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Célok és feladatok 
A Földünk-környezetünk műveltségterület tanításának a célja a szilárd földrajzi ismeretrendszer nyújtása, és az ezen alapuló tudatos földrajzi-környezeti gondolkodás kialakítása. 
Célja, hogy fokozatosan elmélyítse a korszerű természettudományos műveltséget, hozzájáruljon a természettudományos világkép alakításához. Az életkori sajátosságoknak megfelelően egy magasabb szinten továbbfejlessze, elmélyítse és differenciálja a tanulók alapozó szakaszban megszerzett tudását és képességeit. 
Célja, hogy a tanulók megértsék, hogy a természet egységes egész, a Föld egységes, de állandóan változó rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként él, és ez megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást. 
Felkelteni a tanulók érdeklődését a természeti környezetben lezajló jelenségek, folyamatok megfigyelése és magyarázata iránt. 
Célja, hogy ismerjék meg a tanulók a természeti környezet, a társadalom és a gazdasági élet kölcsönös kapcsolatait, a földrajzi környezet szerepét. Szerezzenek átfogó ismereteket a kontinensek természeti, társadalmi és gazdaságföldrajzi jellemzőiről, általános és regionális sajátosságairól, különbségeiről. 
Ismerkedjenek a tanulók a kontinensek népeivel, a népesedési folyamatokkal, a természeti környezet és a települések, az életmód és gazdasági tevékenység összefüggéseivel. 
Más népek megismertetése révén az eltérő életfelfogású, életmódú és kultúrájú emberek iránti tisztelet és megbecsülés kialakítása. 
A távoli kontinensek megismerése során szerzett természeti, társadalom- és gazdaságföldrajzi ismeretek fejlesztik a földrajzi és társadalmi folyamatokban való tájékozottságot.
Cél, megismertetni a tanulókat Európa országainak, ország csoportjainak és tipikus tájainak legfontosabb természeti, társadalmi és gazdasági jellemzőivel, az országok, térségek együttműködésével. Az európai kultúra, életmód, szokások, hagyományok megismertetésével pozitív viszony kialakítása a közös európai értékekhez. Az európai kultúra, életmód, szokások, hagyományok megismertetésével alakuljon ki a diákokban pozitív viszony a közös európai értékekhez.
Hazánk természeti, társadalmi, kulturális és tudományos értékeinek megismertetésével járuljon hozzá a reális alapokon nyugvó nemzettudat kialakításához, a hazához való kötődéshez.
Tovább erősödjön a tanulókban az európai egység jelentősége, ismerjék meg annak szerepét és ellentmondásait. 
Ismerjék meg a tanulók az emberi tevékenység környezetkárosító hatásait, azok megelőzésének és megszüntetésének lehetőségét. A konkrét ismereteken nyugvó környezettudatos magatartás formálása.
Megismertetni a magyar utazók, felfedezők a Föld és népeinek megismerésében vállalt szerepét.
Egyik legfontosabb feladatunk, megismertetni a tanulókkal a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi és gazdasági jellemzőit, folyamatait, azok kölcsönhatásait és következményeit.
Ismertessük meg – lehetőség szerint a gyakorlatban – a szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezetben való tájékozódás, eligazodás alapvető eszközeit és módszereit. A vizsgálódás középpontjában a természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek, valamint napjaink eseményei álljanak. Valamennyit a társadalom szemszögéből mutassunk be, a természettudományok és a társadalomtudományok vizsgálódási módszereinek alkalmazásával.
Segítsük elő, hogy reális kép alakuljon ki a tanulókban a nemzeti értékeinkről, a magyarság világban elfoglalt helyéről, hazánk kedvező és kedvezőtlen természeti, társadalmi és gazdasági adottságairól, jellemző társadalmi és gazdasági folyamatairól, valamint európai integrációjáról.
A Földünk-környezetünk műveltségi terület tartalmainak feldolgozása során fejlesszük a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodását, helyi, regionális és globális szemléletét. A műveltségi terület minden jelenségét és folyamatát változásában, fejlődésében mutassunk be, feltárva azok okait és lehetséges következményeit is! Így fokozatosan kialakítjuk a tanulók környezetért felelős magatartását.
Értékeljük a globalizálódó gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatokat, ezzel lehetővé válik, hogy a tanulók megismerjék az emberiség egész bolygónkra kiterjedő természetátalakító tevékenységét, valamint az ebből fakadó, szintén világméretű természeti és társadalmi problémákat. Az elsajátított ismeretek és a felismert összefüggések alapján érthetővé válnak azok az új kihívások, amelyek a 21. század elején – az új kommunikációs formák elterjedésével – átszabják a hagyományos gazdaság kereteit, és amelyek – az információáramlás szabadságának megjelenésével – érdekellentéteket okozhatnak és társadalmi változásokat gerjeszthetnek a világ egyébként elzárt térségeiben, zárt társadalmaiban.
A 7. évfolyamtól – az életkori sajátosságoknak megfelelően – egy magasabb szinten továbbfejleszti, elmélyíthető és differenciálható a tanulók alapozó szakaszban megszerzett tudása.
Fejlesztési követelmények 
(A NAT-ban megjelölt fejlesztési feladatoknak megfelelően.) 
5–6. évfolyam 
Általános fejlesztési követelmények 
Ismerjék a tanulók a Kárpát-medence jellegzetes természet- és társadalom-földrajzi jellemzőit, az ott kialakult jellegzetes életmódokat!
Lássák az egyén és az egyes társadalmi közösségek (család, település, állam) szerepét a környezet értékeinek, harmóniájának megóvásában. Ismerjék fel a személyes cselekvés lehetőségeit!
Lássák, hogy a körülöttünk élő emberek emberi mivoltuk tekintetében egyenrangúak, mindössze kultúrájuk, értékrendjük alapján különböznek egymástól!
Legyen igényük a tudás megszerzésére, a földrajz iránti kíváncsiság felébresztése!
Alapkészségek elsajátítása. A szűkebb földrajzi környezetben és a gyakorlati életben való eligazodáshoz szükséges technikák kialakítása!

Ismeretszerzés, tanulás 
Legyenek képesek kiválasztani földrajzi-környezeti tartalmú információhordozókat (könyvek, albumok, térképek, filmek, képek, ábrák, adatsorok stb.) közvetlen tanári segítséggel! 

Tudjanak tanári segítséggel gyűjteményekben és az ott található információs anyagokban – pl. könyvtárban, kiállításon, múzeumban – tájékozódni és válogatni!
Tudjanak értelmezni és feldolgozni a műveltségterület tartalmaihoz kapcsolódó információkat egyéni és csoportmunkában tanári irányítással!
Tudjanak mesélni esemény, történet megfigyelése alapján és emlékezetből!
Fejtsék ki véleményüket egy-egy földrajzi-környezeti jelenséggel kapcsolatban adott példák, esetleg tapasztalatok alapján!
Ismerjék és használják helyesen – az életkornak megfelelő – legelemibb szakkifejezéseket!
Tudják egyszerűen megfogalmazni a megfigyeléseik, tapasztalataik során megszerzett ismereteket.
Képesek legyenek ezek – a korosztálynak megfelelő szintű – természettudományos magyarázatára! A projektmódszer alkalmazása az ismeretszerzés és az ismeretfeldolgozás folyamatában egy természetföldrajzi témakörrel kapcsolatban!
A mindennapi életben felhasználható földrajzi-környezeti alapismeretek elsajátítása. Igény kialakítása ezek gyarapítására!
Tájékozottság a földrajzi térben 
Tudjanak tájékozódni a lakóhelyükön és annak szűkebb és tágabb környékén! 
Értsék a térkép és a valóság közötti kapcsolatot! Tudják összevetni a valóságban lévő dolgok és a térképek adta információkat! 
Tudjanak irányt meghatározni térképen! 
Ismerjék a keresőhálózatot és a földrajzi fokhálózatot! 
Tudják meghatározni a megadott hely pontos helyét a keresőhálózat és a földrajzi fokhálózat segítségével! 
Tudjanak a térképen távolságot meghatározni becsléssel és méréssel, ismerjék a vonalas mérték használatát! 
Legyenek képesek egyszerű térképvázlatot és vázlatrajzot készíteni lakóhelyükről és annak környékéről! 
Tudjanak eligazodni különböző térképeken (domborzati, közigazgatási és tematikus), ismerjék az elemi térképi információk leolvasásának technikáját! 
Ismerjék fel és nevezzék meg a közvetlen környezetben való eligazodáshoz nélkülözhetetlen topográfiai fogalmakat a térképen és a földgömbön! 
Tudják felbecsülni a közvetlen környezetükben előforduló természetes és mesterséges elemek méretbeli nagyságrendjét!

