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MÚZEUMI KÖZÉPISKOLAI BIOLÓGIA ÓRA TEMATIKÁJA 
EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET 

TÉMA: A TÁRSULÁSOK TÉRBELI ÉS IDŐBELI VÁLTOZÁSAI 
 
 

 
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 (5-T-1. 
TÁRSULÁSOK TÉRDIMENZIÓI word doc és 6-T-1. TÁRSULÁSOK IDŐDIMENZIÓI 
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. 
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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 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:  5.2.1 az életközösségek jellemzői 
      5.2.2 hazai életközösségek (K) 
 

Középszint:  
Értelmezze a szintezettség kialakulásának okát. 
Magyarázza az életközösségek időbeni változásait. 
Értelmezze a változások természetes és ember által befolyásolt 
folyamatát, ismertesse a szennyezés csökkentésének lehetőségeit. 
Egy tó feltöltődésének folyamatán keresztül mutassa be az 
életközösségek előrehaladó változásait.  
Ismertesse a gyomnövény fogalmát, hozzon rá példát. 
Emelt szint: 
Ismertesse a mintázat kialakulásának okait, értelmezzen egy ökológiai 
mintázatot bemutató ábrát. 
Ismertesse a szukcesszió, az aszpektus, a kezdő (pionír), a záró-
társulás és a leromlás (degradáció) fogalmát. 
Grafikonon vagy ábra segítségével értelmezze, hogyan változik az 
életközösség a szukcesszió folyamatában. 
Értse, hogy egy életközösség sokfélesége produktivitása és stabilitása 
összefügg. 
Értelmezze a szukcesszió tartós megszakadásának lehetséges okait 
(legeltetés, tavak kotrása). 

 
 



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

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

2. Táblavázlat:  
 

A társulások térbeli és időbeli változásai 

Társulások térdimenziói 

 A társulások szerkezete térben és időben is változik. 

 A társulások térbeli eloszlása vízszintesen és függőlegesen is vizsgálható. 

 A vízszintes irányú különbségek hozzák létre a mintázatot, a függőleges 
irányú eltérések következménye a szintezettség. 

Mintázat: az életközösségek vízszintes irányú elrendeződése, amelyet a 
források eloszlása és a populációk szaporodási sajátosságainak 
következménye. 
Szintezettség: az életközösségek függőleges irányú strukturálódása, amelyet 
az élőlények eltérő növekedési sajátosságai és a forrásokért (főként a 
fényért) folytatott küzdelme alakított ki. 
Mintázatot befolyásoló tényezők: 

- A talaj tápanyagtartalma  pl. indikátor fajok jelenléte 

- A vízellátottság különbségei  pl. források körüli fajgazdagság 

- A talajban feldúsuló szennyező anyagok eloszlása.  pl.  

- A populációk szaporodási erélye, módja (ivartalanul; állatok 
közreműködésével, stb.)  pl. gombák boszorkánykörei 

- Emberi beavatkozások.  pl. légi régészet 

Szintezettség: 

- Elsősorban a fényért folytatott versengés alakít ki szinteket. 

- Az egyszerűbb, kezdetlegesebb társulások (például hínárok, 
sziklahasadékok növényzete) kevés szintből és kevés fajból állnak.  

- Megesik, hogy valamelyik egyszintű társulás egy bonyolultabb felépítésű 
közösség alárendelt szintjeként jelenik meg: pl. egy hínártársulás lehet a 
láperdő gyepszintje. 

1. A mérsékelt övi lomberdő szintjei: 

talajszint: a társulások legalsó szintje, ahol a talajélet folyik. 
Mikroorganizmusokban gazdag. A növények lehatolási mélységéig a talajban el 
lehet különíteni a gyökérszintet.   

gyökérszint: ameddig különböző növények gyökerei találhatóak 

avarszint: a lehullott és elbomló levelekből áll. Általában gazdag ízeltlábú fauna 
jellemzi és sok gombafaj található meg benne. 

mohaszint: a erdőtársulások egyik lehetséges szintje. A mohák nagy 
jelentőségűek lehetnek a víz megőrzésében és a talajfelszíni mikroklíma 
kialakításában. Magyarországon, mint télen is fotoszintetizáló szint jelentős. 

