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1. Fejlesztő program és feladatok a téri képesség fejlesztésére 
 
1.1. Mi a téri képesség? 
 
A földrajz mint iskolai tantárgy legfőbb feladata hagyományosan úgy határozható meg, hogy 
képessé kell tennie a tanulókat a térben való megbízható eligazodásra. Csakhogy ez az 
eligazodási képesség nem emelhető ki a tanulók kompetenciarendszeréből, 
intelligenciájából. Az intelligencia egyik, a földrajztanítás szempontjából a leglényegesebb 
összetevője a térbeli intelligencia. (Eredetileg a pszichológia “vizuális-téri” intelligenciának 
nevezi, de a hazai földrajztudományban a “térbeli” megfogalmazás terjedt el, így ekképp 
használom, 1. ábra). Magában foglalja azt a képességet, amely által a vizuális észlelésen 
keresztül pontos képet tudunk kialakítani a fizikai 
illetve képesek vagyunk ezt a képzetet gondolatban vagy a valóságban átalakítani (Gardner, 
H. 1993).  
 

 
1. ábra. Az intelligencia kategóriái (Kagan, S. alapján) 

 
gyerekek vizuális megközelítésekkel (pl. ábrák, 

diagramok, fényképek, modellek, animációk és filmek által szerzett információk segítségével) 
tanulnak a legeredményesebben, és vizuális nyelveken könnyebben fejezik ki magukat, mint 
verbálisan. Szívesen haszn

 
ha a tanulás során mentális térképeket alkothatnak, a tartalmakat és a terveiket vizuálisan 
re -

sára (pl. 
úti térkép készítése az ból). Szívesen mutatják be 
alkotásaikat másoknak (pl. projektmunka során vagy portfólióként), és igénylik a 
visszajelzéseket azokról. A pedagógiai gyakorlatban ritkán használjuk az egyes 
szaktárgyakhoz kapcsolódó tanítási-tanulási folyamat céljaként a térbeli 
intelligenciafejlesztés megfogalmazást, inkább a téri képesség fejlesztéséről beszélünk. 
Azokról az egymással összefüggő, általános képességösszetevőkről, amelyek alapján fel 
tudjuk dolgozni a téri információkat, kódoljuk a téri ingereket, és amelyek lehetővé teszik az 
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információk felidézését, összehasonlítását és átalakítását (Haanstra, 1994): 

 térbeli relációk létesítése és érzékelése   különböző szögekből látott tárgyak 
azonosítása, felismerése elmozdításuk után; 

 vizualizáció egy objektum mentális képének megalkotása; 

 térbeli tájékozódás a valódi vagy az elképzelt térben való eligazodás, olyan térbeli 
elrendeződés felfogása, amelyben az észlelő a rendszeren belül van; 

 képzeleti mozgatás az emberi test saját helyzetéhez viszonyított jobb és bal 
megkülönböztetése; 

 térbeli észlelés a vízszintes (alatt-felett) és a függőleges (előtt-mögött) érzékelése; 

 mentális forgatás   a két- vagy háromdimenziós tárgyak gondolatbeli elforgatása. 
 

A téri képességösszetevők közötti kapcsolat az észlelő személynek a térbeli helye, valamint a 
tér és elemeinek, tárgyainak térbeli viszonyváltozásán alapszik. Statikus téri gondolkodást 
kíván, ha a térelemek objektív viszonyai változatlanok, csak az észlelő helyzete, viszonya 
változik a térelemekhez képest (pl. máshonnan szemléli). Ha a térelemek térbeli viszonyai 
megváltoznak (pl. elfordulnak, helyet változtatnak, mozognak), dinamikus téri 
gondolkodásra van szükség (1. táblázat). A téri képességek teszik lehetővé számunkra a 
környezetben való tájékozódást, a különböző szögekben elforgatott tárgyak elképzelését, 
valamint a tárgyak elhelyezkedésére való emlékezést. 
 

 
1. táblázat. A téri képességfakorok egymással való kapcsolata (Maier, 1999 alapján) 

 
 

1.2. A térmegismerés fejlődési folyamata 
 
A térmegismerés fázisai 
 
A kognitív és környezetpszichológiai kutatások alapján tudjuk, hogy az emberek hogyan, 
milyen fejlődési fokozatokon keresztül ismernek meg egy-egy számukra korábban ismeretlen 
környezetet (teret). Csaknem ugyanez a folyamat játszódik le a gyermekkori fejlődés során is, 
csak évek alatt. A tér megismerésének négy fázisa van, amelyek egymásra épülnek (2. ábra): 
 

1. jellemző pontok ismerete: a gyermek felismer bizonyos térelemeket (pl. 
képződmények, tárgyak, építmények) az adott térben, de nincs tisztában azok 
helyével vagy (térbeli) egymáshoz viszonyított helyzetével; 
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2. cselekvési ismeret: ismer bizonyos útvonalakat és azokat a módozatokat, amelyek 
szükségesek az egyik végponttól a másikig történő eljutáshoz (navigálás);  

3. topológiai ismeret: tudja, hogy az ismert utak hol találkoznak, milyen hálózatot 
alkotnak, képes az ismert utak egyes részeit új útvonallá kombinálni;  

4. metrikus ismeret: képes a helyek közötti metrikus viszonyok (távolság, szögek) 
felidézésére.  

 

 
2. ábra. A tér megismerésének fokozatai (Makádi M. 2012) 

 
A téri képesség tehát többlépcsős folyamatban, fokozatosan fejlődik az iskolai évek alatt, 
miközben összetevői differenciálódnak, a közöttük lévő kapcsolatok egyre több szálon 
függenek össze. A fejlődési folyamat ismerete azért elengedhetetlen a földrajztanárok 
számára, hogy értsék, miért nem tudják egyszerre és azonnal teljesíteni tanítványaik az 
eléjük tárt téri feladatokat, s hogy ennek figyelembe vételével építsék fel fejlesztési 
programjukat. 

 
A gyermekek térfogalmának fejlődési szakaszai 
 
A térérzékelés komplex képesség, amely az érzékelésen, észlelésen kívül szellemi 
tevékenységeket is kíván, ezért térbeli gondolkodásnak tekinthető. Így aktuális állapota 
szorosan összefügg a gondolkodás egyéni fejlődésével és pszichológiai érési folyamatával (3. 
ábra).  
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3. ábra. Az általános értelmi fejlődés és a téri megismerés fejlődésének összefüggése 

(Piaget, J. alapján, Hart, R. A. – Moore, G. T. 1973 nyomán) 

 
A gyerekek fejlődésük érzékszervi-mozgásos szakaszában (0–2 éves kor) nagyon 
leegyszerűsítve értelmezik a teret. Képzeleti terükben nincs sem perspektíva, sem mérték, 
csak topologikusan értelmezik. A formákat, a tárgyakat elemi téri viszonylataik (pl. közelség, 
szomszédosság, folyamatosság) alapján érzékelik. A tér változó, heterogén térelemek 
rendezetlen együttese. Két éves koruk körül kezdenek tudatába jönni annak, hogy a terek és 
a tárgyak tőlük függetlenül is léteznek, és akkor is léteznek, amikor helyzetet változtatnak 
vagy nem látják azokat. Felismerik az önmagukon kívüli tereket és azt, hogy a tárgy annak 
ellenére is változatlan, ha más irányból vagy távolságból nézik (nézőpontváltás). Iskolakezdés 
tájékán kötődnek a térben szerzett tapasztalataikhoz, de még nem tudják felfogni saját 
cselekvésüket egy másik nézőpontból.  
 
A vetített és a metrikus térértelmezés egymással párhuzamosan alakul, a topologikus 
térfogalomnál később kezdenek fejlődni, akkor, amikor a gyermekek a formákat, a tárgyakat 
már nem elkülönültnek tekintik, hanem egy nézőpontból észlelik. A vetített térértelmezés 
azt jelenti, hogy a gyerekek képesek felfogni a térben elkülönült tárgyak közötti 
összefüggésegeket, kialakítanak maguknak egy, a tárgy térbeli mozgásával, helyével, 
irányával kapcsolatos viszonyítási rendszert, amelyben a tárgyak és téri helyeik változatlanok 
akkor is, ha a rendszeren belül átalakulások, változások történnek. A metrikus térértelmezés 
a tér és elemeinek méretére (pl. helyek, tárgyak közötti távolságok leírása) vonatkozik. A 
térértelmezés tehát az észleleti térből indul ki és fokozatosan adja át helyét a képzeleti 
térnek. Az életkor előrehaladtával javulnak a gyerekek térbeli teljesítményei. A téri képesség 
azonban gyorsabban fejlődik, mint általában az intellektuális képességek, az előbbiek 12 éves 
kor körül, az utóbbiak csak kamaszkorban stabilizálódnak. Ezért a téri képesség 
eredményesebben fejleszthető a fiatalabb gyerekeknél, mint az idősebbeknél. 
 
A földrajztanulás szempontjából a térbeli tájékozódás fejlődésében három szintet 
különböztetünk meg (Stückrath, F. 1968; Haubrich, H. et al. 1988): 
 

1. a 6-8 éves gyerekek térbeli tájékozódása csak egyes, egymástól elkülönült helyekre 
(különösen az ismert és közeli helyekre, mindennapi környezetükre, azok részleteire) 
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korlátozódik, még nem képesek felfogni az egyes helyek és térelemek térbeli 
viszonyait, egymással való kapcsolatát; 

2. a 9-11 évesek számára a tér kezd a köznapi tapasztalatoktól, és önmaguktól 
függetlenül is értelmet nyerni (pl. az iskolába vezető út tudatukban már része a 
településnek és az iskola nem csak otthonról megközelíthető);  

3. a 12-15 évesek már képesek a téregységek és a térelemek közötti kapcsolatok 
átlátására, és egyre több elemet, objektumot, szempontot vesznek figyelembe a téri 
rendszerek felfedezésekor, áttekintésekor.  
 

A térrel való különféle mentális műveletek elsajátításának és alkalmazásának megvan a 
maguk optimális időszaka, amelyek egy fejlődési sor részei, így az egyes műveletek átugrása 
vagy előre hozása akadályozhatja a képességterület fejlődését. Pl. ártalmas a 2-3. osztályos 
tanulók térképi tanulása vagy számukra a téri tájékozódási feladatok idegen környezetben.  
 
A gondolati tér kialakulásának folyamata 
 
A földrajztanárok sokszor gondolják, hogy a tanulóknak viszonylag könnyű értelmezni, 
továbbgondolni, struktúrákba rendezni a földrajzi térrel kapcsolatos ismeretelemeket, mert 
a földrajzi tér objektív, a legtöbb eleme érzékelhető és vannak róla tapasztalataik. Csakhogy 
a téri tapasztalatok eltérőek attól függően, hogy miként vagyunk jelen, mit teszünk benne, 
ráadásul az agyunk is feldolgozza a róla kapott információkat (4. ábra). Ebből következik, 
hogy nincs két ember, akinek azonos képzete lenne ugyanarról a térről, mert minden ember 
saját maga építi fel agyában a világot egyfajta többlépcsős modellezés során.  
 

 
4. ábra. Tértípusok az ember térhez való viszonya alapján  

(Trócsányi A. – Tóth J. 2002 megközelítésében, Makádi M.) 

 
A modellalkotás kiindulópontja az észlelés, ami a tapasztalatokon és az iskolában vagy az 
iskolán kívüli világban szerzett információkon alapszik (5. ábra). A megtapasztalással szerzett 
információk reálisabb és differenciáltabb térképzethez vezetnek, mint a közvetett 
információhordozók által közvetítettek, mégsem ez a döntő a valósághű képzetek 
kialakulásában, hanem az, hogy mely szempontok szerint válogatunk közöttük. Alapvetően 
kétféle kiválasztási szempont működik: a praktikus (mi szükséges a térben való 
mozgásunkhoz, ottani tevékenységünkhöz?) és a motivációs (mi tetszik? mi érdekel?).  

 

Tértípusok (az ember viszonya alapján)

mentális tér

aktivitási 

tér

észlelési 

tér társadalmi-

gazdasági 

tér

mindennapi 

mozgástér

tapasztalatok,

információk meghatározza 

a magatartást
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5. ábra. A tér belsővé válásának folyamata  

(Down, R. – Stea, D. 1997 alapján Makádi M.) 

 
Hatékonyabban fogadja be és maradandóbban raktározza a tanulók emlékezete azokat a téri 
információkat, amelyekben érdekeltek. Azonban ha gyakran ismétlődik ugyanaz az inger, 
nem rögzül a tartalma. Pl. hatástalan, ha a hazai nagytájakról 3., 4., 5. és 8. évfolyamon is 
ugyanazon szempontok alapján tanulnak a gyerekek. (A tantervi követelmények erre 
figyelemmel vannak, soha nem azonos szemlélettel és javasolt feldolgozási móddal 
szerepelnek benne, de a tankönyvekben és a gyakorlatban sajnos gyakran nem így 
valósulnak meg.) Az információ válogatását a szociokulturális környezet (pl. a kultúrkör, a 
szociális helyzet) és aktuális érzelmi állapot is befolyásolja.  

 
Az agy rendszerezi (pl. halmazba sorolja távolságuk, alakjuk, méretük szerint) a térelemeket 
és a hiányzókat képzetekkel kiegészíti, majd minden gyerek megteremti a maga holisztikus 
terét. Minőségét személyes beállítottságán túl társadalmi normák (pl. a belső értékrend, 
szellemi fejlettségi szint, a társadalom, a család sztereotípiái) is befolyásolják. Agyuk 
létrehozza a saját viszonyítási rendszerét:  

– elnevezi a térelemet;  
– helyét és helyzetét önmaga helyéhez vagy a környezet valamely számukra fontos 

objektumához (pl. útkereszteződéshez, építményhez, természetes környezetben a 
napkelte irányához) viszonyítja;  

– távolságát a helyek vagy tereptárgyak közötti távolság megtételéhez szükséges idővel 
(pl. „tíz percnyire”) vagy helyi értelmű távolságegységgel (pl. „a szomszédban”, „a híd 
mellett”, „a torkolat alatt) adja meg.  

 
Nemcsak a térelemeket, hanem a tér egészének lényegét is „skatulyázza” az agy, 
hozzákapcsol egy elsődleges jelentést, valami olyat, amellyel korábban már találkozott. A 
szimbolizáció során leginkább abból a szempontból közelíti meg, hogy mi hasznát vehetik 
(pl. a nagyvárosban szórakozni, a tengerparton üdülni, 

– -

zászlójával, a nemzeti színeivel vagy éppen a gasztronómiájával (pl. Görögország –  gyros, 
Skócia –  evőpálcika) is összekapcsolják az emlékezetükben. Ezek a 
szimbólumok elősegítik a tér érzelmi feldolgozását, az identifikációt: kedvelik vagy 

Kognitív térképezés = a tér belsővé válása 

(elszemélyesedése)
(Downs, Stea – 1997 – rekonstrukciós elmélet)

viszonyítás

• A befogadott téri információk átalakítása 
belső tájékozódási rendszerré

szimbolizáció
• Szubjektív, egyéni jelentés kapcsolása 

az információkhoz

identifikáció

• A térbeli elemek szubjektív jelentésének 
érzelmi feldolgozása

mentális 
térképkészítés

• A tudati tartalom térképi ábrázolása

(megfogható) 

észlelés

• Információk szelektálása és felvétele 
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elutasítják a terület vagy objektum jellege, állapota, esztétikuma, de helyi kötődésük, 
azonosságtudatuk, kedvelt tevékenységkörük alapján is. Így fokozatosan felépül 
képzeletükben a gondolati tér, azaz a valós térről az egyén szubjektív szűrésével és 
átalakításával nyert gondolati tér-kép. Kialakítása a földrajztanár alapfeladata. Noha a 
felidézés szempontjából fontos, hogy az egyes földrajzi terekhez assziciációkkal tudjanak 
képzeteket kötni a gyerekek, de számukra a lehető legtöbb féle megközelítést kell nyújtani, 
elérhetővé tenni, hogy minél valósághűbb (előítélettől és sztereotípiától mentesebb) legyen 
a téri képzetük. 

 
 
1.3. A térbeli intelligencia nemi különbségei 
 
A társadalom általában úgy tartja, hogy a fiúk jobban tájékozódnak a térben, mint a lányok. 
Lássuk, igaz-e ez! Ha a két nem teljesítményeit a téri tájékozódás képességösszetevőire 
bontva vizsgáljuk (2. táblázat), megállapítható, hogy a fiúk több téri képesség tekintetében 
fölényben vannak a lányokkal szemben (pl. a tér áttekintő értelmezése, méretviszonyítások, 
virtuális térben és térképen való eligazodás, tárgyak vagy térelemek gondolati elforgatása). 
Ugyanakkor más képességterületeken (pl. a tárgy helyére vagy a térre vonatkozó szóbeli 
közlésre való emlékezésben) a lányok az eredményesebbek. A téri problémák megoldásában 
a két nem eltérő stratégiákat alkalmaz. A fiúk az útvonalak leírásakor a térelemek 
összehangolt rendszerében, derékszögű koordinátarendszer-szerű topografikus séma szerint 
gondolkodnak (geometriai alapú stratégia), egészében látják a teret. A lányok viszont az 
útvonalak leírása során kiválasztanak bizonyos pontokat, amelyekhez viszonyítanak (határkő 
alapú stratégia), a tér egészét és annak szerkezetét kevésbé látják át, a részletekre 
koncentrálnak. Nem mondható ki, hogy a fiúk fejlettebb térbeli intelligenciával 
rendelkeznek, csak az, hogy a fiúk és a lányok téri képzete és tájékozódása különböző, 
közöttük az egyes tájékozódási képességterületek eredményességének arányai eltérőek, 
aminek lényeges tanulási és tanítási konzekvenciái vannak. 
 

Korcsoport Fiúk/férfiak jobbak Lányok/nők jobbak 

6–9 éves 
irány- és távolságbecslés  

következtetés téri relációkra nagy-
léptékű, ismerős területen 

 

8–11 éves 
pontosabb, kiterjedtebb térkép-alkotás 
ismeretlen területről 

téri rögzítés ismeretlen területről 

10–14 éves 

téri irányhasználat kommunikációs stratégiák használata 

helymeghatározás ismert környezetben  

eligazodás a térképen  

Felnőttek 

útvonal-
emlékezés 

útvonal megtanulása új térképen emlékezés téri helyekre  

áttekintő téri relációs kép  
emlékezés a bejárt útvonal mentén 
látható dolgokra 

geometriai alapú stratégia a térkép- és 
útvonaltanulásban 

határkő alapú stratégia a térkép- és 
útvonaltanulásban 

térkép 

térképvázlat készítése  

a térkép méreti tulajdonságainak 
ismerete 

 

térképorientáció gondolati átrendezése  

a valóságos viszonyoknak megfelel- szubjektív viszonyítási rendszerű 
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tethető térképvázlat készítése térképvázlat készítése 

mozgás-
értelmezés 

a kép 3D-s manipulációja  

mozgó tárgyak viszonylagos távolság- és 
sebességbecslése 

 

mozgások orientációja  

térkép-
formálás 

áttekintő jellegű mentális térkép útvonal jellegű mentális térkép 

2. táblázat. A téri képességösszetevők nemi különbségei 

 
 

1.4. A téri képesség fejlesztésének igénye a földrajztantervekben 
 
A földrajztantárgyban a térrel kapcsolatos fogalmi váltások alapvetően két síkon zajlanak: 
részben a valós tér megismeréséhez és annak tudati leképezéséhez, részben a térképi 
ábrázoláshoz kötődnek, miközben pedig az egyre távolabbi és nagyobb terekre vonatkoznak. 
E síkok természetesen folyton összekapcsolódnak, feltételezik egymást. Bonyolult 
kapcsolatrendszerük miatt a téri képesség fejlesztése a földrajztanítás legnagyobb kihívása. 
Ebben a megközelítésben azon egymással összefüggő, általános képességek kialakításáról 
van szó, amelyek birtokában fel tudjuk dolgozni a téri információkat, kódoljuk a téri 
ingereket, és amelyek lehetővé teszik az információk gondolati felidézését, összehasonlítását 
és átalakítását. A tantervi követelményrendszer alaplogikája erre a rendszerre épül (6. ábra, 
3. táblázat). Fejlesztése nem csak az iskolai tananyagba ágyazva történhet. Hatékonyabb a 
mindennapi élet során, hiszen egy-egy feladat, helyzet, valós probléma megoldásakor (pl. 
navigálás, útvonaltervezés, tapasztalatokat rögzítő térképvázlat rajzolások) a tanulók a 
végeredményre összpontosítják figyelmüket, miközben észrevétlenül sajátítják el, 
gyakorolják be a hozzá vezető eljárásokat. 
 

