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 „Az iskoláknak nem padra, hanem igazi szabadságra van szükségük.”  

(Maria Montessori) 

 

A kisgyerek térről szerzett ismeretei az otthonában, tapasztalati úton alakulnak ki. A kiságytól a 

szobáig, a lakástól a játszótérig, a település távolabbi pontjai felé terjedő tér az első földrajzi élmény. A 

felnövő gyerek mozgástere fokozatosan tágul, s egyre inkább megtapasztalja azt, hogy a világ nagy és 

beláthatatlan.  

Az óvodás korú gyerekek számára a mesék hordoznak elemi ismereteket, s ezeken keresztül 

tesznek szert élményalapú tudásra a Föld különböző vidékeiről és népeiről, a világ dimenzióiról.  

Kisiskolás korban a gyermekek fejlődésükben olyan szakaszhoz érnek el, amikor erősödik 

érdeklődésük az őket körülvevő világ felé, a természeti és szociális környezet iránt, és óriási a 

befogadóképességük. Anélkül, hogy földrajzot tanulnának, érdeklődnek a Föld, a világ felől.  

Napjainkban a gyerekek számára jóval inkább kiterjed a tér. Szüleikkel sokat kirándulnak, s bár 

nincs kialakult tér- és távolságérzékük, mégis tudják, hogy közel, vagy távol, napkelet felé, vagy 

napnyugta felé haladnak.   Többségük (főleg fiúk) már érdeklődve nézegeti a földgömböt, a földrajzi 

atlaszt.  Tanítványaim városi gyerekek, és szabadidős beszámolóik alkalmával gyakran említik, hogy 

„falun” voltak, s bár nem nevezik meg a települést, tudják, hogy a város melyik kijáratánál haladtak át. 

Érdekes támpontjaik vannak - például bevásárlóközpontok, folyókon áthaladó hidak, stb.  

Integrált földrajztanítás 

Más tantárgyak kapcsán is korábban szereznek földrajzi ismereteket a tanulók, mint ahogy 

azokat rendszerezve, tantárgyon belül tanulnák. Az irodalmi szövegekben megjelenő domb, vagy rét, a 

hegy, a település, a tudományos szövegekben, a mondákban, legendákban felfedezhető földrajzi 

vonatkozású adatok a földrajztanulás alapját képezhetik. Akárcsak a tantárgyak tanításának zömében, a 

földrajz tanításakor is abba a problémába ütközünk, hogy a többi tudománytól elszigetelten tanítjuk. 

Pedig az integrált feldolgozásra kiváló lehetőséget nyújt ez a tudományág is. Irodalomórákon írók, 



költők születési helyének (tájegység, település, esetleg ország, megye) megnevezésekor; népi szokások, 

gyermekjátékok, népdalok tanulásakor. A matematika terén a változatos témájú, földrajzi adatokat 

tartalmazó szöveges feladatok megoldásakor (pl. a Föld legmagasabb és legalacsonyabb pontja közötti 

különbség; hegymagasságok összehasonlítása; távolságok; populáció stb.). Idegen nyelvek esetén: 

adott országok, ezek nagyobb települései, földrajzi leírások olvasásakor. A zene, a népművészet 

rendkívüli lehetőség a földrajzi ismeretek „kóstolójára”: tájegységek, települések népdalainak, 

szokásainak tanításakor; más népek zenéi megismerésekor; zeneszerzők, zenepedagógusok 

bemutatásakor. A történelem pedig óhatatlanul összefügg a földrajzzal. 

Tantervi különbségek 

A hagyományos oktatásban, negyedik osztályban a földrajzi ismeretek a közvetlen 

környezetünk tanulmányozásával indulnak. A szoba, a ház, egyes épületek alaprajzát készítjük el, majd 

negyedeket, városrészeket, illetve falvakat ábrázolunk térképen, míg eljutunk az országig, és a 

szomszédos országokig. 

Vannak olyan pedagógiai irányzatok, amelyek a megismerést nem a közeltől a távol fele 

haladva kezdik, hanem a kozmosz egésze felől. A 6-7 éves gyerekkel a világegyetem keletkezéséről 

beszélnek, s a tapasztalatokat több tudomány szempontjából dolgozzák fel. A kolozsvári Montessori 

iskolában például (2006-os adataim szerint) lehetőségük van eldönteni, hogy a földrajzi 

alapfogalmakkal, a bolygókkal, a Föld forgásával, keringésével, hőmérsékleti övekkel, a földrajzi 

formavilággal – szárazföld, víz, óceánok, kontinensek, sziget, félsziget, fok, öböl, tengerszem, 

szigetcsoport, szoros; valamint a kontinensek növény- és állatvilágával, jellegzetességeivel első, vagy 

második osztályban foglalkoznak. 

 A harmadikos korosztály a világtájakkal, a domborzati formákkal ismerkedik. Megismerkednek 

Románia felszíni formáival is, az időjárással (elemeivel, csapadékfajtákkal, a felhők keletkezésével, a 

víz körforgásával). Részletesen foglalkoznak a vizek és vízpartok élővilágával. 

