatározás elvének nak fejlesztése.
ismerete.
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Geocaching, Digitális térkép, TTR (Természetjáró Térinformatikai Rendszer),
globális helymeghatározó rendszer (műholdas navigáció) v. GPS ill. GNSS,
https://www.google.hu/maps
http://terkep.turistautak.hu/

Óra

Az óra témája vagy
funkciója

Célok, feladatok

Fejlesztési terület

Ismeretszerzés, tanulás, térbeli tájékozóIrány, távolság és helymeghatározás a dás.
digitális térképen.
3. Rendszerek
A digitális térképi szolgáltatók, szolA térbeli tájékozódást szolgáló eszközök
gáltatások közül példák gyűjtése, be- és módszerek alapjainak és felhasználámutatása, értékelése kerékpáros tú- sának megismerése.
rázás szempontjából.
Tájékozódás digitális térképen.
4. Felépítés és működés kapcsolata
A Digitális Szabadidő Térkép és a Ter- A (térképi) funkció és tartalom közötti
mészetjárók Térinformatikai rendösszefüggések alkalmazása.
szere honlapjának megismertetése.
Kapcsolódási pontok:



Ismeretanyag
http://www.ttrmap.hu/layout/tervezes
https://www.google.hu/maps
http://terkep.turistautak.hu/
http://data2.openstreetmap.hu/turistautak/turistautak.php
http://google.earth.com
http://www.ttrmap.hu/layout/tervezes
http://www.geocaching.hu/
http://www.dszt.eu/

Informatika
Természetismeret

6. évfolyam, 1. félév
36.

37.

Terepadottságok a
túrák során (járhatóság)

Térképolvasási gyakorlatok

A terepadottságok és a menetidő ösz- Elemi térképolvasás (felismerés, keresés; Terepadottságok, járhatóság
szefüggésének megértése.
iránymeghatározás, keresőhálózat használata, távolságbecslés, egyenes vonal
Időjárási viszonyok és terepadottsámenti távolságmérés) tanári irányítással.
gok összefüggésének megismerése.
Terepadottságok és kerékpározhatóság összefüggésének megismerése.
A térképjelek felismerése, értelmezése:

Iránymérés, helyzet-meghatározás lehetőségei, eszközei (iránytű, GPS).
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Térképjelek, térképek jelmagyarázata

Óra

Az óra témája vagy
funkciója

Célok, feladatok







domborzati jelek
tereptárgyak
utak
forrás, folyóvíz, állóvíz
turistautak
felszínformák

Különböző térképek – különböző jelek: jelmagyarázat megismerése,
használata.

38.

Fejlesztési terület

Ismeretanyag

Eligazodás domborzati, közigazgatási,
egyszerű tematikus és a lakóhelyet ábrázoló térképeken.
Elemi térképolvasás (felismerés, keresés;
iránymeghatározás, keresőhálózat használata, távolságbecslés, egyenes vonal
menti távolságmérés) tanári irányítással.
A közvetlen földrajzi térben való eligazodáshoz szükséges topográfiai fogalmak
felismerése térképen, földgömbön.
Iránymérés, helyzet-meghatározás lehe- Távolságbecslés, távolságmérés, iránytőségei, eszközei (iránytű, GPS).
meghatározás

Tájékozódás a tereTájékozódási módok megismerése:
pen (természeti je távolságbecslés
lenségek, térképi be távolságmérés
forgatás, tájolóval,
Eligazodás domborzati, közigazgatási,
 iránymeghatározás
turistajelek segítsé tájékozódás nappal és éjjel
egyszerű tematikus és a lakóhelyet ábrá
tájékozódás
iránytűvel,
tájológével)
zoló térképeken.
val

Elemi térképolvasás (felismerés, keresés;
iránymeghatározás, keresőhálózat használata, távolságbecslés, egyenes vonal
menti távolságmérés) tanári irányítással.
A közvetlen földrajzi térben való eligazodáshoz szükséges topográfiai fogalmak
felismerése térképen, földgömbön.
24

Óra
39.

Az óra témája vagy
funkciója
Turistajelek, jelrendszerek, túraútvonal,
menetidő-számítás

Célok, feladatok
Turistajelek rendszerének megismerése:





alapjelzések, egyéb jelzések
országos túraútvonalak jelzései
tematikus túraútvonalak jelzései
kerékpáros útvonalak jelzései

Fejlesztési terület
Elnevezések, megállapodások, jelölések
értése, kezelése; egyszerű szakszavak és
jelölések.
A mindennapi környezetben előforduló
jelek, jelzések felismerése és értelmezése, a jelekből álló információhoz kapcsolódó kommunikáció fejlesztése.

A térbeli tájékozódás fejlesztése közvetTuristajelzések az erdőben: festett jellen tapasztalatok útján, tájékozódás a lazések, útiránytáblák megismerése.
kóhelyen és annak környékén; hely, irány
és távolság meghatározása.
Túraútvonal tervezése.
Eligazodás domborzati, közigazgatási,
egyszerű tematikus és a lakóhelyet ábrázoló térképeken.
Elemi térképolvasás (felismerés, keresés;
iránymeghatározás, keresőhálózat használata, távolságbecslés, egyenes vonal
menti távolságmérés) tanári irányítással.
Időjárási adatok, képek, térképek, időjárás előrejelzések értelmezésének megalapozása.
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Ismeretanyag
Turistaút, turistajelzés, túraútvonal, kerékpáros útvonal

Óra

40.

Az óra témája vagy
funkciója

Térképvázlat készítése, javasolt térképek, honlapok, alkalmazások

Célok, feladatok

Fejlesztési terület

Ismeretanyag

A közvetlen földrajzi térben való eligazodáshoz szükséges topográfiai fogalmak
felismerése térképen, földgömbön.
Gyakorló óra
A mindennapi környezetben előforduló Javasolt honlapok:
jelek, jelzések felismerése és értelme turistautak.hu
Térképvázlat készítése meghatározott zése, a jelekből álló információhoz kap merretekerjek.hu
terepről (osztályterem, iskolaudvar,
csolódó kommunikáció fejlesztése.
 dszt.eu
iskola követlen környéke, nagyobb
 ttrmap.hu
földrajzi egység vázlata földrajzi atlasz A térbeli tájékozódás fejlesztése közvetalapján).
len tapasztalatok útján.
Javasolt térképek:
Tájékozódás a lakóhelyen és annak
környékén; hely, irány és távolság
meghatározása.
Vázlatrajz készítése a lakóhelyről és
környékéről.

A térkép és a valóság kapcsolatának felismerése.
Informatika:
Térképhasználati ismeretek alapozása

Elemi térképolvasás (felismerés, keresés; iránymeghatározás, keresőhálózat használata, távolságbecslés, egyenes vonal menti távolságmérés) tanári irányítással.
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Cartographia kiadó
Faragó kiadó
Frigoria kiadó (kerékpáros térképek)

Óra

Az óra témája vagy
funkciója

Célok, feladatok

Fejlesztési terület

A közvetlen földrajzi térben való eligazodáshoz szükséges topográfiai fogalmak felismerése térképen, földgömbön.
A kerékpáros térkép Interneten elérhető, illetve papír
Elemi térképolvasás (felismerés, keresés;
41.
sajátosságai, útvonal- alapú kerékpáros térképek megisme- iránymeghatározás, keresőhálózat hasztervezés
rése.
nálata, távolságbecslés, egyenes vonal
menti távolságmérés) tanári irányítással.
Kerékpáros térképekre jellemző jelrendszer megismerése.
Eligazodás domborzati, közigazgatási,
egyszerű tematikus és a lakóhelyet ábráÚtvonaltervezés kerékpáros térkép
zoló térképeken.
segítségével.
A közvetlen földrajzi térben való eligazodáshoz szükséges topográfiai fogalmak
felismerése térképen, földgömbön.

42.

A légkör fogalma,
Előzetes tudás
időjárás, éghajlat ele- Időjárási jelenségek felismerése.
mei
Az időjárási előrejelzések és megfigyelések tudatos alkalmazása.

Informatika:
Térképhasználati ismeretek alapozása
Tudomány, technika, kultúra
A tudományos megismerés, vizsgálódás
iránti érdeklődés fenntartása, fokozása.
A tudományos megismerés, vizsgálódás
iránti érdeklődés fenntartása, fokozása.
Természetismeret:
27

Ismeretanyag

Kerékpáros térkép, kerékpáros térkép jelrendszere
www.kenyi.hu
www.merretekerjek.hu

Alapfogalmak: időjárás, éghajlat, hőmérséklet napi járása, hőmérséklet évi járása,
napi középhőmérséklet, havi középhőmérséklet, évi középhőmérséklet, az éghajlatot alakító tényezők, az éghajlat és az
időjárás elemei (napsugárzás, szél, csapadék, hőmérséklet).

Óra

Az óra témája vagy
funkciója

Célok, feladatok

Fejlesztési terület

Ismeretanyag

Ismerjék fel a légköri folyamatok kiAz éghajlat, meteorológiai fogalmak isalakulásának okait, azok sajátosságait merete.
és összefüggéseit.
A növekvő termelés és fogyasztás jelentősen átalakíthatja a légkörben lezajló folyamatokat, amely befolyásolhatja az emberiség további sorsát.
Felelős környezeti magatartás iránti
igény kialakítása.
Éghajlat jellemzési algoritmusának
megismerése és használata.
Az éghajlatot alakító tényezők:


Egyenlítőtől való távolság,
vagyis az, hogy a vidék melyik
földrajzi szélességen helyezkedik el,
 az óceántól való távolság és
 a tengerszint feletti magasság,
vagyis a domborzat.
Az időjárás változása- Előzetes ismeretek:
Természettudományos gondolkodás fej43.
inak okai. Hazánk
Csapadékfajták ismerete, hőmérők lesztése (időjárás, légköri változások és
időjárása.
használata.
környezetvédelem függvényében.)
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Hőmérsékletmérés, csapadékmennyiség
mérés, Celsius-féle hőmérsékleti skála,

Óra

Az óra témája vagy
funkciója

Célok, feladatok

Fejlesztési terület

Ismeretanyag

Tudják megfogalmazni az aktuális időcsapadékfajták (hulló csapadékfajták, nem
járás jellemzőit.
Időjárási adatok, képek, térképek, időjá- hulló csapadékfajták.
rás előrejelzések értelmezésének megIsmerjék és megfelelően használják a alapozása.
tanult mértékegységeket.
Állandóság és változás:
A változásokat kiváltó hatások azonosíTudják megkülönböztetni az egyes tása a mindennapi környezetben megfihalmazállapotokat, és értsék a válto- gyelhet jelenségekben.
zások okait.
Éghajlati diagramok és éghajlati térképek
Vegyék észre az időjárás és a felszín információtartalmának leolvasása, az
változása közötti összefüggéseket.
adatok értékelése
Tudják jellemezni Magyarország ég- Matematika
hajlatát.
Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés; különbözőségek, azonosságok
Ismerjék fel a szélsőséges időjárás tudatosítása, megállapítása, jelölése.
okozta veszélyeket, s a lehetséges vé- Megfigyelésben, mérésben, számlálásdekezési módokat.
ban, számolásban, kísérletben gyűjtött
adatpárok, adathármasok rendezése
Az időjárási előrejelzések és megfigyelések tudatos alkalmazása.
Természetismeret
Az időjárás és az éghajlati jelenségek érHazánk éghajlata (kontinentális, négy
telmezése.
évszak) és időjárásának általános jellemzői.
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Óra

Az óra témája vagy
funkciója

Célok, feladatok

Fejlesztési terület

Ismeretanyag

Hazánk földrajzi elhelyezkedése is befolyásolja az időjárás változékonyságát. (Kárpát-medence)
Időjárást alakító tényezők:





napsugárzás
hőméréskelt
szél
csapadék

A hőmérséklet mérése, a hőmérő részeinek, működésének megismerése.
A Celsius-féle hőmérsékleti skála
alappontjainak ismerete.
A hőmérő helyes leolvasása.
Csapadékmennyiség mérése.
Évi középhőmérséklet hazánkban (812 °C közötti).
44.

Az időjárás változások

Előzetes ismeretek

Gyakorlati képességek, előrelátás önálló- Szólások, mondások, rigmusok a magyar
ság, kreativitás fejlesztése.
kultúra hagyományaiból.
30

Óra

Az óra témája vagy
funkciója

Célok, feladatok



Fejlesztési terület

időjárás jelenségeinek ismeAz időjárási előrejelzések és megfigyelérete
sek tudatos alkalmazása.
csapadékfajták ismerete

Természettudományos gondolkodás fejLegyenek képesek különböző nyomlesztése.
tatott és elektronikus információhordozókból az adott témához kapcsoHatékony, önálló megfigyeléseken alalódó információk gyűjtésére, értelmepuló ismeretszerzés és tanulás.
zésére és feldolgozására.
Az időjárás változásának természeti
jelei, ezekből a tervezett cselekvésre
ható hasznos következtetések levonása.
Tudják az időjárás és az éghajlat kapcsolatát, a legfontosabb légköri és
földrajzi jelenségek keletkezésének
okait, törvényszerűségeit.

Megfigyelések, egyszerű kísérletek elvégzéséhez szükséges készségek megalapozása.
Kísérlet vagy vizsgálat önálló elvégzése.
A tudományos megismerés, vizsgálódás
iránti érdeklődés fenntartása, fokozása.
A népi bölcsességek tisztelete.
Természetismeret
Éghajlatok jellemzői, időjárási elemek.

Népi időjóslás, időjárással kapcsolatos
népi megfigyelések, tapasztalatok
Technika és életvitel
megismerése.
Öltözködés.
Lehetséges időjárás-változások:

Magyar nyelv és irodalom
Szólások, mondások
31

Ismeretanyag

Felhőtípusok:
 bárányfelhő (cirrocumulus - magas)
 fátyolfelhő (cirrostratus - magas)
 gomolyfelhő (cumulus - alacsony)
 esőfelhő (nimbostratus - több
szintet átfog)
 zivatarfelhő (cumulonimbus több szintet átfog)
Tapasztalati megfigyelések az időjárással
kapcsolatban.
A természet időjósai (békák, barnamedve,
rovarok, halak).

Óra

Az óra témája vagy
funkciója

Célok, feladatok

Fejlesztési terület

Ismeretanyag



hirtelen nagy mennyiségű csapadékhullás
 hirtelen erős napsugárzás
 erős szél
 köd
Időjárás előrejelzés, Néhány hiteles időjárás-előrejelző in45.
az időjárás hatásai az formációs csatorna megismerése, heemberi szervezetre
lyes használata (idokep.hu, MET.hu,
televíziós időjárás jelentés, újságok napilapok).

A környezetünkből leszűrhető informáci- idokep.hu:
ókat rendszerező tájékoztatások isme radar
rete, alkalmazása.
 felhőtérkép
 széltérkép
Egye túra tervezéséhez szükséges alap hőtérkép
vető ismeretek előkészítése.
 webkamerák

A viharjelzések ismerete.
Megfigyelési képesség fejlesztése.
A front, az időjárás változás emberi
szervezetre gyakorolt hatása (hidegfront, melegfront).

Anyag, energia, ismeret:
Jelek, jelzések (közlekedési jelzőtáblák,
piktogramok, katasztrófavédelmi jelrendszer). A természet jelzései (környezeti minőséget jelző növények, állatok
kommunikációs jelzései).
Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján, a célirányos figyelem fejlesztését szolgálva.
Természetismeret
Éghajlatok jellemzői, időjárási elemek.
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MET.hu,:




légszennyezettség
riasztások, azok fokozatai
viharjelzések

meteonline.hu
eumet.hu
koponyeg.hu

Óra

Az óra témája vagy
funkciója

Célok, feladatok

Fejlesztési terület

Ismeretanyag

Technika, életvitel és gyakorlat
Öltözködés.

46.

Alkalmazkodás az
időjáráshoz, avagy
hogyan és mire kell
felkészülni

Matematika
Függvények, táblázatok leolvasásának
képessége.
Gyakorlati ismeretek átadása.
Az ember megismerése és egészsége:
Rendkívüli, váratlan események kezelése
A környezeti állapot és az ember egész- az időjárás tekintetében. Menedékhely,
Legyenek képesek alapvető összefüg- sége közötti kapcsolat felismerése, igény vihar, villámlás, menettempó változás.
gések és törtvényszerűségek megfo- az egészséges életkörülményekre.
galmazására.
Állandóság és változás:
Az időjárás hatásai az emberi szerve- Változások felismerése két különböző álzetre és ezek helyes kezelése, (pl.:
lapot összehasonlításával.
pollenszint emelkedés/csökkenés)
Az időjárás-előrejelzés tartalmának
hatása tervezett tevékenység megvalósíthatóságára.
Gyakorlati válaszok megismerése az
időjárás kihívásaira (öltözködés, étkezés, pakolás, csomagolás, táborhely
felverése).
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Óra

Az óra témája vagy
funkciója

Célok, feladatok

Fejlesztési terület

Ismeretanyag

Rendkívüli, váratlan (időjárási) események kezelése:





menedékhely keresése minél
előbb (esőház, buszmegálló,
benzinkút, felüljáró alatt, stb.)
villámlás idején a nyílt terepet, mezőt hagyjuk el, magányos fák alá ne álljunk
viharos szél feltámadása esetén rövidítsünk az útvonalon,
keressünk védettebb utat
változhat a menettempó is,
például szembeszél esetében,
de akkor is, ha várakozni kell a
zivatar elvonulására.

Egyebek



naptej (erős napsugárzás)
gyógyszerek, elsősegély doboz

Mindig jó, ha van egy B terv is.
Tűzgyújtási alapisme- Előzetes ismeretek
A tudomány és a technika mindennapi
47.
retek
Égési feltételek, éghető és éghetetlen élettel való kapcsolatának megismerteanyagok, a tűzoltás alapelvei.
tése, az egyéni felelősség gondolatának
megalapozása.
Tűzrakó hely helyese kiválasztásának
alapelvei.
34

Tűzrakóhely, tűzgyújtási tilalom, tűzgyújtás szabályai.

Óra

Az óra témája vagy
funkciója

Célok, feladatok

A biztonsági ismeretek átadása.

Fejlesztési terület

Ismeretanyag

A munka tervezése, szervezése, megosztása a tűzgyújtás felelősségének ismeretével.