      
6. ábra. A térfogalomkör fejlesztési modellje a földrajztanításban (Makádi M. 2012) 
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3. táblázat. A térrel kapcsolatos tantervi követelmények (Nat és kerettanterv 2012 alapján) 

 
 

1.5. Téri képességfejlesztő program a földrajzoktatás számára 
 
A fejlesztő program pedagógiai háttere 

 
Fejlesztési folyamatról akkor beszélünk, ha az egy-egy képességterület fejlesztésére irányuló 
feladatok és tevékenységek tudatosan épülnek egymásra és bizonyos időközönként úgy 
ismétlődnek, hogy az előző feladatszintre épülnek, előhívják, majd alkalmaztatják a már 
birtokolt képességeket más helyzetben, más módszerrel, miközben a hozzájuk kötődő 
tartalmi elemek valamely szempontból eltérő megközelítésben vagy magasabb szinten 
kerülnek elő. Pedagógiai értelemben tehát nem minősül fejlesztésnek az, ha valamely 
fejlődőben lévő részképesség mélyítésére és alkalmazására csak hónapok, évek múltán kerül 
sor. Így a térbeli intelligencia következőkben bemutatandó fejlesztési programja feltételezi, 
hogy rendszeresen és tudatosan épül be a földrajzórákba, minden órán irányul tanítási-
tanulási folyamat valamely területére (4. táblázat).  
 
Tekintve hogy a téri képesség fejlesztése a földrajztanulási folyamat gerincét képezi, annak 
az alapképzés időszakában minden tanítási órán minimum 10 percben jelen kell lennie. A 9. 
évfolyamon a heti egyszeri, a 10. évfolyamon pedig esetenként kisebb gyakoriság is 
elfogadható. Megjegyzendő, hogy nem csupán a tanítási órán kell térbeli intelligenciát 
fejlesztő tevékenységeket végezniük a tanulóknak, annak jelentős része tanórán, iskolán 
kívüli keretekben folyhat, természetesen a földrajztanár irányításával. Főként az 5-7. 
évfolyamon elengedhetetlen a rendszeressége, hiszen ekkor épülnek ki a 
képességösvények, és ekkor szilárdulnak meg a téri tudatosság alapelemei is. Nem 
mondható, hogy nem minden téma alkalmas rá, hiszen a tananyag megközelítésmódja és 
struktúrája (regionális földrajz és tipikus tájak) alapvetően a térre épül, ami megteremti a 
lehetőségét az általános iskolai földrajztanulás minden évfolyamán. 
 
A fejlesztési program bemutatása alapvetően az egymásra épülés logikájának érzékeltetésén 
alapszik. Az egyes feladatelemeket a megelőző és a követő feladatok, tevékenységek 
rendszerében mutatom be, tehát időben rendezve azokat. Azonban nem vállalkozhatok a 
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fejlesztési folyamat minden konkrét feladatának bemutatására, hiszen az csak a tanulók 
személyiségének, társadalmi hátterének, tudásának és az iskola földrajzi környezetének 
ismeretében lenne lehetséges. Ebből következik, hogy nem rendelhetők konkrét időkeretek 
az egyes tevékenységekhez, csupán a fejlesztési program hatékonyságához minimálisan 
szükséges, az egyes részképességek fejlesztésére irányuló tanulási elemek száma 
határozható meg az egyes évfolyamokon (5. táblázat). Az egyes tanulási elemekhez sem 
rendelhető időtartam, mert azokban igen eltérő a feladatelemek száma és egyénenként 
erősen különböző a feladatmegoldások sebessége. Ezen túl a fejlesztés hatékonyságát 
nagymértékben meghatározza a tanulók egy-egy téri képességelemmel kapcsolatos aktuális 
szintje, amit a tanárnak minden pillanatban ismernie kell. Ez nem könnyű, hiszen mérésének 
módszertana még kidolgozatlan. Azonban egészen biztos, hogy egy tanulócsoport tagjai nem 
haladhatnak egyszerre, tehát a differenciált tanulási folyamat alapfeltétele a fejlesztési 
program megvalósulásának.   
 
A program részterületei 
 
A fejlesztő program részterületei a téri képesség főként pszichológiai megközelítésű  
területein alapszanak, de kiegészülnek a földrajzoktatás szempontjából lényeges 
komponensekkel is. Így nyolc képességterület fejlesztését szolgáló feladatrendszerek 
követhetők végig. Fontos azonban megjegyezni, hogy azok nem minden eleme különíthető el 
élesen egymástól, hiszen pl. a térre vonatkozó leképezések és tervezések mindig feltételezik 
az analízist. Minden térbeli intelligenciával kapcsolatos tevékenység alapja a téranalízis, 
vagyis a térelemek téren belüli helyzetének és méretének az értelmezése. A térbeli relációk 
felismerése és a képzeleti forgatás feltételezi a téranalízist, a térelemek különböző 
nézeteivel kapcsolatos két egymásra épülő tevékenységre: felismerésükre és elforgatásukra 
irányulnak. A térbeli észlelés és a képzeleti mozgatás a legfontosabb irányokban, a vízszintes 
síkban és a függőleges térben való tájékozódás részben szintén az analizáláson alapszik. A 
képzeletbeli mozgatást és forgatást a tanulók gondolataikban végzik, amely gondolatok és a 
térrel kapcsolatos ismeretek leképezése, a vizualizáció nélkül nem lehetséges a tér 
átalakításával kapcsolatos téri tervezés. A térbeli tájékozódás pedig igényli az összes többi 
részképességet, tulajdonképpen azok szintézise. Összességében tehát a téri képesség 
fejlesztése hálóként egymásba kapcsolódó fejlesztési elemek rendszere (7. ábra). E 
fejlesztési program nem tartalmazza a térképi tájékozódást, csak akkor utal rá, ha logikailag 
kapcsolódik valamely, nem térképi térben történő tevékenységhez. 
 

 
7. ábra. A téri képesség fejlesztési elemeinek hálózata
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 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 9. évfolyam 10. évfolyam 

Téranalízis 

Térelemek felismerése  

valós térelemek különféle érzékelés alapján  
asszociáció térelemre alakja alapján; 
térképen körvonaluk alapján 

Téri szimbólumok felismerése; 
Tértágítás és térszűkítés képek és térképrész-
letek alapján 

 

Térelemek, globális 
tér észlelése 

Térelemek egymáshoz 
viszonyítása 

A tér mint egész értel-
mezése 

A térelemek és az 
egész tér viszonyának 
átrendezése 

 

Téri rész-egész kapcsolatok 
felismerése 

Téri objektumok és a tér 
egészének jellemzése 

  

Személyes térre vo-
natkozó méretbecslé-
sek, mérések 

Téri méretbecslések, 
mérések, összehason-
lítások  

A térelemek és az egész tér viszonyának 
felismerése; 
Földi téri elemek nagyságrendi rendezése  

Kozmikus téri ele-
mek nagyságren-
dekbe rendezése 

 

Térbeli reláció  
felismerése  

Térelemek azonosítása különböző nézetekből 

(ismert  nem ismert); 
Térrészletek azonosítása különböző nézetekből 

(ismert  nem ismert) 

Téri jelenségek, folyamatok felismerése  
különböző nézetekből 

Téri objektumok, jelenségek, folyamatok 
rendszerezése nézetük szerint 

Képzeleti  
forgatás 

A tapasztalati környezetből való ismert  nem 

ismert térelemek  térrészletek elforgatása  

Nem tapasztalt környezetből való ismert nem 

ismert térelemek térrészletek elforgatása  
 

Alaprajz/térképrészlet és tárgy/tájfotó 
azonosítása 

Alaprajzkészítés téri 
modell alapján 

Alaprajzkészítés kép 
alapján 

Alaprajzkészítés animáció alapján 

Térbeli  
észlelés 

Vízszintes-függőleges 
viszony felismerése 

Térbeli sor képzése 
ismert környezeti 
elemek alapján; 
Valótlan téri relációk 
felismerése képeken 

Térbeli sor képzése információk alapján; 
Vízszintes-függőleges térbeli viszonyfelismerés 
gyakorlati haszna 

Vízszintes-függőleges téri információ-
szerzés eszközeinek, módszereinek 
indoklása; 
Vízszintes és függőleges téri rend-szerek 
kapcsolatának felismerése  

Képzeleti  
mozgatás 

Jobb-bal felismerése 
testhelyzet változta-
tással 

   

Vizualizáció 
Térelemek  a tér mentális képének 

leképezése rajzban  megfogalmazása 

A térjellemzők általá-
nosítása vizuálisan és 
verbálisan 

Valós térmodellek 
kialakítása (tipikus 
tájak) 

Elméleti modellek 
értelmezése (föld-
rajzi övezetesség)  

Elméleti 
térmodellek 
alkotása 
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Térrajz  útvonalrajz  menetvázlat készítése 
tapasztalat alapján 

Térrajz  útvonalrajz  menetvázlat készítése 
különböző információk alapján 

  

Helyszínrajz készítése 

képzelt  tapasztalati 
térről 

Felépítésábra készíté-
se 

Folyamat mozaik ábra 
készítése  

Folyamatábra készíté-
se 

Keresztmetszeti 
rajz készítése tér-
kép alapján 

 

Téri fogalom képesí-
tése 

Téri folyamat képesí-
tése 

Regionális téri összefüggések képesítése 
Globális téri folyamatok és összefüggé-
sek képesítése 

Érzelmi térkép 
készítése 

Tapasztalati térkép 
készítése 

Fogalmi és ismereti 
térkép készítése 

Gondolkodási stra-
tégiatérkép-készítés 

  

Adatok ábrázolása 
Mért adatsorok ábrá-
zolása 

Éghajlati diagram ké-
szítése 

Földrajzi jellemzők 
grafikus ábrázolása 

Digitális diagramok 
készítése 

Tematikus adat-
sorok ábrázolása 

Térbeli  
tájékozódás 

Ismert és bejárt terep jellemző pontjainak 

felismerése  elhelyezkedésük rögzítése 

térképvázlaton  bejárt útvonal leírása 

Útvonalleírás információk alapján Útvonalleírás digitális technológiákkal 

Kincskeresés természeti jelenségek  égtájak 

 keresőhálózat alapján 

Kincskeresés koordinátarendszer alapján, GPS 
segítségével 

 

Navigálás útvonal-bejárás során  képzeleti 
navigálás; Útvonaltervezés: iránytartás terepen 

Útvonalváltozatok 
kigondolása 

Gondolkodás nem 
bejárt útvonalakon Gondolkodás képzeleti útvonalakon; 

Útvonaltervezés különböző feltéte-

leknek megfelelően  útiterv készítése 

 útiterv közzététele online fórumokon 

Menetrendhasználat 
a közvetlen környe-
zetben 

Menetrendhasználat 
hazai környezetben 

Menetrendhasználat különböző feltételeknek 
megfelelően 

Téri tervezés 

Személyes környezet 
valós és gondolati 
átalakítása 

Mások, tágabb kör-
nyezet valós és gon-
dolati átalakítása 

Tájátalakítás valós 
modellezése; 
Helyszínépítés 

Modellkészítés téri 
tervrajz alapján 

Modellkivitelezési terv megvalósítása  

Tájátalakítás gondo-
lati modellezése  

Tájátalakításra irányuló cselekvési 
tervkészítés 

 
Téri tervezés dráma-
játékokban 

Regionális tájváltozás 
prognosztizálása 

Meteorológiai 
előrejelzés felhasz 

 

Globális méretű földi változások 
gondolati modellezése 

 
  4. táblázat. A térbeli intelligenciát fejlesztő program egymásra épülő rendszere 
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 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 9. évfolyam 10. évfolyam 

Téranalízis 

Felismerés (8):  
vizuális – 2, egyéb – 2,  
árnyképes – 1, térképi – 
3 

Felismerés (5): 
jel – 1, szimbólum – 2, 
jelenség – 2 

Felismerés (11):   
jel – 1, szimbólum – 2, 
jelenség – 2 , tértágítás 
– 4, térszűkítés – 2 

 

Benne foglalás – 3, Puzzle – 2 
Memóriajáték – 2 

Benne foglalás: vegyes – 3 
Halmazokba rendezés (5):  
Helyi–regionális–globális  

Becslés, mérés:  
távolság – 3, terület – 2 

Becslés, mérés:  
távolság – 3, terület –2 

Becslés, mérés (5): 
távolság –3, terület –2 

Becslés (4): távolság – 1, terület – 1, térfogat – 2 

Sorba rendezés (3): 
területi  

Sorba rendezés (2): 
távolsági  

Sorba rendezés (3):  
reg. nagyságrendi  

Sorba rendezés (3): nagyságrendi (globális)  

Térbeli  
reláció  
felismerése 

Térelem-azonosítás (6):  
ismert – 3, nem ismert – 3 

Felismerés (10): jelen-
ség – 5, folyamat – 5 

Rendszerezés (8):  
térelem – 3, jelenség – 2, folyamat – 3  Térrészlet-azonosítás (6):  

ismert – 3, nem ismert – 3 

Térrészlet-azonosítás 
(12): tájtípus – 5,  
település – 3, sorba 
rendezés – 4 

Képzeleti  
forgatás 

Környezeti térelemforgatás (6):  
ismert – 3, nem ismert – 3;  
Térrészletelforgatás (9):  
ismert – 4, nem ismert – 5 

Tereptárgyforgatás (6): 
ismert–3, nem ismert –3  
Térrészleti képek 
forgatása (9): ismert– 4, 
nem ismert – 5 

 

Azonosítás (7):  
tárgy-alaprajz – 3, tájfotó-térképrészlet – 4 

Azonosítás (3):  
alaprajz téri modellről  

Azonosítás (4): 
alaprajz képről  

Azonosítás (5): alaprajz animációról  

Térbeli  
észlelés 

Viszonyfelismerés: 
világtájak – 4, folyás-
irány – 2, egyéb – 5 

Sorképzés (6): 
terepi – 2, egyéb – 4 

Sorképzés (6):  
szöveges – 2, képi – 2, 
hang – 1, egyéb – 1 

Módszerindoklás (2) 
Kapcsolat-felismerés (8): vízkörzés – 1, légkörzés – 2, 
övezetesség – 3, infrastruktúra-hálózatok – 2 

Eljutás (6):  utcai – 3 
online játék – 3 

Valótlan felismerés (2) 
   

Képzeleti  
mozgatás 

  
  

Vizualizáció 
Rajzolás (5): térelem 2, tér 3 

Általánosítás – 3, tipi-
kus tájmodellezés – 4 

Modell-értelmezés – 3 
Modellalkotás – 3 

Tapasztalati rajzolás (8):  
térrajz – 3, útvonal-rajz – 3, menetvázlat – 2 

Rajzolás (2):  
folyamat mozaik ábra  

Rajzolás (2):  
folyamatábra  

Rajzolás (2): 
keresztmetszet 

Rajzolás (3):  
séma 
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Rajzolás (6):  
meseobjektum – 2, 
mesetér– 2, mentális– 2 

Rajzolás (2): 
felépítésábra  

Képesítés (2):  
fogalom  

Képesítés (2): 
folyamat  

Képesítés (8): regionális 
összefüggés  

Képesítés (6):  
globális folyamat – 3, globális összefüggés – 3 

Mentális térképezés 
(2): érzelmi  

Mentális térképezés: 
tapasztalati – 2, fogalmi 
– 2, ismereti – 2 

Mentális térképezés (4):  
gondolkodási stratégiatérkép  

Adatábrázolás (6): 
tér-elemek magassága-
rányos – 3, tényleges– 3 

Adatábrázolás (3):  
mért  

Éghajlati diagram-rajzo-
lás (5): kézi – 4, össze-
hasonlítás – 1 

Földrajzi jellemzők 
ábrázolása – 3 

Adatábrázolás 
(4):digitális di-
agramkészítés 

Adatábrázolás (4): 
tematikus 

Térbeli  
tájékozódás 

Terepi útvonal (6): pontfelismerés – 2, térképi 
rögzítés – 2, útvonalleírás – 2 

Útvonalleírás (3): 
információk alapján  

Útvonalleírás (3): digitális technológiákkal  

Terepen (6): navigálás – 
3, iránytartás – 3 

Képzeleti navigálás (2)  
Útvonalváltozat kigon-
dolása (2) 

Okoskodás képzelt 
útvonalon (2) 

Gondolkodás képzeleti útvonalon (4) 

Menetrendhasználat 
(2): helyi  

Menetrendhasz-nálat 
(2): távolsági  

Menetrendhasználat 
(5): változó feltételek-
kel – 3, nemzetközi– 2 

Útvonaltervezés (7): feltétel-változtatással – 3, útitervkészítés 
– 2, közzététel – 2 

Kincskeresés (7): jelenségek – 2, égtájak – 2, 
keresőhálózat – 3 

Kincskeresés (6): 
koordinátarendszerrel – 
4, GPS-sel – 2 

 

Téri  
tervezés 

Helyszíntervrajz-készí-
tés (4): látrajz – 2, alap-
rajz – 2 

Helyszíntervrajz-
készítés (3): valós – 2, 
gondolati – 1 

Helyszín-átalakítás (5): 
modellezés – 2, 
helyszínépítés – 3 

Modellezés (4): 
tervrajzi – 2, 
gondolati – 2 

Modellezés (3) 
Cselekvési terv térátalakításra (2) 

 

3. táblázat. A térbeli intelligencia fejlesztési program minimálisan szükséges feladatelemeinek száma és időbeli elhelyezése 
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1.6. A fejlesztési program megvalósulását támogató módszerek és feladatok 
 
A téranalizálás képességének fejlesztése 
 
A téranalízis a tér alapvető értelmezését jelenti, és magában foglalja a térelemek és a tér 
egésze, valamint kapcsolataik felismerését és a téri nagyságrendekben való eligazodást is. A 
térelemek felismerése azt a képességet jelöli, hogy a valós tér tárgyait, objektumait, 
kisebb-nagyobb egységeit azonosítani tudjuk téri környezetében vagy onnan kiemelve a 
maga valóságában, akár valamilyen ábrázoláson (pl. fotókon, térképen, képzőművészeti 
alkotáson). 

 
Bármiféle térbeli tájékozódásnak ez az alapja, csakhogy különféle nehézségű feladatot jelent 
a tanulók számára. Az a legegyszerűbb feladathelyzet, amikor csupán fel kell ismerni a 
térelemet a valóságban (pl. terepen a jellegzetes sziklaalakzatot, a befoglalt forrást, a 
távvezetéket, a hagyás fát a legelőn; az iskolai környezetben a távolugrógödröt vagy az 
udvari vízcsapot, az ebédlőt), hiszen ebben az esetben a térelem a környezetével együtt 
tapasztalható (8. ábra).  
 

