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a felszín ábrázolása a térképen

Mely felszínformákról tanultál 2. osztályban? Melyek láthatók lakóhelyeden és környékén?

Olvasd el a képek melletti szöveget! Keress Magyarország domborzati térképén, a színezés 
alapján, a leíráshoz illő tájakat! Mf.: 1.

Alföld: 0 és 200 m-es ma-
gasság között fekvő síkság. 
Az alföldeket a térkép zöld 
színnel jelöli.

A 200–500 m magassá-
gú, egyenetlen felszínű táj a 
dombság. A dombokat völ-
gyek választják el egymástól. 
A dombság színe a térképen 
világosbarna.

Keress völgyet a képen!

Az 500 m-nél magasabb 
felszínforma a hegy. Több 
hegy hegységet alkot. A he-
gyek között húzódó völgyek 
és a tágasabb medencék te-
szik széppé, változatossá a 
tájat. A középmagas, 500–
1500 m magasságú hegységet 
középhegységnek nevezzük. 
Színe a térképen barna.

Az 1500 m-nél magasabb 
hegységet magashegységnek 
nevezzük. Minél magasabb a 
hegység, annál sötétebb bar-
na színnel jelöli a térkép.

alakítsatok ki a terepasztalon 
síkságot, dombokat, hegye-
ket!
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Zsófi és peti érdekes képeslapot kapott. Mindkettôn ugyanaz a táj látható. Mi a különbség a 
két ábrázolás között?

A felszín formáit domborzatnak nevezzük. Amikor domborzatról beszélünk, síkságra, 
dombságra, hegységre gondolunk. A felszíni formákat a térkép színekkel jelzi.

Mit tudsz leolvasni az ábráról? Mondd el!

A felszíni formák pontos magasságát a térképen a magassági számok jelölik. A felszín 
magasságát a tenger szintjétől, 0 m-től mérik. Ez a tengerszint feletti magasság. A ma-
gassági számok megmutatják, hogy az adott hely milyen magasan van a tenger szintjéhez 
viszonyítva. A domborzati térképen a tájak nevét is jelölik.

tanulmányozd az atlasz felszínformákkal kapcsolatos oldalát, majd Magyarország domborzati 
térképét! Mf.: 2–3.

Felszínformák: alföld, dombság, középhegység, magashegység. Magasságukat színnel 
és magassági számokkal jelöli a térkép.

Mi a domborzat? Mely felszínformákat ismersz? Mi jellemzi ôket? Hogyan ábrázolja a térkép a 
domborzatot? Mi a magassági szám? Mihez viszonyítjuk a felszín magasságát? Mi a különbség 
a hegy és a hegység között? Mi a különbség a domb és a dombság között?

Gyűjts képeket magashegységekről és a középhegységekről! Hasonlítsd össze őket!
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Hogyan ábrázolja a térkép a vizeket?

Mi a hasonlóság és mi a különbség a patak és a folyó között? Melyik van lakóhelyetek köze-
lében? Mi a különbség a folyó és a tó között?

A tó állóvíz. A víz a ter-
mészetben a felszínen mé-
lyedésben gyűlik össze. Ez 
a meder. A meder mellett 
húzódik a vízpart.

Hogyan jelöli a térkép a ta-
vakat?

Keresd meg Magyarország 
térképén a Balatont!

Vannak tavak, amelyek 
vize alig látszódik, mert sű-
rűn belepi a vízi növényzet. 
Ez a mocsár. A mocsár sok 
vízimadár fészkelő- és búvó-
helye.

Mi a jele a térképen?

A folyó az általa kialakí-
tott mederben folyik. A for-
rásnál van a folyó eredete. 
A forrásból csermely, ér, pa-
tak, folyó lesz. A folyó min-
dig a magasabb területről az 
alacsonyabb felszínű terület 
felé folyik.

Hogyan jelöli a térkép a fo-
lyókat?

Merre folyik a folyó? Figyeld 
meg a képen, hogyan állapítja 
meg peti!

A folyásirány azt mutatja, 
merre lejt a földfelszín. Ha a 
folyás irányába fordulsz, jobb 
kezed felől van a folyó jobb 
partja, bal kezed felől pedig 
a bal partja. Mf.: 1–2.
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A térkép a folyókat kék vonallal jelöli. Minél szélesebb a folyó, annál vastagabb a vonal. 
Ahol a folyó másik folyóba, tóba ömlik, ott van a torkolata. A nagyobb folyó a főfolyó, a 
kisebb a mellékfolyó.

Melyik a Maros, melyik a tisza folyó a fotón? Mutasd meg a torkolatot!

Mesterséges vízfolyás a csatorna. Medrét az ember jelölte és építette ki.

Mi a jele a térképen?

Mely vizeket ábrázolják a képek? Miről ismered fel őket?

Keress az atlaszodban Magyarország domborzati térképén folyókat! Melyiknek van mellék-
folyója? Mely felszínű tájon találsz csatornát a térképen? Mf.: 3–4.

