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MIÉRT? 

A Földrajz tantárgy sajátosságai: 

 Komplexitás (egyaránt szolgálja a tanulók természeti és 
társadalmi folyamatokban történő eligazodását, híd a 
természet és társadalomtudományok között) 

 Térbeliség (idő- és térszemléletet nyújt a világról, sajátos 
eszköze a térkép) 

 Aktualizmus (fő erőssége aktualitásában kereshető: a 
körülöttünk zajló természeti, társadalmi és gazdasági 
események millió szállal kapcsolódnak az általunk 
tanítottakhoz) 

 Szintetizálás (földrajz tantárgynak tartalmát tekintve 
számos más tárggyal van kapcsolata: transzfer, 
koncentráció) 

 Szemléltetés, kísérletek 

 



Helyzet… 
 Ellentmondás a a tanulók kiemelkedő elméleti tudása és annak 

gyakorlati alkalmazhatósága között: nemzetközi felmérések 
tapasztalatai 

 A minőségi, alkalmazható tudás az alkalmazásra képtelen, 

passzív ismereteket tartalmazó tudással szemben gazdasági 

értékké vált. 



A FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 

EREDMÉNYCÉLOK A 7–8. ÉVFOLYAMON (példák) 

• A tanuló bemutatja lakókörnyezetének földrajzi jellemzőit, 
ismeri természeti és társadalmi erőforrásait.  

• Csoportosítja és rendszerezi lakóhelye jelenét, ill. annak 
jövőbeli fejlődését segítő és nehezítő természet- és 
társadalomföldrajzi folyamatait.  

• Lakóhelyével és annak környezetével kapcsolatos 
adatokat, információkat gyűjt írott és elektronikus 
forrásokból, azokat értelmezi és rendszerezi.  

• Javaslatot fogalmaz meg lakókörnyezete jövőbeli, 
környezeti szempontokat szem előtt tartó fenntartható 
fejlesztésére. 

• Összehasonlítja az egyes nagytájak, illetve régiók természeti, 
társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőit.  

• Egy-egy kis vagy középtájat, vagy egy települést komplex 
módon (környezeti, társadalmi, gazdasági) probléma-
centrikus megközelítéssel vizsgál. 



Tantervi változásokat módszertani (és szemléleti) 

változás kell, hogy kövesse… 

 A földrajzot tanító tanárok talán még sohasem 
voltak ennyire rákényszerülve arra, hogy 
átgondolják, hogyan lehet az eddig megszokottól 
eltérően, de ugyanakkor jól tanítani a földrajzot. 

? 
„Másképp tanítsak, mint  

ahogy tanítottak?” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zU_7PnPxtDA
https://www.youtube.com/watch?v=zU_7PnPxtDA
https://www.youtube.com/watch?v=zU_7PnPxtDA
https://www.youtube.com/watch?v=zU_7PnPxtDA
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Kutatási projekt 
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Konzorciumi Tagok 
 Szegedi Tudományegyetem TTIK Földrajzi és Földtudományi Intézet  

 Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Földrajzi Intézet 

 Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar, 

Földtudományi Intézet 

 PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 

 Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma 

 Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 

 Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

 Németh László Gimnázium és Általános Iskola, Hódmezővásárhely 

 Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító és Óvónőképző Kar 

 

 Pályázatban résztvevő kutatók száma: 18 fő 

 PhD hallgató: 4 fő 

 Általános/középiskolai tanár: 6 fő 

 



Célok 

  A fejlesztendő oktatási segédeszköz egy a 7-13. évfolyamok számára 

alkalmazható, Magyarország egyes kis/közép tájainak, városainak 

földrajzát feldolgozó tanulói segédanyagokat tartalmazó tanulói 

kézikönyv, ill. tanári kézikönyv, melyek a tanárok számára lehetővé teszik 

Magyarország általuk kiválasztott részleteinek probléma centrikus 

feldolgozását, s mintául szolgálnak más tananyag részek hasonló 

módszertani megközelítésére. 

 

 Információs és kommunikációs technológiák (IKT) A segédanyagba 

épített QR kódok alkalmazásával naprakész információk elérése, valamint 

IKT fejlesztés megvalósítása.  

 Konstruktivista tanulási környezet megteremtése, melyben az ismeretek 

elsajátítása nem befogadó, hanem alkotó módon történik. 

