
Barangolás      
Magyarországon    

egy izgalmas 
útitárssal

Tanulást-tanítást segítő 
eszközök, módszerek, 

alkalmazások a
környezetismeret órákon



Tevékenységeink nagy része a térbeli világ
ismeretét feltételezi. Az emberi lét alapvető
feltétele, hogy a téri tapasztalatokat
értelmezzük és felhasználjuk.



Az orientáció (tájékozódás, eligazodás, irány):

az egyén térbeli, időbeli és személyes 
elhelyezkedésének, valamint környezetének 
felismerése



A külső tájékozódás színterei:
Térbeli tájékozódás: környezetismereti, geometria, 
földrajzi fogalmak
Időbeli tájékozódás: mese, irodalom, történelem, 
illetve minden olyan ismeretkör, amelynek 
történeti vonatkozása van. 
Vizuális orientáció: a tér tulajdonságairól, adott 
tárgy téri pozíciójáról és lokalizációjáról szerzünk 
ismereteket. 
Akusztikus orientáció: az irányra és a tér 
nagyságára vonatkozóan kapunk adatokat.



Az orientációs képesség minden tantárgy 
nélkülözhetetlen képessége.

Az olvasás-írás tanulása során tájékozódni kell
sorközökben, szövegsorokban, vonalközben.
Differenciálni kell a betűformák téri
helyzetét. Az olvasás haladási iránya nem
cserélődhet fel. A beszédhangok időtartama
pontos idői orientációt követel.



A műveletek haladási iránya: nem mindegy,
hogy milyen irányból és milyen oldalról
kezdjük pl. az írásbeli kivonást.
A számjegyek is eltérhetnek téri helyzetük
alapján.



Testnevelésnél a mozgásfolyamatok és
instrukciók téri szituációkat és
relációszavakat tartalmaznak.



Koordinációs létra



A történelmi időszemlélet az idői 
orientációban való tájékozódást 
feltételezi.



Beszédértés: A téri és az idői relációszavak a
szövegtartalom közötti kapcsolatokat jelzik.
A hasonlósági relációszavak olyan
viszonyításokat feltételeznek, amelyeket
többek között térben és időben élünk meg.



„Az az iskola, amelyikbe én nagyobbacska 
deák koromba jártam, sok ablakszemével 
éppen a piacra nézett. A kapuja is oda 
feketéllett ki, mint valami nagy, tátott száj, 
amelyik mindig enni kér.” (Móra Ferenc: 
Furfangos Cintula)



A téri tájékozódás tapasztalatait döntően
mozgással szerezzük meg. Ebben a mozgás
egy alkalmazkodási folyamat, állandó
visszajelzéseket ad.
Egy téri feladat megoldásához
(valahonnan indulunk valahová) ismerni
kell a téri információkat, pl. irány, távolság.



A térben való tájékozódás tanításának 
egyik központi feladata a térképen, ill. 
térképpel való tájékozódási képesség 

kialakítása.



A térképolvasás fejlesztésének feladatai

•A valóság és a térkép összefüggéseinek 
felismerése: ehhez meg kell érteniük a 
kicsinyítés, arányosság és a felülnézet vizuális 
tartalmait;

•A valóságban lévő dolgok és a térképek adta 
információk összevetése: absztrahálni tudják 
a térképjelek lényeges információit;



A térképolvasás fejlesztésének feladatai

•A téri tájékozódás fejlesztése, a téri viszonyok 
felismerése: a három és a két dimenzióban 
való tájékozódás;

•Biztos tájékozódás a síkban, a jelek és 
szimbólumok világában: a térkép jeleinek 
eredete, a szimbólumképzés értelmezése;



A térképolvasás előkészítése
• A térképolvasás előkészítéséhez a spontán szituációk és 

helyszínek tömege kínál lehetőséget. Udvaron, játszótéren, az 
iskolában terepasztalon térben megformálják azt a teret, 
amelyet jól ismernek (az otthontól az iskoláig vezető utat, az út 
jellegzetességeit, pl. folyót, játszóteret, középületeket, a 
patakon átívelő hidat, a szánkódombot, az előző napi séta 
útvonalát stb.) aztán ugyanezt színekkel lerajzolják, azaz síkban 
jelenítik meg. Végül megpróbálják saját településüket térben is 
megformálni.

