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 FÖLDRAJZ - 6. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Felszíni és felszín alatti vizek Órakeret 9 óra 

Előzetes tudás A víz szerepe, előfordulása a természetben, a víz tulajdonságai. 

Állóvizek, folyóvizek. Vízszennyezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A Környezet és fenntarthatóság fejlesztési terület részeként hazánk 

felszíni és felszín alatti vizei és jelentőségük megismerése, a nemzeti 

azonosság és a hazaszeretet erősítése. 

A vízkészletre kifejtett egyéni és társadalmi-gazdasági hatások, a belőlük 

adódó problémák felismerése, megoldási módok keresésére való 

törekvés erősítése, a felelősségtudat erősítése egyéni és közösségi 

szinten. 

A takarékos vízhasználat szokásának megalapozása. 

A hazánk vízrajzáról való átfogó kép kialakítása során a szemléleti 

térképolvasás fejlesztése. 

Az összefüggések, törvényszerűségek alkalmazása a logikai 

térképolvasás elemi lépései során. 

A természetföldrajzi és társadalom-földrajzi folyamatok időléptéke 

közötti különbségek érzékeltetésével az időbeli tájékozódás, az 

időfogalom fejlesztése. 

Az érdeklődés felkeltése a közvetlen környezet szépségeinek, értékeinek 

megismerése és a környezeti problémák iránt. 

 

Problémák,jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások,   

ismeretek 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Hol található hazánkban 

gyógyfürdő?  

Melyek a vízszennyezés 

forrásai lakóhelyeden 

(környékén)? Milyen jelek 

utalnak a víz szennyeződésére? 

Milyen károkat okozhatnak az 

árvizek és a belvizek? 

Mi veszélyezteti hazánk 

ivóvízkészletét? 

Melyek az egészséges, jó 

ivóvíz tulajdonságai? 

Hogyan takarékoskodhatunk az 

ivóvízzel otthon és az 

iskolában? 

 

Helyi környezeti problémák 

felismerése. Információgyűjtés 

tanári irányítással a lakóhely 

(környéke) vizeinek minőségéről. 

Következtetések levonása. 

 

Felszín alatti vizek 

összehasonlítása, vizek különböző 

szempontú rendszerezése. 

 

A felszíni és a felszín alatti vizek 

kapcsolatának igazolása példákkal. 

 

Az időjárás, a felszínforma és a 

belvízveszély közötti kapcsolat 

bizonyítása. 

 

A legjelentősebb hazai álló-és 

Magyar nyelv és irodalom: 

Szövegértés - a szöveg 

egységei közötti tartalmi 

megfelelés felismerése; a 

szövegben elszórt, explicite 

megfogalmazott 

információk azonosítása, 

összekapcsolása, rendezése: 

a szöveg elemei közötti ok-

okozati viszony 

magyarázata; egy 

hétköznapi probléma 

megoldása a szöveg tartalmi 

elemeinek felhasználásával; 

hétköznapi kifejezés alkalmi 

jelentésének felismerése. 

A táj, a természeti 

jelenségek ábrázolásának 
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Ismeretek: 

Felszín alatti vizek: talajvíz, 

hévíz, ásványvíz, gyógyvíz 

jellemzői, jelentősége az ember 

életében, gazdasági életében. 

 

A belvizek kialakulásának okai 

és következményei, az ellene 

való védekezés formái. 

 

Felszíni vizek: hazánk 

legjelentősebb állóvizei, 

folyóvizei. A folyók útja a 

forrástól a torkolatig. Vízgyűjtő 

terület, vízválasztó, vízjárás, 

folyók felszínformálása. 

 

Árvizek kialakulásának oka, az 

ellene való védekezés formái. 

 

Állóvizek keletkezése, 

pusztulása. Legnagyobb 

tavunk: a Balaton (keletkezése, 

jellemzése). 

 

A folyók, tavak haszna, 

jelentősége. Vízszennyezés 

okai, következményei, 

megelőzésének lehetőségei. 

Vizek védelme. 

 

A Balaton-felvidéki vagy a 

Fertő-Hanság Nemzeti Park 

értékei. 

 

Víztisztítási eljárások. 

folyóvizek, a főfolyó, a 

mellékfolyó és a torkolat 

felismerése a térképen.  