 Negyedik osztályban Románia földrajza a központi témakör. Ugyancsak ez a korosztály 

foglalkozik a nyersanyagokkal, a késztermékekkel, az ipar – nyersanyag – termék kapcsolatával.  

Minden korcsoport heti egy alkalommal tart 45 + 45 perces foglalkozást, de a tanító (tanár) 

döntése alapján ez bővíthető 2-szer 90 percre. Ha csak a minimális időt vesszük figyelembe, a ma 

Romániában érvényben levő, általánosan alkalmazott óraszámokhoz viszonyítva, 30-35 órával többet 

jelent. 

 

 

 



A földrajztanítás módszertani kérdései és eszközei 

Akár a hagyományos, akár a reformpedagógiai irányt választanánk, a legfontosabb, hogy 

mindig konkrét élményekből induljunk ki, mert az absztrakciós készség még nem fejlődött ki a 

gyerekekben. A földrajzi környezet egyre közelebb kell kerüljön hozzájuk, s életük részévé kell váljon.  

Fontos figyelembe venni, hogy a gyermek agya nem üres. Többé-kevésbé pontos vagy hamis 

információkat tartalmaz. Például a hegyek kialakulása kapcsán: az óriások „hordták” össze; vulkánok 

hozták létre; így született a Föld; az Isten alkotta őket… ezek a gondolatok, elképzelések fontosak. Mit 

tehetünk velük? Célestin Freinet szerint több lehetőségünk van. a). Nem vesszük figyelembe, mert úgy 

teszünk, mintha nem léteznének, vagy banálisak lennének, tehát mellőzzük. b). Figyelembe vesszük 

motivációs céllal, de nem tulajdonítunk nekik különös jelentőséget. c). Visszautasítjuk őket, újra 

megbeszélve az információkat. d). Vita tárgyává tesszük, alapozunk rájuk, átalakítjuk őket. Figyelmen 

kívül hagyni az előzetes ismereteket vagy elképzeléseket, annyit jelent, mint megakadályozni az új 

ismeretek beépülését. Célszerű mindig a gyermekek előzetes ismereteiből kiindulni, s a tanítás során 

minden olyan eszközt felhasználni, amely a gyerekek ismeretét bővíti.  

A fejlett technika korában iskoláink zöme még mindig azzal a problémával küszködik, hogy 

nincs taneszköz (egy-egy térképet kivéve), nem állnak a tanító segítségére olyan segédanyagok, 

amelyek élményszerűvé, vonzóvá, változatossá és hatékonnyá teszik az oktatási folyamatot. A 

szakfolyóiratok már nem is tesznek említést hagyományos oktatási eszközökről, hiába is keresnénk 

elérhető ötleteket. A számítástechnika újításai a földrajz tanítását is korszerűsítik. Különböző oktatási 

programokkal ellátott interaktív táblák bizonyulnak célszerűeknek. Információ szintjén jó tájékozódni 

felőlük, s ahol van, ott ki kell használni a lehetőséget. De a realitás talaján maradva (hiszen az iskolák 

10 százaléka sem rendelkezik ilyen táblával meg szoftverekkel), még mindig az a feladatunk, hogy úgy 

tegyük élményszerűvé a földrajz tanítását, hogy közben maradandó és használható információk 

birtokába kerüljenek a gyerekek. 

Rendkívül fontos, hogy elsőként ne a közvetlen ismeretátadást tartsuk szem előtt, hanem egy 

adott téma tudásanyagának elhintését, a figyelemfelkeltést. Mielőtt az adott tudományterület mélyebb 

rétegeit elérnénk, elő kell segítenünk az absztrakciós képesség kifejlődését, meg kell tanítanunk az 

eszközök használatát, melyek célja az ismeretanyag direkt átadása. 

A tulajdonképpeni tantárgyszerű földrajz tanítása is gyakorlati megfigyelésen kell alapuljon. 

Ezért elengedhetetlen, hogy a lehetőségek függvényében ne a tanteremben kezdődjön az első 

tevékenység, hanem a szabadban. Olyan helyszínt kell választanunk, amely nagyobb területegység 

áttekintését biztosíthatja, s közvetlenül figyelhetők meg az alapvető természetföldrajzi elemek (felszíni 

formák, vizek, égtájak), valamint a társadalom által alkotott mesterséges környezet elemeit. A 



szabadban tartott tevékenységek, kirándulások, túrák mind alkalmasok a tájékozódás képességének 

kialakítására, a földrajzi ismeretek megalapozására, elmélyítésére. 

Eszközkészlet  

Az oktatási folyamat vonzóvá tételének érdekében  célszerűnek tartom a következő eszközök és 

praktikák használatát, amelyeket Montessori-eszközök ihlettek, vagy személyes ötletek alapján 

készültek:  

Térképek: 

- „Hangyabolytérkép” – ez egy egyéniesített térkép, amely akkor készül, amikor a gyerekek egy 

közösségbe kerülnek. Elkészítjük az iskola és környéke térképét, akkora területet képezve le, amely 

ábrázolni tudja a gyerekek lakóhelyét. A gyerekek megtanulják a közeli utcák nevét, felfigyelnek arra, 

hogy ki hol és milyen távolságra lakik, s ha a térkép szélén feltűntetjük a kelő, delelő vagy lenyugvó 

napot, akkor lassacskán az égtájak fogalmát is bevezetjük. 