gyepszint: Lágyszárú növények által alkotott szint a társulásokban. A 
gyepképző növények magassága szerint megkülönböztethetünk aljfüveket és 
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szálfüveket. Sok ízeltlábú állatfaj élőhelye. 

cserjeszint: A cserjék által képezett, változó fejlettségű szint 

lombkoronaszint(ek): általában a fák magasságától függően még további 
szintekre tagolódik. Magyarországon egy vagy két szintet lehet 
megkülönböztetni, de pl. egy trópusi esőerdőben 5-7  is kialakulhat. Fejlettsége 
jelentősen befolyásolja a többi szint fejlettségét. 

2. A vízben élő moszatok szintezettsége 

 

A társulások szerkezetét befolyásoló emberi hatások: 

 A növénytakaró megváltoztatása: nagykiterjedésű erdőirtások, helyükön 
mezőgazdasági kultúrák (esetleg sivatagok) kialakulása. 

 Mesterséges élőhelyek kialakulása: emberkedvelő, illetve emberhez kötődő 
(szünantróp) állatfajok/fauna kialakulása. 

 Állatfajok betelepítése és behurcolása: pl. haszon és szünantrop állatok, 
egzotikus állatok, kártevők. 

 Környezetszennyezés: a talaj, a víz és a levegő szennyezése káros 
(toxikus) szervetlen, szerves, szintetikus és sugárzó anyagokkal. 

Élőhelyek feldarabolódása (metapopulációk kialakulása). 
 

Társulások idődimenziói 

 Az időbeni változások több időléptéken vizsgálhatók. 

 Léteznek előrehaladó és ciklikus változások. 

Előrehaladó változások = szukcessziós folyamatok: Egy adott élőhelyen 
található közösség átalakulási folyamata egy másik közösséggé. A szukcesszió 
folyamatos, de nehezen megfigyelhető, mert hosszabb léptékű időskálán történik. 

1. Szekuláris szukcesszió: Földtörténeti léptékű, több ezer évet átfogó 
intervallumban történő szukcesszió. Mindig egyirányú, nem ismétlődő 
folyamat, általában az éghajlat megváltozása döntő szerepet játszik. 

2. Biotikus szukcesszió:   a szekuláris szukcesszióhoz képest rövidebb 
(száz években számolható) szakaszokon belül történő, azonos 
éghajlati körülmények között zajló szukcesszió.  
Általában a kezdőtársulástól (pionír társulás) az adott viszonyok mellett 
legtartósabb társulás (a zárótársulás) kialakulása felé halad. 

Pionír társulás: általában fajszegény, de a fajok egyedszáma nagy. 
Zárótársulás (klimax): jellegzetes felépítésű, viszonylag állandó szerkezetű 
társulás. Általában fajgazdag és a populációk közti sokrétű kapcsolat 
jellemzi. A legjobban megfelel egy adott terület éghajlati körülményeinek. 

Tanult típusai: 

A) futóhomok beerdősülése: futóhomok  pionír társulás: moha-zuzmó 
vegetáció  egyéves homoki gyep  évelő nyílt gyep  évelő zárt 
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gyep  zárótársulás: homoki gyöngyvirágos-tölgyes erdős sztyepp 

B) tavak feltöltődése: nyílt víz  pionír társulás: lebegőhínár  gyökerező 
hínár  nádas  zsombéksásos  mocsárrét vagy láprét  
fűzláp=bokorfüzes  zárótársulás: égerláp= égeres láperdő 

Ismétlődő változások = periodikus folyamatok:  

1. Aszpektus: egy társulás időbeli, minden évben ismétlődő szerkezete. 
Az aszpektusok az évszakok időjárása szerint változnak és bennük az egyes 
növények különböző fenológiai fázisban találhatóak meg. A növényeken 
kívül az állatok (pl. rovarok vagy madarak) előfordulása is az aszpektusok 
változását szemlélteti. 

fenológiai fázis:   a növények egyedfejlődésében bekövetkező 
különböző szakaszok. Az évelők esetében ezek periodikusan változnak. 
Leggyakrabban használt fenofázisok: a csírázás, szárba szökés, kifejlett 
vegetatív növény, bimbózás, virágzás, terméshozás, elszáradt állapot; illetve 
rügyfakadás, lomblevelek megjelenése, lombhullás. Egy-egy aszpektusban a 
növények jellemző fenofázisban vannak jelen. 