Tájékozottság az időben 
Érzékeljék a természetföldrajzi folyamatok és a történelmi események időnagyságrendi és időtartambeli különbségét! 
Ismerjék fel a környezetben lezajló folyamatok időrendiségét, a periodikus jelenségeket!
Tudják a rövidebb távú természeti, társadalmi és környezeti folyamatokat áttekinteni hazai példák alapján!


Tájékozottság a környezet anyagaiban 
Ismerjék meg a hazai gazdaságban leggyakrabban használt szerves és szervetlen anyagokat, tudják csoportosítani azokat különböző szempontok szerint! 
Ismerjék meg a leggyakrabban előforduló ásványokat, kőzeteket, nyersanyagokat és energiahordozókat! 
Ismerjék a háztartásokban használt energiahordozók és nyersanyagok jelentőségét! 
Ismerjék fel az energia iránti igény és az energiatakarékosság fontosságát! 
Érezzék át az energiatakarékos magatartás fontosságát! 
Ismerjék meg a lakóhely és környékének környezetét leginkább károsító anyagokat és folyamatokat, valamint a környezetkárosítás csökkentésének lehetőségeit!

Tájékozottság a környezet kölcsönhatásaiban 
Tudják a hazai tájak életközösségeinek ökológiai szemléletű jellemzését, valamint az élőhelyek földrajzi sajátosságait! 
Kárpát-medencebeli példák alapján értelmezzék, elemezzék az időjárás és az éghajlat jelenségeit! 
Tudják összekapcsolni a halmazállapot-változásokat az időjárási jelenségekkel! 
Ismerjék fel a természeti környezet közvetlen hatásait a társadalmi-gazdasági folyamatokban (hazai példák alapján)! 
Ismerjék fel a földrajzi környezetre kifejtett emberi, társadalmi hatásokat és az azokból adódó problémákat, keressenek megoldási módokat! 
Ismerjék meg az ember okozta környezetkárosító folyamatokat!


Tájékozottság a hazai földrajzi-környezeti kérdésekben
Ismerjék meg a tágabb lakókörnyezet, a hazai tájak természeti és társadalmi-gazdasági értékeit a hazához való kötődés kialakítása érdekében!
Ismerjék hazánk nemzetközi hírét a jelentős személyiségek, szellemi és gazdasági termékek, hungarikumok által! 
Érzékeljék a társadalmi-gazdasági élet és a természeti adottságok kapcsolatát, a lakóhelyről vagy környékéről vett példák alapján.
Tudják bemutatni az életmód és a gazdálkodás változásait a Kárpát-medencében!
Ismerjék a lakóhely természeti, társadalmi környezetének értékeit, problémáit!
Tájékozottság regionális és globális földrajzi környezeti kérdésekben
Tudjanak természetföldrajzi és gazdasági jellemzőket leolvasni a Föld különböző részeit ábrázoló térképekről! 
Ismerjék fel a különböző adottságú Kárpát-medencevidéki nagytájak eltérő természetföldrajzi és társadalmi-gazdasági jellemzőit! 
Ismerjék fel a magyarországi régiók földrajzi jellemzőit, valamint a hasonló és eltérő jellemzőket! 
Érzékeljék a társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok kapcsolatát a lakóhelyi környezetben és Magyarországon! 

Tudják, hogy különböző tájak és társadalmi csoportok eltérő mértékben járulnak hozzá a természeti környezet átalakításához és károsodásához! 
Ismerjék meg a természet- és környezetvédelem alapvető céljait! 
Ismerjék fel, hogy a környezet védelméért mindannyian személyesen is felelősek vagyunk! 
Ismerjék fel a környezetkárosító folyamatokat a lakóhelyen és környékén! 



7–8. évfolyamÁltalános fejlesztési követelmények 
Ismerjék fel a kontinenseken és a hazánkban jellemző földi képződmények, a főbb természet- és társadalom-földrajzi, környezeti jelenségek, folyamatok összefüggéseit! 
Lássák be, mekkora szerepe van az egyénnek és az egyes társadalmi közösségeknek a környezet értékeinek, harmóniájának megóvásában és továbbadásában! 
Ismerjék fel a személyes cselekvés lehetőségeit. 
Legyenek tisztában azzal, hogy az emberek származásuk, kultúrájuk, értékrendjük alapján különböznek egymástól, de emberi mivoltában mindenki egyenrangú! 
Alakuljon ki a tanulókban a földrajzi-környezeti tudás folyamatos gyarapítására irányuló igény! 
Rendelkezzenek a kulcskompetenciákkal kapcsolatos alapkészségekkel! 
Az életkori sajátosságoknak megfelelően legyenek birtokában a földrajzi környezetben és a gyakorlati életben való eligazodás képességének! 

Ismeretszerzés, tanulás 
Tudjanak eligazodni, válogatni tanári segítséggel a különböző információs anyagokban és ezek gyűjteményeiben (pl. a világhálón, a könyvtárban, kiállításon és múzeumban)! 
Tudjanak kiválasztani tanári irányítással a földrajzi-környezeti tartalmú, különböző céloknak megfelelő, közvetett információhordozókat (térképek, ismeretterjesztő és szépirodalmi könyvek, albumok, folyóiratok, egyszerű statisztikai kiadványok, lexikonok, szóbeli források, ábrák, képek, CD-ROM, tömegkommunikációs források, internet stb.)! 
Képesek legyenek megfigyeléseket, méréseket végezni, vizsgálódni, tanári irányítással csoportmunkában és önállóan! 
Ismerjék a legegyszerűbb eszközök, mérőműszerek gyakorlati alkalmazását, balesetmentes használatát!
Tudjanak értelmezni és feldolgozni a műveltségterület tartalmaihoz kapcsolódó információkat egyéni és csoportmunkában tanári irányítással (lényeg kiemelése szövegből, összehasonlítások, információk csoportosítása és rendszerezése; adatok, egyszerű adatsorok, diagramok és más ábrák elemzése, összehasonlítása; tények, szöveges információk ábrázolása különböző módon – pl. térképvázlaton, rajzon, diagramon, maketten – ; egyszerű vázlat készítése információk alapján önállóan; következtetések levonása a készen kapott és a számítással nyert adatokból, tényekből; gyűjtemény, tabló összeállítása szaktudományos szempontok alapján – pl. kőzetek, termények, termékek, képek; a környezetben lejátszódó események, folyamatok, helyzetek bemutatása helyzetgyakorlatokban).
Tudják értelmezni a hírekben hallott földrajzi-környezeti tartalmú információkat!
Az életkoruknak megfelelően ismerjék a szakkifejezéseket, és megfelelően tudják használni azokat!
Tudjanak leírásokat, beszámolókat készíteni megfigyelésekről, ismeretekről szóban és írásban a megfelelő segédeszközök használatával, tanári irányítással!
Legyenek aktív résztvevői a projektmódszerrel történő ismeretszerzésnek és alkalmazásnak!
Legyen igényük a hétköznapi életben felhasználható földrajzi-környezeti tudás elsajátítására!


Tájékozottság a földrajzi térben
Tudjanak tájékozódni az egyes kontinenseken!
Tudjanak keresztmetszetről és tömbszelvényről szerzett információkat azonosítani a térképi információkkal!
Legyenek birtokában a mechanikus térképolvasásnak, tanári irányítással képesek legyenek a logikai térképolvasásra is (különféle méretarányú és ábrázolású térképen)!
Tudják a földrajzi fokhálózat használatát!
Tudjanak mérni különböző méretarányú térképeken!
Ismerjék meg a fontosabb földrajzi-környezeti jelenségek, folyamatok, erőforrások, valamint környezeti problémák térbeli elhelyezkedését!
Ismerjék fel és nevezzék meg a térképen, földgömbön a földrajzi térben való eligazodáshoz nélkülözhetetlen topográfiai fogalmakat!

Tájékozottság az időben 
Igazodjanak el a földtörténet időegységeiben!
Tudatosuljon a tanulókban a természetföldrajzi folyamatok és a történelmi események időnagyságrendi és időtartambeli különbsége!
Ismerjék fel a környezetben lezajló folyamatok időrendiségét, a periodikus jelenségeket!
Tudják időrendbe állítani a kontinenseken megismert földrajzi-környezeti eseményeket, jelenségeket, folyamatokat!

Tájékozottság a környezet anyagaiban
Tudják rendszerezni az élő és élettelen anyagokat, valamint ismerjék fel a természeti és társadalmi életben, gazdaságban betöltött jelentőségüket!
Ismerjék fel a leggyakrabban előforduló ásványokat és kőzeteket, valamint nyersanyagokat, energiahordozókat, talajtípusokat! 
Lássák be, hogy a földi nyersanyagok és energiahordozók készletei végesek, ez ösztönözze a tanulókat az energiatakarékos magatartás kialakítására!
Ismerjék a leggyakoribb környezetkárosító anyagokat és a legjelentősebb környezetvédő intézkedéseket! 
Tájékozottság a környezet kölcsönhatásaiban 
Tudják értelmezni az egyes tájak, országok, földrészek természeti és társadalmi jellemzőit, és azok összefüggéseit!