 

  
8. ábra. Különböző méretarányú képek eltérő léptékű térelemek felismeréséhez 

 
Az azonosítás vizuális észlelés esetén a legkönnyebb. Miután 5. osztályban a látvány alapján 
történő felismerés már sikeres, szükséges, hogy egyéb érzékszerveiket is használják a 
tanulók. Azonosítsák a térelemeket hallás, szaglás, tapintás vagy ízlelés alapján is (pl. a 
forrást a vízcsobogásból, az akácost júniusban a virágillatból, az agyagos lejtőt eső után a 
síkossága alapján, a málnabokrot a gyümölcse ízéből), hiszen a téri objektumok nem csupán 
vizuális megjelenésükkel jellemezhetők. A vizuális felismerés képességét erősíti, ha a tanulók 
a térelemeket nem teljes látványukban szemlélik, hanem csak az árnyékukat láthatják (pl. 
épület, fa, villanyoszlop, ember árnyéka) a 
befoglaló formájukat és térbeli helyzetüket érzékelhetik. Majd azt kérje tőlük a földrajztanár, 
hogy egy-egy jelről (pl. engedélyezés-tiltás vagy figyelmeztető jelről, logóról, térképjelről, 
KRESZ-tábláról) jusson eszükbe egy-egy természetes vagy mesterséges térelem, vagy épp 
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fordítva, egy-egy térelem szimbolikus jelentését (pl. közlekedési zebra, útszéli kereszt, 
kopjafa, kerítés) idézzék fel.  
 
A földrajzi tudás azonban nem csak fogalmakból áll, a térelemekhez jelenségek is kötődnek, 
ezért ezek kapcsolatára is vonatkozniuk kell a földrajzórai feladatoknak. Pl. -

 
 
A valóságban végzett asszociációs felidézés gyakorlata vezeti el a tanulókat a térképi 
felismerés sikeréhez. Ehhez először célszerű műholdfelvételeket használni, mert az nem 
szimbolikusan, hanem a maga valóságában ábrázolja a teret (igaz, olyan nézetből, amelyet a 
tanulók ritkán tapasztalhatnak), így a képeken látható alakok, körvonalak, területfoltok (pl. 
tavak, tengerparti részletek, folyók szakaszai) könnyebben összekapcsolhatók a térképi 
ábrázolással. Kezdetben (5. évfolyamon) a gyerekek a térképen is könnyen felismerhető, 
foltszerűen megjelenő dolgokat (pl. földrészeket, országokat, tavakat) keressenek, először 
egy-egy konkrétan megadott térképlapon, majd az egész atlaszban. Az első esetben az adott 
térképlapon való tájékozódás, a másodikban az atlaszban mint kiadványban való eligazodás a 
cél. A különböző méretarányú térképlapok használata és a térképi kivágatok nem a 
térképinek megfelelő tájolása izgalmas feladat elé állíthatja a tanulókat a regionális földrajzi 
tanulmányok idején. 8. osztályban ez a fejlesztési sor azzal zárulhat, hogy a tanulóknak a 
nagytájak körvonalas rajzát kell azonosítaniuk az atlasz domborzati térképe segítségével, 
ahol legfeljebb a térkép színezése jelenthet kapaszkodót számukra. 
 
E gyakorlatok során a térelemeket kiemeltük a környezetükből, ezáltal a térrel való 
összefüggésük nem érzékelhető. Márpedig a térben való gondolkodás egyik lényeges 
feltétele, hogy az egyes térelemeket és térrészeket a környezetükkel együtt szemléljék a 
tanulók. Ezt úgy érhetjük el, hogy az épp aktuális vizuális vagy megélt tapasztalati teret 
gondolatban kibővítjük. 
 
A terepen elképzeltetjük, hogy mi lehet pl. a hegyvonulat mögött, az erdő túloldalán, a 
templom mögött vagy a látóhatáron túl. Ugyanezt tesszük majd a képeken vagy rajzokon 
elénk táruló látvány esetében is, amikor folytatni kell a tanulóknak a képet vagy rajzot annak 
keretén túl (9. ábra). Ugyanezt a képességet kívánják az erre épülő térképbővítési feladatok, 
amelyekben a tanulóknak folytatniuk kell a térképrészlet rajzát annak keretein kívül. 
Ismeretlen domborzati vagy közigazgatási térképrészlet folytatása esetében a térkép látható 
tartalma alapján való topográfiai következtetés a lényeg, az ismert terület körvonalas 
térképrészletének kiegészítése pedig elsősorban a topográfiai tudás előhívásáért történik 
(10. ábra). Mindkét feladattípushoz jól használhatók a digitális földrajzatlaszok lapjai akár 
úgy, hogy a tanár kivetíti digitális táblán, és a tanulóknak azon kell folytatniuk a térrajzot, 
akár a kinyomtatott körvonalas térképrészleteket téve eléjük. 
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9. ábra. Tájrajz és kétféle folytatása tanulók által 

 

10. ábra. Szintvonalas tömbszelvény térbővítési 
feladathoz (forrás: http://www.geo.u-

szeged.hu/~laci/geoinfo-alapjai/ch03s03.html) 

11. ábra. Körvonalas térképrészlet 
térbővítési feladathoz 

 
A térelemek és a tér kapcsolatai a rész-egész probléma-felismerésen alapszanak. E képesség 
kialakulása érdekében a kisgyerekek végezzenek benne foglaltatási gyakorlatokat, pl. 
gyűjtsék össze szóban egy adott tér elemeit, tárgyait. Keressenek példákat arra, hogy egy téri 
objektum része egy másiknak, az pedig egy harmadiknak stb. (pl. a fa egy eleme az erdőnek, 
az erdő része a hegy lábánál húzódó síkvidéknek; a Millenniumi Emlékmű része a Hősök 
terének, az a VI. kerületnek, a kerület a fővárosnak, stb.). Nemcsak valóságos tér vagy annak 
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képe, rajza alapján gyakoroltatható ez, hanem szinte bármilyen ábrán (pl. egy országzászlón, 
egy struktúra-funkció típusú ábrán, egy szabad ábrán) (12. ábra) vagy térképen.  
 

 
12. ábra. A részletek felismerése az egészben – zászlók a norvég zászlóban 

 

 
13. ábra. Téri illesztések gyakorlására szolgáló puzzle  

 
Majd építsék fel a tanulók a teret kisebb-nagyobb részleteiből a puzzle kirakásához 
hasonlóan. A kirakós játék kezdetben legyen négyszögekkel vagy szabálytalan alakzatokkal 
feldarabolt, tehát nem a tér jellegzetességeihez igazodó mozaikok rendszere (13. ábra). 
Azonban az egyes térelemek azonosítása szempontjából hasznosabb, ha a tájak, országok 
stb. körvonalai alapján kell illeszteni egymáshoz azokat (pl. a Kárpát-medencevidék vagy 
Magyarország nagytájait, Európa országait, óceánokat, földrészeket), mégpedig a kevésbé 
jellemző tájelemtől a legjellemzőbb felé haladva, mintegy a nagy egészből indulva a speciális 
részletek felé haladva. A következő lépés pedig az lehet (a 6. évfolyam második felében), 
hogy az egyes térrészletek téren belüli elhelyezkedését rögzítsék tudatukban a tanulók. Erre 
kiválóan alkalmasak a körvonalas térképbe való illesztési feladatok (pl. 
https://itunes.apple.com/ch/app/africa-puzzle-map/id480559717?mt=8), illetve a memória 
kártyajáték, amelyben a lehetőleg a térelemek nagyságához igazított méretű darabokra 
vágott fénykép vagy térkép különböző információkat tartalmazó részleteit fokozatosan 
tárjuk fel (14-15. ábra).  
 

https://itunes.apple.com/ch/app/africa-puzzle-map/id480559717?mt=8
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14. ábra. Különböző földrajzi tartalmú képi részletek fokozatosan egyértelműbbé  

váló elemeinek feltárása   

 

 
15. ábra. Térképi részletek fokozatos feltárása 

 
A rész-egész kapcsolat magában foglalja a térelemek térhez való kapcsolását is. A kiragadott 
térelemekkel kapcsolatban a tanulók először fogalmazzák meg, hogy mely környezethez 
tartoznak (16. ábra), majd később helyezzék el a megfelelő térben a terepasztali modellen 
(pl. a távvezetéket a tájon, 17. ábra). Ezt követően építsék meg homokasztalon egy 
objektum, tereptárgy környezetét (pl. egy gémeskút köré pusztát, egy vadetető köré 
hegyvidéki erdőt, egy hajó köré tengerpartot). E fejlesztési feladatsor azzal zárul az általános 
iskola végén, hogy át kell tervezniük a tereptárgy környezetét különböző feltételeknek 
megfelelően (pl. erdőtelepítés után a gyerektábort, árvízveszélyessé vált síkvidéken az új 
falurészt), vagy ki kell cserélni a tereptárgyat egy másikra a környezetben (pl. a széntüzelésű 
hőerőművet a térség energiakorszerűsítése után, a menekülttábort a regionális konfliktus 
megszűnése után).  
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16. ábra. A térrészlet kivágásával és a méretaránnyal hogyan változik a felismerhetőség? 

 

 
17. ábra. Terepasztali modell a térelemek tájban való elhelyezésére 

 
A térelemek és a tér egésze kapcsolatának értelmezését olyan gondolatjátékok is segíthetik, 
amelyben a tanulók arra keresik a választ, hogy miért nem mindegy, hol és hogyan 
helyezkedik el egy térelem vagy a tér egésze). A gondolatjátékokra adott válaszokat 
bizonyítani vagy ellenőrizni is kell. Erre kiválóan alkalmas a terepasztali modellezés. 
 
A tér méretek nélkül nem értelmezhető, ugyanakkor az átlagos ember (hát még a gyerek!) 
méretérzékelése nagyon ingatag, csak a közvetlen tapasztalati térben megbízható, de ott is 
esetleges. Számtalan szubjektív elemet foglal magában, döntően attól függ, hogy volt-e már 
jelentősége a méretnek az egyén számára valamely téri probléma megoldásában. Ezért is 
elengedhetetlen, hogy a méretfogalmak fejlesztése a személyes térhez kapcsolódóan 
induljon. Ennek érdekében 5-6. évfolyamon a méretbecsléseket a tér jellegzetes elemeire, 
tárgyaira vonatkoztassuk (pl. Milyen magas a távvezetékoszlop, a jegenyenyárfa, 10 
emeletes panelház? Milyen hosszú egy autóbusz, vasúti kocsi, az út az iskola és a lakásod 
között? Milyen mély a közművezetéknek ásott árok? Milyen vastag a patak jege?). A 
becslést, amikor csak lehetséges, mérésnek kell követnie, nem elég, ha a tanár közli a helyes 
választ, mert az nem rögzül. Mérjék le a tanulók a távolságot mérőszalaggal pl. a 
tanteremben vagy az iskolaudvaron, lépjék le az iskola környékén, a buszmegállóban, mérjék 
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meg vonalzóval a patak jegének vastagságát. Nehezebb a helyzet a területméretekkel (pl. a 
tanterem, sportpálya, játszótér területével) kapcsolatban, hiszen ott számításra is szükség 
van. A becsült és mért értékek csak akkor jelentenek valamit a tanulók számára, ha tudják 
azokat viszonyítani egymáshoz vagy más ismert méretekhez. Ezért nagyságrendi 
viszonyításokat kell végezniük. A „hányszor fér el benne?” gondolatjátékok során 
magasságokat is hasonlítsanak valamely ismerős térelem magasságához (pl. a Keopsz-
piramis magasságát a Gellért-hegyéhez, ami azért is érdekes feladathelyzet, mert a 
domborzati térképről a Gellért-hegynek csak a tengerszint feletti magassága olvasható le, 
ami adat nem vethető össze a piramis tényleges magassági értékével). Területek esetében 
ne csak számítással, hanem foltmódszerrel is dolgozzanak, hogy a méretkülönbségek 
vizuálisan rögzüljenek (pl. Balaton papírból kivágott területfoltjaival fedjék le a méretarányos 
Fekete-tengert, Magyarországéval Oroszországot, az India-óceánéval a Csendes-óceánt)! A 
kozmikus nagyságrendek értelmezése középiskolai feladat. 
 
A térbeli méretek viszonyítása során is szükséges a sorba rendezés. Pl. az 5. osztályosok 
állítsák tornasorba a térelemeket (pl. előbb a lakóhely jellegzetes építményeit, majd 
távolabbi létesítményeket: a visegrádi

közép- és a magashegys
fogalmi képzet kialakulását.) A 6. osztályosok képezzenek területnagysági ranglistákat (pl. a 
földrészekből, az európai országokból, a magyarországi megyékből vagy nagytájakból). A 7. 
osztályosok pedig már képesek arra, hogy nagyságrendi halmazokba rendezzék a 
térelemeket (pl. kozmikus, földi, kontinentális, regionális és helyi lépték).   
 
A térbeli relációfelismerés és a képzeleti forgatás képességének fejlesztése 
 
A térbeli relációk felismerése azt a képességet jelenti, amely lehetővé teszi, hogy a 
különböző szögekből látott tárgyakat azonosítsuk vagy felismerjük akkor is, ha közben 
elforgatták, illetve hogy magunk is el tudjuk forgatni azokat. Ez a térben való eligazodás 
egyik alapfeltétele, hiszen segítségével fel tudjuk ismerni a környezet különböző térelemeit, 
bármilyen helyzetben, nézetben is lássuk azokat. 
 
Ezt a részképességet gyakorolják a tanulók hagyományosan 3-4. osztályban 
környezetismeret órán, amikor különböző nézetekből körülrajzolnak egy tárgyat, 
matematikaórán pedig különböző tárgyakat szemlélnek eltérő nézetekből. A 
természetismeret órákon először célszerű egyes térelemeket, majd térrészleteket 
felismertetni különböző nézetekből. Előbb az ismert térből kiemelt kisebb térelemek 
kerüljenek eléjük (pl. kvarckristály, fenyőtoboz, szemétgyűjtő edény), mert azokról lehetnek 
„belátható” érzéki tapasztalataik, majd a tér egyre nagyobb, tágabb részleteit (pl. az 
iskolaudvart, a faluközpontban álló emlékművet, a határban lévő mezővédő erdősávot) 
többféle nézetből készült képekről ismerjék fel. A 6. évfolyam végén a tanulók már a 
számukra ismeretlen világ képei alapján is végezhetnek azonosítási gyakorlatokat. Később a 
7-8. évfolyamos földrajzórákon rendszeresen szükséges ilyen felismeréseket végezni a helyes 
fogalmi képzetek kialakulása érdekében. A tanár vetítsen ki különböző nézetekben ábrázoló 
képeket (pl. felülnézeti, perspektivikus nézeti vagy a táj közepéről készült, stb.) egy 
tájtípusról (pl. az esőerdőről, a karsztvidékről) vagy egy településről (pl. hegyi tanyáról, 
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oázistól, teraszosan művelt földekről), és a tanulók rendezzék bentről kifelé vagy lentről 
felfelé haladó sorba azokat (18. ábra). Középiskolában pedig gyűjtsenek képeket az 
internetről egy-egy térbeli földrajzi fogalomról (pl. ciklonról, hegyvidékről, menekülttáborról) 
vagy jelenségről (pl. jégesőről, szikesedésről, árvízről), majd a lementett képeket rendezzék 
mappákba nézetük szerint (19. ábra). Amikor halmazba sorolják a képeket, fejlődik 
rendszerezési képességük, amivel a térbeli relációk felfogása válik eredményesebbé.  
 

 
18. ábra. Fenyőerdei képek térbeli sorbarendezéshez 

 

         

       
19. ábra. Milyennek látjuk a földrajzi jelenségeket különböző nézetekből és technikákkal? 

 
A térbeli relációfelismerésre épül a képzeleti forgatás, amely során a két- vagy 
háromdimenziós tárgyat képzeletben elforgatjuk, leképezzük, így közben megváltozik az 
objektum térbeli viszonya.  
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Kezdetben (5-6. évfolyamon) elképzelik a tanulók, hogy milyennek látják majd a jól ismert 
tárgyakat, ha elforgatják vagy máshonnan nézik azokat, majd kevésbé ismert tárgyakkal is 
elvégzik ezeket a gondolatkísérleteket. Annak érdekében, hogy könnyebb legyen a képzeleti 
forgatás, rajzoljanak körül különböző nézeteknek megfelelően elhelyezett tárgyakat. Ezen a 
műveleten alapszik az alaprajzkészítés. Amikor egy tárgyról alaprajzot készítünk, 
körülrajzoljuk, de ha ezt nem tehetjük (pl. mérete miatt), akkor arra kényszerülünk, hogy a 
perspektivikus látképet, a valósághű fotót gondolatunkban a térből a síkba fordítsuk. A valós 
tér vagy elemei felülnézeti körvonalas ábrázolásának, az alaprajznak a fogalmával 3-4. 
évfolyamban megismerkednek a tanulók. A térképi ábrázolás megértése és alkalmazása csak 
akkor lehet sikeres, ha az alaprajz készítésének módszereiben (körülrajzolással, viszonyított 
kisebbítéssel, méréses kisebbítéssel) jártasságra tettek szert. Ennek érdekében gyakorolniuk 
kell a különböző méretű és jellegű tárgyak, térelemek (pl. tölgylevél, kavics, csigaház, 
iskolapad, szék) és alaprajzuk azonosítását. Mivel a valóság és a képi ábrázolása között a 
statikus valós modellek teremtenek kapcsolatot, a valóságelemek után tereptárgyak (pl. 
vulkáni kúp, folyóvölgy) modelljeit és alaprajzukat célszerű összekapcsoltatni. Ezt követően 
kerülhet sor a képeken látható terek és alaprajzuk összekötésére, de ezt is fokozatosan, 
egyre nagyobb térrészletek képével kell gyakorolni. Tapasztalataim szerint legalább öt 
összekapcsolásra van szükség ahhoz, hogy a gyerekek kezdjék érteni a lényegét. Ezekben a 
feladatokban a ráérzéses azonosítás után fokozatosan a tudatos felismerés szintjére kell 
eljuttatni a tanulókat. Ezért minden feladatmegoldás során azonosítani szükséges a valós tér 
és a leképezések minden elemét. Nevezzék meg a tanulók a képen látható objektumokat és 
feliratozzák az alaprajzon.  
 
Amikor már nagy biztonsággal képesek azonosítani a téri képeket az alaprajzukkal, akkor 
egyszerűbb térrészletek látványának (a valóság híján fényképének) memorizálását követően 
készítsenek mentális alaprajzokat azokról. Két-három példa után az egyszerű és ismert 
tereket képesek helyesen ábrázolni 6. osztályban, de az ismeretlen terekkel kapcsolatban – 
folyamatos gyakorlás mellett is – csak az általános iskola vége felé várhatunk sikeres 
megoldásokat. Ez a fejlesztési folyamat 14-15 éves korban kiteljesedhet az egyszerű 
animáció alapján történő alaprajzkészítéssel. Ebben az esetben már az objektum mozgástól 
való függetlenítésén van a hangsúly. Az animációk e tekintetben azért értékesek, mert 
azokon a forgatás folyamatát, s közben a tárgy képének változását is követhetik a tanulók, 
nem csak a végeredménnyel szembesülnek. Pl. a hold- és a napfogyatkozás folyamata, annak 
minden pillanata bármilyen nézetben tanulmányozható, ugyanakkor egy elkülönített 
képernyőrészben a valóságos látvánnyal is összekapcsolható. A valóságos folyamat látványa 
más animált modellek esetében különböző nézetek bemutatásával is megvalósítható, amit 
külön funkciógombok szolgálnak.  
 
A térbeli észlelés és a képzeleti mozgatás képességének fejlesztése 
 
A térbeli észlelés a vízszintes és a függőleges azonosításának (pl. előtt-mögött, alatt-felett), a 
képzeletbeli mozgatás pedig a saját helyzethez viszonyított helyzet (pl. jobbra-balra) 
felismerésének a képessége. 
 