 Innovatív, kooperatív tanulásszervezési technikák alkalmazása. 

Változatossá teszi a tanulási folyamatot, valamint cselekvésre, egyéni 

kutatásra, ismeretszerzésre és vitára ösztönöz.  

 Probléma-központú, a mindennapi élet problémáinak összefüggéseire 

összpontosító, gyakorlatorientált képzéssel tényleges, alkalmazható tudás 

elsajátítatása. 

 



Sarokpontok: 

 kevés un. informatív, leíró, tankönyvi szöveg 

alkalmazása 

 a tájak időbeli változásának megfigyelését, 

elemzését lehetővé tevő különböző korú, azonos 

méretarányú térképek beépítése 

 az adott táj aktuális természeti vagy társadalmi 

problémájának felvázolása, kapcsolódó 

gondolkodtató feladatok megadása 

 QR kódokkal kiegészítő linkek, interaktív, internetes 

feladatlapok információk közlése 

 A tanári példányban járulékos, kiegészítő 

információk elhelyezése, módszertani ajánlások 

közlése. 



Munkáltató lap példák 
lépték függetlenség, probléma centrikusság, aktualitás 

 Duna-Tisza köze, Kiskunság (klímaváltozás, szárazodás, 
homokmozgás, talajvízszint süllyedés, tanyák kialakulása, 
pusztulása….)  

 Dráva-mellék, Ormánság (periféria, eltűnő ormányok, 
népességföldrajz, aprófalvak, munkanélküliség stb.)  

 Aggteleki karszt (környezeti szempontból érzékeny, sérülékeny 
területek, karsztvíz, a védett természeti területeket veszélyeztető 
környezeti problémák)  

 Felsőzsolca (villámárvizek)  

 Paks (energiaellátás, atomerőmű környezeti hatásai …)  

 Pécs (szerkezetváltás nehézségei, radioaktív hulladék elhelyezés, 
kulturális főváros, városi funkciók változásai …)  

 Budapest    
 …….. 

 

10 



Eredmények 
 Az első év alatt a tervezett 21 munkáltató lap közül 11 

készült el. 

 Kidolgoztuk a munkalapok beválását elősegítő mérés 
szempontrendszerét, a kipróbálást végző tanulóknak 
és tanároknak szánt online kérdőívet.  

 A munkáltató lapokat eljuttattuk a projektben 
résztvevő általános és középiskolai 
földrajztanárokhoz.  

 Az első értékelő lapok már beérkeztek, melyek 
kiértékelése a következő kutatási időszak feladata 
lesz. 
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A 2016-os térképen X-el jelölt helyszínen állsz. Tiszta az idő 1km-re ellátni. Gondolatban nézz körbe, és az 

előző útinaplóhoz hasonlóan írd le röviden, hogy milyen a táj képe Észak, Délnyugat és Délkelet irányába 

tekintve 2016-ban.  

Saját szavaiddal mutasd be, hogy hogyan változott a táj az X pont 1km-es körzetében az utóbbi két 

évszázadban (az 1820-as térképen ugyanezt a pontot az 1-es szám jelöli)! 



 



Hasonlítsd össze alaposan az útinapló részletét és az 1820-as térképet! A térképen 

számokkal jelölt helyszínek közül melyikre illik ez a leírás? Vajon most is láthatunk itt 

gémeket, kócsagokat? Miként változhatott a területen élő vízi madarak száma?  

A 2016-os térképen X-el jelölt helyszínen állsz. Tiszta az idő 1km-re ellátni. 

Gondolatban nézz körbe, és az előző útinaplóhoz hasonlóan írd le röviden, hogy 

milyen a táj képe Észak, Délnyugat és Délkelet irányába tekintve 2016-ban.  

Saját szavaiddal mutasd be, hogy hogyan változott a táj az X pont 1km-es 

körzetében az utóbbi két évszázadban (az 1820-as térképen ugyanezt a pontot az 1-

es szám jelöli)! 

