
SMMI KAPOSVÁR MÚZEUMI OKTATÁS PÁLYÁZAT 
(TÁMOP-3.2.8/10/B-2010-0010) 

    
7400 KAPOSVÁR, HERMAN OTTÓ U. 59.   TEL: 06 - 20 - 391 8237 

KÖZÉPSZINTŰ BIOLÓGIA FAKULTÁCIÓ TEMATIKÁJA 
EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET 

TÉMA: HAZAI TÁRSULÁSAINK ÉLŐVILÁGA 
 
 

 
BEVEZETÉS 
 
A tematika és a modulok használatáról 
 

A középiskolai középszintű fakultatív biológia tanórák a gimnáziumi oktatás 
célkitűzéseinek megfelelően alapvetően igazodnak a biológia tantárgy érettségi 
követelményeihez. Ennek figyelembe vételével készült a táblavázlat (a tanítás 
tartalmi céljának megfogalmazása). Az órát tartó szaktanár természetesen szándék 
szerint szűkítheti, bővítheti a vázlatot, amely digitális változatban is a rendelkezésére 
áll (8-T-1. HAZAI NÖVÉNYTÁRSULÁSAINK word doc). Az egyes modulok témái 
nem feltétlenül csak a témakör ismeretanyagából (követelményeiből) tevődhetnek 
össze, hiszen a modul jellege, s az a cél, hogy a tanulók átfogó ismeretekkel és 
használható tudással rendelkezzenek, megköveteli a munkáltatás sokrétűségét és a 
feladatok (legalább időnkénti) komplexitását. A fakultációs óra jellegénél fogva 
számos tananyagon kívüli érdekességet közöl az ismeretek gyarapítása és nem 
utolsó sorban az érdeklődés fenntartása érdekében. 

A tematikában szereplő modulok tíznél több foglalkozás tervezését teszik 
lehetővé. Az egyes modulok leírása ajánlás, amelytől a szaktanár saját belátása 
szerint eltér. Mérlegelnie kell a képzésre jelentkezett diákok ismeretszintjét, a 
közösség struktúráját, a tanulók között meglévő különbségeket, a pillanatnyi 
hangulatot, stb. Mindezek figyelembe vételével meghatározza a tanulók 
célcsoportjait, tervezi a munkaformákat. Figyelemmel kell lennie arra is, hogy a 
múzeumi órákra több, egymástól távol elhelyezkedő terem, kiállítótér vehető igénybe, 
ám nem lehet egy időben mindenütt személyesen jelen.  A fakultációs órák a 
fejlesztési céloknak megfelelően terepi tevékenységeket is magukban hordozhatnak 

A témák feldolgozásához ajánlott modulok az alábbi kompetenciák fejlesztését 
valósíthatja meg: anyanyelvi kommunikáció, matematikai kompetencia, 
természettudományos kompetencia, digitális kompetencia, hatékony önálló tanulás, 
esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség. 

A Nemzeti Alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai közül a hon és népismeret; 
a környezettudatosságra nevelés; a tanulás tanítása valósítható meg a modulok 
segítségével. 

A tanári munkát jelentősen megkönnyíti, hogy a moduloknál feltüntetett 
digitális anyagok munkakész fájlok, s a tantermi hálózaton keresztül valamennyihez 
hozzáférhet. Rendszergazdai jogosultsága révén meghatározhatja, hogy mely 
digitális tartalmakhoz férhetnek hozzá a tanulók. Lehetősége van a megoldásokat is 
megosztani a hálózaton keresztül, vagy a fájlok hozzáférési korlátozását fenntartva 
ezeket a digitális táblára kivetíteni. Mivel a terem hálózata internet hozzáférést 
lehetővé tesz, ezért a világhálón fellelhető információk is tervezhetők a tanórákhoz. A 
helyi hálózat révén a tanulói feladatmegoldások papírkímélő, digitális módszerekkel 
is megoldhatók. Lehetőség van scanner és printer használatára is. A gyakorlati 
tevékenységekhez digitális fényképezőgép, kamera, GPS helymeghatározó eszköz, 
tanulói sztereobinokuláris mikroszkópok, USB kamerák állnak rendelkezésre 
Szükség esetén számos kép- és dokumentum szerkesztő program is elérhető. 
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Lehetőség van a múzeum könyvtára (dokumentumtára) és (egyeztetés után) egyes 
gyűjteményi tárgyai használatára. 