 

A felszín lejtése, a folyó 

vízhozama, munkavégző képessége 

és a felszínformálás közötti 

összefüggés magyarázata. 

 

Az éghajlat és a folyók vízjárása 

közötti összefüggés magyarázata. 

 

Egy választott nemzeti park vizes 

élőhelyének, természeti értékeinek 

bemutatása önálló ismeretszerzés, 

információfeldolgozás alapján. 

 

Példák gyűjtése arról, hogy a víz 

mint természeti erőforrás hogyan 

hat  a társadalmi, gazdasági 

folyamatokra.  

Személyes és közösségi cselekvési 

lehetőségek összegyűjtése az 

emberi tevékenység által okozott 

környezetkárosító folyamatok káros 

hatásainak csökkentésére. 

 

Különböző vizek (pl. csapvíz, 

ásványvíz, desztillált víz) fizikai-

kémiai tulajdonságainak 

összehasonlítása.  

 

Ipari víztisztítás megfigyelése helyi 

víztisztító üzemben, vagy filmen.  

szerepe. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

folyami kultúrák. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: vízfelhasználás, 

víztisztítás, víztakarékosság. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Felszíni víz, felszín alatti víz, talajvíz, belvíz, hévíz, gyógyvíz, 

ásványvíz, folyóvíz, állóvíz, főfolyó, mellékfolyó, vízgyűjtő terület, 

vízválasztó, vízjárás, felszínformálás, vízszennyezés, vízvédelem.  

Topográfiai ismeretek 
Balaton, Fertő tó, Velencei-tó, Duna, Tisza, Körös, Dráva, Rába, 

Szigetköz, Szentendrei-sziget, Csepel-sziget, Mohácsi-sziget. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Alföldi tájakon Órakeret 3 óra 

Előzetes tudás Síkság, alföld, élőhely,  környezetszennyezés,  tájékozódás a térképen, 

diagramok, tematikus térképek értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Átfogó kép kialakítása alföldi tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, 

természeti-társadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti 

állapotáról. 

A természeti, társadalmi-gazdasági értékek megismerésén keresztül a 

hazához való kötődés erősítése, a nemzettudat fejlesztése. 

Az alföldek keletkezésének vizsgálata során a folyamatok sorrendjének, 

időléptékének érzékeltetése. 

A szemléleti térképolvasás elemi készségeinek fejlesztése. 

A környezetre kifejtett egyéni és társadalmi hatások és a belőlük adódó 

problémák felismertetése, megoldási módok keresése. 

 

Problémák,jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások,   

ismeretek 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hogyan alakultak ki 

hazánk alföldjei az egykori 

tenger helyén? 

 

Mi a futóhomok? 

Hogyan lesz a búzából 

kenyér? 

 

 

Melyik hungarikum 

köthető az Alföldhöz? 

 

Ismeretek: 

Hazai alföldjeink 

keletkezése. 

 

A Kisalföld és az Alföld 

tájai, természeti adottságai. 

 

 

Alföldek hasznosítása, 

szerepük a lakosság 

élelmiszerellátásában. 

Termesztett növényei: 

búza, kukorica, 

napraforgó; jellegzetes 

szerveik, termesztésük, 

felhasználásuk. 

A Kisalföld, a Kiskunság és a Nagykunság 

természeti adottságainak összehasonlítása.  

 

 

A tájjellemzés algoritmusának 

megismerése, gyakorlása a megismert 

tájak bemutatása során. 

 

Információk leolvasása különböző 

diagramokról, tematikus térképekről.  

 

 

 

A természeti és a kultúrtáj 

összehasonlítása. A gazdasági tevékenység 

életközösségre gyakorolt hatásának 

bemutatása példákon.  

Magyar nyelv és 

irodalom: Szövegértés - a 

szöveg egységei közötti 

tartalmi megfelelés 

felismerése. Szövegben 

elszórt, explicite 

megfogalmazott 

információk azonosítása, 

összekapcsolása, 

rendezése; a szöveg elemi 

közötti ok-okozati, 

általános-egyes vagy 

kategória-elem viszony 

magyarázata. 

Alföld megjelenítése 

irodalmi alkotásokban. 

 

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való viszonya. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és algoritmusok 

ismerete. 

Összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés; 

különbségek, 

azonosságok 
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A növénytermesztés, 

állattenyésztés és az 

élelmiszeripar 

összefüggései. 

megállapítása. 

 

 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak Síkság, alföld, feltöltődés, természeti erőforrás 

Topográfiai ismeretek 
Alföld, Kisalföld, Duna-Tisza-köze, Tiszántúl, Mezőföld, Kiskunság, 

Nagykunság, Hortobágy, Szeged, Kecskemét, Debrecen, Győr. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Hegyvidékek, dombvidékek Órakeret 15 óra 

Előzetes tudás Jellegzetes felszíni formák (síkság, alföld, dombság, hegység, völgy, 

medence), a folyók felszínformálása, kőzetek (homok, lösz,) és 

ásványkincsek (barnaszén, feketekőszén, kőolaj, földgáz), 

környezetszennyezés, talajpusztulás.  Természeti erőforrások – 

társadalmi, gazdasági folyamatok összefüggései, éghajlati diagramok, 

éghajlati térképek értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyensúly és stabilitás fogalmának mélyítése a külső és belső erők 

egyensúlyának a földfelszín mai képének kialakításában való szerepének 

megismerésével. 

A természeti erőforrások és a társadalmi-gazdasági folyamatok 

összefüggéseinek bizonyítása, következtetések levonása. A logikai 

térképolvasás megalapozása. 

A hazaszeretet elmélyítése hazai tájaink szépségeinek és értékeinek 

bemutatásával. 

A földrajzi tér megismerési módszereinek továbbfejlesztése. Az 

információgyűjtés és feldolgozás fejlesztése a térképek, diagramok, 

adatsorok használatában való jártasság és a szemléleti térképolvasás 

készségeinek fejlesztésével. 

A földfelszín kialakulása és az ember termelő tevékenysége során 

végzett tájátalakítás időléptéke közötti különbség érzékeltetése. Az 

emberi tevékenység által okozott károk és a megelőzés lehetőségeinek 

megismerése, a személyes felelősségérzet erősítése. 

 

 

Problémák,jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások,   

ismeretek 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A gyűrődés, vetődés, vulkáni működés 

megfigyelése egyszerű 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés – a 
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Hogyan keletkeztek a 

hegységek? 

Hogyan működnek a 

vulkánok? 

Mi az oka annak, hogy a 

Bükkben csak a hegy 

lábánál találunk 

forrásokat? 

A biodízel mint 

energiaforrás. 

Használatának előnyei és 

hátrányai. 

Mire használják a bazaltot 

és a mészkövet?  

 

Ismeretek: 

Hazai hegységeink 

keletkezése, a belső erők 

szerepe a 

hegységképződésben: 

gyűrődés, vetődés, 

vulkánosság.  

 

A külső felszínformáló 

erők: víz, szél, jég, 

hőmérsékletingadozás 

hatásai. A lepusztulás – 

szállítás – lerakódás – 

feltöltődés kapcsolata. 

 

Kőzetek vizsgálata. Az 

andezit, bazalt, mészkő, 

homok, lösz, barnakőszén, 

feketekőszén jellegzetes 

tulajdonságai, 

felhasználásuk. 

 

Az Északi-középhegység 

és a Dunántúli-

középhegység természeti 

adottságai, tájai. 

 

Bükki Nemzeti Park 

természeti értékei. 

 

Élet a hegyvidékeken: A 

természeti erőforrások és 

az általuk nyújtott 

lehetőségek. Az erdő 

gazdasági jelentősége, 

modellkísérletekben.  

 

Példák a különböző hegységképződési 

folyamatok eredményeként létrejött 

formakincs kapcsolatára. 

 

Aprózódás és mállás, külső és belső erők 

összehasonlítása.  

 

Néhány jellegzetes hazai kőzet egyszerűen 

vizsgálható tulajdonságainak 

megállapítása, összehasonlításuk, 

csoportosításuk.  

Példák a kőzetek tulajdonságai és 

felhasználásuk közötti összefüggésekre.  

 

Az Északi-középhegység és a Dunántúli-

középhegység megadott szempontok 

szerinti összehasonlítása. 

 

Önálló ismeretszerzés, információ 

feldolgozás a nemzeti park bemutatása 

során. 

