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MÚZEUMI KÖZÉPISKOLAI BIOLÓGIA ÓRA TEMATIKÁJA 
EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET 

TÉMA: A TÁRSULÁSOK JELLEMZŐI 
 
 

 
BEVEZETÉS 
 
A tematika és a modulok használatáról 
 

A középiskolai múzeumi 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 (4-T-1. 
TÁRSULÁSOK 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. 

Az egyes modulok leírása ajánlás, amelytől a szaktanár saját belátása szerint 
eltér. Mérlegelnie kell a tanulócsoport képzettségi szintjét, 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 témák feldolgozásához ajánlott modulok az alábbi kompetenciák fejlesztését 
valósíthatja meg: anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi 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. Szükség esetén 
számos kép- és dokumentum szerkesztő program is elérhető. 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. 
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A múzeumi középiskolai biológia tanóra tematikáiban előforduló modulok típusai 
1. Tanári előadás és magyarázat 
2. Szövegértés fejlesztése 
3. Tesztfeladat 
4. Fejlesztőfeladat 
5. Gyűjteményes feladat 
6. Növényhatározás 
7. Játékos feladat 
8. Önképző ismeretek 
9. Kulturális kitekintés 
10. Nyelvi fejlesztés 
11. Honismeret, honszeretet 
12. Informatikai (digitális technikai) fejlesztés 

 
TEMATIKA 
 
Célcsoport:     12. évfolyamos középiskolások 
Műveltségterület:   Ember a természetben 
Témakör:     Ökológia 
Óravázlat – modulleírások: 
 

1. Érettségi követelmények:  1.2.2 Szerveződési szintek (K) 
      5.2.1 az életközösségek jellemzői (K) 

 
Középszint:  
Ismertesse a szerveződési szint fogalmát és biológiai tartalmát: sejt 
alatti, sejtszintű, egyed alatti és egyed feletti, szövet, szerv, 
szervrendszer, egyed, populáció, társulás, biom, bioszféra. Értelmezze, 
hogy a magasabb szerveződési szintek működései magukba foglalják 
az alacsonyabb szintűekét, de azokból nem vezethetők le (pl. a fizikai 
kémiai folyamatok az életműködések részjelenségei). 
Értelmezze a szintezettség kialakulásának okát. 
Magyarázza az életközösségek időbeni változásait. 
Értelmezze a változások természetes és ember által befolyásolt 
folyamatát, ismertesse a szennyezés csökkentésének lehetőségeit. 

 
2. Táblavázlat:  

 
A társulások (életközösségek=biocönózisok) 

 
Fogalma: Egyed feletti szerveződési szint. Adott földrajzi helyen azonos 
időben együtt élő növényi, állati és mikrobapopulációk összessége, melyek 
között bonyolult kölcsönhatások vannak. 
Jellemzői:  

 Fajgazdagság (diverzitás)  
Két adatból áll: fajok száma + az egyedek megoszlása az egyes fajok között 

 Térszerkezet (azaz térdimenziós eltérések) 

Függőleges síkban: szintezettség  

Vízszintes síkban: mintázat 



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

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

 Időbeni változások (azaz idődimenziós eltérések) 

Előrehaladó változások (szukcessziós folyamatok) 

Ismétlődő változások (ritmusok) 

 Populációik közötti kapcsolatok (interspecifikus kölcsönhatások) 
A kapcsolat az adott populáció számára előnyös (+), hátrányos (-) vagy 
közömbös (0) 

Több típus lehetséges: szimbiózis, asztalközösség, versengés, 
zsákmányszerzés, stb. 

 Táplálkozási szerkezet (azaz a táplálékhálózatok anyag- és energiaforgalma) 
Elemei:  

1. termelők (producensek): szervetlenből szerves anyagot állítanak 
elő; a növények valamint a baktériumok egy része. 

2. fogyasztók (konzumensek): más élőlénnyel táplálkozó növények 
vagy állatok 

Speciális esetük: a korhadék-, ürülék-, tetemevők (rekuperálók) 

3. lebontók (reducensek=dekomponálók): az elpusztult élőlényeket 
komponenseikre bontják; állatok, gombák, baktériumok 

Típusai:  

Növényevő tápláléklánc 

Korhadékevő tápláléklánc 

Parazita tápláléklánc 
Ábrázolása: régebben Elton féle táplálékpiramissal, 

napjainkban táplálékhálózat-ábrákkal 

Alapfogalmai: 

Biomassza: a társulást alkotó élőlények össztömege adott 
pillanatban. 

Produkció: a társulás szervesanyag termelése 

Elsődleges produkció (primer p.): a fotoszintetikus szervesanyag 
előállítás 

Szekunder produkció: a heterotróf szervezetek szervesanyag 
termelése. 

Törvényei:  

 Az anyagok körforgásban vesznek részt, az 
életközösségek anyagforgalma a bioszféra 
anyagforgalmának része. 

 Az energia egy irányban áramlik, nincs körforgásban. 

 Az energia nagyobb része veszteségként (ürülékkel, 
hőleadással) távozik. 

 Az energia jellemzően az anyagcseréhez és a mozgáshoz 
használódik fel, kis hányada mint beépült szerves anyag 
hasznosul. 