Az elérhető eszközök helységenként változóak, ezért az első használat előtt a 
termek, kiállítóterek bejárása, a hálózat és az eszközök kipróbálása szükséges! A 
tevékenységhez szükséges eszközök a modulleírásoknál megtalálhatók. 

 
A középiskolai biológia tantárgy középszintű fakultatív tanóra tematikájában 
előforduló modulok típusai: 
 

1. Tanári előadás és magyarázat 
2. Szövegértés fejlesztése 
3. Tesztfeladat 
4. Fejlesztőfeladat 
5. Gyűjteményes feladat 
6. Növényhatározás 
7. Játékos feladat 
8. Terepgyakorlat 

 
 

TEMATIKA 
 
Célcsoport:     9-10. évfolyamos középiskolások 
Műveltségterület:   Ember a természetben 
Témakör:     Ökológia 
Óravázlat – modulleírások: 
 

1. Érettségi követelmények:  5.2.2 hazai életközösségek 
 
Középszint:  
Jellemezzen egy iskolájához vagy lakóhelyéhez közeli terület élővilágát 
(élőhelytípusok, környezeti tényezők, talaj, uralkodó állat- és 
növényfajok, szintezettség, időbeni változások).  
A fajok és életközösségek jellemzésére használja a növényismeret- és 
állatismeret könyveket.  
Egy tó feltöltődésének folyamatán keresztül mutassa be az 
életközösségek előrehaladó változásait.  
Ismertesse a gyomnövény fogalmát, hozzon rá példát. 
Emelt szint: 
Hasonlítsa össze az alábbi élőhely típusokat: cseres-tölgyes, 
gyertyános-tölgyes, bükkös ligeterdő, nyáras-borókás. Ismertesse és 
értékelje az ember szerepét átalakításukban (természetes erdők – faül-
tetvények, folyószabályozás, legeltetés). 
Ismertesse a szikes puszták jellemzőit, a szikes talaj kialakulásának 
feltételeit, a másodlagos szikesedést. 
Ismertesse a sziklagyepek előfordulásait, jellemző környezeti 
sajátságaikat, az itt élő fajok természetvédelmi jelentőségét. Sorolja fel 
a sziklagyepeket fenyegető fontosabb károsító hatásokat.  
Ismertesse a fontosabb gyomtársulás-típusokat (vetési, útszéli, 
vágástársulások), kialakulásuk okait, jellemző fajait. 
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2. Táblavázlat:  
 

Hazai növénytársulásaink 

 
I. A növénytársulások csoportosítása a kialakító tényező, hatások alapján: 

 

Klímazonális társulás: az éghajlati övnek megfelelően, a hőmérsékleti és 
csapadékviszonyok által meghatározottan létrejött életközösség. 

Extrazonális társulás: más éghajlati zónában honos társulás, amely helyi 
mikroklimatikus okok miatt képes kifejlődni. 

Intrazonális társulás: olyan életközösség, amelynek jelenlétét az éghajlati 
zónán belül talajtani, hidrológiai és domborzati okok magyarázzák. 

Azonális társulás: a zóna éghajlatától jórészt függetlenül, hidrológiai 
tényezők miatt kifejlődött életközösség. 

Telepített társulás: az ember által mesterségesen kialakított életközösség. 
Kialakulásuk fő oka a növénytermesztés, a kulturtájak kialakulása. 

 
A természetes növénytársulások felépítése, szerkezete és fajgazdagsága számos 
tényezőtől függ. A fontosabbak: 

 a termőhely jellege (domborzat és az abból adódó mikroklíma),  

 a termőhely közege (talajképző üledék; talaj, illetve iszap; víz),  

 a rendelkezésre álló fajkészlet (a táj története)  

 a társulás kialakulásához szükséges idő. 

 

II. Növénytársulásaink csoportosítása életforma szerint 

 

Hazánk fátlan növénytársulásai: 
1. Vízi növénytársulások: alámerült vagy a víz felszínén úszó növényfajok 

vesznek részt.  

a.) Felszíni lebegőhínáros (pl. békalencsés) 

b.) Gyökerező hínáros (pl. süllőhínáros) 

2. Mocsári növénytársulások: 
a.) nádasok 

b.) magassásosok 

c.) iszaptársulások 

d.) mocsárrétek 

e.) láprétek 

f.) lápok 

3. Magaskórósok és kaszálórétek: jó vízellátottságú helyeken 

4. Közepes vízellátású növénytársulások: pl. hegyi rétek, csarabosok, 
löszpusztagyepek, stb. 

5. Pusztai növénytársulások: szárazságtűrő növényekkel, kontinentális 
jellegű éghajlaton. 
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a.) löszpusztagyepek,  

b.) homoki gyepek,  

c.) sziki gyepek,  

d.) sziklagyepek,  

e.) lejtősztyeppek,  

f.) sztyepprétek. 