 

Az alföldek és a hegyvidékek éghajlatának 

összehasonlítása, a különbségek okainak 

bemutatása az éghajlati diagramok, 

tematikus térképek elemzésével. 

 

A mészkő- és vulkanikus hegységek 

vízrajza közti különbségek indoklása. 

 

A természetes növénytakaró övezetes 

változásának magyarázata. 

 

Természeti erőforrások és a társadalmi-

gazdasági kapcsolatok bemutatása konkrét 

példák alapján. 

 

Az emberi tevékenység kárt okozó 

hatásainak bizonyítása konkrét példákon 

keresztül. 

 

Az ország nyugati tájai éghajlatának 

összehasonlítása az Alfölddel éghajlati 

térképek, diagramok felhasználásával. Az 

eltérés indoklása. 

 

A víz felszínformáló szerepének 

bemutatása a dombvidék felszínének 

szöveg egységei közötti 

tartalmi megfelelés 

felismerése; szövegben 

elszórt, explicite 

megfogalmazott 

információk azonosítása, 

összekapcsolása, 

rendezése; a szöveg elemi 

közötti ok-okozati, 

általános-egyes vagy 

kategória-elem viszony 

magyarázata. 

 

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való viszonya. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és algoritmusok 

ismerete. 

Összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés; 

különbségek, 

azonosságok 

megállapítása. 

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több) saját 

szempont szerint, adott, 

illetve elkezdett 

válogatásban felismert 

szempont szerint. 

Matematikai modellek 

(hierarchikus kapcsolatok 

ábrázolása). 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: anyagok 

megmunkálása. 
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napsütötte déli lejtők – 

szőlőtermesztés – 

borászat, ásványkincsek és 

ipari felhasználásuk. 

 

Az ember gazdasági 

tevékenységének 

következményei. A táj 

arculatának változása. 

 

A dunántúli domb- és 

hegyvidék, Nyugat-

magyarországi peremvidék 

természeti adottságai, tájai. 

 

Élet a dombvidéken. 

Természeti erőforrások. 

 

Termesztett növényei: 

lucerna, repce termesztése, 

felhasználása.  

 

A növénytermesztés, 

állattenyésztés és az 

élelmiszeripar kapcsolata. 

A mezőgazdaság hatása a 

környezetre: 

talajpusztulás, 

környezetszennyezés. 

 

formálásában. 

Példák az ásványkincsek és az ipar 

összefüggéseire. 

 

Egy adott tájon termeszthető növények 

bemutatása a növény környezeti igényei, 

valamint a talaj és az éghajlati adottságok 

alapján.  

 

A mezőgazdasági környezetszennyezés 

formáinak és hatásainak bemutatása 

konkrét példákon. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Gyűrődés, vetődés, rög, lépcsős felszín, beszakadt árok, vulkán, 

kráter, kürtő, magma, magmakamra, láva, vulkáni hamu, andezit, 

bazalt, mészkő, belső erő, külső erő, bauxit, lignit.  

Topográfiai ismeretek 
Dunántúli domb- és hegyvidék, Dunántúli-középhegység, Északi-

középhegység, Nyugat-magyarországi peremvidék, Bakony, Vértes, 

Dunazug-hegység, Börzsöny, Cserhát, Mátra, Bükk, Zempléni-

hegység, Aggteleki-karszt, Kékes, Alpokalja, Zalai-dombság, 

Somogyi-dombság, Tolnai-hegyhát, Mecsek, Miskolc, Veszprém, 

Pécs. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A természet és társadalom kölcsönhatásai Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás Természeti erőforrás, mezőgazdaság, ipar, környezetszennyezés, 

energiahordozó, életközösség, természeti erőforrások és a társadalmi 

gazdasági folyamatok összefüggése, tájjellemzés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerszemlélet és gondolkodás fejlesztése a természeti erőforrások 

társadalmi-gazdasági felhasználása során bekövetkezett változások 

vizsgálatával, a globális problémák helyi vetületeinek felismerésével. 

Aktív állampolgárságra nevelés a helyi környezeti problémák okainak és 

következményeinek felismerésén alapuló, a környezet védelméért való 

aktív együttműködésre való késztetéssel.  