Veszélyes helyzetek felismerése.
Gyakorlatias gondolkodás fejlesztése.
A tűzrakás a természetben: alapvető
szabályok ismerete:





hol lehet tüzet rakni?
tűzoltás
szemét eltakarítása
tűzifa kiválasztása

Tűzgyújtási tilalom.

48.

A menedékhely

Előzetes ismeretek



Menedékhely fogalma.
Vihar fajtái

Veszélyek felismerése időben, felkészülés a rendkívüli helyzetekre.

Természeti értékek és károk, környezeti
károk felismerése, indoklása, a cselekvési
lehetőségek felmérése.
Technika és életvitel
A tűzgyújtás és a tűz oltás gyakorlatának
ismerete.
Mindennapi életvezetési gyakorlatok. A
veszéllyel járó helyzetek és a veszélyek
felismerése, teendők a károsodás elhárítása érdekében, illetve károsodás esetén.
Előrelátási képességek fejlesztése.
Gyakorlati gondolkodás fejlesztése.
Tervezés, szervezés képességének fejlesztése.
Életvitel és gyakorlat:
35

Menedékhely fogalma, térképismeret

Óra

Az óra témája vagy
funkciója

Célok, feladatok

Fejlesztési terület

Ismeretanyag

Tájékozódás térképen (buszmegállók, Együttműködés a társakkal,
barlangok, éttermek stb. jelzéseinek alkalmazkodás egymáshoz, a társak segíismerete.
tése a közös és csoportos
tevékenységekben.
Alkalmi menedékhely építése, a természetben található anyagok felhasz- Természetismeret
nálásával, szükséges kiegészítő eszkö- Földrajzi viszonyok, talaj ismerete.
zök (kalapács, kis fűrész stb.) haszná- Térkép jelzéseinek ismerete.
latának alapos ismerete.
Időjárás előrejelzés ismeretei.
Menedékhely különböző szélsőséges
időjárási esetekben (szélvihar, eső,
jégeső, erős napsugárzás).

49.

Vízvételi helyek

Technika és életvitel
Anyagok a természetben.

Matematika
Tervrajz készítéséhez szükséges tervezési
ismeretek, méretarányok ismerete.
Előzetes tudás:
Együttműködés a társakkal, alkalmazko- Forrásvíz, karsztvíz, rétegvíz.
Álló és folyóvizek fajtái, közkutak, for- dás egymáshoz, a társak segítése a közös
rások.
és csoportos tevékenységekben.
Közkutak.
A víz jelentőségének felismerése.
Víz megjelenésének helyeinek ismerete (kőzet, talaj, csapadék, stb).
A hazánkban található vizek sokféleségének ismerete.

A vízlelőhelyek felismerése a térkép jeleinek alapján.
Természetismeret
Álló és folyóvizek fajtái, felszín alatti vizek, a víz körforgása.
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Óra

Az óra témája vagy
funkciója

Célok, feladatok

A tanuló tudjon egyszerű magyarázatokat adni ok-okozati összefüggésekre, pl. vízjárás-éghajlat, talaj-növényzet.

Fejlesztési terület

Ismeretanyag

Technika és életvitel
A vízlelés lehetőségei, vízminőség mérés.

Ismerje fel a felszín alatti és a felszíni
vizeket.
Iható víz.
50.

Kerékpár-szerelő és
biztonsági alapkészlet

Előzetes ismeretek:
A kerékpár alkatrészeinek ismerete.
A kerékpártúrához szükséges szerszám alapkészlet megismertetése.
A szerszámok használatának gyakorlati ismeretei.
Biztonságot szolgáló felszerelések részei.

Gyakorlati gondolkodás fejlesztése.
A tudomány és a technika mindennapi
élettel való kapcsolatának megismertetése.
Ismeretek alkalmazása az újabb ismeretek megszerzésében a gyakorlati életben
és más tantárgyak keretében.
Technika és életvitel
Kerékpár szerelési alapismeretek.

Alapszíntű szerszámkészlet:










kerékpárpumpa
csavarhúzókészlet
gumileszedő
tartalékbelső
foltozókészlet
imbuszkulcs-készlet
villáskulcs
láncbontó
kenőanyag

Defektjavítás alapjai.
Láthatósági mellény.
Elsősegélydoboz.

Defekt javításának elsajátítása.
Elsősegély nyújtásának ismeretei.
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Óra
51.

Az óra témája vagy
funkciója
Baleset-megelőzés

Célok, feladatok

Fejlesztési terület

Ismeretanyag

Az ember, mint veszélyforrás, emberi A baleset-megelőzés elvi és gyakorlati is- Balesetveszély, balesetveszélyes helyzet,
mereteinek elsajátítása.
elővigyázatosság, baleset-megelőzés.
mulasztás okozta veszélyek.





figyelmetlenségből eredő balesetveszélyes helyzetek
szabályok be nem tartásából
eredő balesetveszélyes helyzetek
a közlekedés mint veszélyes
üzem

Példákon keresztül figyelemfelhívás a
természetjárás során előálló veszélyhelyzetekre, kialakuló egészségügyi problémákra, ezek megoldására való felkészítés.

Természetes vizek, szabályok víz környékén, vízben.

A segítségnyújtásra való tudatos felkészülés és viselkedés elsajátítása.

Tábori higiéné.

A túrákon esetlegesen bekövetkező
veszélyhelyzetek, azok megelőzése. A
Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás a
helyes (aktív vagy passzív) reagálás,
társakhoz a tevékenységek során.
pl.:
Együttműködés a társakkal, alkalmazko kutya hirtelen felbukkanása
dás egymáshoz, a társak segítése a közös
 lappangó kullancs
és csoportos tevékenységekben.
Fürdési szabályok a szabadban. A vízből mentés fontosságának és veszé- A munkában, a környezetben, a közlekedésben, a tevékenységhez kapcsolódó
lyességének megismerése.
baleseti veszélyek és más biztonsági kocA túrán előforduló higiénés problé- kázatok felismerése és elhárítása, a megmák, ezek megoldása.
előzés módjai, eszközei.


túrafelszerelés összeállítása,
tekintettel a higiénés igényekre
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Felkészülés a túrára: egészségügyi csomag
összeállítása.

Óra

Az óra témája vagy
funkciója

Célok, feladatok


Fejlesztési terület

Ismeretanyag

higiénés elővigyázatossági in- Gyermekbalesetek megbeszélése, az
tézkedések a táborhelyen
okok azonosítása, a megelőzés, az elhárítás lehetőségeinek ismertetése, gyakorlása.
Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett
és az aktuálisan végzett tevékenységgel
kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra.

52.

Segítségnyújtás, tennivalók baleset esetén

Természetismeret:
A személyi higiénia jelentősége, fenntartása.
Az orvosi ellátással kapcsolatos alapismeretek.
Alapfokú elsősegélynyújtás.
A segítségnyújtásra való tudatos felkéTúrák során szerezhető sérülések megisszülés és viselkedés elsajátítása.
merése, segítségnyújtás a bajba került társaknak.

Segítségnyújtás egyszerű helyzetekben: fáradtság, izomláz, egyszerűbb
hámsérülés (karcolás, lábfeltörés),
szénanátha, bőrpír, kullancs figyelése Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás a
Tennivalók baleset bekövetkezése esetén:
és eltávolítása.
társakhoz a tevékenységek során.
Együttműködés a társakkal, alkalmazko seb kitisztítása, fertőtlenítése, köAz illetékesek értesítése baleset, sérüdás egymáshoz, a társak segítése a közös
tözése
lés esetén.
és csoportos tevékenységekben.
 sérült végtag rögzítése
 orvos, mentők, szülők értesítése
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Óra

Az óra témája vagy
funkciója

Célok, feladatok

Fejlesztési terület

Ismeretanyag

A munkában, a környezetben, a közlekedésben, a tevékenységhez kapcsolódó
baleseti veszélyek és más biztonsági kockázatok felismerése és elhárítása, a megelőzés módjai, eszközei, a segítségnyújtás lehetőségeinek ismerete, gyakorlása.
Példákon keresztül figyelemfelhívás a
természetjárás során előálló veszélyhelyzetekre, kialakuló egészségügyi problémákra, ezek megoldására való felkészítés.
Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett
és az aktuálisan végzett tevékenységgel
kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra.

53.

Öltözködés, védőfelszerelések

Az időjárásnak és a kerékpáros
jármódnak megfelelő öltözködés,
speciális ruházat megismertetése:


kerékpáros ruházat

Természetismeret:
Az orvosi ellátással kapcsolatos alapismeretek.
Alapfokú elsősegélynyújtás.
A munkában, a környezetben, a közleke- Kerékpározásra alkalmas ruházat, kerékdésben, a tevékenységhez kapcsolódó
páros védőfelszerelések:
baleseti veszélyek és más biztonsági koc kerékpáros fejvédő (bukósisak)
kázatok felismerése és elhárítása, a meg kerékpáros szemüveg
előzés módjai, eszközei.
 kerékpáros kesztyű
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Óra

Az óra témája vagy
funkciója

Célok, feladatok

Fejlesztési terület



egyéb, kerékpározásra alkalPéldákon keresztül figyelemfelhívás a
mas, kényelmes ruházat
természetjárás során előálló veszélyhelyA kerékpáros jármód által megkövezetekre, kialakuló egészségügyi problételt védőfelszerelések megismertemákra, ezek megoldására való felkészítése:
tés.




kerékpáros fejvédő
kerékpáros kesztyű
kerékpáros szemüveg

Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett
és az aktuálisan végzett tevékenységgel
kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra.
Példákon keresztül figyelemfelhívás a
természetjárás során előálló veszélyhelyzetekre, kialakuló egészségügyi problémákra, ezek megoldására való felkészítés.
A munkában, a környezetben, a közlekedésben, a tevékenységhez kapcsolódó
baleseti veszélyek és más biztonsági kockázatok felismerése és elhárítása, a megelőzés módjai, eszközei.
Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett
és az aktuálisan végzett tevékenységgel
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Ismeretanyag



esetlegesen könyök- és térdvédő
ruházat:
o kerékpáros mez, illetve
nadrág
o sport(os), kényelmes ruházat

Óra

Az óra témája vagy
funkciója

Célok, feladatok

Fejlesztési terület
kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra.
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Ismeretanyag

6. évfolyam, 1. félév
54.

Veszélyforrások a
természetben

A napsütés, a szél és a hideg okozta
kellemetlen helyzetek megismerése,
azok megelőzésének, kezelésének lehetőségei.

Példákon keresztül figyelemfelhívás a
természetjárás során előálló veszélyhelyzetekre, kialakuló egészségügyi problémákra, ezek megoldására való felkészítés.








A munkában, a környezetben, a közlekedésben, a tevékenységhez kapcsolódó
baleseti veszélyek és más biztonsági kockázatok felismerése és elhárítása, a megelőzés módjai, eszközei.

55.

Ehető és mérgező –
növények, gombák
erdőn-mezőn

A gombagyűjtés szabályai: ehető, halálosan és súlyosan mérgező gombák
ismerete. A gombavizsgáló nélkülözhetetlen szerepének megértése.

Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett
és az aktuálisan végzett tevékenységgel
kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra.
Példákon keresztül figyelemfelhívás a
természetjárás során előálló veszélyhelyzetekre, kialakuló egészségügyi problémákra, ezek megoldására való felkészítés.

Égési, fagyási sérülések
lehűlés
leégés
napszúrás
kiszáradás
szembe kerülő por, egyéb szenynyeződés, szembe repülő rovarok,
visszacsapódó ágak

Gomba, gombagyűjtés, gombavizsgáló,
ehető és mérgező gombák, gombamérgezés.

Gyógynövénygyűjtés, gyógyhatású növéGyógynövényismeret, a gyógynövénynyek.
gyűjtés szabálya, a fontosabb gyógy- Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett
növények és hatásuk ismerete, gyógy- és az aktuálisan végzett tevékenységgel Vadon termő növények fogyasztható terteák készítése:
kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, tö- mései, levelei, virágai.
 gyógynövények felhasználása rekvés a biztonságra.
Ehető növények:
főzetként, teaként, külsőleg
Természetismeret:
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alkalmazva
A vad növények (termései) mint vitaminforrások megismerése:






gyümölcsök
fűszerek
magvak
teák
egyebek

Ehető és mérgező gombák.
Fás és lágyszárú növények.
Az egészséges táplálkozás alapelvei,
módjai.
Az orvosi ellátással kapcsolatos alapismeretek.

Teendők megismerése gombamérgezés gyanúja esetére.










Mérgező növények:


56.

Barátságos állatok?

szeder
szamóca
áfonya
csipkebogyó
áfonya
kökény
málna
som

érintésre mérgező növények: cserszömörce, kaukázusi medvetalp,
stb.
 bürök
 magyal
 nadragulya
 tiszafa
Az egészségügyi kockázatot jelentő ál- Példákon keresztül figyelemfelhívás a
Veszélyes állatok, találkozás vadon élő állatok gyakoribb csoportjainak megis- természetjárás során előálló veszélyhely- latokkal:
zetekre, kialakuló egészségügyi problémerése:
 darazsak, méhek
mákra, ezek megoldására való felkészí pókfélék
 mérgező állatok
tés.
 rákosi vipera, homoki vipera
 veszett állatok
 barnamedve
 elhullott állatok
Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett
Hogyan viselkedjünk, ha vadon élő ál- és az aktuálisan végzett tevékenységgel
kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, tölatokkal találkozunk?
rekvés a biztonságra.
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57.

A kerékpáros túrázás A természeti és környezeti hatások és Egészséges életmódra nevelés.
egészségügyi előnyei, a szervezet alkalmazkodóképessége
sportértéke
közötti összefüggés ismerete. Edzett- Az egészség tudatos megőrzése.
ség, alkalmazkodás, akklimatizáció.
Testnevelés:
Az egyes jármódok sportmozgásának Prevenciós és szabadidős sporttevékenyhatása az egyén egészségére, előségek.
nyök, hátrányok, mikor javasolt, miÉletmódot, életstílust és életminőséget
kor nem.
befolyásoló egyéni, társas és csoportos
Annak megértése, hogy az egészségü- tevékenységek.
Biztonság és környezettudatosság.
kért elsősorban saját magunk vagyunk felelősek, és sokat is tudunk
tenni érte, akár a jármódok segítségével is.

58.

Bajban

A kerékpározás egészségügyi előnyei,
egészségmegőrzés, mozgásban gazdag
életmód.
Kerékpározás egészségügyi előnyei:






szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázata csökken
cukorbetegség kialakulásának kockázata csökken
a rendszeres kerékpározás javítja a
szervezet fizikai teljesítőképességét
zsírégető hatás
stressz levezetése

Helyzetgyakorlatokon keresztül annak A baleset-megelőzés elvi és gyakorlati is- Veszélyhelyzetek elhárítása, baleseti szitubemutatása, hogy a segítségnyújtó
mereteinek elsajátítása.
ációk modellezése, felkészülés balesetek
testi biztonsága épp olyan fontos,
bekövetkezésekor szükséges teendőkre.
Példákon keresztül figyelemfelhívás a
mint a sérülté.
természetjárás során előálló veszélyhelyCsoportos és egyéni szituációs gyazetekre, kialakuló egészségügyi problékorlatok társsal, vezetővel (felnőttel) mákra, ezek megoldására való felkészítörtént különböző sérüléssel járó
tés.
helyzet kezelésére.
Lelki elsősegély, megnyugtatás.

A segítségnyújtásra való tudatos felkészülés és viselkedés elsajátítása.

45

Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás a
társakhoz a tevékenységek során.
Együttműködés a társakkal, alkalmazkodás egymáshoz, a társak segítése a közös
és csoportos tevékenységekben.
A munkában, a környezetben, a közlekedésben, a tevékenységhez kapcsolódó
baleseti veszélyek és más biztonsági kockázatok felismerése és elhárítása, a megelőzés módjai, eszközei, a segítségnyújtás lehetőségeinek ismerete, gyakorlása.
Gyermekbalesetek megbeszélése, az
okok azonosítása, a megelőzés, az elhárítás, a segítségnyújtás lehetőségeinek ismertetése, gyakorlása.
Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett
és az aktuálisan végzett tevékenységgel
kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra.
Természetismeret:
A személyi higiénia jelentősége, fenntartása.
Az orvosi ellátással kapcsolatos alapismeretek.
Alapfokú elsősegélynyújtás
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59.

Ismerkedés a kerékpárral

Gyakorlati óra
Előzetes tudás:
Szabálykövetés, kooperációs képesség és készség
A tanulók megtanulják megfelelően
beállítani kerékpárjukat.

tudás kialakítása, biztonságos kerékpáro- Fékhasználat:
záshoz szükséges képességek fejlesztése.
 fékek együttes használata
 megállás előre meghatározott heFigyelem és elővigyázatosság; a tervezett
lyen
és az aktuálisan végzett tevékenységgel
Váltóhasználat:
kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, tö miért használjuk a váltót?
rekvés a biztonságra.
 hogyan használjuk a váltót?

Testnevelés:
Egyénileg, párban és csoportban végre- Lassúsági verseny
hajtott játékos mozgásformák.
Általános és speciális képességfejlesztő
gyakorlatok.
Kerékpározási képességek fejlesztését Sportágspecifikus és általános technikai,
taktikai elemek egyénileg, párban és csosegítő játékok tanulása.
portban.
Egyénileg, párban és csoportban végrehajtott sportágspecifikus versenyek.
Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés a természetes mozgásokra
építve egyénileg, párban, csoportban
eszközök nélkül, illetve különböző eszközök segítségével.
konkrét sportági tevékenységre vonatkozó kondicionális és koordinációs képességfejlesztés.
Gyakorlati óra
Magabiztos kerékpáros gyakorlati tudás Elindulás, egyenes vonalban haladás,
kialakítása, biztonságos kerékpározáshoz megállás
Előzetes tudás:
szükséges képességek fejlesztése.
„Kiszorítós” játék
A tanulók megismerik és gyakorolják
a legfontosabb kezelőszervek (fék,
kormány, váltó) használatát.

60.

A magabiztos kerékpározás alapjai

47

Szabálykövetés, kooperációs képesség és készség

61.

Környezetünk észlelése kerékpározás
közben

Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett
és az aktuálisan végzett tevékenységgel
kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra.