Mindkettő téri képességöszetevő szükséges a helymeghatározáshoz, elsősorban a 
viszonylagos fekvés megfogalmazásához, azt készíti elő az alsó tagozatos környezetismeret, 
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majd az 5-6. évfolyamos természetismeret órákon. A bal-jobb irányok megkülönböztetési 
képességének már alsó tagozatban ki kell alakulnia, de a tapasztalatok szerint még 
felnőttkorban is előfordul a bizonytalansága. Ezért még sokáig gyakorolni kell, pl. a Nap napi 
járása alapján történő égtáj-megállapításkor az „előttem van észak, hátam mögött dél, balra 
a Nap nyugszik, jobbra pedig kél” versike alkalmazása során a ’ha észak felé tekintek’ feltétel 
hangsúlyozásával, illetve a folyók folyásiránynak megfelelő jobb és bal partja esetében. (A 
saját testhez viszonyított jobbra-balra felcserélésének problémája később a térképen a 
kezdő hosszúsági körhöz viszonyított kelet-nyugat felcserélésében folytatódik.) A 
képzeletbeli mozgatás képességének fejlesztését szolgálják azok a feladatok, amelyekben az 
egyik helyről a másikra való eljutást gyakorolják a tanulók. A számítógépes „Movelex” 
feladatgenerátor pl. arra ad lehetőséget, hogy az irányító tanuló megírja a csevegő sorba, 
merre menjen az autóval a másik gyerek (a cselekvő), aki nyugtázza és végrehajtja az 
utasítást, azután pedig ő ad újabb utasítást. A program és a módszer a földrajzórákon a 
szemléleti térképolvasást fejlesztő gyakorlatokban is kiválóan alkalmazható, ha kijelöljük az 
északi irányt, és a szubjektív irányokat égtájakra cseréljük.  
 
A vízszintes-függőleges térbeli viszony felismerése is alsó tagozatban alapozódik az előttem-
mögöttem és az alattam-fölöttem relációkban, de 5. évfolyamon mélyíteni szükséges 
különböző életszerű feladathelyzetek során (pl. az áruk helye az üzlet polcain, a járművek 
helyzete az utcán és a parkolóházban, a madarak az erdőben). Ezután teljesedhet ki ez a 
részképesség térbeli sorképzésekben, amelyekben a tanulóknak ismert környezeti elemeket 
kell rendezniük előbb a vízszintes síkban (pl. rövid leírásuk alapján az iskolától távolodó 
sorrendben), később függőleges síkokban (pl. hogyan következnek a térelemek a hegyen 
felfelé haladva). A vízszintes és a függőleges helyzet felmérésén alapszanak számítógépes 
online és okos mobiltelefonokra letöltött játékok százai is (pl. a népszerű Angry Birds csúzlis 
akcióiban a távolság és a magasság becslése alapján nagyobb pontértékű, pontosabb találat 
érhető el). Nehezebb a feladat akkor, ha a tanulóknak a távolságot és a nézetváltozást is 
figyelembe véve kell sorba rendezni a síkban elhelyezkedő térelemeket (20. ábra).  
 

 
20. ábra. Nézőpontváltásokkal készült képsor a vízszintes síkban elhelyezkedő térrészletek  

a közelitől a távoli felé haladó sorba rendezéséhez 
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A téri észlelés képessége jelenségek, tevékenységek térbeli azonosításakor is fejleszthető. Pl. 
a tanulók sétát tesznek a környéken, és rögzítik a különféle hangokat a mobiltelefon 
hangfelvétel funkciójával, majd próbálják beazonosítani a hallott hangokat valamely digitális 
hangtár anyagának felhasználásával. Készítsenek  helyszínen vagy töltsenek le felismerésre is 
alkalmas képeket a hangforrásokról, majd a hang- és képfájloknak a településkép (pl. 
ortofotó) vagy a térképvázlat megfelelő részére illesztésével készítsenek prezentációs oldalt 
(pl. a PowerPoint vagy a Paint program Gif Animátora segítségével). Ebben a feladatban 
tehát a tanulók képre vitték a függőleges, és térképre vitték a vízszintes térbeli viszonyokat. 
(Míg a tanulók az alatt-fölött és az előtt-mögött irányokat ritkán tévesztik el, a térképen 
gyakori a tévesztés az észak-dél irány esetében. További problémát jelent a térképi „fent” és 
„lent”fogalmak használata az égtáji megnevezés helyett.) 
 
A vízszintes és a függőleges sorképzések időszakában érdemes a tanulókkal felismertetni a 
médiumokból származó valótlan téri relációkat, és értelmeztetni azok lehetetlenségét (pl. 
repülő Superman, Pókember, a Táncoló talpak pingvinje). A későbbiekben azon van a 
hangsúly, hogy különböző jellegű információk (szöveges, hangi, képi, adatszerű, térképi) 
alapján képezzenek térbeli sorokat (pl. nagytájak, települések sorrendjét egy földrészen át 
egy irányban térkép segítségével). A középiskolás tanulóknak pedig arra kell példákat 
gyűjteniük, hogy az egyes eszközök milyen jellegű információkat milyen módszerekkel 
közölhetnek a térről. Ebben az életkorban képesek a tanulók összekapcsolni gondolatilag a 
vízszintes és a függőleges téri globális rendszereket (pl. a tengeri vízkörzés mélykörzését és a 
tengeráramlásokat, a légkörzési rendszer áramlási celláit és a szeleket, a felszín alatt 
függőlegesen rendeződő vonalas infrastruktúra-elemeket), így célszerű ezeket modelleztetni.  

 
A vizualizáció fejlesztése 

 
A vizualizáció egy objektum vagy a tér mentális képének megalkotását és leképezését 
foglalja magában, tulajdonképpen a „lelki szemeinkkel” készülő ábrázolás, ami megmutatja, 
hogy mi van a fejünkben a térről. 
 

A tér mentális képének lerajzolása kettős céllal történik: részben a téri képesség, részben az 
információértés, az információból való lényegkiemelés képességének fejlesztéséért. Először 
célszerű a tanulókkal egy fogalomról alkotott képzeteiket ábrázoltatni rajzban vagy az 
internetről letöltött képek, rajzelemek segítségével, pl. megjelenítik egy téri objektum vagy 
táj, város, ország tartalmi jellemzőit a névbetűiben. Később (6. osztályban) képesítsenek téri 
folyamatot, amely során lényegkiemelés történik, a folyamatot részfolyamataira vagy 
legfontosabb összetevőire bontják, és azokat ábrázolják, majd a rajzmozaikokat rendezik a 
folyamat vagy a tér logikája szerint. Pl. a víz körforgásának lényegét egy irodalmi 
szemelvényből (Zelk Zoltán: Párácska) bontják ki és képregényként rajzolják meg 
(tulajdonképpen folyamat mozaik ábrát készítenek). A kontinensföldrajzi tanulmányokhoz 
kapcsolva 7-8. évfolyamon a regionális téri összefüggések (pl. éghajlat – talaj – társadalmi 
fejlettség – gazdálkodás – környezetkárosodás egy tájon, egy térségben) vizualizációját kell 
gyakoroltatni régiókról, városokról képmontázs készítésével (21. ábra) vagy tájakról 
bőségkosár, országokról országtál összeállításával, amibe beleteszik az összefüggések 
elemeit szimbolizáló tárgyakat. Amikor bemutatják az alkotásukat, csak az összefüggés 
logikája szerint haladhatnak, 22. ábrán látható mediterrán bőségkosárból pl. a napszemüveg 
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(forró nyár jelképe) – szőlő – bor, vagy a napszemüveg –  tenger –  idegenforgalom – hajó, 
stb. sorrendben vehetnek ki tárgyakat. Ilyen feladatkörnyezetek után középiskolában viszont 
a tanulók a globális téri folyamatokat és összefüggéseket (pl. a globális függőségi 
rendszerek és a különböző terek adta adottságok eltérő felhasználása) is képesek képesíteni. 

 

 
21. ábra. Képmontázs Norvégiáról (8. osztályos lány) 

 

 
22. ábra. Mediterrán táj bőségkosara 

 
A térelemek, illetve azok térbeli helyzete megfigyelésének elméletileg a közvetlen 
tapasztalati térből kellene kiindulnia, azonban kisgyermekkorban könnyebb a 
fantáziavilághoz kötve egy mese, történet, vers vagy leírás alapján. Az 5. osztályosok 
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rajzolják le, milyennek képzelik a mesebeli térelemeket (pl. az égig érő fát, a csodamalmot, a 
kerekerdőt, a tündérkertet), és keressenek hozzájuk valós analógiákat. Majd rajzolják le a 
mesebeli helyeket (pl. az Óperenciás-tengert, a Hetedhét országot, az Üveghegyet vagy a 
Százholdas Pagonyt), amelyekben el is helyezhetik az előzőekben lerajzolt térelemeket. Így 
egyre tudatosabban kapcsolódik össze gondolatvilágukban a virtuális és a valós tér. Majd ha 
ezután egy közismert mese (pl. A három kismalac, Jancsi és Juliska, A világot megkerülő 
legény) mentális térrajzát készítik el a gyerekek, a térben is helyükre kerülnek a tárgyak. Az a 
lényeg, hogy minden térelem megjelenjen a helyszínrajzon, amelynek jelentősége van a 
történet szempontjából, és azok egymáshoz képest megfelelően helyezkedjenek el. 
Előfordulhat, hogy a történet szempontjából a méreteknek is jelentőségük van (pl. hétnapi 
járóföld, hétmérföldes csizma, Kisgömböc). Lerajzolhatják a tanulók a szakácskönyvi recept 
alapján készült ételt (pl. a paprikás krumplit, a tarhonyás lecsót) vagy a mesében elhangzók 
alapján a kőlevest, ekkor a hangsúly a megfelelő alkotók arányának és egymáshoz való 
elhelyezésének az ábrázolásán van. Ha azt rajzolják, hogy mely nyersanyagokat kell 
kikészíteni a konyhaasztalra az étel elkészítése előtt, akkor a térbeli elhelyezésen kívül a 
mennyiségek ábrázolásának problémájába is ütköznek. Amikor pedig az ételkészítéshez 
szükséges eszközöket rajzolják le a térben, az értő szövegolvasást gyakorolják (hisz a 
receptben olvasható tevékenységből kell következhetni a szükséges eszközökre). Akár azt is 
ábrázolhatják, hogy mit kell a bevásárlókosarunkba tenni, amikor megvásároljuk a 
hozzávalókat.  
 
A képzeleti tér ábrázolását követi a valós tér megfigyelése és a szerzett tapasztalatok 
ábrázolása. A helyes téri képzetek kialakulásának alapját a tárgyak, objektumok és a térbeli 
rendszerek képi megjelenítése adja. Kifejlesztése érdekében a tanulók már az alsóbb 
évfolyamokon térrajzokon (helyszínrajz, művészeti nevelésben látrajz) mutatják be a 
megtapasztalt valóságos teret (pl. az iskola környékét) vagy az elképzelt világot (pl. egy mese 
helyszínét vagy egy fiktív teret). Azután készítsenek térképvázlatszerű ábrázolásokat az 
általuk ismert környezetről (pl. a tanteremről, otthoni szobáról), olyan helyekről, amelyekhez 
tapasztalatok kötődnek, amelyben tevékenykedtek és eközben pozitív élményeket éltek át, 
tehát a motivált cselekvésre emlékezés hívja elő az elraktározott téri képzetet.  
 
Majd a tapasztalatokkal szerzett tudás rögzítésére irányulnak a feladatok. Útvonalrajz- és 
menetvázlat készítése közben a gyerekek fokozatosan megismerik a térképi ábrázolás 
feltételeit, követelményeit. Útvonalrajzon információt közölnek a tér azon elemeiről és 
összefüggéseiről, amelyek segítségével eljuthatnak az egyik helyről a másikra, tehát a téri 
lényeg kiemelését és annak mindenki számára érthető kifejezését sajátítják el. 
Menetvázlaton viszont bejárt útvonalat rögzítenek, térképvázlatuk a tér egészének 
értelmezését segíti elő azáltal, hogy a kiválogatott környezeti elemeket leegyszerűsítve 
ábrázolja, csak azokat tünteti fel, amelyek az eligazodás miatt fontosak a terepen mozgók 
számára. A térre vonatkozó információkat (pl. a bejárt útvonalat,  a terep főbb elemeit és 
objektumait, a menetirányt, az egyes útvonalszakaszok megtételének időtartamát, azokat a 
helyeket, amelyeken valamit megfigyeltek, cselekedtek) térképvázlati jelekkel ábrázolják és 
megnevezésekkel látják el. Végül egy adott téri célpont elérési lehetőségeit bemutató 
útvonalvázlatot terveznek. Így fokozatosan alakul ki a tanulók fejében a térkép funkcionális 
fogalma, és deduktív logikával a valóságban szerzett tapasztalatokra, információkra épülő 
térképszerű ábrázolások készítésén keresztül eljutnak a kódolt téri információk 
megfejtéséhez, vagyis a térképolvasáshoz.  
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A valós teret a tanítás-tanulás folyamatában gyakran annak képe helyettesíti. A kép alapján 
történő vizuális térképrajzolásnak az a lényege, hogy a tanulók alaposan figyeljenek meg egy 
állóképet (pl. egy festmény reprodukcióját, egy tájról vagy településrészről készült 
fényképet), és minél jobban véssék emlékezetükbe az egészet és a részek egymáshoz való 
viszonyát. Majd miután már nem szemlélik a képet, próbálják meg pontosan felidézni és 
lerajzolni a látottakat. Vizuális térképet (helyszínrajzot) vagy útvonalrajzot ne csak vizuális 
élmények, hanem hangok alapján is készítsenek a tanulók! A hanginformációk 
vonatkozhatnak a tér egészére (pl. a partra csapódó hullámok, a nyüzsgő emberek és az 
élőlények hangja alapján a tengerpartra képzelik magukat), egy tér eltérő jellegű részleteire 
(pl. jellemző tevékenységek hangjai alapján megnevezik a városöveket) és egy útvonal egyes 
térelemeire (pl. a tanyaudvar rajzán a háziállatok hangja alapján rajzolják meg a bejárt utat).  
 
A vizualizáció tágabb értelemben az adatok ábrázolását is magában foglalja, hiszen adatok 
grafikus és diagramos ábrázolásakor, összehasonlításakor a mennyiségekről alkotott 
képzetek leképezése történik. Először 5. osztályban ábrázolják a tanulók a közvetlen 
térelemeket úgy, hogy érzékeltessék azok viszonylagosságát. Rajzolják le az egyes 
térelemeket magasságarányosan (pl. jegenyenyárfát, játszótéri hintát, templomot, lakótelepi 
panelházat, távvezetékoszlopot), vagy a földrészek területét hasonlítsák a gyümölcsök 
méretéhez. Ezután kerülhet sor a tényleges adatok (pl. hosszúság-, távolság-, magasság- és 
területadatok) ábrázolására méretskálákkal. 6. osztályban előbb egyedi adatokat, majd 
adatsorokat ábrázolnak koordinátarendszerben, és a mérési gyakorlatokhoz kapcsolódóan 
saját mérésekből származó adatsorokat (pl. az egy nap során mért hőmérsékleti adatokat, 
heti csapadékértékeket, vízsebességi és meder-keresztmetszeti adatokat) is ábrázoljanak.  
 

      
Ezekben az ábrázolásokban szerzett jártasság vezethet el a hagyományos típusú éghajlati 
diagramok készítéséhez 7. osztályban. Kézzel való rajzolásuk egyben a diagramolvasási 
készség kialakulásának is alapfeltétele. Amikor ezt már birtokolják a tanulók, középiskolában 
készíthetnek digitálisan is diagramokat klímadiagramkészítő program segítségével. Igaz, nem 
a hazai közoktatásban használt, hanem a Walter-Lieth-féle diagramot készíti, de az 
adatbevitel éppúgy gyakoroltatható vele, mint a diagramolvasás, hiszen értelmezési 
útmutatója is van. Mivel a tanulók a médiumokban, az ismeretterjesztő és szaktudományos 
irodalomban leggyakrabban már ezzel az ábrázolással találkoznak, fontos, hogy megismerjék 
és össze is hasonlítsák a kétféle ábrázolásmódot és azok információtartalmát. Az egyéb 
földrajzi adatok ábrázolási képessége optimálisan 13-14 éves korban alakul ki. A statisztikai 
adatokkal való bánást sajátítják el a tanulók, amikor adatokat gyűjtenek az internetről (pl. 
különböző típusú országadatokat a CIA évkönyvéből, élelmezéssel, mezőgazdasági 
termeléssel, környezeti állapottal kapcsolatban a FAO, a WHO adattárából), térben rendezik 
(pl. Excel-program segítségével), majd a térbeli tematikus adatsorokból különböző típusú 
diagramokat készítenek. 
 
A térbeli tájékozódás fejlesztése  
 
A téri képesség legösszetettebb eleme a térbeli tájékozódás, ami a térbeli elrendezés 
vizuális felfogását és felhasználását foglalja magában a valós vagy a képzeleti térben. 
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A térbeli tájékozódás feltételezi szinte az összes többi térbeli képességösszetevő meglétét és 
legalább jártasság szintű működését. A teret ekkor már összetett gondolkodási folyamat 
során fogjuk fel, szinte belülről vizsgáljuk hasonlóan ahhoz, mint amikor egy labirintusból 
okoskodással vagy magának a labirintusnak a kisebb-nagyobb mérvű átalakításával 
próbálunk kijutni. A téri gondolkodás útvonalakhoz vagy téri pontokhoz, helyekhez 
kapcsolódik. Ahhoz, hogy a tanulók legyenek képesek bejárni képzeletben is útvonalakat, 
hosszú tanulási folyamat vezet. Egyszerű navigációs gyakorlatokkal kezdődik 
kisgyermekkorban, tanulmányi kiránduláson könnyen elsajátítják a tanulók a navigálás mint 
tanulási játék lényegét. Miközben utaznak a vonaton, nézik a tájat és követik az útvonalat a 
térképen. Leolvassák pl. a vasúti megálló táblájáról a hely nevét, és beazonosítják a 
térképen, megfogalmazzák egyszerűen, hogy milyen a környék (pl. szántóföldek veszik 
körbe, balra egy folyó kanyarog, beépített területen van a vasútállomás), és a jellemző 
térelemeket a térképen is megkeresik. Vagy éppen fordítva, leolvassák a térképről, hogy mi 
lesz a következő állomás, és a jelrendszer alapján megfogalmazzák, milyen a környéke, majd 
amikor odaér a vonat, „leellenőrzik”. Menet közben időnként leolvassák, hogy milyen égtáj 
irányában haladnak, ismerős útvonal esetén pedig megfogalmazzák, hogy milyen irányban 
van ez vagy az a hely, ahol már jártak, amihez élményük fűződik. Navigálni autóban is lehet, 
pl. amikor a szülő ül a gépkocsi volánjánál, a gyermek pedig követi az útvonalat a térképen. 
Még érdekesebb, ha ő ad utasításokat, hogy merre menjen az autó a kívánt cél elérése 
érdekében (pl. előbb egyenesen előre, majd az első keresztutcán balra; a falu végét jelző 
táblánál balra Bajna felé). Amikor a valós terepi útvonalhoz kötődő irányításban már van 
jártasságuk a tanulóknak, képzeletben is végezzenek hasonló feladatokat egy-egy 
meghatározott célpont elérésére az ismert térben, kezdetben csak olyan útvonalakon, 
amelyeknek nincsenek alternatíváik. Majd 7. osztálytól épp ellenkező a cél, a tanulóknak kell 
útvonalváltozatokat kigondolni. A következő évfolyamban már az ismeretlen térben kell 
gondolkodniuk, útvonalváltozatokat kigondolniuk különböző feltételeknek vagy céloknak 
megfelelően (pl. útvonalválasztás egy gasztronómiai kiránduláshoz a Dunántúlra, az 
érdeklődési körükbe eső múzeumok látogatásához Budapesten a Múzeumok Éjszakáján, 
vagy hegyvidéki kiránduláshoz különböző erőnlétű tanulókkal). Ezekben a feladatokban a 
tanulóknak gondolkodniuk kell az adott térben, mozgósítani kell ismereteiket vagy épp 
kiegészíteni azokat, ugyanakkor már tervezési feladatokat kell megvalósítaniuk.  
 