A térkép a vizeket kék színnel jelöli. Állóvizek: tó, mocsár. Folyóvizek: forrás, patak, 
folyó.

Hogyan jelöli a térkép a vizeket? Mi a hasonlóság és mi a különbség a tó és a folyó között? 
Hogyan állapítod meg a folyó jobb és bal partját a térképen? Hogyan állapítod meg a valóság-
ban? Mi hazánk legnagyobb folyója? Mi a duna legnagyobb mellékfolyója? Mi a torkolat? Mi a 
hasonlóság és a különbség a folyó és a csatorna között? Mi a tó, és mi a mocsár?

Miért emelkedik meg a folyók vize hóolvadás vagy nagy esőzések után? Mi a következménye? 
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egy homokszem története

Vizsgálj meg kavicsot és homokszemcsét nagyítóval! Mf.: 1.

Ezek az apró, csillogó kövecskék valamikor sok-sok millió évvel ezelőtt nagy hegyekben 
hatalmas sziklák részei voltak. A Nap izzó sugarai melegítették a köveket, a fagyos éj-
szakák lehűtötték, repedések keletkeztek rajtuk. A repedésekben összegyűlt csapadékvíz 
gyakran megfagyott, és továbbrepesztette, darabolta a sziklákat. Mf.: 2.

Tavaszi hóolvadáskor, nagy 
zivatarok, esőzések után a 
bővizű patakok és a folyók 
hatalmas erővel zúdulnak le a 
meredek hegyoldalakról. Min-
den mozgatható követ, kicsit 
és nagyobbat magukkal sodor-
nak, görgetik, közben csiszol-
ják, koptatják egymást, tovább 
töredeznek. Kavics, homok 
és finom iszap képződik az 
egykor hatalmas sziklákból. 
A víz által szállított anya-
got hordaléknak nevezzük. 
A hordalékot a folyók mesz-
szire szállítják.

A hegyek lábánál, a dombok 
között a folyóvíz ereje gyen-
gül. Már nem képes ennyi 
hordalékot szállítani. Szétte-
ríti a felszínen, lerakja terhét. 
A sok apró homokszemcsét a 
szél tovább fújja. Ez a kis ho-
mokszem sok társával együtt 
így jutott el mai helyére. Ezt a 
hatalmas utat sok millió év óta 
mindig így teszi meg.

Ahol növényzet borítja a 
hegyoldalt, a homokos felszínt, 
ott a víz és a szél felszínfor-
máló tevékenysége kevésbé 
érvényesül. A növényzet védi 
a földfelszínt. Mf.: 3.

A földfelszín változásában a víz, a szél munkájának és a hőmérséklet változásának 
van fontos szerepe.

Miért darabolódnak fel a sziklák a hegyekben? Hogyan jutnak el messzire a kövek? Mi a szél 
szerepe a felszín változásában? Hogyan lassítja meg a növényzet a felszín pusztulását?
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Hazánk, magyarország

Magyarország Európa közepén fekszik a 
magas hegységekkel körbezárt Kárpát-me-
dencében. Ha átléped Magyarország határát, 
valamelyik szomszédos országba érkezel.  
Mf.: 1–2.

Magyarország térképe az ország alaprajza. 
Alakját az országhatár jelöli. 

Kik a szomszédaink? Olvasd le a térképről a 
szomszédos országok neveit!

Magyarország fővárosa Budapest. Területe 93 030 km² (négyzetkilométer). Lakóinak 
száma alig haladja meg a 10 milliót.

Magyarország tájai változatosak, sokszínűek, szépek. Szépségét azonban nemcsak a 
természeti tájak sokfélesége jelenti, hanem a több mint ezer éve itt lakó emberek munkája, 
népművészete, szokásai, kultúrája, közös nyelve is. Ez a közösség a nemzet.

A haza az az ország, amelyben élünk, és az itt élő emberek közösségéhez tartozunk. 
A lakosság legnagyobb része magyar anyanyelvű, de élhetnek lakóhelyeden vagy kör-

nyékén más anyanyelvűek is, például horvátok, németek, szlovákok. Őket nemzeti kisebb-
ségnek nevezzük.

Nemzeti jelképeink a zászló, a címer, a Himnusz, a Szózat. Mf.: 3.

Ország, haza, nemzet, anyanyelv. Nemzeti jelképek. Országhatár.

Melyik földrészen fekszik hazánk? Mely országok határolják? Mit jelent a haza és a nemzet 
szó? Miről ismered fel, meddig terjed az ország területe?

Mely nemzeti kisebbségek élnek hazánkban? Milyen hagyományaik vannak?

Budapest

Ukrajna Szlovákia 

Ausztria 

Románia 

Szerbia Horvátország 

Szlovénia 
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megyék, megyeszékhelyek

A térkép nemcsak a domborzatot, a vizeket, az országhatárt ábrázolja. Mivel a valóság 
kisebbített mása, minden, ami földrajzilag lényeges, ábrázolható a térképen. Te és a családod 
városban vagy falun él. A falu és a város település.