Ismerjék fel példákon keresztül, hogy az egyes népek természeti és gazdasági körülményei, hagyományai hogyan befolyásolhatják gazdasági fejlődésüket, gondolkodásmódjukat!
Ismerjék fel a földrajzi térben zajló kölcsönhatásokat!
Ismerjék fel a természeti környezet közvetlen és közvetett hatásait a történelmi eseményekben és a jelen társadalmi-gazdasági folyamataiban hazai és külföldi példák alapján!
Ismerjék fel és tudják egyszerűen értelmezni a gazdasági élet jelenségeiben, folyamataiban megnyilvánuló kölcsönhatásokat!
Vegyék észre a természeti és társadalmi folyamatok hatásainak és kölcsönhatásainak eredményeképpen létrejövő környezeti változásokat!
Ismerjék fel az emberi tevékenységek által okozott környezetkárosító folyamatokat.

Tájékozottság hazai földrajzi-környezeti kérdésekben
Ismerjék meg részletesen Magyarországot, a hazai tájak természeti és társadalmi-gazdasági értékeit, a hazához való kötődés megerősítése érdekében!
Különböző források felhasználásával ismerjék meg a magyarság, Magyarország és a magyar gazdaság helyét, kapcsolatrendszerét a Kárpát-medencében, Közép-Európában, földrészünkön és a világban!
Aktualitások alapján ismerjék fel a hazai társadalmi-gazdasági élet földrajzi jellegzetességeit!
Ismerjék meg a magyarországi védett természeti, kulturális, néprajzi, gazdaságtörténeti értékeket!
Ismerjék fel környezetünk problémáit, azok hazai és regionális kapcsolatait!
Ismerjék meg a magyar utazók, tudósok, szakemberek szerepét a Föld felfedezésében és megismerésében!

Tájékozottság regionális és globális földrajzi-környezeti kérdésekben
Ismerjék fel a földrajzi övezetesség megnyilvánulását a természeti adottságokban a kontinensekről vett példákban!
Mutassák be a természetföldrajzi adottságok gazdaságra gyakorolt hatását kontinensrészek, tájak és országok példáján!
Ismerjék meg Európa és országai földrajzi jellemzőit, különös tekintettel a Magyarországgal szomszédos országokra és az Európai Unió tagállamaira!
Ismerjék fel a földrészek, azok nagytájai, a tipikus tájak és az országok regionális sajátosságait, valamint hasonlóságait és különbségeit!
Tudják, hogy napjainkban a társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok egy része világméretekben zajlik!
Legyenek tisztában azzal, hogy az egyes országok eltérő mértékben járulnak hozzá a földrajzi környezetet pusztító folyamatokhoz!
Ismerjék a természet- és a környezetvédelem alapvető céljait, közös és sajátos feladatait!
Tudatosuljon a tanulókban, hogy a környezet védelméért mindannyian személyesen is felelősek vagyunk!
Legyenek tisztában a legfontosabb környezeti veszélyekkel, legyen képük a társadalomra háruló felelősségről a természetes és egészséges környezet megőrzésében, regionális példák alapján!

Ellenőrzés, értékelés
Alapelvek: 
Az ellenőrzés és értékelés fogja át a tanuló valamennyi tanórai és a tantárggyal kapcsolatos tanórán kívüli tevékenységét.
Mind az ellenőrzés, mind pedig az értékelés módszertanilag legyen változatos.
Az ellenőrzést mindig kövesse a konkrét teljesítmény, a topográfiai tájékozottság és a tantárgyhoz való viszony körültekintő és változatos számszerű vagy szöveges értékelése.
Törekedjünk a sokoldalú, differenciált osztályozásra (szóbeli, írásbeli számonkérés, órai munka stb.), mert csak így teljes ellenőrzési-értékelési rendszerünk.
Az ellenőrzés módjai:
	folyamatos megfigyeléssel (milyen a tanulók érdeklődése, aktivitása, figyelme, ismeretszerző képessége, ismeretalkalmazása, stb.)

szóbeli feleltetéssel (mely elsőbbséget élvez), törekedni kell arra, hogy a tanulók ismereteiket, tapasztalataikat, megfigyeléseik lényegét összefüggően el tudják mondani
írásbeli ellenőrzéssel, azaz feladatlapokkal, mérőlapokkal, vázlatrajzok készíttetésével és topográfiai tájékozottság mérésével
a belépő tevékenységformák között megjelölt gyakorlati feladatok, önálló kutatómunka (ábraelemzés, kiselőadás, sajtófigyelés …) végzésével.













5. ÉVFOLYAM
Éves óraterv 
Évi óraszám: 37 – óra/év – 1 óra/hét
Témakör
A témakörre javasolt órák száma
Tájékozódás a térképen és a természetben
5 
Időjárás és éghajlat
5 
Folyóvizek és a tavak
5 
A földfelszín változása
10 
A lakóhely megismerés
4 
Környezetvédelmi gyakorlatok
2 

Az éves óraterv csak a témakörök javasolt óraszámát tartalmazza! 
Témakörök és tartalmak
Témakörök 
Tartalmak 
Tájékozódás a térképen és a természetben
A térképészet rövid története.
Térképészeti alapismeretek. A térkép méretaránya, a vonalas mérték.
A domborzat ábrázolása a térképen.
Magasság meghatározása a térképen.
A leggyakoribb térképjelek értelmezése.
Irány és távolság meghatározása térképen.
Keresőhálózat, kilométer-hálózat használata.
Tájékozódás a mindennapokban használatos térképeken (települési, autós, turistatérképen).
Tájékozódás a természetben iránytű nélkül és iránytűvel.
A térkép betájolása. Tájékozódási gyakorlatok Magyarország térképén.
A tematikus térképek.


Időjárás és éghajlat 
A levegő és a légkör.
A meteorológia jelentősége a társadalmi-gazdasági életben. Az időjárás és az éghajlat.
Az időjárás és az éghajlat elemei.
A napsugárzás. A napsugárzás mint fontos megújuló energiaforrás. A hőmérséklet, a napi, havi és évi középhőmérséklet kiszámítása.
Az évi közepes hőingás, a napi hőingás.
A szél keletkezése, iránya. A szélenergia. A csapadék keletkezése. A csapadékformák. A víz körforgása.
Az üvegházhatás és következményei.
Az időjárás megfigyelése régen és ma. Időjárás-megfigyelési gyakorlat. A szélsőséges időjárás okozta katasztrófák.
Az éghajlati elemek alakulása hazánk éghajlatában.
Folyóvizek és a tavak
A Föld felszíni vízkészletének csoportosítása. A folyóvizek. Főfolyó, mellékfolyó, vízgyűjtő terület, vízválasztó, a folyók vízjárása, esése. Hazánk legnagyobb folyója a Duna. A tavak – keletkezésük és pusztulásuk. Legnagyobb tavunk a Balaton. A vizek szennyezése és annak következménye az ember életére.
A földfelszín változása
A földfelszín állandó változása.
A belső erők.
A hegységek kialakulása – gyűrődés, vetődés, vulkanizmus.
A földrengések.
A kőzetek és a felszín formakincse. Kőzetvizsgálati gyakorlatok
(a leggyakoribb hazai kőzetek). Ásványi nyersanyagok és csoportosításuk.
A külső erők felszínformáló hatása.
A hőingás felszínformáló hatása – aprózódás, fagyaprózódás.
A szél építő és pusztító munkája.
A víz felszínformáló munkája. A víz munkája a hegységek belsejében (mészkőhegységek).
A jég és a felszín formakincse.
A belső és a külső erők munkájának eredménye: a síkságok
kialakulása.
A talaj keletkezése, jellemzői.
A talaj védelme.
Az ember felszínformáló tevékenysége.
A lakóhely megismerése
Tájékozódás a lakóhely térképén.
A lakóhely természeti viszonyai.
Domborzati elemek és formák a lakóhely környékén. Éghajlati jellemzők – időjárás-megfigyelés évszakonként. Életközösségek a lakóhely környékén. Védelem alatt álló területek.
A település és lakói.
A természeti viszonyok és a gazdasági élet kapcsolata.
A lakóhely múltja, híres szülöttei.
Hagyományok.

Környezetvédelmi gyakorlatok
A lakóhely környezeti állapotának felmérése.
A háztartásban használt energiahordozók és nyersanyagok.
A lakóhely és környékének környezetét leginkább károsító anyagok
és folyamatok.
A környezetkárosítás csökkentésének lehetőségei.
A levegő-, víz- és talajszennyezés vizsgálata egyszerű módszerekkel.