A térbeli tájékozódással kapcsolatban talán az útvonaltervezés legmagasabb szintű iskolai 
tevékenység. A turistaútvonalak tervezésének alapját a turistatérképen végzett 
iránytartásos feladatok jelentik. Már az alapkészségfejlesztés időszakában megtanulják a 
gyerekek, hogyan lehet természeti jelenségekkel és iránytűvel, tájolóval meghatározott 
irányban haladni a terepen. 7. évfolyamtól már inkább GPS-t használó feladatokat adjunk! Pl. 
az útpontok funkció alkalmazásával a tanulók tudnak a terepen célirányban haladni, illetve 
track-ek segítségével megadott útvonalat bejárni, vagy bejárt útvonalukat rögzíteni. A GPS 
TrackMaker és Garmin MapSource programok segítségével a tanulók fel is tölthetnek 
térképeket, aktuális térképrészleteket a számítógépükre (vagy közvetlenül a GPS-ükre), hogy 
megtervezzék a lehetséges útvonalakat. Sőt még terepprofilt is készíthetnek vele a 
terepbejárási nehézségek, szintkülönbségek megállapítása érdekében. A GPS-t használó 
feladatok közül a kincskeresés a legizgalmasabb. A geocaching mintájára – vagy akár abba 
bekapcsolódva is – a tanár eldughat egy apróbb „kincset” rejtő dobozt valamely iskolához 
közeli helyen, és megadja annak GPS-koordinátáit, esetleg e-mailben küldi meg a 
tanulóknak, nekik pedig meg kell találniuk az adatok alapján a rejtekhelyet. A feladat 
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csoportokban, versenyszerűen is megoldható, többször, módosított feltételekkel (pl. a 
dobozban újabb hely adata található) ismételhető. Ahhoz, hogy a különböző feltételeknek 
megfelelő útvonaltervek szülessenek, menetrendeket is használniuk kell a tanulóknak.  
 
Míg korábban a nyomtatott menetrendek olvasásának elsajátítását írták elő a 
környezetismeret- és földrajztantervek, ma általánosabban fogalmaznak, 
menetrendhasználatról beszélnek, ami magában foglalja a hagyományos (papíralapú) és az 
interneten elérhető közlekedési menetrendek kezelését, illetve a digitális útvonaltervezést 
is. Fontos, hogy a tanulók találkozzanak hagyományos menetrendekkel is, hiszen azok 
olvasását nemcsak praktikumuk miatt kell elsajátítani, hanem adatkezelési technikát is 
tanulnak vele. Ezért is először (5. osztályban) egyszerű menetrendeket kell használni (pl. 
helyi buszmenetrendeket, melyek feltüntetik a megállókat és a járatindulások-érkezések 
időpontját vagy a menetidőket is. A helyközi járatok menetrendjei az abban való 
tájékozódás, a jelrendszerek értelmezése miatt érdekesek számunkra. A 7-8. évfolyamon 
valamely nagyvárosi közlekedéstervező program lehetőséget ad az utazási feltételek 
változtatására, ezáltal az alternatívákban való gondolkodás fejlesztésére, sőt, a vonalas 
aránymérték használatával a távolságbecslések és leolvasások gyakorlására is. A 
középiskolában már programokkal összekapcsolt utazási tervet kell készíteniük a tanulóknak, 
illetve utazási tapasztalataikat, az információkat az adott helyhez kell kapcsolni, térképen 
kell rögzíteni (pl. a Google Maps program segítségével). Az útvonaltervek kidolgozása a téri 
és időtényezők mellett egyéb feltételek (pl. időjárás, társadalmi helyzetek, aktuális 
események) figyelembe vételét is igényli, amihez a középiskolások világhálós információkat 
használjanak. Pl. megtudhatják a kéthetes időjárás-előrejelző honlap pollenjelentéséből, 
hogy az adott időpontban az egyes országrészekben, városokban, útvonalakon melyik 
növényfaj virágpora jelenthet veszélyeztetettséget, és a weblapról szerzett információt 
mobiltelefonos vagy internetes csetelésben oszthatják meg egymással. Ez azért jó, mert 
feladatvégzést a csetelés dokumentációja (naplózás) alapján a tanár később értékelni is 
tudja. Máskor pl. az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján csoportokban figyeljék az 
időjárási térképeket. Minden csoport más tematikus térképet (radar-, műhold-, 
hőmérsékleti, UV-sugárzási és veszélytérképet), illetve égképet használjon, és a megismert 
adatokból következtessenek, fogalmazzanak meg területi összehasonlításokat, amelyeket 
vitassanak meg egymással online videokonferencián pl. a Skype ingyenes internetes 
kommunikációs rendszer segítségével.  
 
Az útvonaltervezés persze csak része a különböző célú programok, útitervek 
összeállításának. Az útiterv-készítési feladat lényege egy térben tett séta, kirándulás, utazás 
megtervezése olyan módon, hogy a tanuló a menetvázlathoz hasonló rajzot készít. Az útiterv 
elkészítéséhez ismernie kell a feltételeket (pl. Mi a célja a kirándulásnak, utazásnak? Kik és 
mennyien vesznek részt azon? Mennyi időt vehet igénybe?) és az ábrázolási technikát 
egyaránt. A földrajztanításban célszerű ezeket csoportfeladatként megvalósítani. Pl. 
tervezzenek a tanulók olyan nyári programot, amely során felkeresik a magyarországi 
világörökségeket, legjelentősebb gyógyfürdőket, állatkerteket, stb. Többek között a 
menetrendek segítségével kell összeállítaniuk az útvonal- és utazási tervet. A csoportmunkát 
sokszor azért mellőzzük, mert nehéz a csoportokon belül minden tanulót egyenlő mértékben 
foglalkoztatni, és nem könnyű a munkavégzés nyomon követése sem. A digitális technika 
segítségével csoportfórum (pl. LeMill, TeNeGEN Moodle európai uniós portál) használatával 
megvalósítható, hogy minden csoporttag egyénileg gyűjti az információkat, rögzíti azokat 
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jegyzet formátumban a cédulázás szabályai szerint, majd feltölti a világhálóra. A tanulók 
megtanulják a weblapkészítés alapjait, a csoportvezetők és a tanár pedig nyomon követhetik 
mindenki munkáját.  
 
A térre vonatkozó tervezés képességének fejlesztése 
 
A térre vonatkozó tervezés célja, hogy a tanulók a valós helyzetből kiindulva jussanak a 
térrel kapcsolatos gondolati következtetésekre, vagy a térrel kapcsolatos eddigi 
tapasztalataik, ismereteik alapján új helyszíneket „rendezzenek be” különböző feltételeknek, 
céloknak megfelelően. Az 5. osztályos gyerekek tervezési feladatai is a közvetlen 
környezetükre vonatkoznak, azt kell ténylegesen vagy csak gondolatban átalakítaniuk. Akár 
megvalósítják, akár nem, készítsenek helyszíntervrajzot. Az ismert helyszín (pl. szoba, park, 
kert, pihenőhely, játszótér, településrész) adottságainak ismeretében gondolják végig, 
milyen átalakításokat kellene végrehajtani rajta egy adott cél, elképzelés elérése érdekében. 
Előbb célszerű a személyes teret átalakítaniuk a képzeletükben, majd a jól ismert távolabbi 
és nagyobb teret. Először látrajzszerű tervet készítsenek, csak később rajzolják meg úgy az 
elképzeléseiket, mint egy valódi tervrajzot, annak érdekében, hogy az alaprajzszerű 
ábrázolás készsége fejlődjék, illetve hogy lássák a tevékenység köznapi hasznosságát. A kézi 
rajzokban való tervezést kövesse olyan egyszerű digitális tervező programok (pl. ingyenes 
online lakberendező és kerttervező programok) alkalmazása, amelyeket felnőttkorban is 
használhatnak. 
 
Ugyanakkor a perspektivikus szemlélet fejlődéséhez arra van szükség, hogy a tér ne 
kétdimenziós, hanem „megfogható” legyen számukra. Ezért modellezzék a téri helyzetet 
vagy az abban való mozgásokat vagy tervezzenek egyszerű modellvizsgálatot arra, hogy 
létrejöjjön a képen, ábrán látható helyzet (pl. a sziget és a zátony mint a vízszintes és 
függőleges irányban is fejlődő képződmény kialakulási feltételeinek tisztázása). A téri 
helyzetet drámajáték során is mutassák be, pl. helyszínépítési drámajátékban rendezzék be 
a tanteremben a „megálmodott” teret (pl. a tipikus tájakat, az agglomerációt, a 
Naprendszert), vagy szerepjátékban mutassák be a tájátalakítás konfliktushelyzeteit új 
külszíni bánya nyitásakor, erdőirtáskor, az autópálya új nyomvonalra helyezésekor. Mivel a 
térátrendezés cselekvések sorozatát igényli, azt is meg kell tervezniük a középiskolásoknak, 
cselekvési tervük a téri elemek okszerű elmozdítására, elhelyezésére irányuljon és vegye 
figyelembe a téri összefüggéseket! 
 
Ezek a téri tervezések mind a jól vagy a kevésbé ismert, ezért képzeleti elemekkel 
kiegészített tér és elemeinek átrendezésére vonatkoztak. Csakhogy középiskolában már 
gondolati modelleket is kell készíteniük a tanulóknak valamely térrel kapcsolatos jelenség, 
folyamat vagy összefüggésrendszer bemutatására (pl. a földrajzi övezetességi rendszerben 
bekövetkező változásról a globális éghajlatváltozás hatására). E képesség elérhetősége 
érdekébe sok gondolati téri modellt kell elemezniük a tanulóknak tanári irányítással, 
valamint rutinszerűen szükséges gondolatkísérleteket végezniük egy-egy gondolat 
létjogosultságának, ötlet megvalósíthatóságának tisztázására. 
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2. A tipikus tájak földrajzának tanítása 
 
A tipikus tájak tanítása idestova 20 éve tantervi követelmény a földrajztanításban, ennek 
ellenére alig kap szerepet a mindennapi gyakorlatban. Okai szerteágazóak, de 
mindenképpen kiemelkedő közülük az a tény, hogy a földrajztanítás hagyományaiban hiába 
keressük, s mint minden újként megjelenő követelmény nehezen ver gyökeret a tanítási-
tanulási folyamatban. E tanulmány ismételten szeretné felhívni a figyelmet a téma 
fontosságára és a tankönyvek, a tanári tevékenységek ezirányú hiányosságaira. 
  
 

2.1. A táj értelmezése a földrajztanításban 
 

Talán nincs a tájnál gyakrabban használt fogalom a földrajztanításban. Furcsa módon 
azonban egyetlen magyarországi tanterv sem követelte meg a tanulóktól a táj fogalmának 
meghatározását, noha a tájak felismerése, jellemzése és különböző szempontú 
rendszerezése mindig gerincét képezte a tantárgynak. Nem is könnyű a definiálás, a 
földrajztudományban nincs konszenzus a fogalmat illetően. Az egyes országok 
tájértelmezése nagyon különböző, de még hazánkban is sokféle megközelítés él egymás 
mellett. Az azonban közös bennük, hogy a tájat a földfelszín önálló, természetföldrajzi és 
részben társadalom-földrajzi sajátosságok által meghatározott arculatú részének tekintik. 
Ám a táj jellegzetességeit meghatározó jellemzők eredete sokféle: pl. a földtani szerkezet, a 
domborzat, az éghajlat, a vízrajz, az ökológiai adottságok vagy a társadalom tevékenysége.  
 

A táj a földfelszín sajátos arculatú része, olyan térbeli egység, amelynek alapvető 
tulajdonságai és határai természeti folyamatok eredményeként alakultak ki, és az emberi 
tevékenységek hatására többé-kevésbé módosultak; a területen a tájalkotó tényezők 
sokrétű kölcsönhatásban vannak, ugyanakkor funkcionális egységet alkotnak. 

 
Mi az, ami jellegzetes, ami megkülönbözteti az egyik tájat a másiktól? Mi adja a tájképet? 
Nehezen megfogalmazható: a domborzat, a növényzet, a vizek? Igen is meg nem is. S mivel 
természetes táj (helyesebb inkább természetközeli tájnak nevezni) már alig van bolygónkon, 
a helyzet még bonyolultabbá válik. A társadalom egyre „hatékonyabb” tájformáló tényező, 
így az átmeneti tájak és a mesterséges tájak vették át az uralmat a Földön. Csakhogy az 
ember által átalakított táj nem csak azért jellegzetes, mert azon különböző létesítmények (pl. 
közlekedési utak, lakóépületek, üzemek, művelt területek, faültetvények, duzzasztógátak), 
tájsebek, mesterségesen létrehozott felszínformák (pl. meddőhányók, vízműdombok, 
rizsteraszok) vannak. Azért is, mert megannyi elemében ott van annak a kultúrának a nyoma, 
amely használja a tájat, amely a maga igényei vagy sorsa szerint formálja (pl. a Salgótarján 
környéki meddőhányók, a tanyák vagy a „szocreál” stílusú lakótelepek). Ráadásul sokszor 
több, különböző korban ott élt kultúra nyomait is magán viseli táj (pl. a Dunakanyarban a 
visegrádi vár, a Nagymarosnál átalakított Duna-meder és Duna-part, az esztergomi Suzuki 
gyár). Tehát a tájak jelentős része nem egyszerűen mesterséges táj, hanem kultúrtáj, ami 
magában hordozza a társadalom szellemi tevékenységeinek összességét. Tehát pl. egy 
Kárpát-medencebeli táj képéhez, jellegéhez éppúgy hozzátartozik a katolikus templom 
tornya a látóhatáron, mint a lovas kocsi vagy a magyarul beszélő emberek. A kultúrtájak 
hálószerűen helyezkednek a Földön, sohasem folytonosak, annak ellenére, hogy a 
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történelem során egyre sűrűsödik a szövevényük.  Az azonban meghatározhatatlan, hogy 
mekkora egységek a tájak. Az iskolai oktatásban nagytájakkal, középtájakkal és kistájakkal 
ismertetjük meg a tanulókat. A mindenkori tantervtől függ, hogy milyen hierarchiaszintű 
tájakkal foglalkozunk, vagyis attól, hogy az – szakmai és didaktikai szempontok alapján – 
milyen egységekre darabolja a földrajzi tényanyagot. Nem könnyű feladat a tájak 
hierarchiaszintjének, egymáshoz való viszonylagosságuknak az érzékeltetése. Hazánk a 
Kárpát-medencében fekszik, a Kárpát-medence a Kárpát-medencevidéknek egyik nagytája, a 
magashegyvidékek által ölelt süllyedékterület, ami viszont Közép-Európa egyik nagytája. Az 
Északi-középhegység Magyarország egyik nagytája, ám a Kárpát-medencevidéknek csak 
középtája, hiszen az Északnyugati-Kárpátok része. A Bükkvidék az Északi-középhegység 
középtája, a Bükk-fennsík pedig annak egyik kistája. Magyarország esetében könnyebben 
elérhető a nagytájak, a középtájak és a kistájak egymáshoz való viszonyának megértése a 
gyerekekkel, mert több szinten, többször előkerülnek a tananyagban. Pl. a hazai nagytájakat 
már alsó tagozatban megismerik a gyerekek, majd fogalmuk az 5-6. évfolyamon 
megerősödik, tartalmilag bővül. A 8. osztályos földrajzórákon pedig a magyarországi 
nagytájak jellemzésekor középtájakkal és egy-egy kistájjal is megismerkednek.  
 
Más a helyzet a regionális földrajzi tananyag esetében, hiszen ott csak példaszerűen 
kerülnek elő a tájak, általában nem is tisztázva, hogy éppen milyen nagyságrendű tájról van 
szó. Pl. a távoli kontinensek esetében megelégszünk a földrész természetföldrajzi 
nagytájainak felsorolásával és jellemzésével, olykor nem is teljes körűen (pl. Afrika, 
Ausztrália vagy Ázsia esetében). Európában a nagytájak mellett már egy-egy középtáj, Közép-
Európában egy-egy kistáj is megemlítődik. Bonyolítja a helyzetet, hogy nemcsak a földrészek 
vagy azok részeinek nagytájairól tanítunk, hanem országokéról is. Annak tisztázása azonban 
többnyire elmarad, hogy az ország nagytájai hogyan viszonyulnak a földrész nagytájaihoz, 
hogyan része egyik a másiknak. Noha a tananyag tanítási egységekre való felosztása 
hagyományosan ezt az elvet követi. Pl. megismerjük Ázsia részeit, majd a részek (pl. Dél-
Ázsia) nagytájait (pl. a Hindusztáni-félszigetet), ezt követően pedig a nagytájon fekvő 
jellemző országokat (pl. Indiát), azok nagytájait (pl. a Dekkán-fennsíkot). A földrajz 
tanításárára fordítható óraszám folytonos zsugorodása azonban még inkább csökkenti annak 
lehetőségét, hogy az órán újra és újra elhelyezzük a tájakat a hierarchikus rendszerben. 
Hiszen az egyre inkább modelleket megismertető földrajzoktatás esetén a tájak inkább csak 
példákká válnak a földrajzi jelenségek, folyamatok megértéséhez.                                                                                     

 
 

2.2. A tipikus tájak értelmezése a földrajztanításban 
 
A tipikus táj fogalma 
 
Nincs két egyforma táj a Földön, de a tájak közötti hasonlóságokat és különbségeket néha 
nehezen tudjuk megfogalmazni. Persze minél jobban ismerünk egy tájat, annál jobban 
érezzük a jellegzetességeit, az egyediségét, a hangulatát, még a határát is, pedig általában 
fokozatosan megy át a másikba, a körülötte lévőbe. Az egyes tájaknak tehát vannak olyan 
jellemzőik, amelyek megkülönböztetik azokat másoktól. A Föld különböző részein azonban 
fel-felbukkannak olyan tájak, amelyeket – ha felületesen szemlélnénk – könnyen 
összetévesztenénk egy másik hasonlóval. Ezek a tipikus tájak. 
 

A tipikus tájak olyan tájak, amelyeknek valamilyen szempontból jellegzetes vonásaik vannak. 
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Hogy milyen szempontból? Ezzel kapcsolatban általános elv nem fogalmazható meg (éppen 
erre utal az elnevezés, ami nem egyezik a földrajztudományban használt tájfogalmakkal, 
nem tájtípus, nem típustáj), főként a földrajzoktatás célrendszere és tartalma határozza meg, 
a földrajzi fogalmak fejlődésének pszichológiai és mentális tényezőit alapul véve. Vannak 
tájak, amelyek tipikussága a felszíni adottságaikon (pl. magashegységi táj, feltöltött alföld, 
karsztvidék), másoké a földrajzi övezetességi rendszerben elfoglalt helyükön (pl. sivatag, 
mediterrán táj, tajgavidék) alapszik. Tipikus jellegük kialakulásában a társadalomnak is nagy 
szerepe lehet. A környezeti feltételekhez igazodó gazdálkodás teszi jellegzetessé pl. a 
farmvidéket, az ültetvényt, a kikötőövezetet, az ott zajló vagy érvényesülő társadalmi-
gazdasági folyamatok pl. a rezervátumot és a menekülttábort.  
 