Felkészülés a forgalomban közlekedésre és a kerékpártúrára: az elindulás, egyenes vonalban haladás és
Testnevelés:
megállás gyakorlása kikerülése – játé- Egyénileg, párban és csoportban végrekos tanulás.
hajtott játékos mozgásformák.
Általános és speciális képességfejlesztő
Kerékpározási képességek fejlesztését gyakorlatok.
segítő játékok tanulása.
Sportágspecifikus és általános technikai,
taktikai elemek egyénileg, párban és csoportban.
Egyénileg, párban és csoportban végrehajtott sportágspecifikus versenyek.
Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés a természetes mozgásokra
építve egyénileg, párban, csoportban
eszközök nélkül, illetve különböző eszközök segítségével.
konkrét sportági tevékenységre vonatkozó kondicionális és koordinációs képességfejlesztés.
Gyakorlati óra
Magabiztos kerékpáros gyakorlati tudás Hátranézés, körülnézés, kikerülés
kialakítása, biztonságos kerékpározáshoz
Előzetes tudás:
szükséges képességek fejlesztése.
Szabálykövetés, kooperációs képesség és készség
Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett
és az aktuálisan végzett tevékenységgel
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Felkészülés a forgalomban közlekedésre és a kerékpártúrára: hátranézés, körülnézés menet közben, kikerülése – játékos tanulás.
Figyelem folyamatos fenntartása igényének kialakítása.
Játékos képességfejlesztő feladatok
gyakorlása.

62.

Magabiztos manőve- Gyakorlati óra
rezés kerékpározás
közben 1.
Előzetes tudás:
Szabálykövetés, kooperációs képesség és készség

kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra.
Testnevelés:
Egyénileg, párban és csoportban végrehajtott játékos mozgásformák.
Általános és speciális képességfejlesztő
gyakorlatok.
Sportágspecifikus és általános technikai,
taktikai elemek egyénileg, párban és csoportban.
Egyénileg, párban és csoportban végrehajtott sportágspecifikus versenyek.
Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés a természetes mozgásokra
építve egyénileg, párban, csoportban
eszközök nélkül, illetve különböző eszközök segítségével.
konkrét sportági tevékenységre vonatkozó kondicionális és koordinációs képességfejlesztés.
Magabiztos kerékpáros gyakorlati tudás Irányjelzés, kanyarodás
kialakítása, biztonságos kerékpározáshoz
szükséges képességek fejlesztése.
Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett
és az aktuálisan végzett tevékenységgel
kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra.

49

Felkészülés a forgalomban közlekedésre és a kerékpártúrára: irányváltási szándék jelzése, kanyarodás – játékos tanulás.

63.

Magabiztos manőve- Gyakorlati óra
rezés kerékpározás
közben 2.
Előzetes tudás:
Szabálykövetés, kooperációs képesség és készség
Felkészülés a forgalomban közlekedésre és a kerékpártúrára: sávváltás,
parkoló autó kikerülése – játékos tanulás.

Testnevelés:
Egyénileg, párban és csoportban végrehajtott játékos mozgásformák.
Általános és speciális képességfejlesztő
gyakorlatok.
Sportágspecifikus és általános technikai,
taktikai elemek egyénileg, párban és csoportban.
Egyénileg, párban és csoportban végrehajtott sportágspecifikus versenyek.
Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés a természetes mozgásokra
építve egyénileg, párban, csoportban
eszközök nélkül, illetve különböző eszközök segítségével.
konkrét sportági tevékenységre vonatkozó kondicionális és koordinációs képességfejlesztés.
Magabiztos kerékpáros gyakorlati tudás Sávváltás, kikerülés
kialakítása, biztonságos kerékpározáshoz
szükséges képességek fejlesztése.
Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett
és az aktuálisan végzett tevékenységgel
kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra.
Testnevelés:
Egyénileg, párban és csoportban végrehajtott játékos mozgásformák.
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Játékos képességfejlesztő feladatok
gyakorlása.

64.

Játékok a szabadban

Előzetes ismeretek:
Szabálykövetés, kooperáció, előzetes
terepismeret bejárt helyszínen.

Általános és speciális képességfejlesztő
gyakorlatok.
Sportágspecifikus és általános technikai,
taktikai elemek egyénileg, párban és csoportban.
Egyénileg, párban és csoportban végrehajtott sportágspecifikus versenyek.
Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés a természetes mozgásokra
építve egyénileg, párban, csoportban
eszközök nélkül, illetve különböző eszközök segítségével.
konkrét sportági tevékenységre vonatkozó kondicionális és koordinációs képességfejlesztés.
Csapatépítés, kooperáció fejlesztése.
Játékgyűjtemény

Szociális képességek fejlesztése motoros Csapatjátékok:
tanulással.
 Adj, király, katonát!
Bemelegítés vagy éppen kikapcsoló Árnyjáték
dás céljából játszható játékok ismeMotoros képességek fejlesztése.
 Kakasviadal
rete.
 Kigubancolódás
Önismeret, önkifejezés.
 Botdöngető
Olyan csapatépítő, közösségfejlesztő
 Labdajátékok (zsinórlabda, méta)
játékok szabályainak elsajátítása, me- Együttműködés a társakkal, alkalmazko Számháború
lyeket aztán a szabadban együtt lehet dás egymáshoz, a társak segítése a közös
 Két kis kecske
játszani.
és csoportos tevékenységekben.
 Gyümölcsvásár
Figyelemfejlesztés.
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Szabadtéri játékok feltételeinek meg- Kommunikációs képességek fejlesztése
teremtése, szabályok lefektetése (pl.: (testbeszéd, mimika, kifejezőképesség).
számháborúnál: helyszín kijelölése).
Kezdeményező készség és szervezői
kompetenciák fejlesztése.
Egyénileg, párban és csoportban végrehajtott játékos mozgásformák.
Kapcsolódási pontok más tantárgyakhoz:
Esetleges sporteszközök, játékeszközök ismerete (pl.: méta).
Fizikai állóképesség növelése.
Turista dalok, népda- Előzetes ismeretek:
65.
lok
Népdalok, dalos játékok, kotta, aki
tud: hangszeren való játék.





Magyar nyelv és irodalom (dráma
játék, kommunikáció)
Matematika
Természetismeret

Zenei műveltség fejlesztése dalokkal.

Énekek, dalod gyűjteménye

Ritmusérzék fejlesztése.

Turista dalok:

Zenei hallás finomítása.








Az én mulatságom
Az országúton
Azért, hogy turista vagyok
Bükki erdők közt
Bükköt járja ...
Előre, pajtás!

Ismerkedés a magyar népi kultúra hagyományaival.
Memóriafejlesztés: a dalok emlékezetből
való éneklése.
Esztétikai tudatosság növelése.
Kapcsolódási pontok más tantárgyakhoz:
Zenei, dalos élmények befogadására
 Hon és népismeret: népi játékok, Hegymászó dalok:
ösztönzés.
dalok
 Egy a mi utunk
 Ének-zene
A magyar turista dalok megismerése
 Magas hegyek közt
révén motiváció keltés.
 Szelek szárnyán
Mikor szabad-mikor nem szabad a
természet csendjét megtörni?

Népdalok:
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A dalok sorrendje fontosságának felismerése.

66.

Tájékozódási játékok Előzetes ismertek:
A térbeli és síkbeli tájékozódó képesség
(gyakorlati óra)
Térképolvasási ismertek, terepbejárás formálása.
útján szerzett helyszíni ismeretek,
szabálykövetés, kooperáció.
A relációs szókincs fejlesztése.
A tanult ismertek gyakorlati alkalma- Tájékozódás a valóságot leíró különböző
zása, elmélyítése játékba ágyazott te- modellekben.
vékenység révén.
Kapcsolódási pontok más tantárgyakhoz:
Magabiztos tájékozódás kialakítása.
 Természetismeret
 Matematika
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A csitári hegyek alatt
Akkor szép az erdő, mikor zöld
Csillagok, csillagok
Elindultam szép hazámból
Elmegyek, elmegyek, hosszú útra
megyek
 Elmegyek, elmegyek, el is van vágyásom
 Erdő, erdő de magos ...
 Erdő, erdő, erdő marosszéki kerek
erdő
 Erdő mellett nem jó lakni
 Erdők, völgyek, szűk ligetek
 Este van már, késő este
 Felülről fúj az őszi szél
 Indulj el egy úton
Tájékozódási játékok ötlettára:









térképolvasó túra;
jelölt útvonal követése, térképrajzolás;
geocaching
GPS tájékozódási játék
iránymenet (irányfésűre);
tört iránymenet (irányfésűre);
kihelyezett pontok begyűjtése;
turista tájékozódási verseny

Játékok rossz idő ese- Előzetes ismeretek:
Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás a Játékgyűjtemény
tén, vagy utazáskor
Szabálykövetés, kooperáció, tapaszta- társakhoz a tevékenységek során.
lati úton szerzett játékismeretek.
Játékok zárt térben:
Együttműködés a társakkal, alkalmazko Barkochba
Közösségépítés, csapatépítés.
dás egymáshoz, a társak segítése a közös
 Most mutasd meg
és csoportos tevékenységekben.
 Szóbridzs
Az idő hasznos eltöltésének tudatosí Mániákus család
tása.
Szabálykövetés képességének fejlesz Ország, város
tése.
 Kézszorítós
Mobiltelefon nélkül is jól érezhetjük
 Kacsintós gyilkosos
magunkat.
Figyelemfejlesztés.
 Amerikából jöttünk
 Hotel portás
Szobában, zárt térben játszható játé- Kapcsolódási pontok más tantárgyakhoz:
 Szoborcsoport
kok elsajátítása.
 Székfoglaló
 Magyar nyelv és irodalom (dráma
Életmódot, életstílust és életminőséjáték, kommunikáció)
get befolyásoló egyéni, társas és cso Matematika
portos tevékenységek.
 Természetismeret
5-6. évfolyamon taKerékpártúra egy közeli turisztikai cél- A BMO tantárgy 5-6. évfolyamán fejlesz- Összefoglalás: kerékpártúra
68.
nultak összefoglalása ponthoz:
tett területek.
67.

69.
70.

 térképismeret
 országismeret
 KRESZ-ismeretek
felelevenítése, gyakorlása.

71.
72.
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7. évfolyam, 1. félév
73.

Nyári kerékpáros él- Előzetes ismeretek:
mények, előző tanév sportoláshoz köthető alapben tanultak felelevető fogalmak (edzés, fittség,
venítése
akaraterő, erőnlét, stb.)
 tájékozódás a térképen
 előzetes alapvető KRESZ- és
közlekedési szabályok ismerete
 saját kerékpáros túrázási tapasztalatok

A természetjárás viselkedési szabályainak megfogalmazása.
Tájékozódási készség fejlesztése térben
és időben.
Alapvető szervezési ismeretek elsajátítása.
Kapcsolódási pontok:

Matematika:
A természetjárás, mint szabadidős teRendszerezést segítő eszközök és algoritvékenység alapvető ismereteinek átmusok használata (pl.: Excel-táblázatban
adása, motiváció.
tájékozódás).
Összehasonlítás, azonosítás, megkülönA nyári túrák céljainak megfogalmaböztetés; különbségek, azonosságok
zása (hon- és tájismereti túra, baráti,
megállapítása.
családi összejövetel, sport célú edzés,
természetjárás, kirándulás vagy mindTechnika, életvitel és gyakorlat:
ezeknek a kombinációja).
Tervezés, eszközök kiválasztása.
Túratípusok bemutatása (lineáris, kör,
Földrajz: térképhasználat, időjárás, domcsillag, hétvégi, stb.).
borzati viszonyok.
A terep jellemzése: ki, milyen terepen
Testnevelés és sport: edzettség, fittség,
járt? (domborzati tényezők, időjárás).
fokozatosság.
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Túratervezés, túratípusok, úti célok.
A túrázáshoz szükséges földrajzi szempontok megfigyelése.

Kerékpározás aszfalton, vagy terepen
– különbségek ismertetése.
Kerékpáros térkép áttekintése, megfigyelése, különös tekintettel a jelölésekre.
Megfelelő túracél ki- Előzetes tudás:
Tájékozódási készség fejlesztése térben Menetidő, menetrend.
74.
választása a képesséés időben.
 térképismeret (térképolvasás,
gek és igények szeFogalmak:
térképjelek, tájékozódás térAlapvető szervezési ismeretek elsajátírint.
képen, arányok ismerete)
 helyi, helyközi közlekedés
tása.
 belföldi, nemzetközi menetrend
Papír és digitális
Előrelátási képesség tudatos fejlesztése.
Túra típusának, céljának meghatáro vonatnemek:
személyvonat,
alapú menetrendek
gyorsvonat, InterCity, EuroCity
(vasúti és busz) hasz- zása (ismétlés).
Kapcsolódási pontok:
Képességek és igények (egyéni, cso kerékpárszállítás lehetőségei az
nálata
portos) meghatározása előzetes taegyes vonattípusokon
Matematika:
pasztalatok (pl. osztálykirándulás
 menetjegyek vásárlása: kedvezRendszerezést segítő eszközök és algoritvagy családi kirándulás) alapján.
mények, csoportos jegyvásárlás,
musok használata (pl.: Excel-táblázatban
jegyelővétel, helyfoglalás
tájékozódás).
Ismerkedés a menetrendekkel. A meÖsszehasonlítás, azonosítás, megkülönnetrend szerkezetének, jelöléseinek
böztetés; különbségek, azonosságok
megismerése, használata. Papíralapú
megállapítása.
és digitális menetrendek közötti különbségek meghatározása.
Technika, életvitel és gyakorlat:
Kerékpárszállítás lehetőségének jelöTervezés, eszközök kiválasztása.
lése a menetrendekben; kerékpárral
együtt utazás megtervezése, különös
Földrajz: térképhasználat, időjárás, domtekintettel az egyes vonattípusokra.
borzati viszonyok.
Menetidő fogalmának megismerése.
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Testnevelés és sport: edzettség, fittség,
fokozatosság.
75.

Testünk felkészítése
a túrára

Előzetes ismeretek:





testnevelés óráról saját tapasztalatok, felmérések ismerete.
erőnlét, fittség, kitartás fogalma.
az emberi test működése (pulzus, izzadás, szívritmus, tüdőkapacitás stb.)

A szabad levegőn való mozgás és
sport iránti elkötelezettség, az élethosszig tartó fizikai aktivitás iránti
igény és ennek a feltételeinek megalapozása.
Fokozatosság, bemelegítés, felkészülés ismereteinek átbeszélése.

Önismeret fejlesztése.

A bemelegítés és a levezetés funkciója a
motoros tevékenységeknél.

Szellemi, testi és lelki felkészülés szükségességének megértetése.
A szervezet terhelésével, edzésével kapcsolatos elemi ismeretek.
Reális testkép és énkép kialakítása, reális
belső értékelés, önértékelés.
Az erősítés, a nyújtás és a mobilizálás
alapvető elvei és egyszerű módszerei.
Testnevelés és sport
Fittség, edzettség.
Szinten tartás, nyújtás.
Edzésterv.
Biológia
Testünk, életműködéseink, az emberi
Az emberi test működésének sportolásszervezet ismerete.
hoz, mozgáshoz szükséges ismeretek
(pulzus, szívritmus, tüdőkapacitás stb.).
Technika és életvitel:
Egészséges életmód, mindennapos mozgás.

A kerékpározáshoz szükséges kondíció megteremtésének felvázolása.

76.

Kötelező és ajánlott
felszerelések, kiegészítők.

Edzésterv fogalma.
A kerékpáros jármódhoz kapcsolódó
felszerelések ismerete.

Az egészséget védő, a biztonságot jelentő felszerelések megismerése.
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Kötelező és ajánlott felszerelések, karbantartás.

Előzetes ismeretek felelevenítése: a
kerékpáros helye a forgalomban,
KRESZ.

77.

Kerékpáros túrázási
praktikák

A felszereléssel kapcsolatos általános ismeretek új helyzetben (pl.: túrán) való
alkalmazása.

Kötelező felszerelések ismerete, helyes alkalmazása:

 lámpák,
 fényvisszaverők,
A mindennapi életben való eligazodás
A kerékpározáshoz szükséges köte fékek,
képességének fejlesztése
lező (KRESZ által előírt), és ajánlott
 könnyen kezelhető kormány
(A kerékpárosokra vonatkozó KRESZ által
felszerelések alapos ismerete.
 csengő
előírt felszerelések).
 láthatósági mellény
A tudatos közlekedés megalapozása.
Ajánlott felszerelések ismerete és helyes
Technika:
Kerékpártúrához szükséges alapvető
alkalmazása:
KRESZ alapvető szabályai
felszerelések rendszerezése.
 fejvédő
Fizika:
 sárvédő
A kerékpár karbantartása:
Műszaki háttérismeretek.
 kulacstartó és kulacs
 tavaszi generál szerviz
 kosár
 elindulás előtti teendők
Tudomány, technika, kultúra:
 lakatok
 defekt javítás
A tudomány és a technika mindennapi
 tisztán tartás
élettel való kapcsolatának megismertetése, az egyéni felelősség gondolatának
megalapozása.
Alapvető túrázási praktikák elsajátíElőrelátási képesség tudatos fejlesztése. Komfortos ruházat, praktikus és védő feltása.
szerelés, helyes pakolás, praktikus túraA komfortérzetet javító ruházat, felszere- csomag.
Szervezést könnyítő előkészületekhez lés megismerése.
szükséges ismeretek átadása.
Tudomány, technika, kultúra
Szükséges és felesleges ruházat, felA tudomány és a technika mindennapi
szerelés. A túrázáshoz általában szük- élettel való kapcsolatának megismerteséges felszerelések.
tése, az egyéni felelősség gondolatának
megalapozása.
58

A kerékpáros jármódhoz kapcsolódó
felszerelések kiválasztása a tervezett
túrára.
A kényelmes sportolást, mozgást szolgáló ruházat ismertetése:









78.

A túratervezés

sisak
napszemüveg
kerékpáros kesztyű
mez és nadrág
esőkabát
cipő
hátizsák
kulacs

A felszerelések karbantartásának fontossága.
Előzetes ismeretek felelevenítése:
A szervezési készség kialakítása, tudatos Túraterv, menetidő, kalauzidő.
fejlesztése.
 földrajz: jelzett túraútvonalak
Tervezés- szervezés-kiírás-lebonyolítás.
a térképen, kerékpárutak jelöInformációk rendszerezése, értelmezése.
lése
 túratípusok ismerete
Földrajz:
 a túrázás hagyományainak felTérképismeret, domborzati viszonyok iselevenítése.
merete, méretarányok.
Célokat, útvonalat meghatározó túraBiológia:
terv elkészítése. A túra tartalmi céljaiErőnlét, fizikum.
nak alapos kidolgozása.
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79.