• Ha ezt a folyamatot átélték, akkor nagyobb az esélyük van arra, 
hogy a térkép barna, zöld, kék foltjaiból, vonalaiból 
későbbiekben olvasni tudjanak.



A felülnézet fogalmának kialakításának lépései

•Először körberajzolnak kisebb, írólapra elférő 
tárgyakat. Felfedezik, hogy a jellemző tünetek 
hiányoznak, csak az alap van meg. Pl. Egy bögre 
jellegzetessége a füle, ami 
felülnézetben eltűnik, de ettől függetlenül a 
szimbólum az adott tárgyat reprezentálja.

•Ezek után következik nagyobb tárgyak 
csomagoló papírra rajzolása.



A felülnézet fogalmának kialakításának lépései

•A saját tanterem alaprajza már csak méretarányos 
kicsinyítéssel lehetséges. Mérés mérőrúddal.

•Az iskola és környékének térképvázlata 
szimbólumok használatával.

•A szimbólumképzés módja: először olyan jelek 
kitalálása, ami hasonlít a valósághoz. A felülnézet 
értelmezése után megértik, ha a szimbólumok nem 
az objektumok valóságos alakjának kicsinyített 
másai.



Érzékszervi térképezés:
A játékvezető négy különböző növényből a csoport tagjai közt 
arányosan szétoszt egy-egy kis darabkát, akiknek hátratett 
kezükben azt szét kell dörzsölniük. 
Miután megtették, megszagolva a kezüket, meg kell keresni 
társaikat (egymás kezének szagolgatása révén). A kialakult 
csoportok mindegyikének egy-egy térképet kell néhány száz 
méteres körzetről készítenie.

Készülhet így szagtérkép, tapintás térkép, hangtérkép, 
mozgástérkép. 

Forrás: http://www.nimfea.hu/programjaink/zoldszem/termismmain.htm



Hangtérkép
Eszközszükséglet: minden játékos számára egy kartonpapír, 
színes ceruza. A játékosok párokat alakítanak, és a kapott 
eszközökkel szétszélednek, lehetőleg távol egymástól. Azonos 
irányba fordulva elhelyezkednek a területen. Kartonjukat egy 
kereszttel négy részre osztják, a négy égtájat szimbolizálva, a 
kereszt közepe magát a játékost jelenti. Szemüket 5 percig 
becsukják, és figyelnek környezetük zajaira, hangjaira. Ezeket a 
hangtérképre szimbólumokkal felrajzolják. Ezután helycsere, 
és az azonos helyen rajzolt két hangtérkép összehasonlítása. 
Variáció: kellemes és kellemetlen zajokat különböző színekkel 
jelölhetünk.

Forrás: http://www.nimfea.hu/programjaink/zoldszem/termismmain.htm



Ingyenes hangfájlok letöltése

http://hangtarnok.hu/2008/04/12/hangeffektek-sound-effects/

http://hangtarnok.hu/2008/04/12/hangeffektek-sound-effects/


Források:

• Kozma Szabolcs: Orientációs képességek fejlesztésének módszertana
• Fazekasné dr. Fenyvesi Margit: Orientációs képességek fejlesztésének 

módszertana
• Horváth Miklós – Szentirmainé Brecsok Mária: Kézikönyv a 4. 

évfolyamos környezetismeret tanításához
• http://www.nimfea.hu/programjaink/zoldszem/termismmain.htm
• Nagy Ildikó Orsolya: Kézikönyvek az Újgenerációs Környezetismeret 

tankönyvekhez és munkafüzetekhez (1-4.)

http://www.nimfea.hu/programjaink/zoldszem/termismmain.htm


„Titkos térkép készítő” – matematikával 
összekötve
https://www.worksheetworks.com/puzzles/secret-map.html