A hazához, a szűkebb pátriához való kötődés erősítése a lakóhelyi táj 

természeti és gazdasági-társadalmi környezetének megismerésével.  

Az embernek a természetben elfoglalt sajátos helyzetének és ezzel 

kapcsolatos felelősségének megértése a természetes és mesterséges 

életközösség különbségeinek megismerésével. 

Anyag- és energiatakarékos szemlélet formálása, tudatos vásárlási 

szokások megalapozása, az egyéni felelősség tudatosítása.  

 

Problémák,jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások,   

ismeretek 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Lakóhelyed mely értékeire 

vagy büszke? Min 

szeretnél változtatni? 

 

 

A szelektív 

hulladékgyűjtés szabályai.  

Energia- és 

víztakarékosság formái a 

háztartásban. 

Internetes menetrend 

használata utazás 

tervezéséhez. 

 

Ismeretek: 

Gazdasági ágazatok: 

mezőgazdaság, ipar, 

szolgáltatás. A gazdaság 

természeti feltételei.  

 

Településtípusok: tanya, 

falu, városjellemző képe, 

társadalmi, gazdasági 

szerepe. Élet a városban. A 

Különböző termékek csoportosítása 

aszerint, hogy a gazdaság mely ágazata 

állította elő. 

 

A gazdasági ágazatok közötti 

összefüggések bemutatása konkrét 

példákon keresztül. 

 

A települések eltérő társadalmi, gazdasági 

szerepének bemutatása konkrét példákon. 

A falu és a város által nyújtott 

szolgáltatások összehasonlítása. 

 

A vasút- és közúthálózat szerkezetének 

vizsgálata: Előnyök és hátrányok 

bemutatása. 

 

 

 

 

 

 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: nyersanyag, 

termék; közlekedés; 

energia- és vízellátás, 

takarékosság. 
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gazdasági ágazatok 

együttműködése. 

Hálózatok szerepe a 

lakosság ellátásában (víz-, 

energiaellátó rendszer, 

közlekedési hálózat). 

 

A háztartás anyag- és 

energiagazdálkodása. Víz- 

és energiafelhasználás. 

Környezetszennyezés és 

csökkentésének formái. Az 

anyag- és 

energiatakarékosság 

lehetőségei. Szelektív 

hulladékgyűjtés. 

 

A lakóhelyi táj 

természetföldrajzi és 

gazdasági-társadalmi 

jellemzői. 

 

Hazánk fővárosa, 

Budapest: földrajzi 

helyzete, gazdasági, 

kulturális jelentősége. 

 

 

 

A társadalmi-gazdasági és környezeti 

folyamatok kapcsolatának feltárása a 

lakóhely környezetében. 

 

Az emberi tevékenységek által okozott 

környezetkárosító folyamatok felismerése 

a lakóhelyen és környékén. 

 

A főváros látnivalóinak bemutatása önálló 

ismeretszerzéssel és feldolgozással. 

 

A fenntarthatóságot segítő életvitel 

legfontosabb elemeinek bemutatása.A 

szelektív hulladékgyűjtés szabályainak 

megismerése és gyakorolása az iskolában. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Szelektív hulladékgyűjtés, tanya, falu, város, termelés, fogyasztás, 

nyersanyag, késztermék. 

 

A fejlesztés várt eredményei a 6. évfolyam végére 

 

 Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét Európában. 

 Alakuljon ki átfogó kép hazai tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, természeti-társadalmi 

erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti állapotukról. Legyen képe a közöttük levő 

kölcsönhatásokról. 

 Tudjon tájékozódni a térképeken. Értelmezze helyesen a különböző tartalmú térképek 

jelrendszerét, használja fel az információszerzés folyamatában. 

 Erősödjön a természet és a haza iránti szeretete. Törekedjen a természeti és társadalmi 

értékek védelmére. 

 Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység környezeti hatásait. 

Anyag- és energiatakarékos életvitelével, tudatos vásárlási szokásaival önmaga is járuljon hozzá a 

fenntartható fejlődéshez.  

 Legyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket önállóan, illetve. 

csoportban biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat rögzíteni, következtetéséket levonni. 

 Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismerése iránt. Az internet és a könyvtár segítségével 

legyen képes tudása bővítésére. Legyenek saját ismeretszerzési, ismeretfeldolgozási módszerei.  