Összefoglalás

Tervezés-szervezés-hirdetés-lebonyo- Matematika:
lítás folyamatának elsajátítása.
Rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok használata (pl.: Excel-táblázatban
Kalauzidő fogalma.
tájékozódás).
Tájékozódás a valóságos viszonyokról
Kirándulás és túra közötti különbsétérkép és egyéb vázlatok alapján (pl. térgek megállapítása.
kép olvasása, készítése; térbeli mérési
adatok felhasználása számításokban,
arányérzék fejlesztése; a valóságos viszonyok becslése térkép alapján, koordináta-módszer).
Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés; különbségek, azonosságok
megállapítása.
A felkészülés a túrára tematikai egy- Ismereteket rendszerező óra.
túracél, túratípus, fittség, túraterv, meségben megszerzett ismeretek felelenetidő, kalauzidő, menetrend, felszerelés,
venítése, gyakorlása.
Összefüggések, különbözőségek megfikarbantartás.
A tanulók komplexen lássák, milyen
gyelése.
előkészületekre van szükség egy kerékpáros túrához.
Az információk rendszerezése és értelmezése.
Képesek legyenek a komplex, rendKulcsszavak és kulcsmondatok keresése
szerező gondolkodásra.
szövegekben.
Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák, vázTudják megfogalmazni, a természetjá- latok) készítése.
rás fontosságát, szabályait.
Séta, kirándulás, túra, vándortúra különbségei.
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Túra fajtái.
Szükséges és a biztonságot szolgáló
felszerelések ismerete.
Testünk felkészítése a túrára, edzettség.
80. A természeti értékek, Előzetes ismeretek felmérése:
mint turisztikai cél Topográfia, térképolvasás
pontok
 Országrészek, nagy tájak
 Településtípusok
 Természetvédelem

Információk gyűjtése, rendszerezése és
értelmezése.
Adat- és információkeresés digitális tudásbázis-rendszerben.

A tanultak felhasználása új feladathelyHonismeret, hazaszeretet elmélyítése zetekben.
Motiváció felkeltése a tudatos termé- Lakókörnyezetünk természeti értékeiszetjárásra
nek, egyediségének felfedezése, megismerése.
Természetvédelem lehetőségei a gyakorlatban
A környezet szépsége, az emberi kultúTudatos túrázás lehetősége a védett
természeti területeken
Tudatos felkészülés a kerékpáros túrázásra

rák fenntarthatósága és a benne élők
testi-lelki egészsége közti összefüggések
megjelenítése.
Helyi természet- és környezetvédelmi
problémák felismerése, a természeti értékek megőrzéséért, a táj értékeinek védelméért, megóvásért érzett felelősségvállalás megalapozása.
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Természetvédelem:





Fogalma, jelentősége
Szabályozás célja és jelentősége
Turisták a védett területeken
A megismerés, mint a tudatos
szemléletformálás fontos eszköze

Különleges természeti kincseink:







Barlangok
Vízesések
Kilátópontok
Áttörési völgyek
Hegycsúcsok, fennsíkok
Speciális geológiai képződmények

Az ökoturizmus, mint a természetvédelem
különleges lehetősége.
Nemzeti parkok megismerése, látogatás
szabályai.

Egy tervezett kerékpártúra útvonalának tudatos összeállítása a közlekedési lehetőségek és bemutatóhelyek
figyelembe-vételével

81. Települések, mint tu- Honismeret, hazaszeretet elmélyírisztikai célpontok
tése.

A tanösvények célja, jelentősége és használatának általános szabályai.
A túrakerékpározás legkedveltebb természeti célterületei.
Információk gyűjtése, rendszerezése és
értelmezése.

Motiváció felkeltése a tudatos város- Adat- és információkeresés digitális tunézésre, települési értékek megisme- dásbázis-rendszerben.
résére.
A tanultak felhasználása új feladathelyA vonzerők tudatos felismerése, jezetekben.
lentőségük megfogalmazása.
Tájékozódás épített és természetes körSzűkebb lakókörnyezet megismerése, nyezetben, alapvető tereptani ismerea látnivalók szakszerű bemutatása.
tek.
Tájékozódás települési honlapokon.

Az ismert tér fokozatos kitágítása.

Tudatos felkészülés a városi kerékpározásra.

Tájékozódás a lakóhelyen, valamint annak szűkebb és tágabb környezetében.

Egy tervezett városnéző kerékpártúra Lakókörnyezet aktív megismerése.
útvonalának tudatos összeállítása a
közlekedési lehetőségek és látnivalók
figyelembevételével.

Települési vonzerők legfontosabb típusai
(egy-egy példával):











Védett természeti értékek,
közparkok
Műemlékek,
műemlékegyüttesek
Köztéri szobrok, műalkotások
Múzeumok, kiállítóhelyek
Templomok, szakrális emlékhelyek
Kastélyok, kúriák
Kilátópontok
Állat- és növénykertek
Fürdők, aquaparkok
Kalandparkok

Turisztikai infrastruktúra legfontosabb
elemei.
Kerékpárutak, kerékpársávok a települések közlekedési rendszerében.
Települések megismerése speciális közlekedési eszközökkel.
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82. Kéktúra Magyarországon

A jelzett túraútvonalak jelentősége.
A Magyar Természetjáró Szövetség
szerepének és jelentőségének megismerése.
Egyéb szervezetek az aktív turizmusban (különösen a kerékpáros
jármódban, elsősorban helyi szervezetek is, az adott régióban).
Hazánk legismertebb, legnépszerűbb
túraútvonal-hálózatának általános
megismerése.

Adat- és információkeresés digitális tudásbázis-rendszerben.

MTSZ és egyéb – elsősorban kerékpáros turisztikai szervezetek

Tájékozódás épített és természetes környezetben, alapvető tereptani ismeretek.

Rockenbauer Pál és a „Másfélmillió lépés...”

Eligazodás domborzati, közigazgatási,
egyszerű tematikus és turista térképeken.

Együttműködésre nevelés, közösségi
megmozdulások jelentősége.
Teljesítménytúra, mint közösségi élményforrás jelentőségének felismerése.



Tájékozódás a lakóhelyen, valamint annak szűkebb és tágabb környezetében.



Lakókörnyezet aktív megismerése.



A Kéktúra egy szakaszának virtuális
bejárása.

83. Túramozgalmak, tel- A túrázás hagyományainak megismerjesítménytúrázás Ma- tetése.
gyarországon
A túrázás, mint közösségi élményforrás.

Hazánk területének legismertebb túraútvonalai
Kékkör és alkotóelemei (OKT,
DDKT, AKT), Piros Túra
Nevesített túraútvonalak, túramozgalmak (pl. Bükki Barlangok túra)
Tájegységi útvonalak

Turisztikai szolgáltatások a túraútvonalak
mentén.
Hagyományteremtés, hagyományőrzés,
mint közösségi összetartó erő.
Együttműködés a társakkal, alkalmazkodás egymáshoz, a társak segítése a közös
és csoportos tevékenységekben.
Saját képességek számbavétele.

Túramozgalmak fogalma és néhány típusa






Történelmi emlékeken alapuló túrák
Műemlékeken alapuló túrák
Művészeti túrák
Területi koncentráltságú túrák
Vallási tematikájú túrák

Saját és mások fizikai teherbíró-képesséA legnagyobb hagyományokkal rendelgének összehasonlítása, értékelése.
kező hazai túramozgalmak és teljesítménytúrák megismertetése
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Egy olyan közösségépítő túraútvonal
kiválasztása, mely mint hagyományos
túra beépül a diákok éves programjai
közé.

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesz Jelvényszerző gyalogos- és keréktés: életmódot, életstílust és életminősépáros túramozgalmak
get befolyásoló egyéni, társas és csoporGeocaching fogalma és jelentősége a túrátos tevékenységek.
zásban
Túramozgalmak, teljesítménytúrák a lakóhely környékén (különös tekintettel a kerékpárral is teljesíthető túrákra)

84. Kerékpáros-útvonalak hazánkban

A BMP kerékpáros jármód segítségével biztonságosan bejárható, jelzett
kerékpáros útvonal megismerése.

Tájékozódás a valóságos viszonyokról
Közlekedési- és szabadidő célú kerékpárotérkép és egyéb vázlatok alapján (pl. tér- zás hasonlóságai és különbözőségei
kép olvasása, készítése; térbeli mérési
 Átlagsebesség
adatok felhasználása számításokban,
Jelzett, különféle kiadványokban és
 Megtehető távolság
arányérzék fejlesztése – különös tekintérképeken megjelenített kerékpárút Pihenőidők tervezése
tettel a kerékpáros térképek olvasására.
hálózatokkal történő ismerkedés.
Összefüggő turisztikai kerékpárút-rendEgy adott földrajzi területről a különféle
szerek
Az útvonalak mentén található földtantárgyak során tanult ismeretek szinterajzi nagytájak és turisztikai régiók kí- tizálása:
 Tókerülő kerékpárutak
nálatának feltérképezése.
 Duna-menti kerékpárút
 Történelem
 Országos Kerékpáros Körtúra
Felkészülés a kerékpáros turizmus út Irodalom
vonalának megtervezésére, a jelzett
Felkészülés egy rövid (1-2 napos) kerékpá Rajz- és vizuális kultúra
útvonalak és a környező turisztikai
ros túrára
 Ének-zene
attrakciók komplex figyelembevételéFelkészülés egy-kétnapos túrák programvel.
 Útvonal megtervezése
csomagjának összeállítására.
 Környékbeli látnivalók meghatározása
 Programtervezés
 Az ideális „csomag” kialakítása
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85. Hazánkon áthaladó
nemzetközi kerékpáros útvonalhálózat

A hazai kerékpárturizmus kínálatának Térbeli tájékozódás fejlesztése.
Eurovelo hálózat általános megismerése
elhelyezése Európa kerékpáros térkéHazánk, a Kárpát-medence és Európa
 Kritériumok
pén.
természeti és kulturális értékeinek, egye Funkciók
Nemzetközi példák, jó gyakorlatok
diségének felfedezése.
 Marketing
megismerése a turisztikai célú kerék Információ (turisztikai táblák)
pár-útvonalak kialakítására (minőség, Épített környezetünk közlekedési infraEurovelo-hálózat térképe, jelölései és szászolgáltatások, vonalvezetés, látniva- struktúrájának áttekintése.
mozása
lók).
Kapcsolódási pontok felismerése az
Az Eurovelo hálózathoz kapcsolódó
hazai szakaszok részletes megismerése.

egyes szaktárgyak között:


Földrajz, történelem, mint a
turisztikai útvonalak szervezőegysége





Alapvető idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése:


86. A hazánkon áthaladó Határon átnyúló turisztikai útvonalak
nemzetközi gyalogos- jelentőségének megismerése.
és lovas útvonalhálóA hazai gyalogos- és lovas turizmus kízat
nálatának elhelyezése Európa térképén.
Nemzetközi példák, jó gyakorlatok
megismerése a gyalogos- és lovas túraútvonalak kialakítására (minőség,

Fertő-tavi kerékpárút
Rövid írott szövegek (prospektusok, honlapok) megértése

Térbeli tájékozódás fejlesztése.
Hazánk elhelyezése a nemzetközi környezetben földrajzi, történelmi és kulturális szempontból.
Hazánk, a Kárpát-medence és Európa
természeti és kulturális értékeinek, egyediségének felfedezése.
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Eurovelo 6 (Duna-menti kerékpárút)
Eurovelo 11 (Tisza-menti kerékpárút)
Eurovelo 13 (Vasfüggöny-útvonal)

Határon átnyúló nemzetközi túraútvonalak a különböző határszakaszainkon.
Földrajzi szempontok alapján alakított útvonalak



Alpannonia (Fischbach/ Semmering – Kőszeg)
Ipolyhíd

szolgáltatások, vonalvezetés, látnivalók).
Az útvonalak tervezésének és kialakításának szempontjai.
Nemzetközi gyalogos útvonalak.

Alapvető idegen nyelvi kompetenciák fejNemzetközi lovastúrák
lesztése:
 EUROHORSE, mint hazai kez Rövid írott szövegek (prosdeményezés
pektusok, honlapok) megér Tisza-túra
tése
 Szentkutak-útja
Az egyes jármódok által használható nemzetközi útvonalak funkcióbővítésének lehetőségei (pl. sífutó útvonalak kialakításának lehetősége).

Eurohorse hálózat.

Határon átnyúló nemzeti parkok kínálta
túrázási lehetőségek a különféle jármódok
számára
87. Több jármóddal bejárható komplex útvonalak, jármódok
találkozása

Az egyes turisztikai formák/jármódok Komplex gondolkodás és szemléletmód
közötti kapcsolódási pontok megiskialakítása
merése.
Érdeklődés felkeltése és fenntartása az
Olyan útvonalak feltérképezése, me- egészséges életmód kialakítása és az aklyek párhuzamosan (érdeklődési kör, tív szabadidős sporttevékenységek iránt
fizikai állóképesség és felkészültség
Információgyűjtés a hazai védett terméalapján) több jármód segítségével is
szeti és kulturális értékekről, jelzett tubejárhatók, illetve az ország olyan –
risztikai útvonalakról:
eldugott térségeinek – megismertetése, melyek megközelítéséhez több
 Szövegértés fejlesztése
jármód összekapcsolására is szükség
 Digitális kompetenciák fejleszlehet.
tése
 Reklámok értő olvasása és feldolgozása
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Az aktív turizmus legfontosabb hazai
jármódjai:




Bakancsos természetjárás/kirándulás
Lovas turizmus
A vízi túrázás különböző formái

Tókerülő kerékpárutak, és az utak mentén
található legfőbb turisztikai látványosságok:


Balaton, Velencei-tó, Tisza-tó,
Fertő-tó

Ismerkedés más turisztikai
jármódokkal, az egyes jármódok előnyeinek és hátrányainak megismerése.

A hazai országrészek és tájegységek öszszehasonlító földrajzi és turisztikai jellemzése



Folyó menti kerékpárutak, és az utak mentén található legfőbb turisztikai látványosságok:

A turizmusban egyre népszerűbb vízparti, folyó menti kerékpárútvonalak
és a hozzájuk kapcsolódó vonzerők
részletes megismerése




Felkészülés távolabbi területek felkeresésére



88. Speciális kerékpáros
programlehetőségek

A kerékpáros jármód sokszínűségének megismerése.

Kiegészítő jármódok (vitorlázás, túrakenuzás) megismerése

Nyitottság, kreativitás, társadalmi érzékenység növelése.

Speciális célcsoportok (pl. fogyatékkal Fogyatékkal élők iránti érzékenység kiélők) integrálási lehetősége a kerék- alakítása és fejlesztése:
páros turizmusba.
 Kommunikáció a fogyatékkal
élőkkel
 Fogyatékkal élők segítése
Információgyűjtés magyar- és idegen
nyelven a különféle turisztikai kínálati
elemekről
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Szövegértés fejlesztése

Duna, Tisza, Rába, Dráva, Körösök-mente
Kiegészítő jármódok (evezés,
kajak, túrakenuzás) megismerése
Egyéb, aktív turisztikai lehetőségek a BMO jármódokon kívül (sífutás, barlangászat, stb.)

Különleges „kerékpáros” programlehetőségek a világban
 Sínbicikli
 E-bike
 Tandemkerékpározás
 Fekvőbicikli
Közös programlehetőségek kialakítása fogyatékkal élő iskolatársainkkal
A kerékpáros rendezvények szerepe a kerékpározás népszerűsítésében




89.

A tematikus- és zaElőzetes ismeretek felmérése, saját
rándok útvonal, mint
tapasztalatok/élmények megosztása.
turisztikai vonzerő
Alapvető tájékozódás a turista térképeken, mobil applikációk segítségével.
Motiváció, érdeklődés felkeltése az
ország aktív megismerésére.
Határokon átnyúló zarándok- és tematikus útvonalak megismerése.
Egy kiválasztott tematikus útvonal
honlapjának közös elemzése.

Digitális kompetenciák fejlesztése
Reklámok értő olvasása és feldolgozása

Szűkebb, tágabb lakókörnyezet megismerése turisztikai szempontból.
Térbeli tájékozódás fejlesztése, aktív térkép- és digitális térképolvasási ismeretek, GPS használata.

Alapvető fogalmak tisztázása, fogalom
magyarázat, valamint hazai-és külföldi
példák segítségével




Tematikus útvonal
Tematikus park
Zarándok útvonal

Földrajzi, irodalmi, kulturális, néprajzi,
vallási és történelmi kapcsolódási pontok Mitől különleges egy tematikus/zarándok
felismerése az egyes országok/régiók kö- útvonal? – Megkülönböztetés a hagyományos túraútvonalaktól
zött.
Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben, az információk kritikus értékelése.

Magyarországi/Magyarországot is érintő
tematikus- és zarándok útvonalak, pl.:





Mária Út,
Szent Márton Út,
Felső–magyarországi Várak Útja,
Középkori Templomok Útja

7. évfolyam, 2. félév
90. Zarándokútvonalak,
mint a tematikus útvonalak különleges
fajtái

Előzetes zarándoklattal kapcsolatos
Más kultúrák megismerése és elfogaismeretek felmérése, saját tapasztala- dása, különös tekintettel a Kárpát-medencében együtt élő népekére, vallátok/élmények megosztása.
sokra.
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A zarándoklatok történelmi áttekintése
A legismertebb külföldi zarándokhelyek



Róma
Santiago de Compostela

Ismerkedés a zarándokaltok történetével.
Alapvető fogalmak tisztázása, fogalom magyarázat.

A kereszténység története. Az európai civilizáció és kultúra zsidó–keresztény gyökerei.
Vallások szellemi, társadalmi, földrajzi,
politikai gyökerei és hatásai.

Szomszéd országok, kapcsolódási
pontok felismerése – határon átnyúló A vallás, mint lelki jelenség, a zarándokútvonalak.
latok szerepe a lelki fejlődésben.