- A „Csellengők térképe” – ugyancsak osztálytérkép, amelyre fokozatosan felkerülnek azok az 

útvonalak és célpontok, amelyeket közösen tettünk meg és értünk el. Erre a célra megfelel egy, a tanító 

által készített, leegyszerűsített falu-, város-, megye-, Erdély- vagy országtérkép, attól függően, hogy 

milyen korosztállyal, merre jártunk.  

- „Felfedezők térképe” - osztálykirándulási térképek, melyeken a gyerekek jól tudnak tájékozódni. 

Minden kirándulásra elkészíthető egy leegyszerűsített térkép, amely a megtett útvonalon levő 

legfontosabb településeket tartalmazza (magyar és román megnevezéseket), valamint a felszíni 

formákat és a folyóvizeket. Ezt a térképet minden kiránduló gyerek megkapja, s a kirándulás alatt 

követheti az útvonalat, megjelölheti címszavakban a látottakat. 

 Ennek egy másik változata a családra vonatkozó földrajzi térkép, melyen a bejárt útvonalak 

szerepelnek, akár a nagyszülőkhöz, akár a hegyekbe vagy tengerpartra, akár határon túl utaztak. 

- Irodalmi térkép – az írók, költők születési helyét megjelölő Kárpátmedencei térkép. Folyamatosan 

használható irodalmi alkotások, ezek szerzőinek bemutatása kapcsán.  

- Ország- és világtérkép – elengedhetetlen kellékei az osztályteremnek. Bármilyen jellegű téma 

kapcsán felmerülő földrajzi helyet meg lehet jelölni, akár első osztálytól kezdve. Tanítványaimmal 

minden napot a kalendáriummal kezdünk, amelyben többek között hírességekről szóló tudnivalók 

szerepelnek. Ha például a népi szokások kapcsán a torockói farsangtemetésről esik szó, a térkép 

segítségével térben is elhelyezhető a helyszín. Ha Orbán Balázsról esik szó, megmutathatók a térképen 

azok a földrajzi helyek, amelyek nevéhez is kötődnek (születési helye, Székelyföld, Kis-Ázsia, 

Egyiptom…). Ha Amerigo Vespuccira emlékezünk, akkor Olaszország, az Atlanti-óceán, Amerika 

jelölhető. Természetesen nem száraz adatokkal, hanem vonzó elbeszéléssel, meséléssel fűszerezve. 



- Tematikus térképek- pl. csak városokat, csak folyókat feltűntető térképek.  

- Fontos munka a térképszínezés, a domborzati formák átvitele színre 

- Gyurmatérképek készítése, színezése. 

 

Mozaikok:  

A következő eszközök (kirakós térképek) a Montessori-eszközök mintájára készültek. Olyan 

ismeretek játékos megtanulását szolgálják, melyek nem képezik a kerettanterv részét, de a gyerekek 

nyitottak és fogékonyak, s szabadidős játékban használják őket. Mindenik eszköz mágneses, hogy 

függőleges helyzetben is használható legyen. Tartalmaz egy mozaiktérképet, egy kontrolltérképet, 

megnevezéseket tartalmazó szókártyákat, egy kontrolltérképet megnevezésekkel. A gyerek összerakja a 

mozaiktérképet, leellenőrzi magát a kontrolltérkép segítségével. A szókártyákat elhelyezi a 

mozaiktérképen, leellenőrzi magát a kontrolltérképpel. 

A következő témákban készültek mozaiktérképek: 

- A Nap és a bolygók; Naprendszer-modell 

- A világ óceánjai és kontinensei  

- A világ hegyvonulatai 

- Kontinensek országai 

- Országok zászlói 

- A Keleti-, Déli-, Nyugati-Kárpátok  

 

Terepasztal: 

Ugyancsak Montessori iskolákban használják (nemcsak a földrajz tanításakor). Ezen mintázzák meg 

homokban a természetföldrajzi elemeket (különböző felszíni formákat, térképeket, folyók útját, eróziós 

jelenségeket stb.).  

 

Albumok, világháló 

A tankönyvek mellett egyenrangú helyet elfoglalnak el az igényes, sok színes képet tartalmazó 

albumok és a világháló.  

 

Összegzés 

Mivel a szemléltető eszközök első nemzedéke, amelyeknek segítségével generációk sora tanulta 

a földrajzot  eltűnt, elavult (bár még ma is hasznosak lennének a domborított faliképek, a modellek, 

makettek), a nyomtatott és az audiovizuális ismerethordozókra kell alapozzunk. S ameddig élvezői 



lehetünk az interaktív multimédia-oktatócsomagoknak, addig olyan eszközökkel és módszerekkel kell 

áthidaljuk a légüres teret, amelyek  a felnövekvő generációt nem elriasztják, hanem a földrajz, mint 

tudományág felé vonzzák.  
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