Hasonlítsd össze a két településtípust a 2. osztályban tanultak alapján!

Mindegyik falu és város valamelyik megyéhez tartozik. A megyék az országon belüli 
közigazgatási területek. Az ország egy kisebb területének irányítását, igazgatását látják 
el. Minden megyének van megyeszékhelye. Ez a megye egyik nagyobb városa. Itt olyan 
intézmények működnek, amelyek a megyében élő emberek számára fontosak, például ön-
kormányzati hivatal, kórház, színház, középiskola, bíróság.

Hány megyéje van Magyarországnak? Melyik megyében laksz, keresd meg! Mutass megyéket 
Magyarország északi, déli, keleti, nyugati részén!

Hogyan jelöli a térkép a megyéket? Miről ismerhető fel a térképen a megyeszékhely? Nézd 
meg az atlaszodban! Mf.: 1–2.

A települések megyékhez tartoznak. A megye egyik városa a megyeszékhely.

Mutasd meg a megyéket és megyeszékhelyeket a térképen! Melyik megyében laksz? Mi a 
megyeszékhely neve? Keress olyan megyét, amelyik a duna jobb partján fekszik! Mely me-
gyékhez tartozik a Balaton? Keresd meg a térképen, az atlaszodban a legkisebb megyét!

Mi a régió? Hány régióra osztották Magyarországot? a te megyéd melyik régióhoz tartozik?
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településeink: város, falu, tanya

Mit tanultál 2. osztályban a városról és a faluról? Hol élsz? Jellemezd a településedet!

Az ősember még barlangban lakott. Miért? Mert ott talált menedéket a vadállatok elől a 
nyári meleg és a téli hideg ellen. A barlang az időjárás más viszontagságai ellen is védte őt. 
Az emberek ott telepedtek le állandó jelleggel, ahol a megélhetésükhöz szükséges alapvető 
feltételeket, védelmet, élelmet és vizet találtak.

A történelem során hazánkban is így alakultak ki a falvak, a városok és a tanyák. A ta-
nya, a falu és a város település. Minden településnek a többi településtől megkülönböztető 
neve van.

Városban sokkal több ember él, mint falun, ezért a többszintes épületek jellemzőek rájuk. 
Az elmúlt évtizedekben nagy lakótelepek épültek. Itt található a kórházak, a középiskolák, a 
gyárak, az üzemek, a nagy bevásárlóközpontok, a színház, a bíróság, a bankok, a hivatalok 
nagy része. Ezek az intézmények több település lakosságának igényeit elégítik ki. A váro-
sokban nagy a gépjárműforgalom, a levegőjük szennyezett. 

Mi a szerepük az alábbi intézményeknek, létesítményeknek? 
Véleményed szerint a város mely részén vannak? Miért? Miért 
a városokban épültek ezek az intézmények, létesítmények?

Nyugat-magyarországi Egyetem 
Savaria Egyetemi Központja

Fôvárosi Állat- és Növénykert,  
Budapest

Városi Sportuszoda, 
Százhalombatta
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A nagy falvakban sem él tízezernél több ember. Hazánkban leggyakoribbak az 1000–1500 
lakosú falvak. Az eredeti falusi házak földszintesek. Hosszú, megnyúlt az alaprajzuk, mert 
a gazdasági épületek is hozzáépültek a lakáshoz. Az emberek állatokat tartanak, kertjükben 
zöldséget, gyümölcsöt termesztenek. A falu határában szántóföld, erdő terül el. Az emberek 
mezőgazdasági termelésből élnek, vagy a közeli városba járnak dolgozni. A falvak előnye 
a csend, a jó levegő és az itt élő emberek összetartó közössége.

Milyen különbséget veszel észre a falu és a város között a képek alapján? 

A tanya városok vagy falvak külterületén 
elszórtan, magányosan épült lakóházak, épü-
letek csoportja. A lakóházakhoz gazdasági 
épületek, ólak, terménytárolók tartoznak. 
Az itt élő családok a föld megművelésével, 
állatok tenyésztésével foglalkoznak. Sok ta-
nyán nem volt jó ivóvíz, villany, az iskolába a 
gyerekeknek hóban, sárban messzire, gyalog 
kellett járniuk. A tanyán lakó családok nagy 
része ezért a falvakba, városokba költözött.

A térkép a településeket a lakosság szá-
ma alapján jelöli.

Nézd meg atlaszodban a települések jeleit! Mf.: 1–3.

Települések: város, falu, tanya. A településeket a lakosság száma alapján jelölik a 
térképen.

Mely településtípusok alakultak ki hazánkban? Mi jellemző a falura? Miért jó falun élni? Miért 
nehezebb falun élni? Mi jellemző a városra? Milyen irányítási, szolgáltatási feladatokat látnak 
el a városok? Miért jó vagy miért nem jó városban lakni? Miért van ma már kevés tanya Ma-
gyarországon?

Mi az eredete a településed nevének? Melyik a településedhez legközelebbi város?
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