Lourdes
Mariazell

A zarándoklat kellékei (pl. zarándok ruházata, zarándok bot, zarándok útlevél, zarándokjelvény).
Ismerkedés a Magyarországon áthaladó
zarándok útvonalakkal és azok legfőbb állomásaival

Motiváció, érdeklődés felkeltése a za- Vallási közösségek és vallási intézmények
Híres hazai zarándokhelyek:
rándoklatok iránt
szerepe

91.

Egy zarándok útvonal részletes megismerése (pl. Mária Út)





Az út egy szakaszának, vagy egy településének kerékpáros bejárása.



Máriapócs
Máriagyüd
Máriabesnyő
Török kori emlékek, mint zarándokhelyek (pl. Gül Baba türbéje,
pécsi, érdi, egri minaretek)

A tematikus útvonal,
Előzetes tematikus útvonallal kapcso- Más kultúrák megismerése és elfogaA tematikus útvonalak kialakításának áltamint turisztikai vonzlatos ismeretek felmérése, saját tadása, különös tekintettel a Kárpát-melános jellemzői.
erő
pasztalatok/élmények megosztása.
dencében együtt élő népekre, vallásokra.
A sikeres tematikus útvonalak lehetséges
A tematikus útvonal fogalmának meg- Szűkebb, tágabb lakókörnyezet megistémái.
ismerése.
merése turisztikai szempontból.
Ismerkedés a legjelentősebb nemzetközi
Ismerkedés a különböző tematikára
Földrajzi, irodalmi, kulturális, néprajzi,
tematikus útvonalakkal:
vallási és történelmi kapcsolódási pontok
épülő útvonalakkal.
 Selyem Út
felismerése az egyes országok/régiók kö Goethe-út
zött.
 Vidéki élet útja
 Mozart-út
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Ismerkedés a különböző közlekedési
eszközök segítségével bejárható tematikus útvonalakkal.

Ismerkedés a hazai tematikus útvonalakkal – különböző tematikák alapján.







Szomszéd országok, kapcsolódási
pontok felismerése – határon átnyúló
útvonalak.
Motiváció, érdeklődés felkeltése a
szűkebb/tágabb környezetben található tematikus útvonalak bejárása
iránt.

Sissi-út
Palóc-út
Kastélyok-útja
Vaskultúra-útja
Felső-Magyarországi Várak Útja
Szilva-út

Egy hazai tematikus út részletes megismerése, egy szakaszának kerékpáros
bejárása.
92.

A jármódok országos
és helyi szervezeteinek megismerése

A Magyar Természetjáró Szövetség
szerepének és jelentőségének megismerése.

A szakmai segítségkérés, információszer- Jármódot képviselő szövetségek, egyesüzés lehetőségeinek megismertetése.
letek, civil szervezetek:
Önálló, hatékony tanulás és információszerzés kompetenciák fejlesztése.

Túrakerékpáros egyesületek tevékenységének megismerése (lehetőleg
egy helyi vagy közeli egyesület bemu- Információk gyűjtése adott témához setatásán keresztül).
gítséggel, interneten, médiatárban.
Az információk rendszerezése és értelmezése.
Kulcsszavak és kulcsmondatok keresése
szövegekben.
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Szervezetek jelentősége a turizmusban
Csatlakozási lehetőség az egyes
szervezetekhez
Szervezetek jelentősége a túrakerékpáros mozgalomban

Túrakerékpáros egyesületek:


Kárpátok Vándorai Természetjáró
Egyesület


Informatika:
Néhány közhasznú információforrás
megismerése, használata.
Adott informatikai környezet tudatos
használata.
Keresés az interneten.

93.

Kerékpáros túrázással foglalkozó honlapok, folyóiratok, kiadványok

Magyar nyelv és irodalom:
Különböző információhordozók pl.: vizuális, audiovizuális, elektronikus: Internet
jellemzői, kommunikációs funkciói és
kultúrája.
Előzetes tudás:
Önálló, hatékony tanulás és információAlapvető ismeretek az internetről, in- szerzés kompetenciák fejlesztése.
formatikai eszközök korosztálynak
megfelelő használata.
Információk gyűjtése adott témához segítséggel, könyvtárban interneten, méA legfontosabb, a (kerékpáros) túrá- diatárban.
záshoz, természetjáráshoz kapcsolódó szakmai kiadmányok, folyóiraAz információk rendszerezése és érteltok, honlapok megismerése.
mezése.
Kulcsszavak és kulcsmondatok keresése
szövegekben.
Informatika:
Adott informatikai környezet tudatos
használata.
Infokommunikációs ismeretek.
Keresés az interneten.
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Békásmegyeri Vándor Kerékpáros
Klub
Kaposvári Természetbarátok Turista Egyesülete

Egyéb szervezetek az aktív turizmusban:




Magyarországi Kárpát Egyesület
Magyar Turista Egyesület
Természetjáró Fiatalok Szövetsége

Fontosabb folyóiratok:





Turista Magazin
Magyar Turista
BikeMag
Velo

Fontosabb honlapok:







www.turistamagazin.hu
www.magyarturista.com
www.velo.hu
www.bikemag.hu
www.mozgasvilag.hu
www.holkerekparozzak.hu

Magyar nyelv és irodalom:
Különböző információhordozók pl.: vizuális, audiovizuális, elektronikus: Internet
jellemzői, kommunikációs funkciói és
kultúrája.
Könyvtárhasználat.
94.

Ki a túravezető?

A kerékpáros túravezető-tanfolyam
ismeretanyagának, főbb témaköreinek vázlatos megismerése:










A szakmai segítségkérés, információszer- Túravezetői tanfolyam, gyakorlótúra, túrazés lehetőségeinek megismertetése.
vezetői vizsga

túraszervezési alapismeretek
túramozgalmak ismerete
kerékpár felszerelései
kerékpár karbantartása, szerelése
kerékpár málházása
táplálkozás
tereptan
elsősegély-nyújtási ismeretek
turistaföldrajz

Gyakorlótúrák céljának, lefolyásának
megismerése.
Túranaptárak, releElőzetes tudás:
A szakmai segítségkérés, információszer95.
váns internetes infor- Alapvető ismeretek az internetről, in- zés lehetőségeinek megismertetése.
mációforrások
formatikai eszközök korosztálynak
megfelelő használata.
Önálló, hatékony tanulás és információszerzés kompetenciák fejlesztése.
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www.termeszetjaro.hu
www.tura.lap.hu
www.turabazis.hu
www.holkerekparozzak.hu
www.turautak.hu

Éves túranaptárak, egyesületi
túranaptárak, nyílt túrák keresése,
megismerése.


Információk gyűjtése adott témához segítséggel, interneten, médiatárban.

egyesületi honlapok, pl.:
o www.karpatokvandorai.h
u
o www.bvkk.hu

Böngészés, keresés, információszer- Az információk rendszerezése és értelzés a kerékpáros túrázás szempontjá- mezése.
ból releváns honlapokon.
Kulcsszavak és kulcsmondatok keresése
szövegekben.
Informatika:
Adott informatikai környezet tudatos
használata.
Infokommunikációs ismeretek.
Keresés az interneten.
Magyar nyelv és irodalom:
Internet jellemzői, kommunikációs funkciói és kultúrája.
96. Nemzeti értékeink és Előzetes ismeretek felmérése:
a hungarikumok
 Nemzet és ország fogalma
 Hazai termék/hazai érték
 Hírünk a világban
Hazánk történelmi múltjának, kulturális és természeti értékeinek megismerése a diákok meglévő ismeretszintjéhez igazodva, azt továbbfejlesztve.

Az információk gyűjtése, rendszerezése
és értelmezése.
A haza értékeihez való érzelmi és tudati
kötődés erősítése, az érték megbecsülése.

Haza, nemzet, ország fogalmának meghatározása (a mindennapokban használt
nyelv segítségével).
A haza, nemzet és ország fogalmának változása a történelemben, különös tekintettel a 19. és 20. századra és napjainkra.

A szűkebb és a tágabb közösségekhez – a
családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez,
A Magyar Értéktár fogalma és jelentősége.
Európához, az emberi civilizációhoz – tarA hungarikum fogalma és típusai (típusontozás személyes megélése.
ként néhány példa):
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Motiváció felkeltése a hazai termékek A kultúra hagyományos és mai értékeitudatos keresésére.
nek megismertetése.
A nemzeti érték felismerése.

Európai azonosságtudat - Egyetemes kultúra.









Agrár- és élelmiszergazdaság
Egészség és életmód
Ipari- és műszaki megoldások
Kulturális örökség
Sport
Természeti környezet
Turizmus és vendéglátás

A nemzeti érték és hungarikum viszonya, kapcsolata: a köztük lévő aráMagyarország ezeréves kultúrájának
megismerése – a kultúrák egymásra hanyok meghatározása.
tásának felismerése.
A hungarikummá nyilvánítás módja.
A honismeret elmélyítése.
Lakókörnyezetünk természeti és kulturáDifferenciált, komplex és korszerű ha- lis értékeinek, egyediségének felfedezaszeretet kialakítása a diákokban.
zése, megismerése.

97. A hungarikum és a
vonzerő kapcsolata

Motiváció felkeltése a diákokban a
hungarikumok, hazai termékek iránt.

Fogalmi gondolkodás alapjainak erősítése, fejlesztése, bővítése.

A vonzerők tudatos felismerése, jelentőségük megfogalmazása.

Differenciált és szintetizáló gondolkodás
fejlesztése.

A kultúra kézzel fogható- és szellemi
összetevői.

A haza értékeihez való érzelmi és tudati
kötődés erősítése, az érték megbecsülése.

A kulturális értékek, mint turisztikai
vonzerők.

Nemzeti kultúránk nagy múltú elemeinek
megismerése.

Hungarikum és nemzeti érték, mint az
Események, tárgyak, személyek közötti
országimázs fontos összetevője.
kapcsolatrendszerek felismerése.

Mi a turisztikai vonzerő?
Miért vonzerő egy nemzeti érték?
Miért vonzerő a hungarikum?
Mi kell ahhoz, hogy egy nemzeti értékből
turisztikai vonzerő legyen:




Hungarikumok a diákok lakóhelyén, illetve
annak közvetlen környezetében, például:
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Ismertség, információ
Elérhetőség
Szlogen, esetleg logo jelentősége

Szikvíz (esetleg Jedlik Ányos említésével)

Szűkebb lakókörnyezetben fellelhető
nemzeti értékek és hungarikumok
megismerése.

Tanultak felhasználása új feladathelyzetekben:



Történelem és kultúra
Történelem és turizmus








Kalocsai hímzés
Herendi porcelán
Gundel palacsinta
Zsolnay porcelán
Kalocsai fűszerpaprika
Tokaji aszú




Kóstolóprogramok
Legendák

Lakókörnyezetünk természeti és kulturális értékeinek, egyediségének felfedeÉlményszolgáltatások a hungarikumok
zése, megismerése.
népszerűsítésére:

98. Világörökségek foA világörökségi rendszer történetéFogalmi gondolkodás alapjainak erősígalma és jelentősége nek, jelenlegi rendszerének megisme- tése, fejlesztése, bővítése.
rése
Differenciált és szintetizáló gondolkodás
fejlesztése.
 Nemzetközi kitekintés
Érdeklődés felkeltése néhány világörökségi helyszín megismerésére.


Távolabbi helyszínekről képek, videók

Lehetséges világörökségek körének
meghatározása.

„A világörökségben való gondolkodás
alapjai”:


Miért fontos a közös örökségünk
védelme
Miért értékesek a világnak hazai,
egyedi értékeink


Az egyedi és egyetemes, mint dialektikus
kapcsolat, viszony felismerésének képesA Világörökségi egyezmény létrejötte
sége.
A haza értékeihez való érzelmi és tudati
kötődés erősítése, az érték megbecsülése.

A kerékpározás, mint a sport és a ter- A Kárpát-medence, Európa és a világ természet, ill. kultúra (városi kerékpártú- mészeti és kulturális értékeinek, egyedirák!) megszeretésének ideális módo- ségének felfedezése, megismerése.
zata.
A környezet szépsége, az emberi kultúrák fenntarthatósága és a benne élők
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Világörökség fogalma
A világörökség embléma jelentéstartalma
Az országhatárokon átívelő örökséghelyszínek különleges jelentősége
Nemzetközi példák a világörökségekre
földrészenként és világörökségi kategóriánként, például:

testi-lelki egészsége közti összefüggések
megjelenítése.

99. Hazai világörökségeink

Az egyes hazai világörökségek megismertetése, tipizálása.

Fogalmi gondolkodás alapjainak erősítése, fejlesztése, bővítése.

Miből lehetne még világörökség hazánkban?

Differenciált és szintetizáló gondolkodás
fejlesztése.

Érdeklődés felkeltése a hazai világörökségi helyszínek megismerésére.

A haza értékeihez való érzelmi és tudati
kötődés erősítése, az érték megbecsülése.




Távolabbi helyszínekről képek, videók
Közelebbi helyszínek felkeresése egy-egy kerékpáros túra
során

Határokon átnyúló helyszínek virtuális bebarangolása.
Lehetséges világörökségek körének
meghatározása.

A Kárpát-medence és hazánk nagy tájai,
vizei és felszínformái. A nemzeti parkok,
natúrparkok és tájvédelmi körzetek megismerése.
Hazánk természeti és kulturális értékeinek, egyediségének felfedezése, megismerése.
A környezet szépsége, az emberi kultúrák fenntarthatósága és a benne élők
testi-lelki egészsége közti összefüggések
megjelenítése.
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Yellowstone Nemzeti Park
Sydney Operaház
Bajkál-tó
Máramaros fatemplomai
Karthágó romjai

Hazai világörökségek
A várományos lista helyszínei közül néhány megismertetése
Határokon átívelő világörökségek és világörökségi várományosok:






Aggteleki-karszt
Fertő-táj
Komárom/Komarnói erődrendszer
Az északkeleti Kárpát-medence fatemplomai
A római limes magyarországi szakasza

A nemzeti történelmi emlékhelyek, mint a
hazai örökség speciális fajtái.
Nemzeti park, natúrpark, természetvédelmi terület fogalma és legjelentősebb
hazai példák.

100. Természeti értékeink, A természeti értékek speciális helymint örökséghelyszí- zete.
nek
Konkrét természeti értékeink megismertetése.

A haza értékeihez való érzelmi és tudati
kötődés erősítése, az érték megbecsülése.

Hazánk természeti és kulturális értékeinek, egyediségének felfedezése, megisAz egyes értékek turisztikai jelentősémerése.
gének megfogalmazása.
A környezet szépsége, az emberi kultúA természet- és kultúra összekapcso- rák fenntarthatósága és a benne élők
lódása a különféle művészetek közve- testi-lelki egészsége közti összefüggések
títésével.
megjelenítése.
Ezen helyszínek bejárhatósága városiés vidéki kerékpártúrákon.

Ipolytarnóc
Hazai emberelődök lelőhelyei (Szeletabarlang, Vértesszőlős),
Hortobágyi Nemzeti Park
Tihanyi-félsziget, Hévízi-tó, Kis-Balaton
Aggteleki karszt
Közép-kelet Európa közös folyója: a Duna.
A Dunai hazai sajátosságai.
Természeti értékek a művészetekben:





101. Szellemi örökségünk

Szellemi örökségünk egyediségének
megismertetése:






Nyelv
Művészetek
Népszokások, hagyományok
Tudomány
Híres iskolák

A művészetek értő befogadásának fejlesztése.

Petőfi Sándor
Arany János
Molnár Ferenc
Egry József

A magyar nyelv egyedi arculata és a nyelvjárások.

Képekben való gondolkodás elsajátítása. Népzenei örökségünk:
Vizuális kultúránk megismertetése és a
képi kultúra valós súlyának megfelelő pozicionálása.
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Bartók és Kodály életműve
Kodály módszer

A magyar népművészet egyedisége.

A szellemi világörökség fogalmának
megismertetése, hazai- és nemzetközi példákkal.
Motiváció, érdeklődés felkeltése a
szellemi örökségek megőrzésére,
ápolására.
Hazai iskoláik megismerése/megismertetése.

Alapvető média ismeretek elsajátítása.

Magyar művészek és feltalálók, elsősorban a 20. században.

Kritikai gondolkodás fejlesztése: híres
személyiségek egykor és ma (a média ál- Magyar természettudósok a világban, eltal közvetített ismeretek kritikus értelsősorban a 20. században.
mezése).
A magyar festészet és a magyar film nagy
Hazánk szellemi értékeinek, egyediségé- alakjai.
nek felfedezése, megismerése.
Szellemi világörökségeink:
A haza értékeihez való érzelmi és tudati
 Táncház módszer
kötődés erősítése, az érték megbecsü Matyóhímzés
lése.
 Busójárás
 Solymászat
Világhírű magyarok és hazai iskoláik megismertetése.

102. A magyar történelem A magyar történelmi tudat árnyalása.
egyedisége
Konkrét történelmi értékeink megisTörténelmi emlékhe- mertetése.
lyeink
A történelem élő helyszíneinek bemutatása – történelmi emlékhelyeink
Motiváció felkeltése és a lakókörnyezet közelében található történelmi
emlékhelyek felkeresése egy-egy kerékpáros túra során.

A magyarság pozitív történelmi múltjának, jelenének, lehetséges jövőjének
erősítése.

Történelmünk legjelentősebb állomásai és
az azokhoz köthető földrajzi területek valamint épített örökségek

Differenciált történelmi gondolkodásmód kialakítása.

Történelmi és nemzeti emlékhelyek fogalma és jelentősége a történelem „testközeli” megismerésében

Az egyedi és egyetemes, mint dialektikus
kapcsolat, viszony felismerésének képessége.



Kihelyezett történelemóra lehetősége (pl. Mohács, Ópusztaszer,
Pákozd, Budapest, Hősök tere,
stb.)

A XX. század történelmének emlékei
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Történelem testközelben – megérezni,
megtapasztalni az emlékhelyek speciális
hangulatát.

103. Gasztronómiai értékeink

A gasztronómiai értékek, gasztronómiai hungarikumok megismertetése.

Gasztronómiai értékek tudatosítása.

Magyarország ezeréves kultúrájának
Az egészséges táplálkozás fontosságá- megismerése – a kultúrák egymásra hanak hangsúlyozása.
tásának felismerése.