Egy utazó 1820-ban erre járva útinaplójában megörökítette a látottakat:  
„Alig egy fertályórája, hogy kelet felé haladván elhagytuk a falu utolsó házait. A 

szántóföldek között döcögő hat ökrös szekerünk a mező szélére ért. Megpihentük, hisz 

hosszú még az út Zikla István tanyájáig. Észak felé tekintvén hatalmas marhacsordák 

legelésztek a rónán. Tőlünk délkeletre ide fehérlettek Vadkert utolsó házai. Délnyugat 

felé a szántóföldeken épp kaszával aratták a búzát a szorgos Vadkertiek. Dél-délkelet 

felé sekély semlyékek vize csillogott, partjain gémek, kócsagok sétálgattak peckesen.”! 
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Kíváncsi vagy?  

Végezd el a kísérleteket! Közben figyelj, majd következtess! 

1.  Hová tűnik a csapadék-, vagy az öntözővíz?  

A talajon keresztül a mélybe szivárog? Vagy a talaj egy részét, esetleg teljes egészét 

elraktározza? Vizsgáld meg, hogy milyen a különböző talajok vízmegtartó, illetve 

vízáteresztő képessége! 

2. Hogyan állítsuk meg a homokmozgást? 

Mennyire érvényesül a szél munkája egy növényzet nélküli, illetve egy növényzettel fedett 

területen? 

3. Hogyan „épülnek” a síkvidék magaslatai? 

Mi történik a (folyó)víz által szállított hordalékkal, ha a folyó egy alacsonyabban fekvő 

területre ér? 

Milyen (építő és/vagy pusztító) munkát végez a (folyó)víz egy nagyobb lejtésű területen, 

illetve annak előterében? 



Melyik rajz mutatja a Tisza medrének A-B 

pontok közötti metszetét? ….. 

E-D pontok közötti metszetét? ….. 

 



A Maros tiszai torkolatával kapcsolatban a vízmérnök 

kétféle tervet készítettek a XIX. században. Melyik terv 

valósult meg? Vitassátok meg! Melyik terv az előnyös 

vízminőség védelmi és melyik kereskedelmi szempontból? 

ÉrveljeteK az alábbi kulcsszavak felhasználásával:  

hajózás, piac, strand, ciánszennyezés, aranybányászat, 

Erdélyi-szigethegység, vízminőség, Maros, Tisza, 

árvízveszély, 

 



Miért pont itt? 

Biztos felmerült már benned a kérdés, hogy miért éppen itt jött létre ez a város? Az alábbi feladat megoldásával választ 

kaphatsz az egyik okra. Szeged kialakulásában, fejlődésében ugyanis fontos szerepet kapott két Szegedtől, és egymástól is 

távol eső bányavidék!  

Keresd meg a Google Földön Aknaszlatinát és Parajdot!  Nézz utána, hogy milyen ásványkincset bányásznak Parajdon és 

Aknaszlatinán a középkor óta?  Mérd meg a légvonalbeli távolságukat Szegedtől! Melyik folyó partján helyezkedik el 

Aknaszlatina? Mit gondolsz a nagy tömegű bányatermékeket milyen módon tudták ilyen távolságról a szegedi piacokra 

szállítani? Egészítsd ki a mondatot: Több száz éven át a szegedi piacon cserélt gazdát erdélyi, és Kárpátaljai …… és a 

környéken termelt ………..később az Amerikából származó „piros arany”, a ………… 

  

  

  

Vesd össze az árvíz előtti és az árvíz utáni Szeged térképét egymással, majd válaszolj az alábbi kérdésekre: 

Hogyan változott a beépített terület kiterjedése az 1860-as és 1980-as évek között? 

Hogyan változott meg az utcahálózat? 

Hogyan változott a vízzel borított területek nagysága? 

Hogyan változott az erdőterületek nagysága? 

Miért fontos az erdőterületek nagysága a levegő minősége szempontjából? 

Hogyan, hányféleképpen lehet átkelni a Tiszán az 1879-es árvíz előtt és az 1980-as években? 

Véleményed szerint sikerült-e megvalósítani az újáépítéskor megfogalmazott a tervezési célokat? 

A Google Maps segítségével sorolj fel három olyan európai fővárost, amelyeknek Szegedhez hasonló városszerkezete van! 

Nézz utána, hogy Szeged körútjait miért nevezték el európai fővárosokról! 
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Melyik betű jelöli azt a pontot, ahol az alábbi linkről 

elérhető Google Street View fotó készült? 

 

Milyen volt az árvíz előtti város utcaszerkezete? 