Belépő tevékenységformák

Tájékozódás a korosztálynak készült földrajzi tárgyú lexikonok, enciklopédiák, ismeretterjesztő könyvek körében. Használatuk megismerése.
A környezetben lejátszódó folyamat, jelenség, történet elmondása megfigyelés alapján és emlékezetből.
Leírások, beszámolók készítése megfigyelésekről, ismeretekről szóban és írásban a megfelelő segédeszközök használatával, tanári irányítással.
Az egyszerű jelenségek okszerű magyarázata.
A témakörökhöz kapcsolódó szakkifejezések megismerése és helyes használatuk gyakorlása az életkori sajátosságoknak megfelelően.
Különböző információk leolvasása domborzati, közigazgatási, tematikus térképekről a tanult jelek segítségével.
Mérések a térképen vonalas mérték segítségével.
Számítási feladatok elvégzése: éghajlati jellemzők kiszámítása (középhőmérséklet, hőingás)
Adatok, egyszerű adatsorok, grafikonok és diagramok (oszlop, szalag, kör) elemzése.
Tények, szöveges információk ábrázolása különböző módon (pl. térképvázlaton, rajzon, maketten).
Gyűjtemény, tabló összeállítása (pl. kőzetek, termények, termékek, képek).
Természetföldrajzi jelenségek terepasztali modellezése. Környezetvédelmi gyakorlatok önállóan és tanári segítséggel: a levegő-, talaj- és a vízszennyezés igazolása.
Ásvány- és kőzetvizsgálati gyakorlatok. Talajvizsgálati gyakorlatok. A természet és környezetvédelem alapvető céljainak megismerése saját tapasztalatok alapján tanulmányi séta, tanulmányi kirándulás, lehetőség szerint erdei iskola szervezése. A lakóhely közelében lévő élővíz megadott paramétereinek vizsgálata.

A lakóhely „öröm és bánattérképének” elkészítése. A témakörökhöz kapcsolódó egyszerűbb projektek kidolgozása.



A továbbhaladás feltételei
Legyenek képesek megfigyelni a környezetükben lévő felszínformákat, egyszerű jelenségeket, folyamatokat (pl. időjárás, folyóvizek), tudják rögzíteni a tapasztaltakat írásban és rajzban!
Képesek legyenek ezekről élőszóban is beszámolni!
A leggyakoribb térképjelek alapján legyenek képesek az elemi térképhasználatra!
Tudjanak a vonalas mérték segítségével egyszerű méréseket végezni a térképen!
Tudjanak információkat leolvasni a legegyszerűbb tematikus térképekről! Ismerjék az időjárás és az éghajlat elemeit, tudják jellemezni az egyes évszakokat időjárásuk szerint!
Tudják összekapcsolni a halmazállapot változásokról tanultakat az időjárási jelenségekkel!
 Ismerjék az időjárás eseményei és a felszín változása közötti összefüggéseket!
Ismerjék a tanult felszínformák kialakulását és tuják jellemezni azokat!
Tudják jellemezni a megfigyelt kőzetmintákat! 
Találjanak összefüggést a kőzetanyag, a külső erők és a felszín formakincse között!
 Ismerjék fel az emberek földrajzi környezetet veszélyeztető tevékenységét!
Váljon életformájukká a környezet állapotának a megőrzése!

Koncentráció
Ember a természetben 1–4. évfolyam
Az évszakok jellemző időjárása.
Természeti viszonyok a lakóhelyen.
Szennyező források a környezetünkben.
A szennyezések hatása az élőlényekre.
Technika és életvitel 1–4. évfolyam
A természetes és a mesterséges környezet.
Az épített környezet.
Az ember természetátalakító munkája.
A városi és a falusi élet. A nagyvárosi élet előnyeinek, hátrányainak megbeszélése.
Magyar nyelv és irodalom 1–4. évfolyam
Irodalmi alkotások a természetről.
Művészetek 1–4. évfolyam
Művészeti alkotások a természetről.
Életvitel és gyakorlati ismeretek 5. évfolyam.
Az ember és a természet kapcsolata.
A természetes és a mesterséges környezet jellemzői.


6. ÉVFOLYAM 
Éves óraterv 
Évi óraszám: 37 óra/év – 1 óra/hét
Témakör
A témakörre javasolt 
órák száma 
Tájékozódás a térképen és a földgömbön
 
5 
A Föld éghajlata 

5 
Hazánk, Magyarország 

15 
Az ember és környezete 

4 

Az éves óraterv csak a témakörök javasolt óraszámát tartalmazza!
Témakörök és tartalmak 
Témakörök 
Tartalmak 
Tájékozódás a térképen és a földgömbön
A földgömb. Elemi tájékozódás a fokhálózat alapján – szélességi és hosszúsági körök.
Kontinensek, óceánok elhelyezkedése a földgömbön. Hazánk helye a Kárpát-medencében, Európában és a Földön. Térképolvasási gyakorlatok - természetföldrajzi és gazdasági jellemzők leolvasása a Föld különböző részeit ábrázoló térképekről.
A Föld éghajlata 
Az éghajlati övezetek kialakulása. Az éghajlati övezetek leíró jellemzése. Az éghajlatot kialakító és módosító tényezők. Az éghajlat vízszintes és függőleges változása. Az éghajlatot kialakító tényezők érvényesülése Európában. Az éghajlatot kialakító tényezők érvényesülése a Kárpát-medencében és hazánkban.

Hazánk, Magyarország 
A Kárpát-medence leíró jellemzése és az ott élő népek. Magyarország földrajzi helyzete. Magyarország nagytájainak kialakulása. A nagytájak természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek megismerése – leíró jellemzése –, jellemző felszínformái, a táj arculata, éghajlati jellemzők, természetes vizek, természetes növényzet, környezeti értékek, települések, gazdasági jellemzők. A nagytájak életközösségeinek földrajzi jellemzése. A magyarországi régiók hasonló és eltérő földrajzi jellemzői. Budapest természeti és társadalmi-gazdasági jellemzői. Tájékozódás hazánk közigazgatási térképén.
Az ember és környezete 
A környezet átalakítása. A természeti katasztrófák és az emberi tevékenység összefüggése. Hazánk környezeti állapota. A természet- és környezetvédelem Magyarországon – Környezetvédelem, természetvédelem, nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület. A táj arculatának a védelme. Hazánk nemzeti parkjai. Felelős magatartás embertársainkkal és környezetünkkel szemben.

Belépő tevékenységformák

Tájékozódás, válogatás tanári segítséggel az információs anyagokban és ezek gyűjteményeiben (pl. a könyvtárban, kiállításon és múzeumban).
Tájékozódás a korosztálynak készült földrajzi tárgyú lexikonok, enciklopédiák, ismeretterjesztő könyvek körében.
Lényeg kiemelése szövegből, hasonlóságok és különbségek észrevétele.
Egyszerű vázlat készítése információk alapján tanári irányítással.
Leírások, beszámolók készítése megfigyelésekről, ismeretekről szóban és írásban a megfelelő segédeszközök használatával.
A földrajzi-környezeti tartalmú információk értelmezése és feldolgozása tanári irányítással egyéni és csoportmunkában.
Természeti folyamatok és egyszerűbb összefüggések felismertetése, magyarázata, bizonyítása. Általánosítás és egyszerű elvonatkoztatás.
Ismeretszerzés és feldolgozás projektmódszerrel (pl. a lakóhely megismerése témakörben).
A témakörökhöz kapcsolódó további szakkifejezések megismerése és helyes használatuk gyakorlása az életkori sajátosságoknak megfelelően.
Különböző információk leolvasása domborzati, közigazgatási, tematikus térképekről a tanult jelek segítségével. Tájékozódási gyakorlat a térképen és a földgömbön a fokhálózat segítségével.
Számítási feladatok elvégzése: – Magyarország éghajlati jellemzőinek kiszámítása (középhőmérséklet, hőingás).
Adatok, egyszerű adatsorok, grafikonok és diagramok (oszlop, szalag, kör) elemzése hazai példák alapján.
Tények, szöveges információk ábrázolása különböző módon (pl. térképvázlaton, rajzon, maketten).
A környezetben lejátszódó események, folyamatok, helyzetek bemutatása egyszerű helyzetgyakorlatokban.
Gyűjtemény, tabló összeállítása hazánk természeti értékeinek bemutatására.