Hazánk fás növénytársulásai: 
Zonális erdőtársulások hazánkban: 

1. az Alföldön tatárjuharos lösztölgyes,  
2. 200–400 m között cseres-tölgyes,  

3. 400–600 m között gyertyános-tölgyes,  

4. 600–800 m között szubmontán bükkös,  

5. 800–1000 m között hegyvidéki (montán) bükkös. 

Extrazonális erdőtársulás hazánkban: 

- pl. molyhos-tölgyes (balkáni): déli lejtőkön 

Intrazonális erdőtársulás hazánkban: 

- pl. szurdokerdők (talajtani okból): a bükk övben 

- pl. sziki tölgyesek (talajtani okból): erdős sztyepp övben 

- egyéb (talajtani okból): hársas törmeléklejtő-erdők, hárs-kőris sziklai 
sztyepperdők, elegyes karszterdők, sziklai bükkösök, homoki 
tölgyesek stb. 

- láp- és ligeterdők (hidrológiai okból) 
   

 
3. Javasolt modulok (tevékenységek és ellenőrzésük) 

 

Tanári előadás és magyarázat 

Célja: Az ökológia alapfogalmai ismeretanyagának átadása, az 
okok és összefüggések feltárása. 

Kulcskompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, 
matematikai kompetencia, természettudományos 
kompetencia, digitális kompetencia 

Célcsoport: A teljes csoport 

Munkaforma: Frontális munka 

Helyszín: Xantus J. tanterem 

Eszköz: Aktív digitális tábla, projektor 

Digitális anyagok: ÉLETKÖZÖSSÉGEK ppt 

HAZÁNK FŐBB NÖVÉNYTÁRSULÁSAI ppt 

Témák: 5.2.2 hazai életközösségek 
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Szövegértés fejlesztése 

Célja: A szövegértési kompetencia fejlesztése önálló 
feladatmegoldással. 

Kulcskompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció, természettudományos 
kompetencia, digitális kompetencia, hatékony önálló 
tanulás. 

Célcsoport: A szövegértésben fejlesztésre szoruló diákok. 

Munkaforma: Önálló tevékenység 

Helyszín: Xantus J. tanterem 

Eszköz: Tanulói számítógép vagy nyomtatott feladatlap 

Digitális anyagok: 8-SZ-1 DÍSZES TARKALEPKE word doc. 

8-SZ-2 TÁRSULÁSAINK SZINTEZETTSÉGE word doc. 

8-SZ-3 TÁRSULÁSAINK SZINTEZETTSÉGE 2. word doc. 

8-SZ-4 TÁRSULÁSAINK SZINTEZETTSÉGE 3. word doc. 

Témák:  1.1. A biológia tudománya 

3.4.1 a növényvilág főbb csoportjai a szervi differen-
ciálódás szempontjából 

5.1. Populáció 

Ellenőrzés: Önellenőrzés és önértékelés 

  
  
 
 

Tesztfeladat megoldása 

Célja: Az ismeretanyag egésze elsajátításának ellenőrzése. 

Kulcskompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció, matematikai kompetencia, 
természettudományos kompetencia, digitális kompetencia, 
hatékony, önálló tanulás. 

Célcsoport: Valamennyi diák 

Munkaforma: Önálló tevékenység 

Helyszín: Xantus J. tanterem 

Eszköz: Nyomtatott tanulói feladatlapok 

Digitális anyagok: 8-TE-1 TESZT TÁRSULÁSAINK word doc. 

Témák:  5.2.2 hazai életközösségek 

Ellenőrzés: Egyéni javítás megoldókulccsal 
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Fejlesztő feladatok 

Célja: Az ismeretanyag rögzítése, feladatmegoldó képesség 
fejlesztése. 

Kulcskompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció, matematikai kompetencia, 
természettudományos kompetencia, digitális kompetencia, 
hatékony, önálló tanulás. 