Az utcák közti térségekben azonosítsd, hogy hol 

találhatók vízzel borított területek!  

Melyik szám jelzi a „Palánkot”, „Alsóvárost”, 

„Felsővárost”? 

Figyeld meg, hogy meddig terjednek a beépített 

területek!  

Figyeld meg, hogy mekkora Újszeged kiterjedése 

Szegedéhez képest! Mi lehet ennek az oka? 

https://www.google.com/maps/@46.2518343,20.1554834,3a,75y,286.27h,82.34t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNVB4hZJv2HwwgC4f90rbBtxfa9EvqsWZk-p3ct!2e10!3e11!6shttps:/lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNVB4hZJv2HwwgC4f90rbBtxfa9EvqsWZk-p3ct=w203-h100-k-no-pi-0-ya183.4357-ro0-fo100!7i10240!8i5120
https://www.google.com/maps/@46.2518343,20.1554834,3a,75y,286.27h,82.34t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNVB4hZJv2HwwgC4f90rbBtxfa9EvqsWZk-p3ct!2e10!3e11!6shttps:/lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNVB4hZJv2HwwgC4f90rbBtxfa9EvqsWZk-p3ct=w203-h100-k-no-pi-0-ya183.4357-ro0-fo100!7i10240!8i5120
https://www.google.com/maps/@46.2518343,20.1554834,3a,75y,286.27h,82.34t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNVB4hZJv2HwwgC4f90rbBtxfa9EvqsWZk-p3ct!2e10!3e11!6shttps:/lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNVB4hZJv2HwwgC4f90rbBtxfa9EvqsWZk-p3ct=w203-h100-k-no-pi-0-ya183.4357-ro0-fo100!7i10240!8i5120
https://www.google.com/maps/@46.2518343,20.1554834,3a,75y,286.27h,82.34t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNVB4hZJv2HwwgC4f90rbBtxfa9EvqsWZk-p3ct!2e10!3e11!6shttps:/lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNVB4hZJv2HwwgC4f90rbBtxfa9EvqsWZk-p3ct=w203-h100-k-no-pi-0-ya183.4357-ro0-fo100!7i10240!8i5120
https://www.google.com/maps/@46.2518343,20.1554834,3a,75y,286.27h,82.34t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNVB4hZJv2HwwgC4f90rbBtxfa9EvqsWZk-p3ct!2e10!3e11!6shttps:/lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNVB4hZJv2HwwgC4f90rbBtxfa9EvqsWZk-p3ct=w203-h100-k-no-pi-0-ya183.4357-ro0-fo100!7i10240!8i5120
https://www.google.com/maps/@46.2518343,20.1554834,3a,75y,286.27h,82.34t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNVB4hZJv2HwwgC4f90rbBtxfa9EvqsWZk-p3ct!2e10!3e11!6shttps:/lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNVB4hZJv2HwwgC4f90rbBtxfa9EvqsWZk-p3ct=w203-h100-k-no-pi-0-ya183.4357-ro0-fo100!7i10240!8i5120
https://www.google.com/maps/@46.2518343,20.1554834,3a,75y,286.27h,82.34t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNVB4hZJv2HwwgC4f90rbBtxfa9EvqsWZk-p3ct!2e10!3e11!6shttps:/lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNVB4hZJv2HwwgC4f90rbBtxfa9EvqsWZk-p3ct=w203-h100-k-no-pi-0-ya183.4357-ro0-fo100!7i10240!8i5120
https://www.google.com/maps/@46.2518343,20.1554834,3a,75y,286.27h,82.34t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNVB4hZJv2HwwgC4f90rbBtxfa9EvqsWZk-p3ct!2e10!3e11!6shttps:/lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNVB4hZJv2HwwgC4f90rbBtxfa9EvqsWZk-p3ct=w203-h100-k-no-pi-0-ya183.4357-ro0-fo100!7i10240!8i5120


 

Tanulmányozd a jobb oldali ábrát, majd fogalmazd 

meg, hogy mi a hullámtér és az ártér között a 

különbség! 

  

Az alábbi linkre kattintva egy szegedi üdülőterület az 

úgynevezett „sárga” utcaképét láthatod.  

Szegedi üdülőterület  

Mit gondolsz, honnan kapta a nevét ez a terület? Hol 

készülhetett a kép, a hullámtérben, vagy a mentett 

oldali ártérben? 