A továbbhaladás feltételei 
Tudjanak a fokhálózat segítségével elemi szinten tájékozódni a térképen és a földgömbön!
Tudjanak adatokat leolvasni domborzati térképről, ezáltal tudják azt egyszerű ismeretek felhasználni! Tudjanak egyszerű következtetéseket levonni a tematikus térképek adatainak leolvasásakor!
Tudják felsorolni a kontinenseket és óceánokat a gömb alakú Földön! Tudják meghatározni ezek földrajzi helyzetét!
Ismerjék az évszakok változásának az okait! Tudják az éghajlati övezetek kialakulásának okait!
Legyenek egyszerű képzeteik a földrajzi övezetekről!
Legyenek képesek egyszerű leíró jellemzést adni hazánk nagytájairól!
Ismerjék a magyarországi régiók földrajzi jellemzőit.
Ismerjék fel leírás alapján, álló- vagy mozgóképről Magyarország nagytájait, a fővárost és néhány nevezetes települést!
A tananyag feldolgozásához szükséges topográfiai fogalmak
(A minimális topográfiai követelményeket dőlt betűvel jelöltük.)
Közép-Európa 
Ausztria, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia és Montenegró, Horvátország, Szlovénia,
Kárpát-medence.
Alföld, Dunántúli-dombság, Dunántúli-középhegység, Észak – magyarország -középhegység (Északi-középhegység), Nyuga - magyarországi-peremvidék (Alpokalja), Kisalföld.
Duna, Tisza.
Balaton, Fertő, Velencei-tó.
Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged.
Margit-sziget, Dunakanyar.
Rába, Körös, Sajó.
Dunántúl, Duna–Tisza köze, Tiszántúl.
Bakony, Budai-hegység, Bükk, Gellért-hegy, Kékes, Kiskunság, Mátra, Mecsek, Nagykunság, Pesti-síkság.
Nemzeti parkok: Aggteleki Nemzeti Park, Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Bükki Nemzeti Park, Duna–Dráva Nemzeti Park, Duna–Ipoly Nemzeti Park, Fertő–Hanság Nemzeti Park, Hortobágyi Nemzeti Park, Kiskunsági Nemzeti Park, Körös–Maros Nemzeti Park, őrségi Nemzeti Park.
Dél - Alföld régió, Dél-Dunántúl régió, Észak - Alföld régió, Észak-Magyarország régió, Közép-Dunántúl régió, Közép-Magyarország régió, Nyugat-Dunántúl régió.

Koncentráció 
Földünk-környezetünk 5.
A földfelszín változása, a belső és külső erők munkája.
A felszínformák kialakulása, főbb jellemzői. Tájékozódás a térképen kereső- és kilométer-hálózat segítségével. Az időjárás elemei.
Hazánk éghajlatának jellemzői. Folyóvizeink és tavaink.
Lakóhelyünk földrajza.
Környezetvédelmi gyakorlatok.
Ember a természetben
Hazai életközösségek bemutatása.
Ember és társadalom
Nemzeti-nemzetiségi, etnikai csoportok.
Magyar nyelv és irodalom
Költőink, íróink művei hazánkról
Költők, írók a természetről.
Művészetek
Művészeti alkotások a hazáról
Művészeti alkotások a természetről


7. ÉVFOLYAM
Éves óraterv
Évi óraszám: 37 óra/év – 1 óra/hét
Témakör
A témakörre javasolt 

órák száma 
Földtörténet

6 
Az Európán kívüli földrészek

28 
Észak-, Nyugat- és Dél-Európa természet- és társadalomföldrajza
15 

Az éves óraterv csak a témakörök javasolt óraszámát tartalmazza! 

Témakörök, tartalmak
Témakörök 
Tartalmak 
Földtörténet
Tájékozódás az időben. A jelenségek és az idő kapcsolata. A földtörténeti események időbelisége és térbelisége. A történelmi és a földtörténeti időbeosztás nagyságrendjének eltérése. Eligazodás a földtörténeti időbeosztás főbb egységeiben. A föld felszínének alakulása a földtörténet során. A kőzetlemezek és a lemeztektonika. Az ásvány- és kőzetképződés folyamata. Az ásványi nyersanyagok jellemzői és csoportosításuk. 
Az Európán kívüli földrészek 
Az egyes kontinensek általános természet- és társadalomföldrajzi képe. Földrajzi övezetesség a kontinenseken. A kontinensek tipikus tájainak, ország csoportjainak, országainak természet- és társadalom-gazdaságföldrajzi jellemzői, összefüggései. A gazdasági élet jelenségeiben, folyamataiban megnyilvánuló kölcsönhatások. Jelentősebb magyar utazók, felfedezők szerepe a Föld és népeinek megismerésében. A környezetet károsító emberi tevékenységek bemutatása.
Afrika
A sivatagok és oázisok mint tipikus tájak, az éhségövezet. Trópusi Afrika természeti viszonyai, társadalmi-gazdasági problémák.
A földrész jellemző országai és térségei: Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, az arab világ.
Ausztrália és Óceánia
Kiemelten: Ausztrál Államszövetség, Új-Zéland.
Sarkvidékek
Az Északi- és a Déli-sarkvidék közötti földrajzi különbségek. Életlehetőségek a sarkvidékeken. 
Amerika 
Észak-, Közép- és Dél-Amerika eltérő természet- és társadalom földrajzi képe. 
Az eltérő adottságok és az egyes országok tipikus társadalmi gazdasági fejlődése. 
Tipikus tájak: ültetvény, farmvidék, technológiai park, agglomerációs zóna. 
Kiemelt országok: Észak-Amerika – USA, Kanada; Közép - Amerika – Mexikó; Dél-Amerika – Brazília. 
Ázsia 
Tipikus tájak: tajga, monszunvidék, magashegység, öntözéses gazdálkodás. 
Kiemelt országai és térségei: Kína, India, Japán, Délnyugat Ázsia, Délkelet-Ázsia.
Észak-, Nyugat- és Dél
Európa természet- és társadalomföldrajza
Európa általános természet- és társadalomföldrajzi képe. 
Földrajzi övezetesség a kontinensen. 
A földrész tipikus tájainak, országcsoportjainak, országainak természet- és társadalom-gazdaságföldrajzi jellemzői, különös tekintettel az Európai Unió tagországaira és a hazánkkal szomszédos országokra. 
Az Európai Unió általános társadalmi és gazdasági jellemzői. 
Észak-Európa 
Svédország, Finnország, Dánia, Norvégia közös és egyedi földrajzi vonásai. 
Nyugat-Európa 
A történelmi múlt hatása a mai gazdasági életre. 
Átalakuló ipari körzetek. 
Kiemelt országok: Nagy-Britannia, Franciaország, Benelux Államok 
Dél-Európa 
Tipikus tájak: mediterrán táj, üdülőövezet, kikötői övezet 
Kiemelt országok: Olaszország, Spanyolország, Görögország, 
Horvátország, Szerbia és Montenegró. 