- beállítható(k) a művelet(ek)
- hogy mit rejtünk el
- méret

https://www.worksheetworks.com/puzzles/secret-map.html


Ingyenesen letölthető kiadvány:
https://ofi.hu/informatikai-keszsegfejleszto-jatekok
Mely készségek, képességek fejleszthetők általuk:
• Kreativitás
• térbeli tájékozódás
• mozgáskoordináció (nagy- és finommozgások)
• lateralitás
• memória, figyelem, koncentráció
• logika, problémamegoldás
• következetesség, strukturális gondolkodás
• fegyelem, pontos feladatvégzés
• kooperativitás, feladatmegosztás
• tervezés, megvalósítás, azonnali visszacsatolás (ellenőrzés) hármas 

egységének rögzülése

https://ofi.hu/informatikai-keszsegfejleszto-jatekok


Az egyik bemutatott játék a jól ismert 
„csoszogó” (Nyilakkal rajzolás, irány, távolság)
Sok letölthető mintát találunk, de magunk is könnyen készíthetünk.
http://www.kindergenii.ru/grdiktant.htm

http://www.kindergenii.ru/grdiktant.htm


Útvesztő (labirintus) generáló
https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/maze/
A fenti oldalon még számos nagyon jó feladatkészítő található!

https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/maze/


Szintén labirintusgeneráló: 
http://www.mazegenerator.net/
Például:

http://www.mazegenerator.net/


Ha komolyabb programozásba kezdenénk:
https://blockly-games.appspot.com/maze?lang=en&level=4&skin=0

https://blockly-games.appspot.com/maze?lang=en&level=4&skin=0


Akár egy téma (mese) köré is gyűjthetünk 
számos – a tájékozódást fejlesztő – ötletet.

Forrás: https://www.timvandevall.com

https://www.timvandevall.com/




A térbeli tájékozódást fejlesztő program:
https://www.nctm.org/Classroom-Resources/Illuminations/Interactives/Turtle-Pond/

https://www.nctm.org/Classroom-Resources/Illuminations/Interactives/Turtle-Pond/


Térképkészítők:
http://www.teacherled.com/resources/

mapmaker/treasuremapaload.html

http://www.teacherled.com/resources/mapmaker/treasuremapaload.html


Nyomtatható anyagai
http://www.teacherled.com/resources/mapmaker
/TreasureMapPack.pdf

http://www.teacherled.com/resources/mapmaker/TreasureMapPack.pdf


http://www.teacherled.c
om/resources/mapmaker

/mapmakerload.html

http://www.teacherled.com/resources/mapmaker/mapmakerload.html


Nyomtatható anyagokat találunk hozzá  
http://www.teacherled.com/resources/mapmaker
/RoadMapPack.pdf

http://www.teacherled.com/resources/mapmaker/RoadMapPack.pdf


Online játék: Hány lépésre vagyok a kukactól? 
https://www.echalk.co.uk/Maths/PrimaryNational
Strategy_Yr6/DfES-
MathsActivitiesforyear6/wormhunt.html

https://www.echalk.co.uk/Maths/PrimaryNationalStrategy_Yr6/DfES-MathsActivitiesforyear6/wormhunt.html


Torpedójáték helyett dínókeresés
http://www.counton.org/games/virtualmathfest/d
inosaur.html

http://www.counton.org/games/virtualmathfest/dinosaur.html


Valós térkép, méréssel 
https://www.scribblemaps.com/create/#lat=47.50
629445264957&lng=19.02186155319214&z=17&
t=hybrid

https://www.scribblemaps.com/create/#lat=47.50629445264957&lng=19.02186155319214&z=17&t=hybrid




Városok közötti távolság- és útvonaltervező 
http://tavolsag.1km.net

Egy példa: Budapest – Hatvan 
http://tavolsag.1km.net/hu/budapest/hu/hatvan/

http://tavolsag.1km.net/
http://tavolsag.1km.net/hu/budapest/hu/hatvan/




Online kvízjáték – Magyarország megyéi
http://www.geoquizzes.com/hu/magyarorszag/megyek.html

http://www.geoquizzes.com/hu/magyarorszag/megyek.html


Vaktérképes játék, komoly, sok szűrési lehetőséggel -
http://magyarorszagjatek.hu/

http://magyarorszagjatek.hu/






Vaktérkép, ahonnan más vaktérképes játékok is 
elérhetők (reklámok!) - http://www.holvan.eu/

http://www.holvan.eu/


Az egyik legjobb kvízjáték
http://www.geoquizzes.com/hu/magyarorszag/me
gyek.html

http://www.geoquizzes.com/hu/magyarorszag/megyek.html


Máshogy is beállíthatjuk (pl. Európa)



