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ÉVFOLYAM 



Célok  

•Tanulói teljesítmények növelése 

•Tanulási motiváció kialakítása 

• tevékenység, 

• megfigyelés, 

• kísérletezés 

•Természettudományos gondolkodás fejlesztése 

• kulcsfogalmak ismerete, megértése 

• alkalmazás 

• problémamegoldás 

•Komplex látásmód 

• kapcsolat a többi természettudományi tárggyal 

•Kulcskompetenciák fejlesztése 

 



A tankönyvek tematikájának összeállítása a 

Nemzeti Alaptanterv és a kapcsolódó kerettanterv 

tartalmi előírásai alapján készült. 

 

Az egyes fejezetek arányai követik a kerettantervi 

óraszámajánlásokat. 

 

Az összefoglalások a rendszerezés mellett a 

önálló ismeretszerzését és kompetenciafejlesztést 

is szolgálják 



Tartalom 7. osztály 

I. A forró övezet biomjai 

II. A mérsékelt övezet biomjai 

III. A hideg övezet és a tengerek élővilága; a 

globális környezeti problémák 

IV. Az élővilág rendszere 

V. A növények és az állatok életműködései 

 

 



Tartalom – 7. évfolyam 

I.A forró övezet biomjai 

1. A trópusi esőerdők elhelyezkedése a Földön, 

környezeti adottságai, jellemzésük; 

2. A trópusi esőerdők növényei 

3. A trópusi esőerdők állatvilága: emlősök, 

madarak, hüllők és ízeltlábúak 

4. A szavannák 

5. A szavannák állatvilága 

6. A trópusi sivatagok 

7. A trópusi övezet termesztett növényei 

8. Összefoglalás 



Tartalom – 7. évfolyam 

II. mérsékelt övezet biomjai 

 

9. A meleg mérsékelt öv élővilága 

10. A lombhullató erdők és a füves puszták élővilága 

11. A valódi mérsékelt öv élővilága 

12. A tajga növényvilága 

13. A tajga állatvilága 

14. A magashegységek élővilága 

15. Összefoglalás 



Tartalom – 7. évfolyam 

III. A hideg övezet és a tengerek élővilága; a globális 

környezeti problémák 

16. A tundra élővilága 

17. A sarkvidékek élővilága 

18. A tengerek élővilága 

19. A partközeli területek élővilága 

20. A nyílt és a mélytengerek élővilága 

21. Egyensúly a természetben 

22. A levegőszennyezés következményei 

23. A vizek és a talaj veszélyeztetettsége 

24. A hulladékok 

25. Összefoglalás 



Tartalom – 7. évfolyam 

IV. Az élővilág rendszere 

26. A rendszerezés alapelvei 

27. A vírusok; a sejtmagnélküliek országa 

28. A sejtmagvas egysejtűek országa 

29. A gombák országa 

30. A növények országa, a moszatok, a mohák és a zuzmók 

31. A növények országa, a harasztok és a virágos növények törzsei 

32. Összefoglalás 

33. A szivacsok, és a csalánozók és a gyűrűsférgek törzse 

34. A puhatestűek törzse 

36. Az ízeltlábúak törzse 

37. A gerincesek törzse, a halak osztályai 

38. A kétéltűek és a hüllők osztályai 

39. A madarak és az emlősök osztályai 

40. Összefoglalás 

 



Tartalom – 7. évfolyam 

V. A növények és az állatok életműködései 

41. Az egyeden belüli szerveződési szintek 

42. A sejteket felépítő anyagok 

43. Az eukarióta sejt felépítése, sejtosztódás 

44. Anyagcserefolyamatok a sejtekben 

45. A szövetek 

46. A növények élete 

47. Az állatok élete 

48. A sejtosztódás, a növények és az állatok szaporodása  

49. Összefoglalás 

50. Fogalomtár 



A könyv szerkezete 
Kezdő kérdés, érdekesség, 
elhelyez minket a témán belül. 

A lecke sorszáma. 

A lecke címe 

Korábbi tanulmányok alapján 
megválaszolható  
problémafelvetés  

Érdekességek, kiegészítő 
ismeretek, adatok  



A könyv szerkezete 

Otthon is elvégezhető érdekes 
kísérletek, megfigyelések. 

Könyvespolc 
A témáhpz tartozó Ifjúsági 
ismeretterjesztő  irodalom  odalom  

Összefoglaló kérdések 
és feladatok 



Meleg mérsékelt öv 

Otthon is elvégezhető érdekes 
kísérletek, megfigyelések. 

Nézz utána 
Gyűjtőmunka internetes és 
könyvtári források feldolgozása. 

Új fogalmak 



Tajga 

Emlékszel még? 
A természetismeretben  már  
tanult, felhasználható ismeretek 



Tenger 



A levegőszennyezés 



A gombák országa, a növények országa 



Kérdések a tankönyvben 

I. Minden lecke egy felvezető kérdéssel indul.  

– a téma iránti érdeklődés felkeltése 

– újabb oldalról világítja meg a címet 

a kompetencia érzés erősítése a diákban 

II. Minden leckét rövid kérdéssor zár. A legfontosabb 

fogalmakra, összefüggésekre kérdez rá. 

– Bloom taxonómiát követi 

III. A témaköröket lezáró összefoglalásokban 

– ismétlő feladatok, gyakorlás, ismeretek elmélyítése.  

– Projektfeladat 
• lehet otthoni kutatás, amit órán bemutatnak 

• az adott órán elvégezhető és bemutatható munka is. 



Önálló ismeretszerzés tanítása 

Próbáld ki! 

Nézz utána! 

Gondolkozz el! 

Könyvespolc  

Projekt 

 

 



Munkafüzet 



Munkafüzet 



Tartalom –8. évfolyam 

I. Szépség, erő, egészség 
A bőr és a mozgási szervrendszer  

II. A szervezet anyag- és energiaforgalma 
A táplálkozás, a légzés, a keringés, a kiválasztás 

és az immunitás  

III. A belső környezet állandóságának 

biztosítása 
A hormonális és az idegi szabályozás, az 

érzékelés, az emberi magatartás alapjai 

IV. A fogamzástól az elmúlásig 
A szaporodás és az egyedfejlődés 
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KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