Belépő tevékenységformák 
Lényeg kiemelése szövegből, összehasonlítások, információk csoportosítása és rendszerezése. 
A természeti adottságok és a gazdasági élet kölcsönhatásainak bemutatása, példák alapján.
A környezetben szerzett tapasztalatok, köznapi földrajzi-környezeti ismeretek megfogalmazása. 
Az egyes témákhoz kapcsolódó gyűjtőmunkák készítése könyvek és internet segítségével.
 Leírások, beszámolók készítése szóban és írásban a megfelelő segédeszközök használatával, önállóan. Irányított tanulói kiselőadás készítése megadott vagy szabadon választott témában a gyűjtőmunkák felhasználásával. 
Az egyes országok, tipikus tájak, földrajzi jelenségek önálló bemutatása megadott – különböző – szempontok alapján. 
Önálló tanulói beszámoló készítése a magyar utazók, földrajzi felfedezők szerepéről a Föld és népeinek megismerésében. 
A hírekben hallott földrajzi-környezeti tartalmú információk értelmezése. 
A különféle tanulói nézetek megfogalmazása, kifejtése esetelemzés, vita és egyszerű szerepjáték során. 
Leírások, beszámolók készítése megfigyelésekről, ismeretekről szóban és írásban a megfelelő segédeszközök használatával, önállóan. 
Egyszerű vázlat készítése információk alapján tanári irányítással. 
A földrajzi-környezeti tartalmú információk értelmezése és feldolgozása tanári irányítással egyéni és csoportmunkában. 
Példák keresése a természeti és társadalmi jellemzők kölcsönhatásaira és a természeti környezet társadalmi fejlődésre gyakorolt hatásáról. 
Szemelvények gyűjtése különböző megadott és szabadon választható témában. 
További szakkifejezések megismerése és helyes használatuk gyakorlása az életkori sajátosságoknak megfelelően. 
Multimédiás oktatóanyagok használata. 
Tájékozódás a földtörténeti időszalagon. 
Folyamatábrák használata a földtörténeti események, a felszínfejlődés és következményeik feltárásához. 
Adatok, egyszerű adatsorok, grafikonok és diagramok (oszlop, szalag, kör) elemzése. 
Számítási feladatok elvégzése, statisztikai adatok feldolgozása. 
Terméklisták készítése a tanult országok Magyarországon is kapható termékeiből. 
Tablók készítése az egyes országokról, tipikus tájakról, földrajzi jelenségekről gyűjtött információkból. 
Tájékozódás – tanári irányítással – űrfelvételeken, légi fotókon, a látottak elemzése megadott szempontok alapján. 
Topográfiai gyakorlatok. Különböző információk leolvasása domborzati, közigazgatási, tematikus térképekről. A leolvasott információk felhasználásával összefüggések keresése a kontinensek és a tanult országcsoportok, országok természetföldrajzi és társadalmi-gazdasági megismeréséhez. 
Megadott információk ábrázolása kontúrtérképeken. 
A projektmódszer alkalmazása az ismeretszerzés és az ismeretek feldolgozása során. 
A magyar utazók, földrajzi felfedezők életével és munkásságával kapcsolatos gyűjtőmunka.
A továbbhaladás feltételei 
Ismerjék a földrészek és a világtenger legfőbb természetföldrajzi jellemzőit! 
Tudják felsorolni a természetföldrajzi övezetesség fontos elemeit, valamint tudják bemutatni annak alapvető jellegzetességeit az egyes kontinenseken! 
Ismerjék, hogy a földrajzi fekvés és helyzet milyen hatással van az országok társadalmi, gazdasági életére, fejlettségére! 
Tudják elemezni az egyes kontinensek, tájak, országok természeti és a társadalmi-gazdasági jellemzőit bemutató képeket, ábrákat, adatsorokat! 
Ismerjék fel a tipikus tájakat képek, leírások alapján. Tudják kialakulásuk okait és legfontosabb jellemzőiket, különös tekintettel az európai országokra! 
Megadott szempontok alapján tudják bemutatni az egyes kontinenseket, tipikus tájaikat, valamint legfontosabb országaikat! 
Képesek legyenek a tanulók – tanári irányítással – alapvető összefüggések felismerésére! 
Tudjanak különböző térképi információkat felhasználni az egyes kontinensek és azok tipikus tájainak, illetve országainak bemutatása során! 
Meg tudják mutatni különböző méretarányú és tartalmú térképen az egyes témákhoz kapcsolódó minimális topográfiai fogalmakat! 
Ismerjék az Európai Unió létrehozásának okait, társadalmi és gazdasági jellemzőit! 


A tananyag feldolgozásához szükséges topográfiai fogalmak.
(A minimális topográfiai követelményeket dőlt betűvel jelöltük.) 
Afrika 
Gibraltári-szoros, Guineai-öböl, Vörös-tenger, Madagaszkár, Csád-tó, Kongó, Niger, Nílus, Szuezi-csatorna, Tanganyika-tó, Viktória-tó, Viktória-zuhatag, Zambézi, Afrikai- árokrendszer, Atlasz, Dél-afrikai-magasföld, Etióp-magasföld, Eurázsiai-hegységrendszer, Guineai-öbölpart vidéke, Kelet – afrikai-magasföld, Kilimandzsáró-csoport, Kongó-medence, Madagaszkár, Szahara, Szudán, Algéria, Délafrikai Köztársaság, Egyiptom, Elefántcsontpart, Ghána, Libéria, Kongói Demokratikus Köztársaság, Zambia, Kenya, Líbia, Nigéria, Tanzánia, Alexandria, Johannesburg, Kairó, Pretoria.
Ausztrália és Óceánia Carpentaria - öböl, Nagy - ausztráliai-öböl, Nagy-korallzátony, Új-Guinea, Melanézia, Mikronézia, Polinézia, Tasmania, Murray, Ausztráliai-alföld, Nagy - Vízválasztó-hegység, Nyugat - ausztráliai-ősföld, Ausztrália, Új-Zéland; Canberra, Melbourne, Perth, Sydney. Sarkvidékek Jeges-tenger, Grönland, Északi-sark, Északi-sarkvidék (Arktisz), Déli-sark, Déli-sarkvidék (Antarktisz), Erebus. Amerika Észak-Amerika, Közép-Amerika, Dél-Amerika, Latin-Amerika; Bering - szoros, Hudson-öböl, Karib(Antilla)-tenger, Mexikói-öböl, Panama-csatorna, Alaszka, Floridai-félsziget, Grönland, Hawaii-szigetek, Kaliforniai-félsziget, Labrador-félsziget, Amazonas, Colorado, Kanadai-ősföld, Mississippi, Nagy-tavak, Paraná, Szt. Lőrinc-folyó, Golf-áramlás, Labrador-áramlás, Amazonas-medence, Andok, Appalache, Brazil-felföld, Guyanai-hegyvidék, Kanadai-ősföld, Kordillerák, Mexikói fennsík, Mississippi-alföld, Orinoco-me-dence, Pacifikus-hegységrendszer, Paraná alföld, Patagónia, Préri, Sziklás-hegység, Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Brazília, Kanada, Kuba, Mexikó, Venezuela, Florida, Kalifornia, Texas, Brazília város, Buenos Aires, Chicago, Havanna, Los Angeles, Mexikóváros, Montréal, New York, Ottawa, Rio de Janeiro, San Francisco, Sao Paulo, Toronto, Washington.
Ázsia
Dél-Ázsia, Délkelet-Ázsia, Délnyugat-Ázsia, Észak-Ázsia, Kelet-Ázsia, Közép-(Belső)-Ázsia, Boszporusz, Dardanellák, Fekete-tenger, Japán-tenger, Mariana árok, Márvány-tenger, Perzsa (Arab)-öböl, Sárga-tenger, Arab-tenger, Bengáliöböl, Arab-félsziget, Fülöp-szigetek, Hindusztáni-félsziget, Indokínai-félsziget, Indonéz-szigetvilág (Borneo, Szumátra, Celebesz, Jáva), Japán-szigetek, Kamcsatka-félsziget, Kis-Ázsia, Koreai-félsziget, Maláj-félsziget, Aral-tó, Bajkál-tó, Eufrátesz, Indus, Jangce, Jenyiszej, Gangesz, Kaszpi-tenger, Léna, Mekong, Ob, Sárgafolyó, Tigris, Vörös-folyó, Arab-tábla, Csomolungma (Mt. Everest), Dekkánfennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Fuji, Góbi, Himalája, Hindusztáni-alföld, Iráni-felföld, Kaszpi-mélyföld, Kaukázus, Kínai alföld, Közép-szibériai-fennsík, Mezopotámia, Nyugat-szibériai-alföld, Pamír, Szibéria, Tibet, Tien-san, Urál, Dél-Korea, Fülöp-szigetek, India, Indonézia, Irak, Irán, Izrael, Japán, Kazahsztán, Kína, Malajzia, Oroszország, Szaúd-Arábia, Tajvan, Thaiföld, Törökország, Vietnam, Ankara, Ansan, Bagdad, Bombay, Calcutta, Hongkong, Isztambul, Kanton, Kobe, Mekka, Novoszibirszk, Oszaka, Peking, Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Tiencsin, Tokió, Újdelhi, Vlagyivosztok, Vuhan.

Észak-, Nyugat- és Dél-Európa
Dél-Európa, Észak-Európa, Kelet Európa, Közép-Európa, Nyugat-Európa, Kelet-Közép-Európa, Adriai-tenger, Balti tenger, Botteni - öböl, Égei-tenger, Északi - tenger, Földközi-tenger, Jón-tenger, La Manche, Norvég-tenger, Oroszlán-öböl, Tirrén-tenger, Viscayai-öböl, Észak-atlanti-áramlás, Appennini-félsziget, Baleár-szigetek, Balkán-félsziget, Bretagne, Brit-szigetek, Ciprus, Izland, Kréta, Málta, Pireneusi (Ibériai)-félsziget, Skandináv-félsziget, Szicília, Comoi-tó, Ebro, Elba, Garda-tó, Lago Maggiore, Pó, Rajna, Rhőne, Szajna, Száva, Tajo, Temze, Urál folyó, Volga, Alpok, Appenninek, Balkán hegység, Balti-ősföld, Dalmácia, Dinári hegység, Etna, Finn-tóvidék, Francia-kö-zéphegység (középhegyvidék), Hollandmélyföld, Kárpátok, Kelet-európai-sík-ság, Londoni-medence, Lotaringia, Mezeta, Mont Blanc, Párizsi-medence, Pennine, Pindosz, Pireneusok, Pó-síkság, Riviéra, Rodope, Skandináv-hegység, Vajdaság, Vezúv, Bulgária, Dánia, Egyesült Királyság, Észak-Írország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Koszovó, Luxemburg, Macedónia, Nagy-Britannia, Norvégia, Olaszország, Portugália, Skócia, Spanyolország, Svédország, Szerbia és Montenegro (Crna Gora), Törökország, Wales, Amszterdam, Ankara, Athén, Barcelona, Belgrád, Bilbao, Birmingham, Bor, Brüsszel, Hága, Helsinki, Koppenhága, Leeds, Le Havre, Lille, Lisszabon, Liverpool, Ljubljana, London, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Marseille, Milánó, Nápoly, Oslo, Párizs, Podgorica, Rijeka, Róma, Rotterdam, Skopje, Stockholm, Strasbourg, Szabadka, Szarajevó, Szófia, Tirana, Torino, Toulouse, Újvidék, Várna, Velence, Zágráb.