 A hálózat/piramis maximum 7 szintes. 

 Felfelé haladva a szinteken az egyedszám csökken (kivéve 
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parazita lánc). 

 Felfelé haladva a szinteken a testméret növekedése 
figyelhető meg. 

 A táplálékhálózatokban (az ökoszisztémában) nincsen 
felesleges faj. 

 Az alsóbb szintek károsodása a legfelső szint eltűnését 
eredményezheti. 

   

 
 

3. Javasolt modulok (tevékenységek és ellenőrzésük) 
 

Tanári előadás és magyarázat 

Célja: A társulás fogalmának értelmezése, jellemzőinek 
bemutatása 

Kulcskompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció, természettudományos 
kompetencia, digitális kompetencia  

Célcsoport: A teljes csoport 

Munkaforma: Frontális munka 

Helyszín: Xantus J. tanterem 

Eszköz: Aktív digitális tábla, projektor 

Digitális anyagok: BEVEZETÉS AZ ÖKOLÓGIÁBA ppt 

ÉLETKÖZÖSSÉGEK ppt 

ÖKOLÓGIA EMELT VÁZLAT ppt 

A mikroorganizmusok szerepe a biogeokémiai 
folyamatokban ppt 

Nitrogén körforgalom ppt 

Szén körforgalom ppt 

Alapfogalmak:http://www.foek.hu/zsibongo/vadem/alapf.htm

A nitrogén körforgása word doc. 

Témák:  5.2.1 az életközösségek jellemzői  
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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 készségben járatlan, illetve a közép és emelt szintű 
biológia érettségi vizsgára készülő tanulók 

Munkaforma: Önálló tevékenység 

Helyszín: Xantus J. tanterem 

Eszköz: Tanulói számítógép 

Digitális anyagok: 4-SZ-1 SOKFÉLESÉG word doc. 

Témák:  2.1.4 szénhidrátok 

2.1.5 fehérjék  

2.2.2 Felépítő folyamatok 

3.2.1. baktériumok 

5.1.2. kölcsönhatások  

5.2.1 az életközösségek jellemzői (K) 

5.4.2 energiaáramlás 

Ellenőrzés: Önellenőrzés és önértékelés 

  
 

Tesztfeladat megoldása 

Célja: Az ismeretanyag egésze elsajátításának ellenőrzése. 

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

Célcsoport: Valamennyi tanuló 

Munkaforma: Önálló tevékenység 

Helyszín: Xantus J. tanterem 

Eszköz: Nyomtatott tanulói feladatlapok 

Digitális anyagok: 4-TE-1 TESZT TÁRSULÁSOK word doc. 

Témák:  1.2.2 Szerveződési szintek  

5.1.2. kölcsönhatások  

5.2.1 az életközösségek jellemzői  

Ellenőrzés: Tanári javítás megoldókulccsal 
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Fejlesztő feladatok 

Célja: Az ismeretanyag rögzítése, feladatmegoldó képesség 
fejlesztése. 

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

Célcsoport: Valamennyi tanuló 

Munkaforma: Önálló tevékenység 

Helyszín: Xantus J. tanterem 

Eszköz: Nyomtatott tanulói feladatlapok 

Digitális anyagok: 4-F-1. ERDEI TÁPLÁLÉKHÁLÓZAT word doc. 

4-F-2. VIZI SZUKCESSZIÓSOR word doc. 

Témák:  5.1.2. kölcsönhatások  

5.2.1 az életközösségek jellemzői 

Ellenőrzés: Önellenőrzés és értékelés megoldókulcs alapján 

 
 

 

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: 4-HA-1. FAGYÖNGYFÉLÉK 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. 
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Játékos feladat 

Célja: A tanulás iránti motiváció fenntartása, a tudás elmélyítése, 
a közösségi tevékenység fejlesztése 

Kulcskompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció, természettudományos 
kompetencia, digitális kompetencia 

Célcsoport: Fajismeret bővítésre szoruló tanulók 

Csoportmunkában gyengén teljesítő, vagy konfliktusban 
levő tanulók 

Munkaforma: Kiscsoportos tevékenység (3 fő), megbeszélés 

Helyszín: Xantus J. tanterem 

Eszköz: Tanulói számítógép vagy nyomtatott dokumentum 

Digitális anyagok: 4-J-1. MADÁRKERESŐ JÁTÉK word doc. 

Témák:  - 

Ellenőrzés: Szóbeli ellenőrzés beszélgetéssel, aktív táblánál 

 
 
 

Honismeret, honszeretet 

Célja: A hazaszeretet és a lokálpatriotizmus erősítése. 

Kulcskompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció, természettudományos 
kompetencia, digitális kompetencia 

Célcsoport: Gyors feladatmegoldó képességű tanulók 

Munkaforma: Kiscsoportos tevékenység (3 fő), megbeszélés 

Helyszín: Xantus J. tanterem 

Eszköz: Tanulói számítógép vagy nyomtatott dokumentum 

Digitális anyagok: 4-H-1. KAPOSVÁRI UTCANEVEK word doc. 

Témák:  - 

Ellenőrzés: Frontális ellenőrzés és önellenőrzés, megbeszélés aktív 
táblánál 

 