A tipikus tájak feldolgozásának igénye a földrajztantervekben 
 
A tipikus táj fogalmát az 1995-ös Nemzeti alaptanterv hozta be a magyarországi 
földrajzoktatásba, majd a kerettantervekben tovább erősödött feldolgozásuk jelentősége. A 
tanterv földrajzi követelményrendszere megmondja, hogy mely tipikus tájakkal, mely 
témakörökön belül kell megismertetni a tanulókat. Többségükre az általános iskola 7. 
évfolyamán kerül sor. Előzményként a természetismeret órákon a gyerekek hasonló logikával 
dolgozzák fel a hazai tájtípusok (alföldi, dombsági, középhegységi, vízparti tájak) témaköreit, 
de nem használják a tipikus táj fogalmat. Vannak olyan tipikus tájak, amelyeket egy rájuk 
jellemző táj példáján ismernek meg a tanulók, majd ezt a tudást bővítik, alkalmazzák más 
kontinensen vagy kontinensrészen. Pl. a sivatagot, az esőerdővidéket és a tajgavidéket, a 
mediterrán tájat vagy a magashegységi tájat a földrajzi övezetességi rendszer logikájához 
kapcsolják, majd e fogalmak a földrészek földrajzának feldolgozása során gazdagodnak. 
Differenciálódnak is, pl. az afrikai, majd ausztráliai példákon megismert forró övezeti 
sivatagot Ázsiában a mérsékelt övezeti sivataggal vetik össze. Olyan tipikus táj is van, amely 
elvileg szinte minden földrészen előfordul, ezért megismerése előtt a tanulók különböző 
példákból számos ismeretet gyűjtenek, de a konkrét ismeretek rendszerezésére, az 
általánosításra csak később kerül sor (pl. városövek, agglomerációs zóna, technológiai 
övezet esetében). Összességében tehát az egyes tipikus tájak jellemzőit 12-14 éves 
életkorban konkrét példák alapján célszerű megismertetni a tanulókkal, a konkrét példák 
vezetnek el az általános jellemzők megfogalmazásához (általánosítás). Középiskolában már 
jól működik fordítva is, a modell megismerése után konkrét példákat kell látniuk róla 
(konkretizálás) (pl. a menekülttábor társadalmi összefüggéseinek rendszerében kerül elő a 
politikai konfliktushelyzetek, függőségek feldolgozásakor pl. afrikai vagy aktuálisan 
olaszországi példákon). 
 
A tipikus tájak megismertetésének is az az alapvető célja, hogy valósághű képzetek 
alakuljanak ki a gyerekek fejében a világról és benne a tájakról, ugyanakkor szerepe van a 
modellekben való gondolkodás képességének fejlesztésében is. Azonban a tipizálás felvet 
egy elméleti problémát, amelyet Charles Darwin ekképp fogalmazott meg: „…Minthogy 
azonban az utazó rendszerint kevés időt tölt egy helyen, leírásai csak igen vázlatos és nem 
részletes megfigyelést tartalmaznak. Ez szüli aztán – mint magamon is tapasztaltam – azt az 
állandó törekvést, hogy tudásunk nagy hézagait pontatlan és felületes feltevésekkel töltsük 
ki.” Figyelmeztet arra, hogy a tipizálás nem mehet a tényismeretek rovására. Tehát az egyes 
tipikus tájak jellemzőit konkrét példák alapján ajánlatos megismertetni a tanulókkal, a 
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konkrét példáknak kell elvezethetniük el az általános jellemzők megfogalmazásához, az 
általánosításhoz. 
 
A 2012-es megújított tantervi dokumentumok követelményrendszere a korábbinál kevésbé 
részletesen foglalkozik a tipikus tájakkal, feltételezve, hogy azok már két évtizede jól ismert 
követelmények (4. táblázat). Valóban azok, hiszen a tipikus tájak jellemzése (jellemzési 
algoritmus alapján) mindig alapvető volt. Újdonság viszont az az igény, hogy összehasonlító 
módon ismerjék meg a tanulók a tipikus tájakat. Ez célkitűzés éppúgy a lényegkiemelésen 
alapszik, mint a modellekben való gondolkodás, a modellezés. Az összehasonlítással 
kapcsolatban azonban a tanterv nem fejti ki, hogy mit mivel kell, érdemes összevetni.  
 

 Nat – 2012 Kerettanterv – 2012 

Célok 
A földrészek tipikus tájai regionális sajá-
tosságainak összehasonlító megismerése 

A tipikus tájak jellemzési algoritmusának 
megismertetése és használata 

Fejlesztési 
feladatok 

A modellekben való gondolkodás képes-
ségének fejlesztése (pl. tipikus tájak) 

Legyenek képesek megadott szempontok 
alapján bemutatni a tipikus tájakat 
Modellezzék a tipikus tájakat 

Tartalom 

Az egyes kontinensek sajátos adottságok 
alapján  létrejött tipikus tájainak termé-
szeti, társadalmi-gazdasági és környezeti 
jellemzői, az adottságok társadalmi hasz-
nosítása, jellemző életmódja 

A tipikus tájak konkrét felsorolása a 
kulcsfogalmak között 

4. táblázat. A Nat és az általános iskolai kerettanterv követelményei a tipikus tájakkal kapcsolatban 

 
Ha a tanulási folyamat során az ismerttől az ismeretlen felé való haladás elvét követjük, 
valamint igazodunk a kerettantervi tananyagelrendezéshez, akkor az alábbi összehasonlítási 
lehetőségek adódnak: 

– a szavannavidéket az esőerdővidékkel: a földrajzi övezetesség témakörén belül; a 
passzát szélrendszer mozgásának következtében a kétszakossá váló csapadékhullás 
következményei és annak térbeli változásai –› az élet a csapadék mennyiségétől és 
időbeli eloszlásától függ; 

– a sivatagot a szavannavidékkel: a földrajzi övezetesség témakörén belül; az egész 
évben leszálló légáramlás –› az életfeltételek és a gazdálkodási lehetőségek eltérései; 

– a forró és a mérsékelt övezeti sivatagot egymással: Ázsia földrajzának 
feldolgozásakor; a különböző okok miatt kialakuló leszálló légáramlás –› hasonló 
életfeltételek; 

– a tajgavidéket az esőerdővidékkel: a földrajzi övezetesség témakörén belül; az 
összefüggő erdőségek kialakulásának eltérő okai, részben hasonló gazdálkodás az 
erdővel –› hasonló környezeti problémák (is); 

– a monszunvidéket az esőerdővidékkel: Ázsia földrajza témakörén belül; a csapadék 
meghatározó szerepe –› áthatolhatatlan erdők, de a csapadék eltérő időbeli eloszlása 
–› különböző gazdálkodás (hagyományos irtásos művelés, monszungazdálkodás) és 
életmód –› részben hasonló környezeti következmények; 

– a forró és a mérsékelt övezeti monszunvidéket egymással: Ázsia földrajza témakörön 
belül; eltérő okok miatt, eltérő léptékű szélrendszerek –› hasonló gazdálkodás és 
életmód; 

– az oázisvidéket a sivataggal: Afrika földrajzának feldolgozásakor; hasonló természeti 
adottságok, a víz életet teremtő szerepe, természetes ‹–› mesterséges táj;  
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– az ültetvényvidéket a farmvidékkel: Amerika földrajzának feldolgozásakor; 
tulajdonviszonyok, alkalmazott munkaerő, profitéhség, termelésmennyiség, életmód 
különbségei; 

– az éhségövezetet az oázisvidékkel: Afrika földrajzának feldolgozásakor; kedvezőtlen 
természeti adottságok, a társadalom szerepe a termékenységben és a terméketlenné 
válásban; 

– a magashegységi tájat a középhegységi tájjal: Közép-Európa földrajzának 
feldolgozásakor; a tengerszint feletti magasság meghatározó szerepe a 
gazdálkodásban, élemódban; 

– a dombsági tájat a feltöltött alföldi tájjal: Közép-Európa földrajza témakörön belül; a 
felszín tagoltságának szerepe, de a hasznosíthatóság elsődlegesen nem a 
domborzattól függ; 

– az üdülőövezetet a kikötőövezettel: Mediterrán-Európa földrajzának feldolgozásakor; 
tengerparti fekvés, eltérő táji adottságok (tájképi szépség, kedvező éghajlat, nagy 
tölcsértorkolatok) –› eltérő és hasonló hasznosítás (idegenforgalom/ipar, logisztika, 
szolgáltatások); 

– a rezervátumot a menekülttáborral: Ausztrália földrajzának feldolgozásakor; állandó 
és ideiglenes, elszeparálás és segítségnyújtás, eltérő életmód; 

– a technológiai övezetet az átalakuló ipari körzettel: Atlanti-Európa földrajzának 
feldolgozásakor; hagyomány szerepe ‹–› új iparosítás, hagyományos és 
csúcstechnológiai iparágak, környezeti válság és környezettudatosság. 

 
Ezekben az összehasonlításokban az a legfontosabb, hogy kirajzolódjon a tanulók előtt a 
lényeg, vagyis a hasonlóságok és az eltérések. Ezért a nagyon eltérő vagy a különböző 
szempontból képzett tipikus tájakat alig van értelme összehasonlítani egymással, helyette az 
egy-egy lényegi elem szempontjából eltérő vonásokat és azok földrajzi-környezeti 
következményeit keressük. Mivel az általános iskolai földrajztanítás kiemelt nézőpontja az 
életmódbeli különbségek megismertetése és okainak feltárása, ennek a tipikus tájak 
feldolgozásakor is hangsúlyosnak kell lennie. Az összehasonlításokhoz jelentős segítséget ad 
a tanulók számára a tartalmak táblázatba rendezése, pl. 5. táblázat. 
 
Földrajzi övezet Forró övezet Mérsékelt övezet 

Földrajzi öv  Meleg mérsékelt öv 

Vidék/terület Monszun vidék Monszun terület 

Éghajlata 

Forró övezeti monszun éghajlat 
Kialakítója: hőmérsékleti egyenlítő 
vándorlása –› trópusi monszun 
szélrendszer 

Mérsékelt övezeti monszun éghajlat 
Kialakítója: a tenger és a szárazföld 
eltérő felmelegedése –› trópuson kívüli 
monszun szélrendszer 
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Évszakok száma: 3 
Évi középhőmérséklet: magas 
Évi közepes hőingadozás: kicsi 
Napi hőingadozás: nyáron kicsi, 
tavasszal és télen nagyobb 
Évi csap.menny: 1500–2000 mm (sok) 
Csapadék időbeli eloszlása: tavasz-
szal szinte semmi, nyáron nagyon sok 
Környezet nedvessége: tavasszal 
száraz, nyáron nagyon nedves 
Uralkodó szélrendszere: télen a kele-
ties passzát (= téli monszun), nyáron 
az eltérített passzát (= nyári monszun) 

Évszakok száma: 4 
Évi középhőmérséklet: magas 
Évi közepes hőingadozás: nagy 
Napi hőingadozás: nyáron nagy, télen 
kicsi 
Évi csap.menny.: 1000–1500 mm (sok) 
Csapadék időbeli eloszlása: nyáron sok, 
máskor kevés 
Környezet nedvessége: nyáron nagyon 
nedves 
Uralkodó szélrendszere: mérsékelt 
övezeti monszun szélrendszer (nyári és 
téli monszun) 

Vízrajza 

Folyók vízjárása: ingadozó 
Folyók vízhozama: erősen változó  
Vízhálózat-sűrűsége: erősen változó – 
időszakos folyók, jövevényfolyók  

Folyók vízjárása: ingadozó 
Folyók vízhozama: változó 
Vízhálózat-sűrűsége: sűrű 

Talaja 
Vörös és sárga talajok (erősen 
kilúgozottak, tápanyagban szegények) 

Vörös és sárga talajok (erősen 
kilúgozottak, tápanyagban szegények) 

Felszínformáló 
erői 

Nyáron: a mállás; a csapadékvíz és a 
folyóvíz felszínformálása; a 
tömegmozgások; Télen és tavasszal: 
az aprózódás és a szél 

Nyáron: a mállás, a csapadékvíz és a 
folyóvíz felszínformálása, a 
tömegmozgások; Ősszel, télen és 
tavasszal: az aprózódás és a szél 

Természetes 
növénytakarója 

Monszunerdő (dzsungel) Babérerdő  

Természetes  
állatvilága 

Indiai elefánt, indiai orrszarvú, bivaly, 
tapír, koala (Ausztráliában); tigris, 
fekete párduc; orangután, gibbon; 
kakadu; kobra 

Félmajmok, mosómedve, panda; tigris, 
sakál; énekesmadarak; kígyók, gyíkok  

Hasznosított  
és termesztett  
növényei 

Rizs, köles, tea, kávé, kakaó, cukor-
nád, fűszernövények (pl. bors, gyöm-
bér), juta 

Rizs, tea, gyapot, kukorica, 
édesburgonya, szója 

Tenyésztett  
állatai 

Bivaly, szarvasmarha, selyemhernyó  
Baromfik, bivaly, selyemhernyó; tőkehal, 
makréla, tonhal; rákok; puhatestűek 

Jellegzetes 
gazdálkodási 
mód 

Árasztásos rizstermesztés; legeltető 
állattenyésztés (szarvasmarha); 
trópusi ültetvényes gazdálkodás (tea, 
kávé, kakaó, cukornád);   
halászat (tőkehal, makréla, tonhal; 
rákok; puhatestűek) 

Ázsiában: árasztásos rizstermesztés, 
rizsföldi haltenyésztés, 
Észak-Amerikában: szubtrópusi 
ültetvényes gazdálkodás (gyapot, dohány 
és citrusfélék) 

5. táblázat. A monszun járta tájak két típusának összehasonlítása 

 
Az egyes tipikus tájak tartalmi jegyei a közoktatásban 
 
A tantervek csak felsorolják a követelményleírásban vagy a kulcsfogalmak között a 
közoktatásban feldolgozandó tipikus tájakat, de tartalmukkal – érthető módon – nem 
foglalkoznak, az a tankönyvek feladata lenne. Viszont a tankönyvekben is csak esetlegesen 
fordulnak elő, olykor csak a tipikus táj neve vagy egy kép szerepel róla. Jobb esetben irányul 
rá valamely feladat, de tartalmi leírásuk elmarad. Van olyan földrajzi atlasz, amelyben egy-
egy konkrét vagy modellezett térképrészlet is szerepel azokról (pl. a Mozaik Kiadó Képes 



 39 

  

 

földrajzi atlaszában, a Cartographia Középiskolai földrajzi atlaszában), de a fogamuk, tágabb 
környezetükkel való kapcsolatuk és a tartalmuk általában nem tisztázódik. Ezért itt most 
megadjuk a tipikus tájak definícióit a közoktatásban (általános iskolában) kívánatos 
megközelítésben és mélységű tartalommal.  
 
Esőerdővidék 
 
A forró övezet egyenlítői övének tipikus tája, ahol az esőerdő uralkodik, s ez határozza meg a 
többi természet- és társadalom-földrajzi tényezőt is. A forró és fülledt éghajlatú, vizenyős 
erdővidéken a letelepedés és az élelemtermelés lehetőségei korlátozottak, az erdő 
letarolásával jutnak csekély termőtalajhoz, amelyen fejletlen technikákkal (vándorló-égető, 
szúróbotos földművelés), környezetpusztító módon termelnek.  
 
Kulcsfogalmak: egyenlítői éghajlat, egyenletes vízjárás, esőerdő, erdőszintek, erdőirtás, 
erdőégetés, haszonfa-kitermelés, mezőgazdasági művelésbe vonás, fejletlen agrotechnika, 
kilúgozódás, mállás, rablógazdálkodás, falvak. 
 

 
23. ábra. Különböző típusú ábrák az esőerdővidék földrajzi jellemzőiről (forrás: 

https://www.mozaweb–A_Fold_amelyen_elunk_9-Elet_az_egyenlitoi_ov_fulledt_erdeiben-106297 és 
https://www.mozaweb.hu/Lecke-mozaWeb-A_varos_elete-A_varos_mint_okologiai_rendszer-

102139) 

 
Szavannavidék 
 
A forró övezet átmeneti övének tipikus tája, ahol a meleg, de térben és időben változó 
nedvességtartalmú éghajlaton (szavanna éghajlat) a füves és a fás szavanna uralkodik, s ez 
határozza meg a többi természet- és társadalom-földrajzi tényezőt is. Sokféle ültetvényen 
nagyüzemi keretekben gazdálkodnak, a vadrezervátumok az idegenforgalom szempontjából 
is jelentősek. 
 
Kulcsfogalmak: szavanna éghajlat, szavanna, ingadozó vízjárás, ültetvény, nagyüzemi 
gazdálkodás, vándorló nomád állattartás, vadgazdálkodás, idegenforgalom, elsivatagosodás, 
éhségövezet. 
 

https://www.mozaweb.hu/Lecke-Foldrajz-A_Fold_amelyen_elunk_9-Elet_az_egyenlitoi_ov_fulledt_erdeiben-106297
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Sivatag 
 
A földfelszín szélsőségesen száraz, emberi letelepedésre és gazdálkodásra kevéssé alkalmas 
tipikus tája, mert nagyon száraz és forró. Egész évben a leszálló légáramlás hatása alatt áll a 
térítőkörök környékén vagy hegyvonulatoktól elzárva és/vagy a földrészek belsejében; 
magas az évi középhőmérséklet, nagy a napi hőingadozás mértéke, nincs összefüggő 
növényzet és talaj, ezzel összefüggésben állandó telpülések is csak az oázisok. 
 
Kulcsfogalmak: forró övezeti sivatagi éghajlat, mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat, szárazság, 
forróság, hőingadozás, aprózódás, időszakos vízjárás, váztalajok, szárazságtűrő növényzet, 
vándorló állatartás, vándorlás, ideiglenes település, oázis. 
 

 
24. ábra. Egy sivatag és oázisvidék térképe  

(forrás: Képes földrajzi atlasz középiskolásoknak, Mozaik Kiadó, Szeged) 

 
Monszunvidék 
 
A forró övezetben és a meleg mérsékelt övben a szárazföldek keleti felén elhelyezkedő 
tipikus táj, amely az évszakosan irányt váltó monszun szélrendszer hatása alatt áll. A nyári 
igen nagy mennyiségű csapadék lehetővé teszi az árasztásos rizstermesztést, ami a gazdasági 
élet alapja. (Nem azonos a monszun vidékkel, ami övezetességi fogalom.)  
 
Kulcsfogalmak: monszun szélrendszer, forró övezeti monszun éghajlat, mérsékelt övezeti 
monszun éghajlat, évszakosan irányt váltó szél, nyári és téli monszun, nagy esőzések, 
teraszos művelés, árasztásos művelés, intenzív földművelés, rizsföld. 
 
Mediterrán táj 
 
A mérsékelt övezet meleg mérsékelt övében a mediterrán éghajlat uralma alatt álló tipikus 
táj, ahol a tájhasználat a mezőgazdaságra és az idegenforgalomra épül. A táj képe övszerű 
elrendezést mutat a tengerparttól a szárazföld belseje felé: a kikötők és strandok övét a 
szálloda- és üzletsorok, a közlekedési útvonalak, a lakózóna, a belterjes mezőgazdaság 
földterületei, majd a hegyoldalakban a szőlőtermesztés és az olajfaligetek teraszrendszere, 
végül a legelőterületek követik.  
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Kulcsfogalmak: mediterrán éghajlat, kopárság, belterjes földművelés, övezetes tájhasználat, 
idegenforgalom, szolgáltatások. 