Vaktérkép – Kárpát-medence
http://web.cs.elte.hu/~ruzsaz/karpat/karpat.html

http://web.cs.elte.hu/%7Eruzsaz/karpat/karpat.html


Vaktérkép – Európa
http://web.cs.elte.hu/~ruzsaz/eupoli/europa.html

http://web.cs.elte.hu/%7Eruzsaz/eupoli/europa.html


Online térképjáték magyarul, rengeteg választási 
lehetőség!
https://online.seterra.com/hu

https://online.seterra.com/hu








Valódi robotok
Bee Bot, Blue Bot, Doc robot, Cinike és társaik



Néhány ötlet

Matematikaóra:
• szorzás tulajdonságainak (tagok felcserélhetőek) és értelmezésének 

elmélyítésére
• téglalap területének és kerületének kiszámításakor
• koordináta geometria előkészítése
• téglalapok csúcsának koordinátáit megadva a téglalap „megrajzolása”, 

kerületnek, területének kiszámítása – a csúcsok közül csak hármat 
megadva a hiányzó csúcs keresése

• sokszögek „lejárása” – megadott sokszögek tükörképének lejárása
• bármilyen útvonal tükörképének lejárása – tükrözés
• összeadás és kivonás fogalmának elmélyítése
• láncszámolás



Magyarórán:
• j-ly-os szavak felhelyezése után csak az j-s vagy csak az ly-os szavakon 

szabad áthaladni. Az érintett szavak mondatba foglalása, leírása
• igekötők elhelyezése a táblán, az érintett igekötőt a megadott igéhez 

illeszteni
• szavak „kibetűzése”, elolvasása, leírása
• szavakból mondatalkotás
• szavak adott sorrendben való lejárása után a megadott szavakból 

(kisebbeknél képekből) történet elmesélése
• „sztoritábla”: a történet eseményeit véletlenszerűen sorsoljuk ki (más 

eszközzel), az így kapott történetet kell lejárni a pályán



Környezetismeret:
• Térképen való tájékozódás: melyik négyzetben találod a megadott 

városokat? Juss el A-ból B-be / C és D érintésével és/vagy E, F 
kihagyásával és/vagy nem érinthetsz egy adott megyét.

• Egy adott növény, állat bemutatása algoritmus mentén. A feladat 
összeköthető ismeretközlő szöveg feldolgozásával

• tájékozódás képzeletbeli térképen: kincskeresés



Testnevelésóra: 
• a tanteremben található „állomások” és ott elvégzendő feladatok 

bemutatása

Énekóra:
• ritmusok, dallamok összefűzésére – vagy akár később fordított 

sorrendben történő visszaadása



Alapvetően téri tájékozódás,
sorrendiség/szekvenciák,
memória, geometria és
geometriai transzformációk,
mennyiségek elmélyítésére. A
nézőpontváltás képességének
fejlesztésére.





Piroska és a farkas

• A mese eseményképeinek rendezése

• A farkas útja a mesében négy eseményképpel – a legrövidebb út 
megtervezése, a vadász elkerülésével

• Piroska útja a mesében – a legrövidebb út megtervezése a farkas 
elkerülésével

Képek forrása:
http://maitresse-myriam.eklablog.com/images-sequentielles-le-petit-chaperon-rouge-a125240690

http://maitresse-myriam.eklablog.com/images-sequentielles-le-petit-chaperon-rouge-a125240690
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Forrás: https://tinyurl.hu/hQ63/

https://tinyurl.hu/hQ63/


Forrás: https://tinyurl.com/y6kqky62

https://tinyurl.com/y6kqky62


Forrás: https://www.map.hu/index.php?menu_a=11_0_1&apps=maps_data&id=38

https://www.map.hu/index.php?menu_a=11_0_1&apps=maps_data&id=38
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