Holokauszt-emlékművek hazánkban
Terror Háza
Corvin köz
Rákoskeresztúri Új Köztemető
(298, 300, 301. parcellák)

A hagyományos magyar ételek fogyasztása a mindennapokban, ugyanakkor az
ünnepi alkalmak kitüntetett szereplőjeként!

Hungarikumok a gasztronómiában.
A hagyományos magyar konyha meg- Ismertszerzés a napi tapasztalatok által –
újítására való törekvés, az alapvető
a megszerzett ismeretek tudatos megfo- A magyaros gasztronómia jellegzetes éteízvilág és értékek megőrzése mellett. galmazása.
lei
A 20. századi alkoholfogyasztás története hazánkban, a kulturált alkoholfogyasztás lehetősége
(mértékeletesség).

A természeti és gazdasági körülmények, A mai táplálkozási modellek: vegán, paleo,
valamint hagyományok egyes népek gaz- makrobiotikus, stb. előnyei és lehetséges
dasági fejlődését, gondolkodásmódját
hátrányai.
befolyásoló szerepének felismerése.
A „slow food” fogalma, elterjedésének
Az aktív szabadidős tevékenységek és Egészségmegőrző programok, az öngon- okai:
a gasztronómia, azaz a helyes táplál- doskodás jelentősége, az egészséges táp Étkezés, mint társasági esemény
kozás és testmozgás harmóniája.
lálkozás fontosságának tudatosítása.
 Kulináris- és kulturális attrakció
A sport szerepe a különböző élvezeti cikGasztronómiai kultúránk és a magyar irokek okozta fizikai, mentális és pszichés
dalom kapcsolata
veszélyek leküzdésében.
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Krúdy Gyula munkássága: Szindbád történetek és az Isten veletek,

ti boldog Vendelinek! című novellája
Gundel Károly gasztronómiai öröksége
Hogyan étkezzünk kirándulás, kerékpározás közben

104. Nemzeti parkjaink

A nemzeti parkok kialakításának és
működtetésének jelentősége.

A természet- és a gazdálkodó ember
összhangja

Nemzeti park fogalma, alapítás kritériumai.

Ember és táj harmonikus együttélése
a nemzeti parkokban.

A természet- és a környezetvédelem
A védettség különböző szintjei a nemzeti
alapvető céljainak megismerése saját ta- parkon belül
pasztalatok alapján.
 Természeti övezet
A nemzeti parkok, mint az aktív és az
 Természetkímélő hasznosítás öveA környezet állapotáért és védelméért
ökoturizmus kedvelt célterületei.
zete
mindannyiunk személyes felelősségének
Érdeklődés felkeltése a hazai Nemzeti
 Szolgáltató övezet
belátása globálisan is.
Parkok megismerésére
Hazánk valamennyi nemzeti parkjának rövid bemutatása.
Szabadidős tevékenységek megjelenésének lehetősége a nemzeti parkokon belül:
 Látogatóközpont
 Bemutatóhely
 Tanösvény
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105. Környezetvédelem és A komplex ökologikus gondolkodásökologikus gondolko- mód megismertetése a diákokkal.
dásmód
Meglévő biológiai, földrajzi ismereteikre építve, részletes és komplex tuBiológiai értékeink
dás továbbadása.

A fenntartható fejlesztés/fejlődés elvének népszerűsítése.

Környezettudatos gondolkodás és cselekvés lehetősége a fővárosban, vidéki városainkban, falvainkban és kirándulásra alkalA környezettudatos gondolkodás elemei, mas természeti (relatíve „lakatlan”) vidépéldák és ellenpéldák számbavétele.
keinken.

A természet- és a környezetvédelem
Őshonos magyar növény- és állatfajok
alapvető céljainak megismerése saját tamegismertetése, előfordulási területük,
pasztalatok alapján.
megtekintésének lehetőségei hazánkban a
kerékpáros kirándulások során.
Hazánk egyedülálló növény- és állatvi- Ezek megértése helyi, regionális és glolágának bemutatása és megszerette- bális példákon keresztül.
A helyes viselkedésmód a természetben a
tése a diákokkal.
gyakorlatban.
Helyi természet- és környezetvédelmi
Biológiai értékeink földrajzi elhelyez- problémák felismerése, a természeti értékek megőrzéséért, a táj értékeinek vékedése hazánkban
delméért, megóvásért érzett felelősségvállalás megalapozása.
A fenntartható fejlesztés/fejlődés fogalmának megismertetése.

A környezet állapotáért és védelméért
mindannyiunk személyes felelősségének
belátása globálisan is.
A szellemi, lelki elcsendesülés fontosságának felismertetése.
106.

Környezet, terméA tanuló környezetének leírása, beszeti környezet (Az
mutatása.
ember és környezete
A környezeti elemek egyszerű rendszerezése.

2. Anyag, energia, információ
Anyag: az élő és élettelen megkülönböztetése, a Földünket felépítő „anyagcsoportok” („környezetei elemek”)
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Környezet, a környezet elemei: levegő, víz,
föld (talaj, kőzet), élőlények, Kárpát-medence, élőlény és környezete kölcsönhatása és változása, az ember és környezete
egysége. Lakóhelyi környezet.

A Kárpát-medence (benne Magyaror- Kölcsönhatások, erők: az ember és körszág) elhelyezkedésének felismerése. nyezete kölcsönhatásának (pozitív és negatív) eredményei
Az emberi tevékenység és a környe3. Rendszerek
zet változása közötti összefüggés fel- Tér és idő: az idő folyamán változó emismerése, a változás irányának értébert körülvevő környezet
kelése.
Rendszer, a rendszer és környezete: az
ember aktív része környezete változásáA lakóhely és környezete védelme
nak, változtatásának
igényének kialakítása.
5. Állandóság és változás
Egyensúly, stabilitás: az ember(iség)
fennmaradásának feltétele, hogy egyensúlyban legyen környezetével (fenntarthatóság!)
7. Környezet és fenntarthatóság
Élő és élettelen környezeti tényezők: a
két oldal egyenrangú és kölcsönhatásban
áll
A Föld szépsége, egyedisége: a természeti és az ember átalakított környezet is
lehet szép
A kategorizáló és rendszerező képesség
fejlesztése.
Összefüggések meglátásának fejlesztése.
Az élő és élettelen közötti különbség felismerése, példák állítása.
Természettudományos, ökológiai nevelés.
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Kapcsolódási pontok:

107.

Környezettan, ökoló- A környezeti tényezők megismerése.
gia
A környezet jó állapotának tisztelete
és elősegítése.
A fenntarthatóság elősegítése.
A lakóhelyi környezet passzív és aktív
védelme igényének kialakítása.

 Magyar nyelv és irodalom
 Rajz
3. Rendszerek
Az ember és környezete, mint rendszer
megismerése. Az ökológiai rendszer (is)
több, mint alkotó elemeinek összessége.
7. Környezet és fenntarthatóság
A környezetmegváltoztatás- és rombolás
következményeinek felismerése. A véges
ökológiai szolgáltatások fontosságának
tudatosítása.

A környezet (minőségének) fontossága,
környezeti tényezők: hőmérséklet, szél,
víz, fény és árnyék, talaj, más élőlények.
Az ember alkalmazkodása a környezethez,
környezet átalakítás, környezetrombolás.
Ökológiai szolgáltatások, fenntarthatóság.

A rendszerben gondolkodás fejlesztése.
A fenntarthatóságra nevelés.
Erkölcsi nevelés
Kapcsolódási pontok:



108.

Az élettelen környezeti tényezők

Az élő és élettelen közötti különbség
felismerése, példák állítása.
A környezet elemeinek felosztása
élőre és élettelenre.

Természetismeret
Biológia
Etika

1. Tudomány, technika, kultúra
A kőzetek megfigyelése, velük egyszerű
kísérletek elvégzése, az ehhez szükséges
készségek alapozása.
2. Anyag, energia, információ
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Élő és élettelen, kőzet: mészkő, dolomit,
andezit, bazalt, folyami hordalék: kavics,
homok. Éghajlat: mérsékeltövi kontinentális, víz: folyóvíz, állóvíz, szél, domborzat.

Az élő és élettelen anyag összevetése. A
A legfontosabb kőzetek felismerése, kőzetek szerkezete és keletkezés közötti
jellemzése.
összefüggés.
5. Állandóság és változás
A kontinentális éghajlat leírása.
A kőzetek és az élőlények „létezésének”
eltérő nagyságrendjének összevetése.
Az élettelen környezeti tényezők fon- 7. Környezet és fenntarthatóság
tosságának felismerése a táj alakítá- Az élettelen környezeti tényezők szeresában, az ember életében.
pének megismertetése a környezet fenntarthatóságában.
Figyelemfejlesztés.
A fogalomalkotás képességének fejlesztése.
A tanultak alkalmazása új problémakörnyezetben.
Környezeti nevelés.
Kapcsolódási pontok:




Természetismeret
Biológia
Fizika

8. évfolyam, 1. félév
109.

Az élő környezet, a
közös rendszer

Az élő (rendszerek) egyszerű bemuta- 1. Tudomány, technika, kultúra
tása, leírása példán keresztül.
Az ember(iség) környezetéhez valóviszonyának elemzése az idők folyamán.
Az élőlény (ember!) és a környezet
2. Anyag, energia, információ
egymásra hatása, egymásra utaltsága
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Életjelenség, környezeti életfeltételek, alkalmazkodás, tápláléklánc, táplálékhálózat, anyag-, energia- és információáramlás, életközösség.

és egyensúlyának fontossága, ennek
megértése és képviselete.

Az információáramlás bizonyítása az
életközösségben.
3. Rendszerek
Az környezeti rendszerek, életközösségek összehangolt működésének bizonyítása.
4. Felépítés és működés kapcsolata
Az életközösségek eltérő struktúrájának,
de azonos törvények szerinti
működésének bemutatása, megértése.
5. Állandóság és változás
Az élő rendszerek stabilitását biztosító
folyamat (az állandó változásokat szabályozó negatív visszacsatolás) bemutatása.
A rendszerszemlélet fejlesztése.
Az ökológiai gondolkodás alapozása.
Környezeti nevelés.
Ökológiai szemléletre nevelés.
Kapcsolódás:

110.

Erdők, puszták, vizes Az eltérő környezeti hatások – eltérő
élőhelyek, sivatagok, életközösségek közti ok-okozati öszkultúrtáj
szefüggések feltárása és megértése.

 Természetismeret
 Biológia
3. Rendszerek
Az élőhelyek, mint eltérő tulajdonságú
rendszerek leírása
4. Felépítés és működés kapcsolata
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Erdő: fás élőhely, lombos erdő, növényzeti
szintek, puszta: füves élőhely, vizes élőhely, sivatag, kultúrtáj.

Az élőhely típusok elkülönítése.

A különböző élőhelyek felépítése eltérő,
de működése azonos.
5. Állandóság és változás
A környezeti tényezők térben és időben
történő változásának bizonyítása.
7. Környezet és fenntarthatóság
Az élőhelyek életközösségeire ható környezet tényezők bemutatása
Ok-okozati összefüggések meglátásnak
fejlesztése.
Rendszerező, kategorizáló képesség fejlesztése.
Ökológiai szemlélet fejlesztése.
Kapcsolódási pontok:



111.

Fás élőhelyek

A legjellemzőbb erdőalkotó fák megismerése.
Az erdőfunkciók fontosságának felismerése.
Az erdei életközösség néhány tagjának megkeresése a rendelkezésre álló
információs forrásokból.

természetismeret
biológia
 földrajz
1. Tudomány, technika, kultúra
Az erdők szerepváltozásának bemutatása
az emberiség történelme során.
3. Rendszerek
Az egyed feletti szerveződési szintek
megismerése
4. Felépítés és működés kapcsolata
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Fenyves, bükkös, tölgyes, akácos, liget, ligeterdő. Az erdők funkciói: közjóléti,
védő, gazdasági. Állatai: szarvas, vaddisznó, mókus, erdei pinty, harkály.

Az erdő élőlényeinek környezethez való
Példák keresése a lakóhely környéké- alkalmazkodását bizonyító tulajdonságok
ről.
bemutatása.
5. Állandóság és változás
A növényzeti szukcesszió bemutatása.
7. Környezet és fenntarthatóság
Az erdőfunkciók fontosságának összevetése, mérlegelése.
A környezeti tényezők és az élővilág kapcsolatának bemutatása az erdő néhány
jellegzetes élőlényének példáján.
A megismert állatok és növények jellemzése (testfelépítés, életmód, szaporodás)
csoportosítása különböző szempontok
szerint.
Példák az állatok közötti kölcsönhatásokra az erdőben.
Az ökológiai gondolkodás alapozása.
Esztétikai nevelés.
Környezeti nevelés.
Ökológiai szemléletre nevelés.
Kapcsolódási pontok:
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Természetismeret
Biológia

112.

Füves élőhelyek

A füves élőhelyek típusainak összeha- 1. Tudomány, technika, kultúra
Rét, kaszáló, legelő, száraz-és vizes gyep.
sonlítása, elkülönítése.
A füves puszták jelentőségének bemuta- Fűfélék, virágok. Állatai: fogoly, fácán, tútása a magyarság történelmében.
zok, egerész ölyv, sáskák, ürge, őz.
A típusos növények és állatok.
2. Anyag, energia, információ
Tápláléklánc összeállítása, lerajzolása,
A füves (gyepi) életközösség néhány magyarázata.
tagjának megkeresése a rendelke3. Rendszerek
zésre álló információs forrásokból.
Az egyed feletti szerveződési szintek
megismerése
Példák keresése a lakóhely környéké- 5. Állandóság és változás
ről.
A füves élőhelyek sorsának vizsgálata kaszálás, legeltetés nélkül.
7. Környezet és fenntarthatóság
A természetes és ember kezelte füves
élőhely folyamatainak összehasonlítása.
A környezeti tényezők és az élővilág kapcsolatának bemutatása a füves élőhelyek
néhány jellegzetes élőlényének példáján.
A megismert állatok és növények jellemzése (testfelépítés, életmód, szaporodás)
csoportosítása különböző szempontok
szerint.
Példák az állatok közötti kölcsönha-tásokra a füves élőhelyeken.
Az ökológiai gondolkodás alapozása.
Környezeti nevelés.
Ökológiai szemléletre nevelés.
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Kapcsolódási pontok:


113.

Vizes élőhelyek

Természetismeret
 Biológia
A vizes élőhelyek típusainak beazono- 1. Tudomány, technika, kultúra
sítása és elkülönítése, példák kereÉrvek gyűjtése (pro és kontra), hogy a
sése (turista) térkép segítségével.
vízrendezések hogyan hatottak hazánkban.
A vízi életközösség néhány tagjának
3. Rendszerek
megkeresése a rendelkezésre álló in- Az egyed feletti szerveződési szintek
formációs forrásokból. Kutatómunka megismerése
a vizes élőhelyek fogyása okát kereEgy akvárium és egy kis tó, mint rendszer
sendő.
összehasonlítása.
4. Felépítés és működés kapcsolata
Példák keresése a lakóhely környéké- A vízi környezet és az élőlények e közegről.
hez való alkalmazkodásának összefüggéseinek bemutatása.
5. Állandóság és változás
Az állóvizek feltöltődésének vizsgálata az
idő függvényében.
7. Környezet és fenntarthatóság
Vizeink nagy része az emberi beavatkozások nélkül nem lézhetne.
A környezeti tényezők és az élővilág kapcsolatának bemutatása a vizes élőhelyek
néhány jellegzetes élőlényének példáján.
A megismert állatok és növények jellemzése (testfelépítés, életmód, szaporodás)
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Vizes élőhelyek: folyóvíz, csatorna, tó, mocsár, láp. Élőlények: plankton, hínár, szúnyog, szitakötő, halak, békák, tőkésréce,
vidra, hód.

csoportosítása különböző szempontok
szerint.
Példák az állatok közötti kölcsönhatásokra a vizes élőhelyeken.
Az ökológiai gondolkodás alapozása.
Környezeti nevelés.
Ökológiai szemléletre nevelés.
Kapcsolódási pontok:


Természetismeret
Biológia
Példák gyűjtésén keresztül az emberi 1. Tudomány, technika, kultúra
tevékenység környezetalakító hatásá- A megfigyelés, leírás, kérdésfeltevés és
nak szemléltetése.
értelmezés műveleteinek gyakorlása,
összekapcsolása.
A jó és rossz irányú beavatkozási ha- 3. Rendszerek
tások felismerése, magyarázata.
Az egyed feletti szerveződési szintek
megismerése
A lakóhely közelében jellegzetes ter- A kultúrtáj alrendszereinek ismerete.
mészetes és mesterséges életközös- 4. Felépítés és működés kapcsolata
ségek összehasonlítása.
A település környezetének funkcionális
felépítése.
Az emberlakta táj jellemző terület-tí- 5. Állandóság és változás
pusainak leírása. Ezek ismertebb élő- Az ember hatására bekövetkező változás
lényeinek összegyűjtése. A barlang,
értelmezése.
7. Környezet és fenntarthatóság


114.

Egyéb élőhelyek
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Kultúrtáj: mezőgazdasági területek: kert,
szántó, gyep, halastó, park, temető. Falu,
város és lakói: legyek, pókok, fecskék, verebek, galambok, szarka, nyest, róka. Barlang.

mint egy egyszerű, de izgalmas élőhely bemutatása. Példák keresése a
lakóhely környékéről.

A kultúrtáj, mint környezeti rendszer
fenntarthatósága.
A környezeti tényezők és az élővilág kapcsolatának bemutatása az egyéb élőhelyek néhány jellegzetes élőlényének példáján.
Az ökológiai gondolkodás alapozása.
Környezeti nevelés.
Ökológiai szemléletre nevelés.
Kapcsolódási pontok:


Természetismeret
 Biológia
Megfigyelés, életnyo- Az élőlény életmódja és a megfigyelés 2. Anyag, energia, információ
115.
mok
lehetősége közötti kapcsolatok meg- Az élőlények által hátra hagyott informáértése.
ciós jelek felismerése, értelmezése.
4. Felépítés és működés kapcsolata
Összefüggések keresése az élőlény és Az életnyomok alapján következtetés az
jellemző életnyoma között.
élőlényre, testfelépítésére, mozgására.
Az életnyomok felismerése és beazo- Megfigyelőképesség fejlesztése.
nosítása különböző információhordo- Reprodukciós és rajzkészség fejlesztése.
zók segítségével.
Információszerző- és felhasználói tudás
fejlesztetése.
Javaslatok készítése a nyomok rögzítésére (archiválására).
Terepi természetismereti nevelés.
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Megfigyelés, les, cserkészés. A megfigyelés szabályai. Életnyomok: nyom, csapa,
hang, szag – illat, mozgás, táplálkozási(rágás, csont, ürülék) és szaporodási
(pete, ikra, fészek, tojás) nyom.