Koncentráció 
Földünk-környezetünk 5–6. 
A földfelszín változása, a belső és külső erők munkája. 
A felszínformák kialakulása, főbb jellemzői.
Tájékozódás a térképen fokhálózat segítségével.
Az időjárás elemei.
Az éghajlatot módosító tényezők.
Az éghajlati övezetek kialakulása és jellemzése.
A vízszintes és függőleges övezetesség.
A földrajzi övezetesség.
Ember a természetben. 
A távoli tájak élővilága. A különböző éghajlati övezetek kultúrnövényei, háziállatai. A levegő és a természetes vizek összetétele, leggyakoribb szennyeződéseik, nyersanyagok, energiaforrások.
Ember és társadalom. 
Ókori civilizációk. Nagy földrajzi felfedezők és felfedezések.
Nemzetközi szervezetek. Az Európai Unió szervezete.
Nemzeti-nemzetiségi, etnikai csoportok.
Művészetek. 
A Föld népeinek művészete. 

























8. ÉVFOLYAM 
Éves óraterv 
Évi óraszám: 55 óra/év – 1,5 óra/hét 
Témakör 
A témakörre javasolt 

órák száma 
Kelet- és Közép-Európa 
17 
A Kárpát-medence természet- és társadalomföldrajza 
3 
Magyarország természeti és társadalmi viszonyai 
14 
Magyarország tájai 
15 

Az éves óraterv csak a témakörök javasolt óraszámát tartalmazza!

Témakörök 
Tartalmak 
Kelet- és Közép-Európa 
Kelet-Európa természeti viszonyai. A térség országainak jellegzetes társadalomföldrajzi vonásai, különös tekintettel az utóbbi évek változásaira.
Kiemelten: Oroszország és Ukrajna.
Közép-Európa általános földrajzi képe.









A különböző típusú közép-európai tájak (alföldek, rögvidék, magashegységek) természeti adottságai és gazdasági feltételei.
A közép-európai tipikus tájak bemutatása: mediterrán táj, középhegység, feltöltött alföld, bányavidék, ipari körzet, üdülőövezet, kikötői övezet.
A térség országainak közös és eltérő földrajzi vonásai.
Németország szerepe az európai gazdaságban.
Csehország és Lengyelország.
Közép-Európa magashegyvidékei: az Alpok és a Kárpátok természeti adottságai. A gazdasági fejlettség különbségei, azok okai.
Az alpi országok (Ausztria, Svájc, Szlovénia) és a kárpáti országok
(Szlovákia, Románia) földrajzi jellemzése. 






















A Kárpát-medence természetes társadalomföldrajza
A Kárpát-medence kialakulása és természetföldrajzi képe. Változások a térség társadalmi-gazdasági életében.
A társadalmi-gazdasági élet mai földrajzi vonásai.
A Kárpát-medence népei.
A magyarság a Kárpát-medencében.
Magyarország természeti és társadalmi viszonyai 
Hazánk felszínének kialakulása, legjellemzőbb kőzetei. Az ország természeti viszonyai (felszín, éghajlat, vízrajz, természetes növényzet), természeti erőforrásaink.
Hazánk társadalmi-gazdasági jellemzői. A népesség alakulása és annak magyarázata. A nemzetiségek helyzete. Településeink. Az ipar és a mezőgazdaság jellemzése, kihívásai. Magyarország vezető gazdasági ága a szolgáltatás.
A gazdasági élet telepítő tényezői, általános vonásai és területi különbségei, annak okai.
A gazdaság szerkezetének átalakulása.
Hazánk nemzetközi kapcsolatai.
Az Európai Unió és hazánk kapcsolata. Az uniós csatlakozás
lehetőségei.
A magyarországi védett természeti, kulturális, néprajzi, gazdaságtörténeti értékek.
Magyarország tájai 
A hazai tájak földrajzi jellemzése. A hazai tájak hasonló és eltérő földrajzi jellemzői, ezek kialakulásának okai és következményei. Az egyes tájak természeti erőforrásai, természetföldrajzi, valamint társadalmi-gazdasági jellemzőik. A gazdasági élet ágazatai a tájakon. A természeti és társadalmi-gazdasági környezet kapcsolatai a tájakon. Jellemző életmódok.
A tájak környezeti állapota, védelme, környezeti, idegenforgalmi értékei.
Budapest földrajza, szerepe az ország életében. Régiók földrajza, különös tekintettel a saját régióra.







Belépő tevékenységformák
A földrajzi-környezeti tartalmú információk értelmezése és önálló feldolgozása egyéni és csoportmunkában.
Vázlat készítése információk alapján önállóan.
Leírások, beszámolók készítése szóban és írásban a megfelelő segédeszközök használatával, önállóan.
Különböző jellegű adatok, aktuális információk gyűjtése Kelet- és Közép-Európáról.
Tanulói beszámoló készítése megadott vagy szabadon választott témában önállóan gyűjtött információk alapján.
Adatok, statisztikai adatsorok, grafikonok és diagramok elemzése, következtetések levonása, összefüggések feltárása.
A hírekben hallott földrajzi-környezeti tartalmú információk értelmezése.
A szakkifejezések körének további bővítése, és helyes használatuk gyakorlása az életkori sajátosságoknak megfelelően.

Tematikus térképek használata a természetföldrajzi adottságok megismeréséhez.
Összehasonlító elemzések tematikus térképekről leolvasott információk alapján (pl. az egyes országrészek eltérő mezőgazdaságának bemutatásánál). 
Az egyes régiók gazdasági különbségeinek bemutatása tematikus térképek összehasonlító elemzésével.
Topográfiai gyakorlat – kontúrtérképes feladatok önálló megoldása.
Keresztmetszetek elemzése a tájak felszíne, illetve éghajlata, növényzete, talaja közötti összefüggések bemutatására.
A természeti adottságok és a mezőgazdaság összefüggését bemutató keresztmetszetek elemzése.
A Kárpát-medence időjárásának megismerése különböző típusú időjárás-jelentések segítségével, az adatok értelmezésével. Hazánk éghajlati jellemzőinek ábrázolása diagramokon, és következtetések levonása az adatokból.
A gazdasági élet ágazatainak, ágainak aránya, és változási tendenciáinak bemutatása statisztikai adatok feldolgozásával.
A Kárpát-medencebeli tájak eltérő földrajzi jellemzőinek bemutatása szemelvények alapján.
A Kárpát-medence népeinek és hagyományainak bemutatása könyvtári kutatómunka alapján.
A Kárpát-medence hagyományainak bemutatása tablón.
Információk gyűjtése a népesedési problémák kialakulásának okairól statisztikák, almanachok, tömegkommunikációs források felhasználásával.
Forráselemzés megadott témában (pl. az uniós csatlakozásról, hazánk környezeti állapotáról, a gazdasági ágak átalakulásáról) könyvekből, folyóiratokból és napilapokból szerzett ismeretek alapján.
Könyvtári kutatómunka hazánk és a különféle európai szervezetek kapcsolatáról.
Gyűjtőmunka készítése hazánk különböző tájainak földrajzi adottságaival kapcsolatos népszokásokról.
„Terméklisták” összeállítása Magyarország legfontosabb termékeiből és kiviteli cikkeiből.
Tabló készítése hazánk idegenforgalmi vonzerejével kapcsolatban.
Oktatófilmek elemzése tanári irányítással.
Statisztikai adatok gyűjtése hazánk gazdasági életének különböző területeiről.
Kutatás informatikai eszközök felhasználásával adott témában.
Riport (interjú) készítése az uniós csatlakozásról, a vélemények elemző értékelése tanári irányítással.
Vita tanári irányítással, előre megtervezett forgatókönyvvel az uniós csatlakozásról. A vitáról újságcikk írása.