  

Az alábbi linken egy másik, szintén folyóparti európai 

városba látogathatsz el: 

Egy másik város látképe... 

Melyik folyóra és melyik fővárosra ismersz rá?  Mit 

gondolsz hol kellet magasabb árvízvédelmi töltést 

építeni Szeged, vagy a másik városban? Mi lehet a 

különbség oka? Melyik város folyójának vízhozama és 

vízszintje mutatja a nagyobb évszakos ingadozást?  Mi 

a két folyó vízjárásában mutatkozó eltérés oka? 

Szegeden mely hónapokban fenyegette az árvíz a várost 

1879-ben 1970-ben és 2006-ban? Mi az oka annak, 

hogy ezek a hónapokban a legmagasabb a vízállás a 

Tiszán Szegednél?   

  

Tekintsd át meg az alábbi honlapon, hogyan használják 

a szegediek kikapcsolódásra a Tiszát? 

Szegedi élet  

  

   

   

https://www.instantstreetview.com/@46.256211,20.181336,58.79h,-3.15p,1z
https://www.instantstreetview.com/@46.256211,20.181336,58.79h,-3.15p,1z
https://www.instantstreetview.com/@46.256211,20.181336,58.79h,-3.15p,1z
https://www.instantstreetview.com/@51.498933,-0.120341,316h,-0.48p,1z
https://www.instantstreetview.com/@51.498933,-0.120341,316h,-0.48p,1z
https://www.instantstreetview.com/@51.498933,-0.120341,316h,-0.48p,1z
https://www.instantstreetview.com/@51.498933,-0.120341,316h,-0.48p,1z
https://www.instantstreetview.com/@51.498933,-0.120341,316h,-0.48p,1z
https://www.instantstreetview.com/@51.498933,-0.120341,316h,-0.48p,1z
https://www.instantstreetview.com/@51.498933,-0.120341,316h,-0.48p,1z
https://www.instantstreetview.com/@51.498933,-0.120341,316h,-0.48p,1z
http://szegedive.hu/
http://szegedive.hu/
http://szegedive.hu/


Az alábbi listát Szeged utcajegyzékéből másoltuk ki: 

Írd az utcaneveket jelző számokat a megfelelő rubrikába! 

1. Felső Kikötő sor, 2. Hosszútöltés út, 3. Kendergyári  utca, 4. 
Kenyérgyári út, 5. Kollégiumi út, 6. Kereszttöltés   utca, 7. 

Körtöltés  utca, 8. Közép Kikötő  sor, 9. Marostői utca, 10.  

Olajbányász  tér, 11. Paprika  utca, 12. Só utca, 13. Sóhordó 

utca, 14. Textilgyári út, 15. Alsó-Kikötő sor, 16. Alsó-Tisza  part, 

17. Egyetem utca 
Szeged egykor jelentős iparágaira utaló utcanevek (3):  

Szeged manapság is jelentős iparágára utaló utca (vagy tér) 

neve (1):  

A Tisza és a Maros, mint vízi út jelentőségére utaló utcanevek 
(4):  

A Tisza árvize elleni védekezésre emlékeztető utcanevek (4):  

Szeged kereskedelmi szerepére utaló utcanevek (2):  

Szegedre mint oktatási központra utaló utcanév (2):  

Szeged környékén termesztett jellegzetes fűszernövényére 

utaló utcanév (1): 

 



„A városi embereket a tanyasi élet gondolata némi melegséggel 

tölti el, hiszen a város zajától nyugalmat remél.  Ez a távolság 

azonban inkább hátránynak bizonyul. Azoknak, akik önként vagy 

kényszerből ezt az életformát választották, ma is nagy utat kell 

megtenniük ahhoz, hogy a mindennapi életükhöz szükséges 

szolgáltatásokat igénybe vehessék. A legrosszabb helyzetben a 

munkanélküliek az időskorúak és a betegek vannak.  Az idősek 
közül sokan teljesen magányosak: a 60 év feletti korosztály döntő̋ 

többsége egyedül él. Távol vannak a legalapvetőbb 

szolgáltatások (pl. bolt, orvos, hivatalok). Nem ritka, hogy 8-10 km-t 

kell csak a település központjáig megtenni. Még az egészséges 
időseknek is komoly feladatot jelent akár a boltba való́ eljutás is, 