Kapcsolódási pontok:


116.

A gombák országa

Természetismeret
 Biológia
Az állatok, a növények és a gombák
1. Tudomány, technika, kultúra
táplálkozásnak összehasonlítása, az
A megismert információforrások hasznáeltérések magyarázata és fontossága lata, a kommunikációs képességek megaz életközösségben.
alapozása.
2. Anyag, energia, információ
Néhány gyakoribb ehető és mérgező A gombák fontossága a lebontás folya„gombapár” összehasonlítása. A gom- matában.
bafogyasztás szabályainak megértése. 3. Rendszerek
A gombák (országa) helye az élők világában.
4. Felépítés és működés kapcsolata
A gombák, növények és állatok testfelépítésnek összehasonlítása.
6. Az ember megismerése és egészsége
A gombafogyasztás előnyeinek és veszélyeinek megértése. A mérgezés esetén
szükséges tennivalók.
Figyelemfejlesztés.
A vizuális képességek fejlesztése.
Egészséges életmódra nevelés.
Kapcsolódási pontok:
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Természetismeret
Biológia

Gomba, élesztőgomba, kalapos gomba. A
gombák haszna és szerepe: lebontás, táplálék. Gyakoribb gombák: erdei csiperke gyilkos galóca, szegfűgomba - susulyka,
őzlábgomba, pöfeteg. A gombaszedés és
fogyasztás szabályai.

117.

Az erdő szerepe,
haszna

A növények és állatok szerepe az erdő 2. Anyag, energia, információ
életközösségében.
Az erdő rendszerében zajló mozgások,
áramlások.
Az erdei haszonvét szabályainak ma- 4. Felépítés és működés kapcsolata
gyarázata.
Az erdő felépítésének és működésének
egysége.
Az erdő jellemző növényeinek listáA növényi testfelépítés és a(z autotróf)
zása.
életmód struktúra-funkció összefüggése.
6. Az ember megismerése és egész-sége
A gyakori mérgező növények felisme- Az ehető növények hasznossága, a mérrése.
gezők veszélyességének felismerése.
7. Környezet és fenntarthatóság
A növények, virágok szépségének, esztétikumának vizsgálata.

A növények szerepe, haszna: szervesanyag
termelés, O2 termelés, CO2 megkötés, talajvédelem (szél és víz ellen), építőanyag,
gyógyhatás, szépség. Az erdő szintezettsége. Erdei haszonvét: gomba, ehető erdei
termések: vadcseresznye, som, galagonya,
berkenye, faeper, kökény, málna, szamóca, mogyoró, bükk makk… medvehagyma, madársóska. Mérgező növények:
fagyal, beléndek, csattanós maszlag, nadragulya

A rendszerszintű gondolkodás fejlesztése.
Környezeti nevelés
Kapcsolódási pontok:


118.

A természetvédelem
az ember védelme

Azonosulás a természet, a környezet
védelmével, mely az ember védelme
is egyben.
A természet-, környezet- és tájvédelem megkülönböztetése.

Természetismeret
 Biológia
1. Tudomány, technika, kultúra
Az ember természethez való viszonyának
változása, a természetvédelem története.
2. Anyag, energia, információ

93

Természetvédelem, környezetvédelem,
tájvédelem. A természetvédelem célja és
feladata. Fajvédelem, élőhely-védelem.
A védett természeti területek: nemzeti
park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi

Különbségtétel a védett természeti
területek szintjei között.

Az információ hordozók és források használatának megismerése, alkalmazása.
6. Az ember megismerése és egészsége
A közeli nemzeti park, vagy védett
Az ember egészsége függ környezete mitermészeti terület közös feldolgozása, nőségétől.
bemutatása.
7. Környezet és fenntarthatóság
A földi környezet fenntarthatósága nem
oldható meg a természet tudatos védelme nélkül.

terület, helyi jelentőségű védett természeti terület.
A közeli nemzeti park, vagy védett természeti terület értékei.

A természettudományos gondolkodásmód fejlesztése.
Környezeti nevelés.
Kapcsolódási pontok:


119.

Földtani és víztani ér- Képek, fotók, leírások gyűjtése, rendtékek
szerezése és bemutatása földtani értékekről.

Természetismeret
 Biológia
1. Tudomány, technika, kultúra
Az információgyűjtéshez és feldolgozáshoz szükséges képességek fejlesztése.

A víz fontosságának szemléltetése az Esztétikai nevelés.
ember életében és a természet folya- Természettudományos nevelés.
mataiban.
Kapcsolódási pontok:
Példák keresése a környéken (térkép Földrajz
ről).
 Természetismeret
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Földtani értékek: barlang, kőzetfeltárás,
felhagyott bánya, sziklaalakzat, kunhalom,
ásvány- és kövület lelőhely.
A víz fontossága: élet, háztartás, ipar, mezőgazdaság, közlekedés, éghajlat. Víztani
érték: forrás, kút, vízesés, láp, szikes tó.

120.

Élő természeti értékek

Az élet, az élőlény tiszteletének kialakítása. Védett földtani értékek, növények, állatok és társulások ismerete
példaként. (Szerencsés esetben lakóhely közeliek). Különbségtétel a paszszív és aktív természetvédelem összevetése révén.

4. Felépítés és működés kapcsolata
A lakókörnyezet közelében lévő életközösségek állapotának megfigyelése, a védelemre való felhívás és cselekvés megalapozása.
7. Környezet és fenntarthatóság
A környezet szépsége, az emberi kultúrák fenntarthatósága és a benne élők
testi-lelki egészsége közti összefüggések
megjelenítése.

Életérték. Védett növények: pilisi len, kosborok, hóvirág, öreg fák, fasorok és erdők,
arborétumok, lápok.
Védett állatok: folyami rák, pillangók, kétéltűek, hüllők, sasok, cinegék, sün, farkas.
Aktív- és passzív természetvédelem.

Fenntarthatóságra nevelés.
Kapcsolódási pontok:



121.

Táj és a benne élő
ember kultúrájának
védelme

A táj, mint soktényezős érték megbecsülése. Az ember és a táj egymásra
hatása és egymásrautaltsága tudatosítása.
A tájjal kapcsolatos példák megkeresése, illusztrálása és bemutatása a
rendelkezésre álló információs forrásokból. (Lehetőleg környéki példák
alapján.

Biológia
Természetismeret
Etika, erkölcstan

3. Rendszerek
A tájat felépítő elemekre vonatkozó ismeretek alkalmazása.
5. Állandóság és változás
Néhány, a táj képében bekövetkezett
antropogén hatás értelmezése.
7. Környezet és fenntarthatóság
A környezet szépsége, az emberi kultúrák fenntarthatósága és a benne élők
testi lelki egészsége közti összefüggések
megjelenítése.
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A táj.
Tájképi értékek: Tapolcai-medence, Bükkfennsík, Hortobágyi puszta, Hollókő,
hagyásfás legelők.
Kultúrtörténeti értékek: tanyavilág, szőlőés borkultúra, pásztorkodás, műemlék
épületek, régészeti feltárások, történelmi
és vallási emlékhelyek, gémeskút, csatahelyszín, várak, háziállatok: rackajuh,
szürke marha, bivaly, komondor, népszokások

Fenntarthatóságra, környezettudatosságra nevelés. (Ideális esetben saját környezetük példáján.)

122.

Ökoturizmus

Összefoglalás

Az információgyűjtéshez és feldolgozáshoz szükséges képességek fejlesztése.
A lakóhelyhez kötődő érzés fejlesztése.
Hazafias nevelés.
Ökológiai nevelés.
Esztétikai nevelés.
Kapcsolódási pontok:
- Esztétika
- Természetismeret
- Földrajz
A tanult információk rendszerezése és
értelmezése.
Vizuális rendezők (vázlatok, ábrák, rajzok, táblázatok készítése.

Fenntartható turizmus: az ökoturizmus jelentősége és jellemzői, a jármódok, mint
az ökoturizmus eszközei, ökoturisztikai
termékek: madárles, tanösvény, vezetett
túra, látogatóközpont.

Szintetizáló és analizáló képesség fejlesztése.
Lényegkiemelő képesség fejlesztése.
Ökotudatosságra nevelés.
123. Ismerkedés a kulturá- Alapvető fogalmak tisztázása.
lis- és városi turizmus
A hazánkra jellemző alapvető turisztialapvető jellemzőivel
kai formáknak és az ezekhez szükséges adottság- és szolgáltatási elemeknek a megismerése.

Tájékozódás, eligazodás, válogatás a különböző információs anyagokban, különös tekintettel a digitális anyagokra.
Ismertszerzés a napi tapasztalatok által –
a megszerzett ismeretek tudatos megfogalmazása.

96

A kultúra fogalmának és sokszínűségének
tisztázása.
A kultúra legfontosabb összetevői:




Történelem
Földrajz
Nyelv- és irodalom

Előzetes ismeretek felmérése és kiegészítése




Különbségek nagyváros, város, falu és tanyás térség között
Kulturális értékek típusai és
megjelenése lakókörnyezetben

A kultúra hagyományos és mai értékeinek megismertetése.
Európai azonosságtudat - egyetemes
kultúra.
Magyarország ezeréves kultúrájának
megismerése – a kultúrák egymásra hatásának felismerése.

Motiváció felkeltése a kulturális érté- Lakókörnyezetünk természeti és kulturális értékeinek, egyediségének felfedekek megismerésére.
zése, megismerése.
A szűkebb- és tágabb lakókörnyezet
A természeti és gazdasági körülmények,
kulturális értékeinek megismerése.
valamint hagyományok egyes népek gazA kultúra megjelenési formái a nagy- dasági fejlődését, gondolkodásmódját
városokban.
befolyásoló szerepének felismerése.
A környezet szépsége, az emberi kultúrák fenntarthatósága és a benne élők
testi-lelki egészsége közti összefüggések
megjelenítése.

124. Ismerkedés a falusiés az örökségturizmus alapvető jellemzőivel

A hazánkra jellemző alapvető turiszti- Lakókörnyezet aktív megfigyelése.
kai formáknak és az ezekhez szükséges adottság- és szolgáltatási elemek- Ismeretszerzés és kritikai gondolkodás
fejlesztése:
nek a megismerése.
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Örökségek típusai és megjelenése a tanulók életében





Művészetek
Néprajz
Vallás, hiedelmek, szokások

A modern és hagyományos kultúra együttélése a városi térségekben.
A városok motivációs szerepe a turizmusban:


Vonzerők és szolgáltatások komplex és koncentrált jelenléte

A szakrális turizmus megjelenése a településeken.
Az élmények, az attrakciók és a programok jelentőségének tudatosítása.
Magyarország ezeréves kultúrájának legfontosabb tényezői és a kulturális turizmus kiemelkedő helyszínei a lakókörnyezet közelében.

Alapvető fogalmak tisztázása



Településtípusok
Örökségtípusok

A vidék értékei:

Előzetes ismeretek felmérése és kiegészítése.
Kapcsolódási pontok felismerése a
különféle szaktárgyakhoz:






Természetismeret
Történelem
Irodalom
Ének-zene
Rajz- és vizuális kultúra



Családi/iskolai hagyományok
ápolása

Ismertszerzés a napi tapasztalatok által –
a megszerzett ismeretek tudatos megfogalmazása.



Testnevelés




Tájra jellemző népi építészeti hagyományok
Jellegzetes öltözetek
A falusi világi és egyházi ünnepek
sajátosságai
Népcsoportra, tájegységre jellemző nyelvjárások, szóhasználatok


Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység
építészeti jellegzetességeinek, viseletének és kézműves tevékenységének megAlapvető gazdasági ismeretek:
ismerése.

A természeti és gazdasági körülmények,
Motiváció, érdeklődés felkeltése a
falu és az örökségek aktív megismeré- valamint hagyományok egyes népek gazdasági fejlődését, gondolkodásmódját
sére.
befolyásoló szerepének felismerése.
Felkészülés a hazai nagytájak értékeiA környezet szépsége, az emberi kultúnek megismerésére.
rák fenntarthatósága és a benne élők
Tájegységeket, falvakat összekötő ke- testi-lelki egészsége közti összefüggések
rékpáros útvonalak feltérképezése a megjelenítése.
lakókörnyezetben.

125. Ismerkedés az egész- Alapvető fogalmak tisztázása
ségturizmus alapvető
Kapcsolódási pontok felismerése a
jellemzőivel Magyarkülönféle szaktárgyakhoz:
országon









Mivel keresik a kenyerüket a falun
élők?
Növénytermesztés és állattenyésztés napjaink Magyarországán
Ház körüli kertek, gyümölcsösök
művelése, haszonállatok tartása
Falusi vendégfogadás

A környezeti állapot és az ember egész- Gyógymódok az egészségturizmusban:
sége közötti kapcsolat felismerése, igény
 Népi gyógymódok és napjaink oraz egészséges életkörülményekre.
vosi gyakorlata
A környezet szépsége, az emberi kultú Természetgyógyászat
rák fenntarthatósága és a benne élők
 Keleti gyógymódok
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Biológia
Földrajz

testi-lelki egészsége közti összefüggések
megjelenítése.

A hazánkra jellemző alapvető turiszti- Egészségmegőrző programok, az öngonkai formáknak és az ezekhez szüksé- doskodás jelentősége, az egészséges tápges adottság- és szolgáltatási elemek- lálkozás fontosságának tudatosítása.
nek a megismerése.
Tájékozódás Magyarország térképén, a
Bemutatni, hogy miképpen illeszkegyógytényezők előfordulásához szüksédik, csatlakozik egymáshoz a hagyoges egyéb földrajzi jellemzők megismemányos, klasszikus turizmus és az
rése.
egészségturizmus!
Lakókörnyezetünk természeti és kulturáMagyarország gyógy-és üdülőhelyei- lis értékeinek, egyediségének felfedenek bemutatása egy szabadon válasz- zése, megismerése:
tott térségben.
 Természeti gyógytényezők felismerése a lakókörnyezetben



Természeti gyógytényezők kiaknázása

A legfontosabb természeti gyógytényezők
és hazai előfordulásuk:




Gyógyvíz, gyógyiszap
Gyógybarlang
Klimatikus gyógyhelyek

Betegségmegelőzés, egészségápolás és a
wellness.
Egészségmegőrzés:



Étkezési szokások, egészséges táplálkozás
Testi kondíció ápolása, egészségmegőrzés

Az egészségturizmusban kezelhető betegség-típusok bemutatása.
126. Budapest és vonzás- Előzetes ismeretek felmérése és tuLakókörnyezetünk természeti és kulturá- Komplex turisztikai kínálat megjelenése a
körzetének turisztikai risztikai tartalommal történő kiegészí- lis értékeinek, egyediségének felfedefővárosban:
adottságai
tése:
zése, megismerése.
 Változatos látnivalók
A
környezet
szépsége,
az
emberi
kultú Budapest földrajza
 Kulturális intézmények
rák
fenntarthatósága
és
a
benne
élők
 Budapest a közlekedésben
 Természeti kincsek
testi-lelki
egészsége
közti
összefüggések
 A fővároshoz köthető törté Fesztiválok minden témakörben
megjelenítése.
nelmi események
 Különleges programajánlatok
 A főváros leghíresebb szülötVilágörökségi helyszínek:
tei
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Budapest, mint kulturális köz- A városi kerékpározás legfontosabb ve Budai Várnegyed
szélyforrásainak meghatározása.
pont
 Andrássy út és történelmi környe Hagyomány rendezvények a
zete
A kerékpáros városnézéshez kapcsolódó
fővárosban
baleseti veszélyek és más biztonsági koc- Különleges közlekedési eszközök:
Motiváció felkeltése a főváros komp- kázatok felismerése és elhárítása, a meg Fogaskerekű
lex megismerésére.
előzés módjai, eszközei, a segítségnyúj Libegő
tás lehetőségeinek ismerete, gyakorlása.
Budapest több, mint közigazgatási
 Sétahajójáratok
központ! – Budapest, mint turisztikai
Kulturális látnivalók (legfontosabb múzeucélpont megismerése.
mok és kiállítóhelyek)
Különleges jelentőséggel bíró városrészek
(pl. Palotanegyed).
Kerékpározási lehetőségek a fővárosban
és vonzáskörzetében.
A főváros környékének leglátogatottabb
települései:





Szentendre
Visegrád
Esztergom
Gödöllő

8. évfolyam, 2. félév
127. Az Alföld és Kisalföld Előzetes ismeretek felmérése és tuLakókörnyezetünk természeti és kulturá- Az alföld, mint domborzati forma jelentőturisztikai adottságai risztikai tartalommal történő kiegészí- lis értékeinek, egyediségének felfedesége a turizmusban:
tése
zése, megismerése.
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Az alföldi térségek földrajza
A két alföldi táj összehasonlítása
A térségekhez köthető történelmi események
Híres személyiségek a régiók
életében

Kultúra és hagyományőrzés szerepének meghatározása a térségek turizmusában.
Motiváció felkeltése a két alföldi régió komplex megismerésére.

A környezet szépsége, az emberi kultúrák fenntarthatósága és a benne élők
testi-lelki egészsége közti összefüggések
megjelenítése.
A távolsági kerékpározás legfontosabb
veszélyforrásainak meghatározása.




Biztonságos közlekedés szárazonés vízen
Kisforgalmú utak, békés folyószakaszok

Világörökség helyszínek és nemzeti parkok
– mint nemzetközileg elismert vonzerők a
régióban.

A kerékpáros turizmushoz kapcsolódó
baleseti veszélyek és más biztonsági koc- Az Alföld, mint turisztikai célpont:
kázatok felismerése és elhárítása, a meg A falusi- és az aktív turizmus leheelőzés módjai, eszközei, a segítségnyújtőségei
tás lehetőségeinek ismerete, gyakorlása.
 A hagyományőrzés élő példája
A Kisalföld, mint turisztikai célpont:

Turisztikai programcsomagok kialakításának lehetősége a határon átnyúló
régiókkal közösen.