 
25. ábra. Tömbszelvény a mediterrán táj övszerű hasznosításának leolvasására  

(forrás: MozaLearn, digitális tananyag 8. évfolyam, Mozaik Kiadó, Szeged) 

 
Tajgavidék  
 
Nagy kiterjedésű, összefüggő fenyőerdővel borított, télen fagyos, nyáron hűvös és viszonylag 
csapadékos (tajga éghajlatú) tipikus táj a hideg mérsékelt övben, ahol leginkább az 
erdőgazdálkodás, valamint a prémes állatok tenyésztése adja a gazdasági élet alapját. 
 
Kulcsfogalmak: tajga éghajlat, tajga, kilúgozódás, podzol, erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás, 
erdőirtás, rablógazdálkodás, elsavanyodás. 
 

 
26. ábra. Egy tajgavidék térképe és látképe (forrás: Képes földrajzi atlasz középiskolásoknak, Mozaik 

Kiadó, Szeged, illeve http://aranyosfodorka.blogspot.hu/2013/02/sziberiai-kalandok.html) 

 
Karsztvidék  
 
A víz oldó hatása által kialakított gazdag formakincsű, karbonátos kőzetekből felépülő tipikus 
táj. Formakincse a mérsékelt övezetben: barlang, víznyelő, forrásszáj, töbör, zsomboly, 
karrmező, uvala, polje, karsztkúp rombarlang, cseppkő, tetarata, a tórpusokon: karsztkúpok. 
 
Kulcsfogalmak: mészkő, vízoldás, karsztjelenség, karsztforma, savasodás. 
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27. ábra. Egy karsztvidék térképe  

(forrás: Képes földrajzi atlasz középiskolásoknak, Mozaik Kiadó, Szeged) 

 
Magashegységi táj  
 
Olyan tipikus táj, amelynek átlagos tengerszint feletti magassága 1500 m felett van, és a 
magassággal változnak a természeti adottságok, a társadalom lehetőségei (függőleges 
földrajzi övezetesség).  
 
Kulcsfogalmak: hegyvidék, függőleges földrajzi övezetesség, vízenergia, idegenforgalom. 
 
Feltöltött alföldi táj 
 
Olyan 200 méternél alacsonyabb tengerszint feletti magasságban fekvő síkvidéki tipikus táj, 
amelynek felszíne a tenger és/vagy a folyók és/vagy a belföldi jég feltöltő munkájának 
következménye. Ha kedvező éghajlatú területen fekszik, akkor elsősorban a mezőgazdaság 
hasznosítja, és a táj szerkezete, települései, egyéb gazdasági tevékenységei is ebből 
következnek, ehhez igazodnak. 
 
Kulcsfogalmak: alföld, tökéletes síkság, hordalék, üledék, feltöltődés, intenzív 
mezőgazdaság. 
 
Kikötőövezet  
 
Egy vagy több tengerparti településsel kapcsolatban lévő gazdasági zóna, tipikus táj, ahol 
minden építmény és társadalmi-gazdasági tevékenység közvetlenül vagy közvetve az áru- és 
személyforgalomhoz kapcsolódik. Területén jellegzetesek a kikötői szolgáltatások (a 
beérkező és a kibocsátott áruk raktározását és elosztását végző kereskedelem, valamint a 
kikötő működéséhez szükséges szolgáltatások, pl. ki- és berakodás, csomagolás, hajójavítás, 
vámkezelés, pénzügyi szolgáltatások, árubiztosítás, fuvarozás, biztonsági szolgáltatások, 
vendéglátás, információs szolgáltatások) és a kikötői iparágak (a tengeren érkező nagy 
tömegű behozatali cikkeket, illetve a szárazföldről érkező, kivitelre szánt árukat a 
kikötőövezetben dolgozzák fel, pl. kohászat, petrolkémiai ipar, faipar, élelmiszeripar, 
textilipar, valamint azok, amelyek a tengerhajózáshoz kapcsolódnak, pl. hajógyártás). 
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Kulcsfogalmak: tengerpart, közlekedés, áruforgalom, hajózás, logisztika, kikötői 
szolgáltatások, kikötői iparágak, halászat. 
 
Napfényövezet 
 
Olyan kedvező éghajlati adottságú (pl. Dél-Európában mediterrán, Észak-Amerikában 
szubtrópusi) regionális egység, tipikus táj, amelynek gazdasági életét a szolgáltató szektor 
alapozta meg, de a csúcstechnológiára épülő iparágaknak egyre nagyobb a jelentősége; 
jellemzően a minőségi szakképzett munkára épülő kis- és középvállalkozások térségei. 
 
Kulcsfogalmak: napfénytartam, mediterrán éghajlat, szolgáltatás, idegenforgalom, 
szakképzett munkaerő, csúcstechnológia. 
 
Üdülőövezet 
 
Olyan területileg összefüggő tájak, vidékek vagy régiók területe és települési rendszere, 
amelyek idegenforgalma a kedvező földrajzi adottságaik felhasználásán alapszik. Az 
idegenforgalom és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások adják a tipikus tájon lakó emberek 
megélhetését, a gazdasági élet alapját. 
 
Kulcsfogalmak: idegenforgalom, szezonális idegenforgalom, szolgáltatások, közlekedés. 
 
Ültetvényvidék 
 
A forró övezet egyenlítői, átmeneti övében és a monszun vidéken jellemző tipikus táj, 
amelynek földrajzi jellegzetességei az ültetvényes gazdálkodásból következnek. Művelt 
területek és árutermelő mezőgazdasági nagyüzemek összefüggő területe, ahol rendszerint 
egy vagy néhány fajta haszonnövényt (pl. kakaó, banán, olajpálma, gyapot, cukornád, tea) 
nagy mennyiségben termesztenek, minden természeti és társadalmi erőforrást a termék 
előállításának szolgálatába állítanak. 
 
Kulcsfogalmak: forró övezet, árutermelő mezőgazdaság, nagyüzem, ültetvény, ültetvényes 
gazdálkodás, monokultúrás termelés, feldolgozóipar, élelmiszeripar, világpiac. 
 

 
28. ábra. Az ületetvény általánosított sémája a banánültetvény példáján  

(forrás: Földrajz, Afrika. Tipikus tájak – digitális tananyag, Balázs Diák Kft., Budapest, 2011) 
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Öntözéses gazdálkodás területei 
 
Folyóvölgyekben vagy források, kutak körüli oázisokban jellemző tipikus táj, ahol öntözéssel 
intenzív hagyományos mezőgazdálkodás folyik. Olyan területek, ahol nincs elegendő 
csapadék a gazdálkodáshoz, ezért az öntözővizet a folyóvizekből vagy a felszín alatti 
vízkészletekből, öntözőrendszereken keresztül, mesterségesen kell a földekre vezetni. A 
gazdaságok nagy munkaerő-ráfordítással létfenntartásra, részben eladásra termelnek.  
 
Kulcsfogalmak: víz, öntözés, öntözőrendszer, öntözéses gazdálkodás, intenzív földművelés, 
munkaerő-ráfordítás.  
 

 
29. ábra. Képpár az öntözéses gazdálkodásról az ázsiai monszunvidékről és folyó menti környezetből 

(forrás: www.harimedia.net) 

 
Farmvidék 
 
Szórványtelepülésekkel jellemzett tipikus táj, ahol mezőgazdasági árutermeléssel foglalkozó, 
gépesített, általában speciális termékeket előállító és piacra dolgozó, jó infrastruktúrájú 
árutermelő gazdaságok, települések összpontosulnak.  
 
Kulcsfogalmak: farm, árutermelés, fejlett agrotechnika, termékspecializáció, családi 
gazdaság, magántulajdon, infrastruktúra. 
 
Oázis 
 
Olyan tipikus táj, hely a sivatagban, ahol a víz és a növényzet lehetőséget ad állandó életre és 
gazdálkodásra (oázisgazdálkodás), kereskedelemre. A vizet legtöbbször a szél által kifújt 
mélyedésekben felszínre bukkanó talajvíz, a szerkezeti vonalak mentén feltörő forrás adja, 
vagy fúrt artézi kutakkal hozzák a felszínre. Állandó település, a sivatagot átszelő 
kereskedelmi karavánutak fontosabb állomása. 
 
Kulcsfogalmak: sivatag, víz, oázisgazdálkodás, karaván, kereskedelem. 

http://www.harimedia.net/
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30. ábra. Az oázis általánosított térképvázlata  

(forrás: Földrajz, Afrika. Tipikus tájak – digitális tananyag, Balázs-Diák Kft., Budapest, 2011) 

 
Éhségövezet 
 
A kontinenseknek az a része, ahol az emberek jelentős része éhezik, tartós 
élelmiszerhiánnyal küzd, mert a népességszám gyorsabban növekszik, mint az 
élelmiszertermelés a szárazság, a belpolitikai viszályok és polgárháborúk, elhibázatott 
gazdasági intézkedések miatt. Főleg a forró övezetben húzódik (Afrika nagy része, a 
Hindusztáni- és az Indokínai-félsziget, Dél-Amerika északi fele). 
 
Kulcsfogalmak: éhezés, éhség, alultápláltság, élelmiszerhiány, szárazság, túlnépesedés, 
talajerő-kimerülés, túllegeltetés, elsivatagosodás. 
 
Átalakuló ipari körzet 
 
Olyan ipari terület, ahol a gyártási folyamat különböző fázisaira specializálódott, egymással 
szoros munkamegosztási kapcsolatban lévő, összpontosuló üzemek egyre nagyobb arányban 
a korábbitól eltérő iparágakban és szolgáltatásokban tevékenykednek. 
 
Kulcsfogalmak: iparvidék, gyártástechnológia kapcsolatok, specializáció, termékszerkezet-
váltás, szakképzettség, átképzés, szolgáltatás, infrastruktúra. 
 
Technológiai övezet 
 
Olyan tipikus táj, ahol  a modern technológiai termelés szolgálatába állított technológiai és 
tudományos parkok tömörülnek, területén magán- és közösségi jellegű K+F tevékenységek, 
technológiai fejlesztés és transzfer, felsőfokú tudományos oktatás, csúcstechnológiai ipari 
tevékenységek és szolgáltatások stb. összpontosulnak. 
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Kulcsfogalmak: technológiai park, tudományos park, csúcstechnológia, K+F tevékenység, 
technológiai fejlesztés, technológia-átvitel, technológiai együttműködés, digitális 
kommunikáció, szakképzettség, agyelszívás. 
 

 
31. ábra. A technológiai park sémája  

(forrás: Földrajz, Afrika. Tipikus tájak – digitális tananyag, Balázs-Diák Kft., Budapest, 2011) 

 
Városövezet  
 
Több agglomeráció összenövéséből létrejövő településtömörülés, főleg a tengerpartok, 
folyók vagy főközlekedési útvonalak mentén (pl. Japánban, az USA-ban az Atlanti-óceán 
partvidékén és a Nagy-tavak mentén); magas szintű közlekedési és kommunikációs 
kapcsolatokkal egységgé szőtt városhalmaz, ahol 25 millónál több ember él.   
 
Kulcsfogalmak: agglomeráció, település-összenövés, együttműködés, funkcionális 
munkamegosztás, infrastruktúra, kommunikáció. 
 

32. ábra. A városövezet jellegzetességeit bemutató kollázsok tájjellemzéshez 
(forrás: Neumann V., 2012) 

 

22 

 

1. kép 

 

6. ábra: Kollázs egy észak-amerikai nagyvárosról 1. 

(panoramio.com alapján saját szerkesztés) 

 

2. kép 

 

7. ábra: Kollázs egy észak-amerikai nagyvárosról 2. 

(en.wikipedia.org és panoramio.com alapján saját szerkesztés) 

 

 

22 

 

1. kép 

 

6. ábra: Kollázs egy észak-amerikai nagyvárosról 1. 

(panoramio.com alapján saját szerkesztés) 

 

2. kép 

 

7. ábra: Kollázs egy észak-amerikai nagyvárosról 2. 

(en.wikipedia.org és panoramio.com alapján saját szerkesztés) 
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Agglomerációs zóna 
 
Szinte egymást érő agglomerációk sorával jellemzett tipikus táj, ahol a településegyüttesek 
között sokféle kapcsolat van. A környezetükből kiemelkedően fejlett városok körül jelentős 
népességtömörülés van, a nagyvárosokat és a körülöttük fekvő településeket intenzív 
kapcsolat köti össze a gazdasági és a társadalmi élet számos területén. 
 
Kulcsfogalmak: településegyüttes, nagyváros, bolygóváros, alvóváros, népességtömörülés, 
infrastruktúra, közlekedés, funkciómegosztás. 
 
Rezervátum 
 
Az őslakosok számára az állam által kijelölt terület, ahol elvileg hagyományos életformájuk 
szerint élhetnek a szülőföldjükön. 
 
Kulcsfogalmak: őslakos, rezervátum. 
 

 
33. ábra. Képpár az arizóniai navajo indián rezervátumból (forrás: nepszava.com) 

 
Menekülttábor  
 
Olyan ideiglenes hajlékot adó hely, amelyet a hazájukat politikai vagy társadalmi ok miatt 
többnyire ideiglenesen elhagyni kényszerülők számára hoznak létre egy más országban. 
 
Kulcsfogalmak: ideiglenes hajlék, menekült, menedékjog, menkülttábor. 
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34. ábra. Szíriai menekülttábor iskolai jellemzésre és elemzésre alkalmas  fotója 

(forrás: http://ujszo.com/online/kulfold/2013/09/03/sziria-eu-veget-kell-vetni-az-eroszaknak) 

 
 
2.3. A tipikus tájak tanítása az iskolában 
 
A tipikus tájak mint téri modellek 
 
A hazai földrajztanításban az utóbbi két évtizedben a természettudományos – benne a 
földrajz – óraszámok csökkenésével párhuzamosan egyre erősebb a törekvés a tényszerű és 
leíró jellegű földrajzi ismerthalmazzal szemben az általános, a tipikus, a modellszerű dolgok 
megismertetésére. A tanulók modellekben való gondolkodásának fejlesztése elősegítheti az 
általánosítás, az egyszerűsítés és az elvonatkoztatás képességének fejlődését, mozgósítja a 
korábbi ismereteket, és a már meglévő tudáselemekhez kapcsolja az újonnan szerzett 
információkat, miközben hozzájárul a különböző absztrakciós szinteken lévő fogalmak 
közötti összefüggések felismeréséhez azáltal, hogy áttekinthetővé teszi, rendszerbe foglalja 
azokat. A földrajztanítás-tanulás folyamatában használt modellek legfontosabb feladata a 
földrajzi környezet valamely, többé-kevésbé elvont alkotóelemének, illetve az ahhoz 
kapcsolódó jelenségek, folyamatok, gondolati rendszerek egyszerűsített, szemléletes 
bemutatása. E gondolati rendszerek, sémák elménk működésének sajátos termékei (pl. a 
földrajzi övezetesség, egy tipikus táj modellje, a városfejlődési ciklusmodell) (Claassen, K. 
1997, 35. ábra).    
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35. ábra. A földrajztanításban használt modellek típusai (Claassen, K. 1997 nyomán) 

 
Nincs módunk minden egyes tájat konkrétan, részleteiben megismertetni a tanulókkal, de a 
legfontosabb jellemzőiket kiemelve mégiscsak megismerhetik azokat. A tipikus tájak 
feldolgozása épp ezt szolgálja. Az egymáshoz hasonló, ám egyedi tájak jellemzői közül 
kiválasztja azt, amiben azonosak, hasonlóak, és ezek alapján általánosít. Pl. az üdülőövezetek 
a világ különböző részein eltérőek (egyiket trópusi kímája és tájképi szépsége, a másikat 
tiszta és könnyen felmelegedő vize vagy védett öblei, megint másokat a téli sportok sokféle 
lehetősége miatt kedvelnek és választanak üdülésük színhelyéül az emberek), ugyanakkor 
számos hasonló vonást hordoznak (pl. minden az idegenforgalomért történik és az jelenti a 
lakosság, a régió legfőbb bevételét, gazdasági életük a széleskörű szolgáltatásokra épül) (36. 
ábra).  
 

 
36. ábra. A tipikus tájak lényegkiemeléssel, általánosítással nyert téri modellek 
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Miféle modellek a tipikus tájak? A modelltípusok mindegyikével kapcsolatba hozhatók. A 
földrajztanulásban betöltött szerepük alapján persze elsődlegesen elméleti modellek, hiszen 
bennük a tér összefüggéseik hálózatában, gondolati rendszerként jelenik meg. Ugyanakkor e 
gondolati rendszereket a tanítás során vizuálisan megjelenítjük (pl. térképvázlaton, 
helyszínrajzon, terepasztali vagy digitális modellen), hogy érhetőbbek, elképzelhetőbbek 
legyenek a tanulók számára, vagy ha az adott tipikus tájról való helyes képzeteikről akarunk 
meggyőződni, arra kérjük őket, hogy rajzolják le, tehát vizuális modellként is jelen vannak. 
Akkor pedig, amikor egy-egy valós tájelem, tárgy, termék jelképezi a tipikus tájat (pl. datolya 
az oázist, táblagép a technológiai övezetet, emelő a kikötőövezetet), konkrét modellként 
használjuk. 
 
A tipikus tájak mint téri modellek egyfelől a valóságot pótolják a földrajzi megismerési 
folyamatban, másfelől könnyebben értelmezhetővé teszik a teret, mert feldolgozásuk során 
az egyedi tájak földrajzi-környezeti jellemzői szelektálást, lényegkiemelést követően kerülnek 
a tanulók elé. Ugyanakkor e modellezés megtanítja a gyerekeknek, hogyan fókuszáljanak a 
valóság megfigyelésekor annak alapvető elemeire, hogyan különítsék el egymástól a fontos 
és a kevésbé fontos tartalmi elemeket. Ez az elméleti modellezés teszi tisztába a fejükben a 
fogalmakat, és jelentős gyakorlati hozadéka is van, hiszen általa tudjuk pl., hogy mi várható, 
mire számíthatunk az üdülőövezeti nyaralás, a várost övező agglomerációs gyűrűben való 
autózás, a karsztvidéken való túrázás során. 
 
A tipikus tájak jellemzése és leírása  
 
A tájaknak – mint a földfelszín alapegységeinek – a jellemzése minden időben egyik kiemelt 
területe volt a földrajztanítási-tanulási folyamatnak. Ám ahogyan változott a földrajz mint 
tudományterület és mint tantárgy szemléletmódja, úgy vált egyre fontosabbá a tájjellemzés 
helyett a táj elemzése. Nézzük meg, hogy mi a különbség a két módszer között!  
 
A tájjellemzés statikus képet nyújt a tájon tapasztalható, megfigyelhető jellegzetességekről, 
a „milyen?” kérdésre ad választ (37. ábra): felsorolja a jellemzőit, persze válogat közöttük, 
esetleg rendezi azokat egyszerű logika alapján. A tájjelemzés a tankönyvekben vagy 
ismeretterjesztő könyvekben leggyakrabban tájleírásokban realizálódik,  azok mutatják be a 
tájat az olvasó számára (38. ábra). A klasszikus tájleírások csupán tényeket közölnek, a 
tipikus táj tapasztalható, megfigyelhető jellemzőit mutatják be tárgyszerű vagy művészi 
verbális eszközökkel, így próbálják „láttatni” az olvasóval, aki fizikai valójában nem lehet ott 
jelen. A dinamikus tájleírások értékesebbek a földrajztanításban, mert időbeli 
változásaikban ragadják meg a tájat, és nézőpontjukban a társadalom által előidézett 
változások állnak, a tájat mint állandóan változó téri egységet láttatják.  
 