2. Napi ritmus: a társulás élőlényeinek a környezeti tényezők mindennapi, 
ciklikus változásaihoz való alkalmazkodása. Jellemzően napi ritmust 
mutató változások: virágok nyílása, csukódása; nektártermelés, állatok 
aktivitása. 

 
 

3. Javasolt modulok (tevékenységek és ellenőrzésük) 
 

Tanári előadás és magyarázat 

Célja: A társulások strukturálódása ismeretanyagának átadása, 
az okok és összefüggések feltárása. 

Kulcskompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció,  
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 

ÖKOSZISZTÉMA ppt 

Témák:  5.2.1 az életközösségek jellemzői 

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 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: 5-SZ-1. MOHÁK word doc. 

6-SZ-1. SZUKCESSZIÓ word doc. 

Témák:  3.3. Többsejtűség 

5.1.1 környezeti kölcsönhatások 

5.2.1 az életközösségek jellemzői 

5.2.2 hazai életközösségek 

Ellenőrzés: Önellenőrzés és önértékelés 

  
  

 

Gyűjteményes feladat 

Célja: A tanult ismeretek alkalmazás szintű gyakorlása, 
fejlesztése, fajismeret gyarapítása. 

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

Célcsoport: A manipulatív, vizuális tevékenységgel motiválhatóbb 
tanulók 

Munkaforma: Önálló tevékenység 

Helyszín: Természeti örökségünk kiállítás termei 

Eszköz: Tanulói feladatlapok 

Digitális anyagok: 5-GY-1. SZINTEK LAKÓI word doc. 

6-GY-1. VÁLTOZÁSOK word doc. 

Témák:  5.1.1 környezeti kölcsönhatások 

5.2.1 az életközösségek jellemzői 

5.2.2 hazai életközösségek 

Ellenőrzés: Megbeszélés, közös tanári-tanulói értékelés. 
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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: 1-J-1. SZTEREOGRAM word doc. 

Témák:  5.1.1 környezeti kölcsönhatások 

Ellenőrzés: Szóbeli ellenőrzés beszélgetéssel, aktív táblánál 

 
 
 
 

Kulturális kitekintés 

Célja: Kulturális értékőrzés egy művészeti alkotás és a biológiai 
ismeretek összekapcsolása révén,  

Differenciált tehetséggondozás 

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

Célcsoport: Gyors feladatmegoldó, tehetséges tanulók 

Munkaforma: Önálló tevékenység 

Helyszín: Xantus J. tanterem, Néprajzi kiállítás 

Eszköz: Tanulói számítógép 

Digitális anyagok: 5-K-1. ZSOMBÉKSZÉK word doc. 

Témák:  - 

Ellenőrzés: A tanulók tudásának gyakorlati tevékenységük alapján 
való tanári ellenőrzése. 
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Nyelvi fejlesztés 

Célja: Az idegennyelv használat és a nyelvi-logikai képességek 
fejlesztése. 

Kulcskompetenciák: Idegennyelvi kommunikáció, természettudományos 
kompetencia, digitális kompetencia 

Célcsoport: Angolul beszélő, a tananyag elsajátításában sikeres 
tanulók 

Munkaforma: Önálló feladatmegoldás 

Helyszín: Xantus J. tanterem 

Eszköz: Tanulói számítógép, fülhallgató 

Digitális anyagok: 6-NY-1. SUCCESSION (ANGOL) word doc. 

Témák:  5.2.1 az életközösségek jellemzői 

Ellenőrzés: A tanulók tudásának gyakorlati tevékenységük alapján 
való tanári ellenőrzése, közösségi értékelés. 

 
 
 

Honismeret, honszeretet 

Célja: A hazaszeretet , honismeret 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  

Digitális anyagok: 6-H-1. BOTANIKUS MEGYÉK word doc. 

Témák:  - 

Ellenőrzés: Frontális ellenőrzés és önellenőrzés, megbeszélés aktív 
táblánál 

 


