
Óraterv –Turizmus földrajz 

A pedagógus neve: Bérczi Julianna 

Tantárgy: Turizmus földrajz 

Osztály: 11 A/C 

Az óra témája: Várak Magyarországon  

Szűkebb témakör: várak, események, történelmi fesztiválok 

Az óra típusa: Új ismeretanyag szerzése 

Az óra cél- és feladatrendszere: Csoportmunka, kooperáció, szakmai nyelv használata 

A diákok általános képet nyerjenek a földrajz, történelem, irodalom és a turizmus kapcsolatáról, megismerkedjenek azon régiók, kistérségek 

turizmus földrajzával, ahol a kutató munkájukat végzik.  

Képesek legyenek a tananyaghoz kapcsolódó információs anyagok felkutatására, és azok rendszerezésére is.  

Biztonsággal mozogjanak a magyarországi tájegységek történelmi kulisszái között, ismerjék azok speciális jellegét.  

Tanulási kompetenciák: önálló tanulás, kutatás és összefüggések megkeresése, problémamegoldás, hatékony időbeosztás, új tudás elsajátítása, 

innovatív szemléletmód.  

Digitális kompetenciák: logikus kritikus gondolkodásmód, elektronikus média magabiztos alkalmazása, magas szintű információkezelés, 

kommunikációs formák.  

Szakmai kompetenciák: problémamegoldás, szóbeli - és írásbeli kommunikáció „szaknyelven” (turizmus).  

Kulturális kompetenciák: gondolatok, élmények és érzések szerzése, kreativitás, kulturális tudatosság, interkulturális tájékozottság 

 



Az óra didaktikai feladatai:  

Tantárgyi kapcsolatok: földrajz, történelem, irodalom, művészettörténet 

Felhasznált források : varlexikon.hu, youtube videók , national geographic: https://ng.24.hu/tag/szep-magyar-varak/ 

 

 

 (1.óra) 

 

Időkeret Az óra menete 

Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzések 
Módszerek 

Tanulói 

munkaformák 
Eszközök 

2 perc Jelentés, napló beírása, a tanulók informálása az 

óra céljáról 

Tanári bevezetés 

Feladat 

bemutatása, a 

részterületek meg-

határozása 

egyéni figyelem, 

koncentráció 

kréta 

laptop 

 

6 perc Ráhangoló videó 

https://www.youtube.com/watch?v=46_1csnCxIw 

https://www.youtube.com/watch?v=Vc8--ZkaraM 

Diákok 

aktivizálása a 

bemutatott rövid 

videokkal 

egyéni figyelem, 

koncentráció 

           laptop 

           projektor 

 

 

 

10 perc Első feladat: 

A diákok összeszedik az eddigi ismereteik alapján, 

hogy milyen várakat vagy történelmi fesztiválokat 

ismernek Magyarországon 

 

 

 

 

 

 

Diákok bevonása 

a beszélgetésbe az 

emlékeik és a 

tanulmányaik 

alapján 

emlékezés, egyéni 

figyelem, 

beszélgetés- 

válaszadás 

laptop  



15 perc Második feladat: 

Egyéb tantárgyi kapcsolódási lehetőségek feltárása 

kérdések segítségével 

(földrajz, történelem, irodalom, művészettörténet) 

Diákok 

aktivizálása más 

tantárgyak 

kapcsolódásának 

felkutatása 

Tanár kérdezi a 

diákokat, a diák 

figyeli és javítja 

tanulótársa 

válaszát 

laptop  

5 perc Közösen megbeszéljük a témákat, amiket a 

diákoknak kell felkutatni, mindenki választhat egy 

párt és egy témát 

Frontális 

megbeszélés 

Önálló pár - és 

témaválasztás  

laptop  

7 perc Az elkészítés technikájának megbeszélése Közös Drive 

felület létrehozása, 

formai 

követelmények, 

határidő 

tanári közlés 

 

laptop A határidőre való 

figyelmeztetés, a 

legközelebbi óra 

időpontjának 

elismétlése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (2. óra) 
 

Időkeret Az óra menete 

Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések 

Módszerek Tanulói 

munkaformák 

Eszközök 

5 perc A feladat pontosítása Feladat rövid, 

tömör 

összefoglalása 

tanári közlés, egyéni 

figyelem 

laptop 

projektor 
 

40 perc A diákok számítógépen dolgoznak, 

információgyűjtés, rendszerezés 

Kérdésekre tanári segítséget kapnak 

párosan közösen 

gyűjtik az 

információkat 

egyéni figyelem, 

koncentráció 
laptop A határidőre való 

figyelmeztetés, a 

legközelebbi óra 

időpontjának 

elismétlése. 

 

 

(3.óra) 

 

Időkeret Az óra menete 

Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések 

Módszerek Tanulói 

munkaformák 

Eszközök 

5 perc A beérkezett előadások letöltése, 

sorrend megállapítása 

„kalapból” 

történő húzás  

tanári közlés – egyéni 

figyelem 

laptop  

35 perc Előadások bemutatása 

páronként, folyó beszédben 

diákok 

aktivizálása, 

ösztönzése a 

prezentációhoz 

egyéni/páros 

prezentáció, a pár 

segítése 

laptop 

projektor 

 

5 perc Zárás, jegyek, tapasztalatok 

megosztása 

prezentációk 

során 

elhangzottak 

értékelése 

tanári közlés – egyéni 

figyelem 

kréta 

laptop 

A határidőre való 

figyelmeztetés, a 

legközelebbi óra 

időpontjának 

elismétlése. 

 



Egyéb mellékletek: 

 

honlapok: 

varlexikon.hu, https://ng.24.hu/tag/szep-magyar-varak/ 

 

történelmi filmek, melyek várban játszódnak: 

Hídember 

Kincsem 

Egri csillagok 

Névtelen vár 

 

youtube videok: 

https://www.youtube.com/watch?v=46_1csnCxIw 

https://www.youtube.com/watch?v=Vc8--ZkaraM 

 

könyvtári könyvek, folyóiratok: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vc8--ZkaraM


 

 
 

 