 
37. ábra. A tájjellemzés fő kérdései (Makádi M. 2005) 
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38. ábra. A táj jellegzetességeit bemutató módszerek (Makádi M. 2005) 

 
A tájjellemzés és a tájleírás tehát alapvetően a tipikus tájon megfigyelhető tulajdonságok 
összegyűjtését jelenti. A tájat a tanulási folyamat során a tanulók ritkábban szemlélhetik a 
maga valóságában, általában az azt helyettesítő álló- vagy mozgóképen. Mivel a táj 
jellemzőinek összegyűjtése korántsem könnyű feladat, hiszen azok a 11-14 éves tanulók 
számára az esetek többségében ismeretlenek, nem tudják mi fontos s mi nem, a szemlélt táj 
„olvasását” is meg kell tanítani. Kezdetben segítségükre lehetnek az ábrák, pl. látrajzok vagy 
térképvázlatok, mert a rajz a képhez képest generalizát, a lényegtelen elemeket fel sem 
tünteti, a fontosakat pedig ki is emeli (pl. színekkel, grafikai elemekkel, feliratokkal), tehát a 
tanulóknak nem is kell válogatniuk a valóságelemek között. Ha a tájról készült ábrák 
olvasásában már biztonsággal mozognak, akkor jöhetnek a tájképek! 
 

 
39. ábra. A hamburgi kikötő konténertermináljának képe (forrás: Klett) 

 
A képek használatakor gyakran szembesülünk azzal a problémával, hogy egy kép kivágata 
nem képes a táj egészét befogni úgy, hogy azon a tájelemek is érdemben, részleteiben 
megfigyelhetők legyenek. Így általában elfogadjuk azt a kompromisszumot, hogy a valóság 
kisebb részletét mutatjuk be, vagy esetleg több képet használunk. Azt ugyanis könnyebb 
elképzelniük a tanulóknak, hogy a valóságban a képen látható dolgok jóval nagyobb 
területen, hasonlóan ismétlődnek, mint felfedezni a nem látszó tényeket. A képkivágatból 
adódó nehézséget mutatja a 39. ábrán látható kép is, amely a kikötőövezet egy tipikus 
részletét, a konténerkikötőt tárja a gyerekek elé a maga kétdimenziós valóságában. Látható 
rajta a konténerszállító hajók hatalmas mérete (pl. a csatornaparti fákhoz képest), és 
megbecsülhető, hogy kb. hány konténer fér el rajta. A konténerek méretét azonban már 
nehezen tudjuk érzékeltetni, mert nem láthatók a képen pl. emberek vagy jól 
beazonosítható méretű tárgyak, épületek stb. Azt sem tudjuk felbecsülni a kép kapcsán, 
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hogy a kikötőnek mekkora részét foglalja el ez a konténerterminál. Tehát a kikötőövezetről 
túl kicsi kivágata miatt nem nyújt reális képet azon gyerekek számára, akik még nem láttak 
ilyet a valóságban. 
 

 

Tanácsok tanulóknak a tájképek olvasásához 
 

– Először fogalmazd meg, hogy összességében milyennek találod a tájat, hogyan hat rád! 
– Figyelmesen szemléld a képet, olvass le és fogalmazz meg vagy írj le minél több jellemzőt 

a tájjal kapcsolatban! 
– Válaszd ki közülük a földrajzi szempontból lényeges jellemzőket!  
– Szedd össze azokat a földrajzi ismereteidet, amelyek a jellemzőkről jutnak eszedbe! Nem 

baj, ha rendezetlenül, ötletszerűen jönnek, majd később rendet teszel közöttük. 
– Készíts leltárt: mely fontosnak látszó földrajzi szempontból nem tanulmányoztad még a 

tájat? Próbálj ebből a szempontból is leolvasni jellemzőket a képről! 
– Végül adj egy találó címet a tájnak (a belátható részletének)! Legyen minél rövidebb, de 

törekedj arra, hogy minél jobban kifejezze a táj földrajzi-környezeti jellegzetességeit! 
 

 
A képek tartalmának feltárása támogatható tanácsokkal, egyszerű fogások 
megismertetésével, de csak a rendszeres gyakorlás az igazi segítség. A tájjellemzők 
szelektálását olyan feladatok is segíthetik, amelyekben a fontos tartalmi jegyek előre 
kiemeltek valamilyen grafikai eszközzel vagy feladat irányul azokra, mint pl. a 40. ábrán. 
Máskor viszont épp azt szeretnénk gyakoroltatni a tanulókkal, hogy maguk találjanak 
különböző szempontból jellemzőket egy tájon. Erre kiválóan alkalmasak a feliratok és 
kimelés nélküli ábrák, amelyeken szabadon (figyelemterelő grafikai elemek,  szempontok 
korlátozása nélkül) lehet böngészni, gondolkodni, kapcsolatokat, okokat és 
következményeket keresni (41. ábra).  
 

 
A képeken egy halászkikötő részleteit látjátok. Helyezzétek a felsorolt tevékenységeket a képeknek 
arra a részére, ahol jellemzőek!  
 

 

Tevékenységek: 
1. a halzsákmány kirakodása, 2. halászeszközök rendezése, 3. 
áruszállítás, 4. hajójavítás, 5. pénzügyek intézése, 6. 
raktározás, 7. irodai munkák, 8. üzletkötés külföldi cégek 
képviseletén, 9. kiskereskedés, 10. várakozás, 11. biztonsági 
felügyelet, 12. portaszolgálat 
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40. ábra. A halászkikötő létesítményei és az azokban jellemző tevékenységek (forrás: Dél-Európa 

tipikus tájai. Tanári kincsestár, Földrajz, 7. évfolyam, Raabe Kiadó, Budapest, 2005) 
 

 
41. ábra. Generiázált, de részletes tájrajz a középhegységi medencéről 

(forrás: svájci földrajztankönyv) 

 
Ehhez az is hozzátartozik, hogy a leolvasott információkat logikailag vizuálisan is rendezzük, 
pl. vázlatokban, sémákban, gondolattérképekben (42. ábra). 
 
A táj jellemzőinek összegyűjtésétől (tájjellemzés) didaktikailag különbözik a tájleírás, ami azt 
kívánja meg, hogy valamely szempontból vagy szempontokból, szisztematikusan bemutassuk 
a tipikus tájat. Van, hogy csak egy vagy néhány szempontot ragadunk ki, de általában egy 
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szempontrendszeren haladunk végig, számbavéve annak minden, az adott esetben releváns 
pontját. (Az irodalomban a táj habitusát igyekeznek megragadni, minél érzékletesebben 
szeretnék elképzetetni az olvasóval a tájat.) A leírás tehát a ténymegállapításokat tartja 
elsődleges feladatának, természetesen a közöttük lévő összefüggések logikájának 
értelmezésével. 
 

 
42. ábra. A mediterrán kikötőövezet tartalmi elemeit összefoglaló gondolattérkép 

 
A tipikus tájak elemzése 
 
A tájelemzés nem elégszik meg a tapasztalatok bemutatásával (mint a tájjellemzés és a 
tájleírás), azok hátterét kutatja, a tényeket összefüggéseikben vizsgálja. Elsődlegesen azt 
szeretné bemutatni, hogy mi az oka a tájon tapasztalható földrajzi-környezeti jellemzőknek. 
A tájleírásnál összetettebb tevékenység, nemcsak felsorolja a jellemzőket, hanem keresi az 
okaikat, megmagyarázza azokat, és a tapasztalatokból következtetéseket von le. Ezzel a 
módszerrel a táj a maga összetettségében ragadható meg még akkor is, ha egyes elemeket 
kiemelünk és a köréjük csoportosított összefüggéseikben vizsgáljuk.  
 
A tájelemzés változatos módszerekkel történhet a tanítási-tanulási folyamat során. A hazai 
földrajztanítási-tanulási gyakorlatban az irányított tájelemzés a legelterjedtebb, amely a 
konzervatív tanári attitűdön alapszik: a tanár kérdéseket tesz fel vagy utasításokat fogalmaz 
meg az éppen megfigyelt (pl. valóságban vagy képen látott, leírásban megismert) tájjal 
kapcsolatban, és a tanulók válaszolnak rájuk, megoldják azokat. Értékes lehet abból a 
szempontból, hogy a tanár gondolatban lépésről lépésre végigvezeti a gyerekeket a tájon, 
ezzel megmutatja, hol vannak az elemzés logikai kulcspontjai, tehát megtanít 
összefüggéseket meglátni, tényeket összekapcsolni, azaz elemezni. Hasonló célt szolgál az 
elemzési szempontsor használata akár közvetlen tanári irányítással, akár önálló tanulói 
munkában. A szempontsor alapján történő bemutatás jelenti a tájelemzés algoritmusának 
alkalmazását. 
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43. ábra. A tájelemzés általános szempontjai  (Makádi M. 2005) 

 
A fejlesztő pedagógia céljainak jobban megfelel a szabad formájú tájelemzés, amiben kicsi a 
tanári irányítás szerepe, az szinte csak a háttérben folyik. A tanulók maguk szedik össze a 
tipikus táj jellemzőit, és közöttük maguk teremtenek kapcsolatokat. Alapvetően három 
lépésben zajlik:  

1. lépés: összegyűjtik a táj tartalmi jegyeit (válogatás, rendszerezés nélkül) 
2. lépés: kiválogatják közülük a földrajzi tartalmi jegyeket 
3. lépés: összekapcsolják a tartalmi jegyeket, feltárják a tények közötti összefüggéseket.  

 
Nézzük meg ezt is egy konkrét példán! A 44. ábra az oázis mint tipikus táj megismerését 
célozza. Mi az oázis földrajzi lényege? Az, hogy egy hely a száraz sivatagban, ahol a víz életet 
teremt. Használható-e erre ez a kép, hiszen nem látható rajta víz? Tájjellemzésre nem 
ajánlanám, hiszen közvetlenül nem olvasható le róla az oázis kulcsfogalma, a víz. A 
tájelemzésnek viszont az a lényege, hogy a tényeket ok-okozati összefüggéseikben vizsgáljuk, 
így a látható tájelemek mögé kell nézniük a tanulóknak. Vagyis következtetniük kell. A 
következtetés egyaránt lehet előre- és visszautaló. E kép esetében visszautaló 
következtetéssel juthatnak el gondolatilag a vízig. Mely földrajzi-környezeti tartalmi jegyek 
olvashatók le közvetlenül a képről? Pl. derült ég, kopár sivatagi hegyvidék,  termékeny síkság 
intenzív földművelés (gabonaparcellák, datolyapálmák), távvezeték, közvilágítás. Mi az, ami 
nem látszik ugyan, de feltételezhető? Meleg, szárazság, víz, öntözés, sok emberi munka 
(nincsenek gépek), közlekedés (nincsenek közlekedési eszközök, de van közvilágítással 
övezett út), stb. Nyilván a tanulókban is felmerül a kérdés, hogy mekkora ez a táj, meddig 
terjed a zöld vidék, hogyan függ össze a környező sivatagi tájjal. A kép kivágata alapján a táj 
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mérete nem állapítható meg, csak annyit láthatunk, hogy nagyobb, mint amennyi elénk 
tárul. Rajzolják le a tanulók, hogyan képzelik a táj környezetét! Érdekes módon rajzaikon 
általában nincs nagy eltérés a méretekben, hegyekkel zárják be a területet, mintha egy kerek 
medence lenne, körülbelül ugyanebben a méretben. De lényeges-e itt a méret? Nem, hiszen 
szinte bármekkora lehet, az a lényeg, hogy mennyi víz van. Ezt a gyerekek is érzékelik – mint 
ahogyan rajzaik tanúsítják –, ha nem is fogalmazzák meg, nem is tudatos. Ezután kapcsolják 
össze logikailag a feltárt (leolvasott vagy kikövetkeztetett) tartalmi elemeket, pl. készítsenek 
logikai láncokat vagy gondolattérképet! 
 

44. ábra. Oázis képe tájelemzéshez – Dakhla-oázis  
(forrás: http://www.panoramio.com/photo/81533719) 

 

A szabad formájú tájelemzés hatékonyságát nagymértékben befolyásolja, hogy a tanulóknak 
mennyire volt módjuk valósághű képzeteket kialakítaniuk a tájról. Ez pedig erősen függ attól, 
hogy milyen és hányféle módon közelítették meg azt. A képi szemlélés nem elegendő, egy 
tájnak jellegzetes hangjai, illatai, bőrünkön észlelhető jellemzői (pl. páratartalma, 
hőmérséklete, mechanikai hatása) vannak. Minél többféle módszert és eszközt alkalmaznak, 
annál komplexebb a megismerő tevékenységük, annál többféle módon ismerhetik meg a táj 
jellemzőit és azok összefüggéseit.  
 
A tájelemzés szempontsora alapján a tipikus táj jelenleg tapasztalható jellemzőit könnyen 
összegyűjtik a tanulók. Ez azonban nem elég, azt is érzékelniük kell, hogy korábban milyen 
volt a vizsgált táj. Mutassa be a tanár, hogyan vált a természetes táj kultúrtájjá, láttassa meg, 
hogyan vette birtokába a tájat az ember, és közben hogyan változtatta meg saját céljainak 
kielégítésére, hiszen ez elvezethet a környezettudatos szemlélet és életmód kialakulásához!  
Az előbbi példában szereplő oázis esetében a víz megjelenését és annak következményeit 
kell elsősorban bemutatni, pl. gondolattérképpel (43. ábra felső része). Itt tehát azt kell a 
gyerekeknek elképzeniük, hogy milyen lehetett ez a táj a víz jelenléte előtt. Érdemes ehhez 
időléptéket is rendelni. Mennyi idő alatt varázsolhatta kultúrtájjá a víz a sivatagot? Ehhez 
évtizedekre volt szükség. 
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45. ábra. Az oázis születése és pusztulása – gondolattérkép a tipikus táj tanításához (Makádi M.) 

 
A tájak jelenének megfigyelése és múltjának elképzelése mellett arra is szükség van, hogy a 
tanulók elgondolják, mi várható ott évtizedek, évszázadok múlva. Képzeljék el, hogy a 
vizsgált táj milyen lesz a jövőben (a 43. ábra jobb, zöld oldala)! Fontos, hogy arra is lássanak 
példát, a természet az ember nélkül is megváltozhat, és ez a természeti-környezeti változás 
társadalmi következményekkel jár. Ugyanakkor a társadalom lehetőségeit és a társadalmi 
felelősség jelentőségét is fel kell ismerniük konkrét és tipikus tájak változási folyamataiban. 
Ennek érdekében alternatívákat kell eléjük tárni. Ahhoz azonban, hogy választani is tudjanak 
a lehetőségek között, hogy döntést hozzanak, ismerniük kell a változások „mozgatóit”. Az 
ilyenfajta feladatok tanítanak meg arra, hogy az emberiség sorsa, de az egész Föld jövője is a 
földrajzi környezettel való gazdálkodástól függ.  
 
A tájelemzés is hatékonyan segíthető az elemzési szempontok mellett különféle tanácsokkal.  
 

 

Tanácsok tanulóknak a tájképek elemzéséhez 
 

– Fogalmazd meg, hogy milyennek találod összességében a tájat, hogyan hat rád! 
– Fogalmazz meg minél több jellemzőt a tájjal kapcsolatban! 
– Válaszd ki közülük a földrajzi-környezeti szempontból lényeges jellemzőket! 
– Szedd össze azokat a földrajzi ismereteidet, amelyek eszedbe jutnak a látottakról! Találd 

meg a logikai rendező elvet, és ez alapján válogass közöttük! Ne akarj mindent 
elmondani, csak azt, ami tényleg a látványhoz kapcsolódik! 

– Most készíts leltárt: mely fontosnak látszó földrajzi-környezeti szempontból nem 
tanulmányoztad még a tájat? Olvass le ebből a szempontból is jellemzőket a képről!  

– Próbálj minden megállapítást indokolni! 
– Képzeld el, hogy hol készülhetett a kép! Indokold meg, hogy mi alapján feltételezed! 
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– Próbáld elképzelni, milyen a képen látható terület közvetlen (esetleg tágabb) környezete! 
Gondolj azokra a tényekre, folyamatokra is, amelyeknek az oka a képen nem látható 
környezetben van! 

– Képzeld el, hogy mikor készülhetett a kép! Indokold a feltételezésedet! 
– Képzeld el, hogy milyen volt a táj a múltban! Indokold, hogy miből jutottál erre a 

feltételezésre! 
– Próbáld megfogalmazni, hogy milyen lesz ez a táj a jövőben! Indokold, hogy mi alapján 

gondolod így! 
– Végül adj egy találó címet a tájnak! Legyen minél rövidebb, de törekedj arra, hogy 

kifejezze a táj jellegzetességeit! 
 

 
A tájak célnak megfelelő megközelítése 

 
Mint ahogyan már utaltunk rá, a tájakat ritkán láthatjuk teljes terjedelmükben, mert nagyobbak, 
mint amekkora területet befoghat a tekintetünk vagy amekkora terület belefér a fényképezőgép 
objektívjének látószögébe. Így a tájnak többnyire csak egy részletét figyelhetjük meg. Vajon reális 
képet kapunk-e a tájról annak egy kiragadott részlete alapján? Szerencsés esetben igen. Azonban 
elképzelhető, hogy összefüggései sérülnek, mert éppen a megfigyelt tény oka, magyarázata nem 
látható. Ezért a megfigyelés során tágítani szükséges a teret, pl. képzeljék el, fogalmazzák meg a 
tanulók, hogy mi van a dombvonulat mögött, mi lehet a kép keretén kívül. Ezzel nemcsak 
gondolkodásra késztetjük őket, hanem arra neveljük, hogy ne elégedjenek meg csupán a kézzel 
fogható, az érzékelhető tényekkel, hanem nézzenek mögé, tekintsenek messzebbre is. A diákoknak 
azt is meg kell érteniük, hogy attól függően, mit akarnak megtudni a tájról, különböző módszerekkel 
kell hozzá közelíteni. Részletes valósághű információkat akkor kapnak, ha kimennek a tájra, és ott 
„békaperspektívából” néznek körül, vizsgálódnak. Ám, ha a folyamatokat akarják látni és értelmezni, 

akkor magasabbról (madártávlatból) kell szemlélni a tájat (pl. fel kell menni a környező hegytetőre, 
hogy a táj nagyobb részét belássák). Ha pedig a folyamatok dinamikáját is érteni akarják, 
akkor már műholdak információira is szükségük van (46. ábra). 
 

 
46. ábra. Földrajzi információs piramis (Makádi M. 2005) 
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Összegzés 
 
A tipikus tájak földrajzának tanítása több annál, mint egy téma feldolgozása a gyerekekkel. 
Inkább tartalmi elemekre épülő, készségfejlesztést szolgáló módszerek együttesét jelenti. 
Olyan eljárásokét, amelyek alkalmazása elősegíti az általánosítás és az elvonatkoztatás, a 
modellekben való gondolkodás képességének fokozatos kifejlődését. Mozgósítja a korábbi 
ismereteket, és a már meglévő tudásanyaghoz kapcsolja az újonnan szerzett információkat, 
miközben hozzájárul a különböző absztrakciós szinteken található fogalmak között lévő 
összefüggések felismeréséhez azáltal, hogy áttekinthetővé teszi, rendszerbe foglalja azokat. 
Segít abban, hogy a tanárok közvetítésével a gyerekek ráérezzenek, a földrajz nem csupán 
egy tantárgy, nemcsak többféle természet- és társadalomtudomány együttes megjelenése az 
iskolában, hanem szemléletmód is. Olyan látásmód, amely segíti őket abban, hogy egyre 
jobban értsék a világot, és az annak jelenségeiben, folyamataiban megnyilvánuló 
törvényszerűségeket a maguk összetettségében, bonyolultságában. Végső soron ez vezetheti 
el őket oda, hogy felnőttként meglássák az általános, a törvényszerű között az egyedit. Mivel 
a tanteremben folyó oktatás nem ad lehetőséget a tipikus tájak terepen való 
megismerésére, a földrajztanárnak be kell érnie – a tájakhoz hasonlóan – a közvetett 
megismerési módszerek alkalmazásával. 
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