A vízitúrázás egyik legkedveltebb
régiója

Kerékpáros- és egyéb aktív tevékenységek
összefonódása az Alföldi tájegységeken.

Komplex kerékpáros programcsomagok összeállítása a két régióban (egyegy hosszú hétvégére).

A régiók legjelentősebb turisztikai vonzerői, pl.
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Hortobágyi lovasbemutató
Szeged
Szigetközi vízitúrák
Hídi vásár

128. A Dunántúli-dombság Előzetes ismeretek felmérése és tuLakókörnyezetünk természeti és kulturá- A dombvidékek és a kistelepülések jelenturizmusának komp- risztikai tartalommal történő kiegészí- lis értékeinek, egyediségének felfedetősége a turizmusban.
lex bemutatása
tése:
zése, megismerése.
Világörökségi helyszín és nemzeti park –
A környezet szépsége, az emberi kultúmint nemzetközileg elismert vonzerők a
 A dombvidékek földrajza
régióban.
 A Mecsek, mint a régió egyedi rák fenntarthatósága és a benne élők
testi-lelki egészsége közti összefüggések
arculatú területe
A régió, mint turisztikai célpont:
megjelenítése.
 A térséghez köthető törté

nelmi események
Híres személyiségek a régiók
életében

Kultúra és hagyományőrzés szerepének meghatározása a térség turizmusában.
Motiváció felkeltése a Dunántúlidombság aktív megismerésére.

A távolsági kerékpározás legfontosabb
veszélyforrásainak meghatározása.



Pécs, mint Európa Kulturális Fővárosa (2010)
A falusi- és az aktív turizmus lehetőségei
Speciális néprajzi táj (Őrség, Ormánság)


A kerékpáros turizmushoz kapcsolódó
baleseti veszélyek és más biztonsági koc
kázatok felismerése és elhárítása, a megelőzés módjai, eszközei, a segítségnyújKerékpáros- és egyéb aktív tevékenységek
tás lehetőségeinek ismerete, gyakorlása.
összefonódása a régióban.
A régió legfontosabb turisztikai kínálati
elemei:

Komplex kerékpáros programcsomagok összeállítása a régióban.
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Pécsi Ókeresztény Sírkamrák
Máriagyűd
Gemenc
Török-kori emlékek
Vízitúra lehetőségek
Kerékpározás a dombvidéken
Történelmi települések
Fürdővárosok

129. Nyugat-Dunántúl és
az Alpokalja

Előzetes ismeretek felmérése és tuLakókörnyezetünk természeti és kulturá- A speciális arculatú régió és a kistelepülérisztikai tartalommal történő kiegészí- lis értékeinek, egyediségének felfedesek jelentősége a turizmusban.
tése
zése, megismerése.
A természeti értékek szerepének meghaA környezet szépsége, az emberi kultútározása a térség turizmusában.
 A térség földrajza
rák fenntarthatósága és a benne élők
 A térséghez köthető törtétesti-lelki egészsége közti összefüggések A régió, mint turisztikai célpont:
nelmi események
megjelenítése.
 Híres személyiségek a régió
 Történelmi kisvárosok
életében
Kultúra és hagyományőrzés szerepének meghatározása a térség turizmusában.
Motiváció felkeltése a régió komplex
megismerésére.
Komplex kerékpáros programcsomagok összeállítása a régióban.
Kitekintés az országhatáron túli területek felé (Hármashatár).

130. A Dunántúli-középhegység turizmusának jellegzetes arculata

A távolsági kerékpározás legfontosabb
veszélyforrásainak meghatározása.




Természeti értékek
Szubalpin klíma

Kerékpáros- és egyéb aktív tevékenységek
A kerékpáros turizmushoz kapcsolódó
összefonódása a régióban.
baleseti veszélyek és más biztonsági kockázatok felismerése és elhárítása, a meg- A régió legfontosabb turisztikai kínálati
előzés módjai, eszközei, a segítségnyúj- elemei:
tás lehetőségeinek ismerete, gyakorlása.
 Írottkő Natúrpark
 Az ezeréves Pannonhalmi Bencés
Főapátság
 Sopron, Kőszeg
 Klimatikus gyógyhelyek
 Gyógyfürdők

Előzetes ismeretek felmérése és tuLakókörnyezetünk természeti és kulturá- A Dunántúli-középhegység turisztikai szerisztikai tartalommal történő kiegészí- lis értékeinek, egyediségének felfederepe, a fővároshoz közeli területek kiemeltése
zése, megismerése.
kedő népszerűsége.


A régió földrajza

A környezet szépsége, az emberi kultúrák fenntarthatósága és a benne élők
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A térséghez köthető történelmi események
Híres személyiségek a régiók
életében

Kultúra és hagyományőrzés szerepének meghatározása a térség turizmusában.
Motiváció felkeltése a régió aktív
megismerésére.

testi-lelki egészsége közti összefüggések
megjelenítése.

A régió természeti értékei (nemzeti parkok és tájvédelmi körzetek).

A távolsági kerékpározás legfontosabb
veszélyforrásainak meghatározása.

A természetjárás legjelentősebb helyszínei
és rendezvényei (pl. Gerecse 50).

A kerékpáros turizmushoz kapcsolódó
baleseti veszélyek és más biztonsági kockázatok felismerése és elhárítása, a megelőzés módjai, eszközei, a segítségnyújtás lehetőségeinek ismerete, gyakorlása.

Kerékpáros- és egyéb aktív tevékenységek
összefonódása a régióban.
A régió legfontosabb turisztikai kínálati
elemei:


Komplex kerékpáros programcsomagok összeállítása a régióban.




Történelmi települések (pl. Veszprém, Székesfehérvár, Komárom)
A Herendi Porcelánmanufaktúra
Várak, kastélyok, kúriák

131. Az ezerarcú Balaton Előzetes ismeretek felmérése és tuLakókörnyezetünk természeti és kulturá- A Balaton és a Balaton-felvidék jelentőturisztikai adottságai risztikai tartalommal történő kiegészí- lis értékeinek, egyediségének felfedesége a hazai turizmusban
tése
zése, megismerése.
Hazánk legismertebb gyógyfürdője, Hévíz:
A környezet szépsége, az emberi kultú A régió földrajza
 A leglátogatottabb település a fő A Balaton, mint a legnépsze- rák fenntarthatósága és a benne élők
városon kívül
rűbb belföldi utazási célpont testi-lelki egészsége közti összefüggések
megjelenítése.
Balaton-felvidék, Kis-Balaton, Tihanyi TVK
 A térséghez köthető törté

nelmi események
Híres személyiségek a régiók
életében

Kultúra és hagyományőrzés szerepének meghatározása a térség turizmusában.

A távolsági kerékpározás legfontosabb
veszélyforrásainak meghatározása.
A kerékpáros turizmushoz kapcsolódó
baleseti veszélyek és más biztonsági koc-

104

A régió legfontosabb turisztikai kínálati
elemei:


Kulturális látnivalók (Keszthely, Tihany, Balatonfüred)

Motiváció felkeltése a régió aktív
megismerésére.
Komplex kerékpáros programcsomagok összeállítása a régióban.

kázatok felismerése és elhárítása, a megelőzés módjai, eszközei, a segítségnyújtás lehetőségeinek ismerete, gyakorlása.



Várak, kastélyok (Festetics kastély, Csillagvár)



Múzeumok, kiállítóhelyek (Balaton Múzeum, Afrika Múzeum, Jókai Mór Emlékmúzeum)

Tókerülő kerékpártúrák és az aktív turizmus egyéb formái (vitorlázás, windsurf)

132.

Az Északi-középhegyElőzetes ismeretek felmérése és tuLakókörnyezetünk természeti és kulturá- Az Északi-középhegység, mint hazánk legség szerepe hazánk
risztikai tartalommal történő kiegészí- lis értékeinek, egyediségének felfedemagasabban fekvő, legváltozatosabb felturizmusában
tése
zése, megismerése
színű tájegysége





A régió földrajza
A térséghez köthető történelmi események
Híres személyiségek a régiók
életében
Palócföld

Kultúra és hagyományőrzés szerepének meghatározása a térség turizmusában.
Motiváció felkeltése a régió aktív
megismerésére

A környezet szépsége, az emberi kultúrák fenntarthatósága és a benne élők
testi-lelki egészsége közti összefüggések
megjelenítése.
A távolsági kerékpározás legfontosabb
veszélyforrásainak meghatározása.

Az Északi-középhegység turisztikai szerepe, a világörökségek kiemelkedő jelentősége
A szellemi világörökség fogalma és a Matyóföld, mint autentikus örökséghelyszín
A régió természeti értékei (nemzeti parkok és tájvédelmi körzetek).

A kerékpáros turizmushoz kapcsolódó
baleseti veszélyek és más biztonsági kockázatok felismerése és elhárítása, a meg- Országos Kéktúra és egyéb jelzett turistaelőzés módjai, eszközei, a segítségnyúj- útvonalak (Szalajka-völgy, mint az egyik
tás lehetőségeinek ismerete, gyakorlása. legnépszerűbb kirándulóhely).
Kulturális értékek a térség turizmusában.

Komplex kerékpáros programcsomagok összeállítása a régióban.

Kerékpáros- és egyéb aktív tevékenységek
összefonódása a régióban.
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A régió legfontosabb turisztikai kínálati
elemei:




133.

Felkészülés a táboro- Előzetes tudás:
zásra
Túratípusok ismerete
A kerékpártáborok típusainak megismerése, megkülönböztetése.

A természetben, szabadban történő huzamosabb (2-3 vagy többnapos) tartózkodás, pihenés feltételeinek megismertetése.

Aggteleki Nemzeti Park
Sokszínű világörökségek
Történelmi települések (pl. Eger,
Sárospatak)
 Vizsoly és az első magyar nyelvű
Biblia
 Egészségturisztikai központok
 Várak, kastélyok, kúriák
 Különleges lehetőségek az aktív
turizmusban (barlangászat, sziklamászás, „vadvízi” evezés)
Táborok típusai:




vándortábor – állótábor
nomád tábor – kiépített tábor
hétvégi tábor – szünidei tábor

Közös munka (páros, kiscsoportos
Tábor lehetséges céljai:
Az erőnlétnek, túrázó csapat összeté- munka, csoportmunka) vállalása; együtt pihenés
telének, érdeklődésének megfelelő
működés, egymásra figyelés; egyéni fele aktív, sportos időtöltés (sporttátáborozási cél kiválasztása, az egyes
lősség és közös felelősségvállalás.
bor)
célok megkülönböztetése.
Természetismeret – földrajz
 természetvédelmi tábor
A tábor előkészítése: szervezési- és
Különböző típusú térképek használata az
 erdei iskola
programterv, táborhely kiválasztása, ismeretszerzésben és a terepen való el adott tájegység megismerése
kapcsolatfelvétel és terepszemle.
igazodásban.
A közvetlen földrajzi térben való eligazo- A tábor előkészítése:
dáshoz szükséges topográfiai fogalmak
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Többnapos táborozás kellékei, szükséges, elégséges és felesleges tárgyak.

felismerése térképen, földgömbön, megnevezése bármilyen ábrázolásmódú térképen, tartalmi elemek hozzákapcsolása.





Életvitel és gyakorlat



Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás a
társakhoz a tevékenységek során.
Együttműködés a társakkal, alkalmazkodás egymáshoz, a társak segítése a közös
és csoportos tevékenységekben.

túraterv készítése
programterv készítése
kapcsolatfelvétel (szállások, látnivalók, stb.)
lehetőség szerint terepszemle tartása

Informatika
Térképhasználati ismeretek alapozása.

134.

Élet a táborban

Előzetes tudás:
A társas együttlét szabályai, segítő
kapcsolat a társas kapcsolatokban,
közösségi, társas és csapatjátékok.

A természetben, szabadban történő huzamosabb (2-3 vagy többnapos) tartózkodás, pihenés feltételeinek megismertetése.

Táborépítés, tábori építmény, táborrend,
táborszervezet, napirend, tábori etika.

Tábor építése, táborrend kialakítása,
a táborrend szükségességének megértése:

Társas kapcsolati kultúra fejlesztése, fegyelemre, szabályok tiszteletére szoktatás, kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia fejlesztése.

Tennivalók táborbontás, tábor elhagyása
esetén:



közös tábori értékrend, szabályrendszer létrehozása
Közös munka (páros, kiscsoportos
 tábori napirend összeállítása
munka, csoportmunka) vállalása; együttműködés, egymásra figyelés; egyéni feleTáborban énekelhető dalok tanulása.
lősség és közös felelősségvállalás.
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Dalok alkalomhoz, hangulathoz.







tűzrakóhely ellenőrzése
szemétszedés
takarítás
csomagok, felszerelésének meglétének ellenőrzése
kerékpár műszaki állapotának ellenőrzése indulás előtt

A tábor bontása, illetve a tábor elhagyása körüli teendők megismerése.

Közösségi játékok megismertetése, motiválás hasznos és aktív szabadidő eltöltésre.
Életvitel és gyakorlat
Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás a
társakhoz a tevékenységek során.
Együttműködés a társakkal, alkalmazkodás egymáshoz, a társak segítése a közös
és csoportos tevékenységekben.

135.

Túraterv készítése

Előzetes tudás:
A közvetlen földrajzi térben való eligazodáshoz szükséges topográfiai fogalmak felismerése térképen, földgömbön, megnevezése bármilyen ábrázolásmódú térképen, tartalmi elemek hozzákapcsolása.
Eligazodás domborzati, közigazgatási,
egyszerű tematikus és a lakóhelyet
ábrázoló térképeken.
Különböző típusú térképek használata
az ismeretszerzésben és a terepen
való eligazodásban.
Elemi térképolvasás (felismerés, keresés; iránymeghatározás, keresőhálózat használata, távolságbecslés, egyenes vonal menti távolságmérés) tanári irányítással.
Túratípusok ismerete.

Információk gyűjtése adott témához segítséggel, internetes és egyéb források
felhasználásával.

Túraterv, nyomvonal, látnivalók, felszerelés, évszaknak megfelelő sajátosságok,
időtáv, szállás, szabadidős program.

A tanultak felhasználása új feladathelyzetekben.

Túraterv készítésének kritériumai:

Megismert információforrások használata, az információ gyűjtéséhez és feldolgozáshoz szükséges kommunikációs
készségek megalapozása.






Ember és természet
Irányok, távolságok, hosszak, nagyságrendek megnevezése, becslése.
Világtájak meghatározása a lakóhely és
Magyarország térképén. Az iránytű hasz-
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túra típusának (céljának) meghatározása
túra időbeli hosszának meghatározása
túrán résztvevők körének meghatározása (lehatárolása)
túra útvonalának meghatározása
túra időpontjának meghatározása

A Bejárható Magyarország tantárgy
ismeretei, valamint a más területen
szerzett, kapcsolódó ismeretek szintetizálásának képessége.
A túraterv funkciójának, felépítésének megismertetése.
Az évszaknak megfelelő ruházat,
szükséges felszerelés, időterv és ehhez viszonyított útiterv meghatározása.

136.

Túrakiírás készítése

nálata. Útvonalrajz készítése a lakhelyről, a világtájakra, a földrajzi fokhálózatra, valamint a térképekre vonatkozó
ismeretek alkalmazása.
Tájékozódás épített és természetes környezetben, alapvető tereptani ismeretek.
A térbeli tájékozódást szolgáló eszközök
és módszerek alapjainak és felhasználásának megismerése.

Eligazodás domborzati, közigazgatási,
egyszerű tematikus és a lakóhelyet ábrázoló térképeken.
Különböző típusú térképek használata az
ismeretszerzésben és a terepen való eligazodásban.
Előzetes tudás:
Információk gyűjtése adott témához se- Túrakiírás, túranapló, túraplakát, nyomvoA Bejárható Magyarország tantárgy
gítséggel, internetes és egyéb források
nal, látnivalók, felszerelés, évszaknak
ismeretei, valamint a más területen
felhasználásával.
megfelelő sajátosságok, időtáv, szabadszerzett, kapcsolódó ismeretek szinteidős program
tizálásának képessége.
A tanultak felhasználása új feladathelyA túrakiírás összeállításakor az alábbi
zetekben.
A túrakiírás készítése szempontjainak
szempontokat érdemes figyelembe venni,
megismerése.
és szerepeltetni:
Megismert információforrások haszná túra célja
lata, az információ gyűjtéséhez és feldolTúrára történő mozgósítás:
 helye (tájegység)
gozáshoz szükséges kommunikációs
 túrafelhívás
 ideje (pontos dátummal)
készségek megalapozása.
 plakát
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körlevél, e-mail készí- Kiscsoportos tevékenység keretében a
tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása,
tése
szintézise, szükség szerint önálló ismeretszerzéssel kiegészítve.
Kreativitás, kooperációs képesség, kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia fejlesztése.

137.

Túranapló készítése

Előzetes tudás:
A Bejárható Magyarország tantárgy
ismeretei, valamint a más területen
szerzett, kapcsolódó ismeretek szintetizálásának képessége.
A túranapló szerepének megismerése.

A tanultak felhasználása új feladathelyzetekben.
Kiscsoportos tevékenység keretében a
tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása,
szintézise, szükség szerint önálló ismeretszerzéssel kiegészítve.



útvonala (napi bontásban,
várható útviszonyok, látnivalók)
 túratáv, szint (napi bontásban)
 létszámkeret (utazás, szállás miatt)
 utazás módja
 szállás helye, típusa, komfortja (ágyak száma szobánként)
 étkezés módja
 szükséges öltözet, felszerelés
 költségek
 hazaérkezés helye, ideje
 találkozó helye, ideje
 jelentkezési határidő,
 egyéb lényeges információk a túrával kapcsolatban
Túranapló; szubjektív elemei:
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élmények
emlékek
fotók
rajzok
madártoll
belépőjegyek
vonatjegyek
stb.

138.

BMO tantárgy öszszegzése

A túranapló helyes összeállításának,
kitöltésének megismerése:
 túra időpontja
 túra jellege
 túra útvonala
 túra adatai
A legjobb túraterv megvalósítása (ke- BMO tantárgy területei.
rékpártúra)

139.
140.
141.
142.
143.
144.

111

Összefoglalás, gyakorlótúra.