Célcsoport: Valamennyi tanuló 

Munkaforma: Szabadon választható önálló tevékenység 

Helyszín: Xantus J. tanterem 

Eszköz: Nyomtatott tanulói feladatlapok 

Digitális anyagok: 8-F-1. RÁKOK word doc. 
8-F-2. GOMBÁK VIZSGÁLATA word doc.  
8-F-3. AZ ÉTICSIGA word doc. 
8-F-4. A KAGYLÓK word doc. 

Témák:  3.4. Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak 
5.1. Populáció  
5.2. Életközösségek (élőhelytípusok) 

Ellenőrzés: Beszámoló 

 
 

Gyűjteményes feladat 

Célja: A tanult ismeretek alkalmazás szintű gyakorlása, 
fejlesztése 

Kulcskompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció, természettudományos 
kompetencia, hatékony önálló tanulás. 

Célcsoport: A manipulatív, vizuális tevékenységgel motiválhatóbb 
tanulók 

Munkaforma: Kiscsoportos tevékenység (3 fő), megbeszélés 

Helyszín: Természeti örökségünk kiállítás termei 

Eszköz: Tanulói feladatlap 

Digitális anyagok: 8-GY-1. RÁKOK word doc. 
8-GY-2. GOMBÁK word doc. 
8-GY-3. AZ ÉTICSIGA word doc. 
8-GY-4. A KAGYLÓK word doc. 

Témák:  3.4. Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak 
5.1. Populáció  
5.2. Életközösségek (élőhelytípusok) 

Ellenőrzés: Beszámoló, a tanulók tudásának gyakorlati tevékenységük 
alapján való ellenőrzése 
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Növényhatározás 

Célja: A növényhatározás gyakoroltatása. 

Kulcskompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció, matematikai kompetencia, 
természettudományos kompetencia, digitális kompetencia, 
hatékony önálló tanulás. 

Célcsoport: A biológia középszintű érettségire készülő tanulók. 

Munkaforma: Önálló tevékenység 

Helyszín: Xantus J. tanterem 

Eszköz: Tanulói feladatlap, Növényismeret tk. 

Digitális anyagok: 8-HA-1. FAFAJ word doc. 

8-HA-2. FAFAJ word doc. 

8-HA-3. FAFAJ word doc. 

NÖVÉNYHATÁROZÓ ADATBÁZISA excel munkalap 

Témák:  A középszintű szóbeli érettségi vizsga követelménye: 
növényfaj meghatározása és ökológiai igényeinek 
jellemzése a Növényismeret könyv segítségével. 

Ellenőrzés: Önellenőrzés megoldókulcs alapján; tanulók tudásának 
gyakorlati tevékenységük alapján való tanári ellenőrzése. 

 
 
 

Játékos feladat 

Célja: A tanult iránti motiváció fenntartása, a tudás elmélyítése 

Kulcskompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció, természettudományos 
kompetencia, digitális kompetencia, hatékony, önálló 
tanulás, esztétikai-művészeti tudatosság és 
kifejezőképesség. 

Célcsoport: Az alulmotivált, esetleg hiányos tudású tanulók 

Munkaforma: Kiscsoportos tevékenység (2 fő), megbeszélés 

Helyszín: Xantus J. tanterem 

Eszköz: Tanulói számítógép 

Digitális anyagok: 8-J-1. FÁK BÉLYEGEN word doc. 

Témák:  - 

Ellenőrzés: Szóbeli ellenőrzés beszélgetéssel, aktív táblánál 
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Terepgyakorlat 

Célja: A tanult iránti motiváció fenntartása, a tudás elmélyítése 

Kulcskompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció, természettudományos 
kompetencia, digitális kompetencia, hatékony, önálló 
tanulás, esztétikai-művészeti tudatosság és 
kifejezőképesség. 

Célcsoport: Valamennyi diák 

Munkaforma: Kiscsoportos tevékenység (4 fő), önálló kutatás, 
megbeszélés 

Helyszín: A természetben 

Eszköz: Vizsgálati és mintavevő eszközök, fényképező, GPS, 
kamera 

Digitális anyagok: 8-TER-1. RÁKOK word doc. 

8-TER-2. GOMBALESEN word doc. 

8-TER-3. AZ ÉTICSIGA word doc. 

8-TER-4. A KAGYLÓK word doc. 

Témák:  - 

Ellenőrzés: Beszámoló 

 