hiszen vagy kerékpárral közlekednek, vagy, amennyiben van a 
közelben buszmegálló́, akkor a ritkán közlekedő helyközi járattal 

jutnak el a központba. Nem utolsó́ szempont, hogy az árut haza is 

kell még vinni. Ezért sokan már a bevásárlásra sem tudnak 

vállalkozni. A tanyákon az egészséges ivóvíz biztosítása sok 

esetben nem megoldott. Eredetileg ásott kutakból szerezték be az 

ivóvizet, de napjainkra e kutak vize már nem iható a szennyezés 

miatt. Ezért – ha helyben nem elérhető – be kell szerezni. Ez 

legalább olyan komoly feladat, mint a napi fogyasztási cikkek 

bevásárlása. De ugyanígy nehezen oldják meg a hivatalos ügyek 

intézését, a recept felíratást, és kiváltást is. 

A gyermekek is el kell valahogy jutniuk az óvodába, iskolába. Az út 

jó részét sokszor gyalogosan kell megtenni. Kevesebb idő jut 

tanulásra, pihenésre.  

A közeli városok vagy falvak elérését nehezíti, hogy a tanyavilág 

földutjai a homoktalaj adottságai miatt nehezen járhatók: az 
időjárási viszonyok (szél, eső̋, hó́) igen erősen befolyásolják az út 

minőségét.” (www.homokhat.dalisz.hu alapján) 

 

Gyűjtsd össze, hogy 

a felsorolt 

hátrányokkal 

szemben milyen 

előnyei vannak a 

tanyai életnek? 

Nézz utána, hogy hogyan 

próbálják orvosolni a problé- 

mákat a tanyagondnoki 

rend- szerrel? 

http://www.homokhat.dalisz.hu/


Hasonlítsd össze a térképek alapján a Tisza medrének változását! 

Használd  ezt a linket is! 

Hogyan változott a folyó hossza és sebessége? Állapítsd meg a 

térképek összehasonlításával!      

Hogyan keletkeztek a folyót kísérő tómedencék?  

http://mapire.eu/hu/synchron/surveys
http://mapire.eu/hu/synchron/surveys
http://mapire.eu/hu/synchron/surveys
https://www.google.hu/maps/@47.57215,20.6728295,7498m/data=!3m1!1e3
https://www.google.hu/maps/@47.57215,20.6728295,7498m/data=!3m1!1e3


Hogyan változott a 19. század végétől a 

területhasznosítás? Próbáld megmagyarázni a 

változások okait! 



Milyen hatással volt a folyószabályozás a Tisza 

vízmélységére? 

 



 Nyisd meg ezt az internetes oldalt! Keresd 
meg ezen az oldalon Tiszafüredet! Állapítsd 
meg a város 3-4 városrészének tengerszint 
feletti magasságát! Nézd meg, hogy a 
településhatártól távolabb mennyi a 
külterületek abszolút magassága! A kapott 
adatokat jegyezd fel! Összegezd a 
tapasztalataidat!  

 Állapítsd meg más Tisza-menti település és 
környezetének tengerszint feletti magasságát! 

 

https://www.daftlogic.com/sandbox-google-maps-find-altitude.htm


Az ábrák tanulmányozása és a 

szemelvény értelmezése után 

válaszolj a kérdésekre! 

  

6. Nevezd meg a Közép-Tiszavidék 

legfontosabb turisztikai vonzerőit! 

7. Milyen kapcsolat van a régió 

földtani szerkezete és a termálvíz-

előfordulások között? 

  

8. Járj utána, hogy mit jelentenek 

ezek a kifejezések! 

- kereskedelmi szálláshely 

- vendégéjszaka 

  

9. Hogyan lehetne növelni a 

vendégéjszakák számát a Közép-

Tiszavidéken?  

  

10. Gyűjtsétek össze a Tisza-tó 

kialakításának kedvező és 

kedvezőtlen hatásait! 

 



Tanulói és tanári kipróbálói on-line vélemények 

 



 

http://foldrajzmodszertan.hu 



 

http://foldrajzmodszertan.hu/


Köszönöm a figyelmet! 

http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/szte-ttik-nagykoveti-halozat

