
 FÖLDRAJZ ANGOL és NÉMET SZAKNYELV 
KERETTANTERV

9. „KNY” A és B osztály; 9. C osztály
36 óra

A  földrajz szaknyelv tanításának célja a felmenő osztályok (9.A, ,9.B, 9.C és 10.A ,10 B, 10 C) angol és német 
nyelvi előkészítése az elkövetkező két év angol és német nyelvű földrajz tanulására. A szaknyelv nem nagyon 
sokban különbözik a magyartól, de speciális szókincse, látásmódja alapvetően szükséges a földrajzi fogalmak, 
jelenségek további megértéséhez. Az angol és német nyelv logikája, szószerkesztése viszont igencsak más 
anyanyelvünkhöz képest. Ezért ennek kezdetbeni megismerése - valamint rutinos használata- alapvető segítség a 
különben anyanyelvünkben is egyre inkább elterjedő angol illetve német természetföldrajzi és főleg 
gazdaságföldrajzi jelenségek, folyamatok megértéséhez. Módszereihez hangkazetták, videók, DVD-k hallgatása 
és a tanárok által módszertanilag kidolgozott szószedetek, egyszerűbb szövegek fordítása és megtanulása tartozik
valamint tanári irányítás mellett, de önállóan végzett terepasztal-gyakorlatok végzése tartozik. Az év zárásaként 
pedig –hagyományszerűen- a budapesti Planetárium angol illetve német nyelvű előadását tekintik meg a diákok.

Óraszám: heti 1 óra

Fő célkitűzések:

a) A földrajzi szaknyelv alapfogalmainak megismertetése.
b) Egyszerűbb mondatok szerkesztésének automatizálása.
c) Földrajzi szövegek értése alapfokon.

Az értékelés módszere:

Órai munka alapján: olvasás-fordítás, hallott szöveg értelmezése
Házi feladat értékelése alapján
Röpdolgozatok: Magyar szavak szószerkezetek és mondatok fordítása angolra illetve németre 
(minden órán)
5 perces angol illetve német  nyelvű kiselőadás szabadon választott, de a tanárral előre egyeztetett témából

Részletes program

 
 A hozott tudás felmérése (magyarul!)
 Csillagászati földrajz alapjai

o a világegyetem keletkezése – Big Bang elmélet
o a Naprendszer és a galaxisok kialakulása
o a Föld helye a naprendszerben és a világegyetemben

 
 Térképészeti alapismeretek

o tájékozódás a térképen, tájolás
o Észak megtalálása

 hagyományos módszerek, 
 gnomon használata
 mutatós óra használata
 tájékozódás a csillagos égbolton 
 a szélrózsa fokbeosztása és az iránytű precíz használata



 
 A Föld alakja / földmodellek (anyanyelvű tanár hallgatása magnóról)

o Gömbalak
o Lapított forgási ellipszoid
o Geoid

 Földrajzi kutatások az ókorban
o világmodellek az egyiptomi, görög és római kultúrában
o a Föld gömb alakjának legkorábbi bizonyítékai
o a Föld méretének első meghatározásai korabeli módszerekkel

 

 Az elektromágneses spektrum és a spektrumanalízis használata a csillagászati 
kutatásban

o spektrumanalízis
o a vöröseltolódás jelenségének használata a csillagászati kutatásokban
o táguló / pulzáló világegyetem elméletek

 A víz körforgása
o párolgás, párologtatás
o csapadékképződés és csapadéktípusok

 
 Tanulói kiselőadások

o önállóan megtartott 5 perces kiselőadás
o értékelési szempontok

 témaválasztás (témához való ragaszkodás)
 felkészültség (vázlat, térkép, kiosztandó lap, stb.)
 előadói technikák (táblavázlat, közönség bevonása
 időkeret pontos betartása

o A megtartott előadást a csoport azonnal szóban értékeli

 
 Az angolszász mérési rendszer és a metrikus rendszerek különbségei

o National Geographic cikk elemzése
o az angolszász súlymértékek, hosszmértékek és űrmértékek eredete
o a metrikus rendszer előnyei
o átváltási szabályok

 
 településföldrajzi alapismeretek

o településtípusok
o városodás
o különbségek az európai és az amerikai települések szerkezete között

 Szimulációs játék – városépítési gyakorlat terepasztalon

 
 Felkészülés a planetáriumlátogatásra



o Az „Égbolt csodái”  c. planetáriumi műsor részleteinek meghallgatása és 
elemzése kazettáról.

 az amatőr csillagász módszerei és eszközei
 csillagtérkép
 fényszennyezés
 távcsőtípusok
 főbb csillagképek
 extragalaxisok
 ködök

 
 Planetáriumlátogatás