A továbbhaladás feltételei 
Ismerjék, hogy a földrajzi fekvés és helyzet milyen hatással van a szomszéd országok társadalmi, gazdasági életére, fejlettségére! Tudják elemezni Kelet- és Közép-Európa országainak természeti és a társadalmi-gazdasági jellemzőit bemutató képeket, ábrákat, adatsorokat! Megadott szempontok alapján tudják bemutatni az egyes országokat! Ismerjék fel a témakörben szereplő tipikus tájakat képek, leírások alapján! Tudják kialakulásuk okait és legfontosabb jellemzőiket! Ismerjék hazánk földrajzi fekvését, helyzetét a Kárpát-medencében és Európában! Tudják jellemezni Magyarország földrajzi környezetét természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőit megadott szempontok alapján! Tudják bemutatni hazánk jellemző tájtípusainak (alföldi, dombsági és középhegyvidéki tájak) természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőit különböző térképi információk felhasználásával! Ismerjék fel a természeti adottságok jelentőségét az egyes vidékek gazdasági életében! Ismerjék hazánk környezeti értékeit! Tudjanak példát mondani környezetvédelmi intézkedésekre! Tudják elhelyezni kontúrtérképen az egyes témákhoz kapcsolódó minimális topográfiai fogalmakat! Tudják meghatározni ezek földrajzi fekvését, valamint tudjanak hozzá tartalmi jellemzőket kapcsolni! Tematikus térképek leolvasása. 
A tananyag feldolgozásához szükséges topográfiai fogalmak:
 (A minimális topográfiai követelményeket dőlt betűvel jelöltük.)
Közép- és Kelet-Európa
Istriai-félsziget, Krim-félsziget, Ankara, Dnyeszter, Duna-delta, Elba, Garam, Inn, Jenyiszej, Moldva (Vlatava), Morva, Nyitra, Odera, Olt, Prut, Rajna, Rajna-Majna-Duna vízi út, Sulina-ág, Száva, Szeret, Vág, Visztula, Zsil, Kazán-szoros, Vaskapu, Genfi-tó, Zürichi-tó, Bodeni-tó, Alpok, Altáj, Bécsi-medence, Biharhegység, Burgenland, Csallóköz, Cseherdő, Cseh-medence, Cseh-Morva-dombság, Donyec-medence, Morva-medence, Déli-Kárpátok, Érchegység, Erdély, Erdélyi-középhegység, Erdélyi-medence, Északkeleti-Kárpátok, Északnyugati-Kárpátok, Fekete-erdő, Germán-alföld, 
Grazi-medence, Hargita, Havasalföld, Kaszpi-mélyföld, Kárpátalja, Keleti-Al-pok, Keleti-Kárpátok, Kuznyeci-medence, Lengyel-alföld, Lengyel-középhegység, Magas-Tátra, Moldova, Mura-vidék, Német-középhegység, Nyugati-Alpok, Rajnai-palahegység, Román-alföld, Ruhrvidék, Sváb-bajor-medence, Szaján, Székelyföld, Szilézia, Szlovák-érchegység, Szudéták, Triglav, Vajdaság, Vereckeihágó, Ausztria, Csehország, Észtország, Fehéroroszország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Moldova, Németország, Oroszország, Románia, Svájc, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna, Arad, Arhangelszk, Bécs, Berlin, Beregszász, Bern, Bratszk, Brassó, Brno, Bukarest, Chiºinãu, Donyeck, Drezda, Duisburg, Eisenerz, Gala˛i, Gdaòsk, Graz, Hamburg, Irkutszk, Jéna, Karlovy Vary, Kassa, Katowice, Kijev, Kolozsvár, Krakkó, Krasznojarszk, Krivoj Rog, Kurszk, Lendva, Lipcse, Linz, Ljubljana, £odz, Maribor, Marosvásárhely, Mladá Boleslav, Minszk, Moszkva, Munkács, Murmanszk, München, Nagyvárad, Novokuznyeck, Novoszibirszk, Odessza, Omszk, Ostrava, P∆ock, Ploieºti, Plzeò, Pozsony, Prága, Resicabánya, Riga, Sczecin, Steyer, Stuttgart, Székelyudvarhely, Szentpétervár,  Tallin,  Temesvár, Ungvár, Vajdahunyad, Varsó, Vilnius, Volgográd, Zlín, Zsolna.
Magyarország
Balaton, Bodrog, Dráva, Duna, Fertő, Hernád, Ipoly, Kis-Balaton, Körös, Maros, Mura, Rába, Sajó, Sió, Szamos, Tisza, Tisza-tó, Velencei-tó, Zagyva, Zala, Csepel-sziget, Mohácsi-sziget, Szentendrei-sziget, Szigetköz, Aggteleki-karszt, Alföld, Alpokalja, Badacsony, Bakony, Balaton-felvidék, Baradla-barlang, Baranyai-dombság, Bodrogköz, Borsodi-medence, Börzsöny, Budai-hegység, Bükk, Bükk-fennsík, Cserehát, Cserhát, Dráva menti síkság (Dráva-mellék), Duna-Tisza köze, Dunakanyar, Dunántúli-dombság, Dunántúli-középhegység (középhegyvidék), Dunazug-hegység, Északi-középhegység, (Észak - magyarországi-középhegység), Gerecse, Győri-medence, Hajdúság, Hegyalja, Hortobágy, Írott-kő, Jászság, Kékes, Kisalföld, Kiskunság, Kőszegi-hegység, Marcal-medence, Maros-Körös köze, Mátra, Mecsek, Mezőföld, Móri-árok, Nagykunság, Nógrádi-medence, Nyírség, Nyugat - magyarországi-peremvidék, Őrség, Pesti-síkság, Pilis, Somogyi-dombság, Soproni-hegység, Szekszárdi-dombság, Tapolcai-medence, Tihanyi-félsziget, Tiszántúl, Tokaj - Eperjesi-hegység, Tolnai-dombság, Velencei-hegység, Vértes, Villányi-hegység, Visegrádi-hegység, Zalai-dombság, Zempléni-hegység, Bács-Kiskun megye, Baranya megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád megye, Fejér megye, Győr - Moson - Sopron megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, Jász – Nagykun - Szolnok megye, Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye, Pest megye, Somogy megye, Szabolcs – Szatmár - Bereg megye, Tolna megye, Vas megye, Veszprém megye, Zala megye, Budapesti agglomeráció, Ajka, Algyő, Baja, Balassagyarmat, Balatonfüred, Békéscsaba, Biharkeresztes, Budapest, Bük, Cegléd, Debrecen, Dorog, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Galyatető, Gyöngyös, Győr, Gyula, Hajdúszoboszló, Harkány, Hatvan, Hegyeshalom, Hévíz, Hódmezővásárhely, Hollókő, Jászberény, Kalocsa, Kaposvár, Kazincbarcika (Berente), Kecskemét, Kelebia, Keszthely, Komárom, Kőszeg, Komló, Lábatlan, Letenye, Miskolc, Mohács, Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Orosháza, Ózd, Paks, Pannonhalma, Pápa, Pécs, Rábafüzes, Rajka, Salgótarján, Sárospatak, Siófok, Sopron, Százhalombatta, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szentendre, Szentgotthárd, Szolnok, Szombathely, Tata, Tatabánya, Tihany, Tiszaúj város, Tokaj, Vác, Várpalota, Veszprém, Visegrád, Visonta, Záhony, Zalaegerszeg Zalakaros. Nemzeti parkok: Aggteleki Nemzeti Park, Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Bükki Nemzeti Park, Duna–Dráva Nemzeti Park, Duna–Ipoly Nemzeti Park, Fertő–Hanság Nemzeti Park, Hortobágyi Nemzeti Park, Kiskunsági Nemzeti Park, Körös – Maros Nemzeti Park, Őrségi Nemzeti Park. 
Régiók: Dél - Alföld régió, Dél-Dunántúl régió, Észak - Alföld régió, Észak-Magyarország régió, Közép-Dunántúl régió, Közép-Magyarország régió, Nyugat-Dunántúl régió.

Koncentráció 
Földünk-környezetünk 5– 6. évfolyam 
Az egyes felszínformák kialakulása, főbb jellemzői.
Tájékozódás a térképen. 
Az időjárás elemei.
Hazánk éghajlata.
Az éghajlat-módosító tényezők.
Hazánk tájai.


Földünk-környezetünk 7. évfolyam
Lemeztektonika.
A Föld felszínfejlődése.
Általános földrajzi ismeretek Európáról.

Ember a természetben 
Az éghajlati övezetek jellemző élővilága.
Hazai tájaink életközösségei.
Kultúrnövények, háziállatok.

Kémia
A levegő és a természetes vizek összetétele, leggyakoribb szennyeződéseik, nyersanyagok, energiaforrások.

Ember és társadalom
Nemzeti-nemzetiségi, etnikai csoportok.
A 20. század történelmi eseményei.

Magyar nyelv és irodalom
Költőink, íróink művei hazánkról.

Művészetek
Művészeti alkotások a hazáról.


