Környezetismeret (7 óra)
1. Ismerkedés az Európai Unióval
Az Európai Unió tagállamainak megtekintése nagy falitérképen. A gyerekek
atlaszokat kapnak a kezükbe.
a. Keresgélés: (FOM, EM)
- Olvassátok le az Európai Unió tagállamait!-1 gyerek a nagytérképen mutatja, onnan
ellenőriznek, összehasonlítással.
- Melyik a leghosszabb folyó? Hány országon folyik keresztül?
- Melyik a legnagyobb tó? Melyik tagállam területén található?
- Melyik ország félsziget?
- Melyik ország sziget? Hány szigetország található az Európai Uniós - tagállamok
között?
- Mely országokban vannak magas hegyek?
b. Keresgélés: (PM, EM)
- Keressetek olasz várost!
- Keressetek szigeten levő várost!
- Keressetek félszigeten levő várost!
- Keressetek folyóparti várost!
- Keressetek német várost!
- Keressetek angol várost!
2. Az Európai Uniós tagállamok zászlóinak megtekintése, Németország
A földrajzi atlaszban az Eu-tagállamok zászlóinak megkeresése,lerajzolásuk a füzetbe,
az országnevekkel együtt.
Élményeik meghallgatása Németországgal kapcsolatban. (Kinek a szülei dolgoznak
Németországban? Melyik városban? Keressük meg! Ki járt már Németországban?
Melyik városban? Mit látott? Mi volt érdekes számára? Kinek vannak német
rokonai?...)
Képeslapok megtekintése.
Németország vizsgálata. Nagy falitérképen illetve a gyerekek atlaszban. Térképolvasás
–lehet páros munkában is végeztetni (pl.: Mi a fővárosa? Keressetek nagyvárosokat!
Milyen hegység húzódik területén?....)

3. Gyakorlás, az Európai Unió
Az Európai Unió tagállamainak megkeresése, zászlóik feltűzése a falitérképre, illetve
vaktérképre.
Memóriajáték párban illetve csoportban (2-2 fő alkot egy csoportot)- laminált
zászlókkal
Beszélgetés Németország hagyományairól, szokásairól. További keresések a térképen
időre

4. Anglia
Puzzlejáték- (PM): Eu-s zászlók darabjainak összeillesztése, az országnevek leírása a
füzetbe, mellérajzolva a zászlót.
Élményeik meghallgatása Angliával kapcsolatban. (Kinek a szülei dolgoznak
Angliában? Melyik városban? Keressük meg! Ki járt már Angliában? Melyik
városban? Mit látott? Mi volt érdekes számára? Kinek vannak Angliában rokonai?...)
Képeslapok megtekintése. (Gyűjtőmunka volt korábban.)
Anglia vizsgálata. Nagy falitérképen illetve a gyerekek atlaszban. Térképolvasás –
lehet páros munkában is végeztetni (pl.: Mi a fővárosa? Keressetek nagyvárosokat!
Milyen hegység húzódik területén?....)

5. Németország és Anglia összehasonlítása
Térképek segítségével a két ország összehasonlítása. (Pl.: Melyik nagyobb? Hol esik
több eső? Hol mit termesztenek? Folyók, hegységek megnevezése, kitérés az iparra,
mint autógyártás, mezőgazdaságra, kereskedelemre, idegenforgalomra) Fényképek
megtekintése projectorról, melyek segíthetik az összehasonlító elemzést.
Gyűjtőmunka alapján: milyen állatfajtákat ismertek, melyek egy-egy Eu-s tagállamról
kapták a nevüket? Kivetíteni / bemutatni a hozott képeket. (Pl.: Német juhász, német
dog, magyar vizsla, ír szetter)- esetleg kiselőadás meghallgatása az adott kutyafajtáról.
Könyvtárból kölcsönzött, kutyafajtákról szóló könyv megtekintése.

6. IKT óra
www.europa.eu/europago/welcome.jsp
Azon belül nyelvválasztás lehetősége angolosoknak angol, németeseknek német.
-Eurospiel (persely ikon)
-Eu-puzzle (földgömb)
-Memory (zászló)
-Schiebepuzzle(fényképezőgép)
Európa fővárosainak gyakorlása, keresése:
www.spiel.de/hauptstadte-europa.html
www.bpb.de/fsd/europapuzzle/puzzle

7. A tanultak összefoglalása
Memória az Eu-s tagállamok zászlóival (FOM táblánál), azok elhelyezése térképen
illetve vaktérképen.
Állítások igazságtartalmának eldöntése- igaz-hamis állítások az Eu-ról (CSOM)
1. Norvégia az Eu tagja.
h
2. Vannak országok, amelyek később csatlakoztak az Eu-hoz
i
i
3. 4 szigetország van az Eu-tagállamok között.
h
4. Az Eu minden tagállamában az euró a hivatalos pénznem.
5. Jelenleg 27 tagállama van.
i

Jellegzetes képek vetítése Eu-s tagállamokról. Az országok hozzákötése. (PM)
Pl.: angol emeletes busz, holland tulipánok, magyar paprika, olasz pizza, spanyol
bikaviadal, francia bor, német sör, finn mikulás…
Autójelzések az Eu-ban. Országnevek, zászlók és betűjelzések párosítása táblánál.
(FOM)

