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1. óra
A víz
Tantárgyközi kapcsolat
fizika: centrifugális erő, körmozgás
kémia: szénhidrogének, oldatok, nátriumklorid
biológia: tengerek ökoszisztémája
A Föld felszínének 71%-át borítja
Mi a víz jelentősége?
létfeltétel, élettér, táplálék, szállítóközeg, oldó- vízburok, színezd kékre az ábrát (kört)
a megfelelő arányban!
szer megújuló energiahordozó stb.
Melyek a vízburok (hidroszféra) részei?
óceánok, tengerek, folyók, tavak, felszín alatti
vizek pl. termálvíz

Eszköz- és anyaglista
1. tanulói kísérlet: (tengervíz+olajszennyezés) hidrofób perlit, kőolaj, főzőpohár, kémcső, víz, Bunsen-égő, hurkapálca, kanál, konyhasó,
2. tanulói kísérlet: (folyami hordalékok) folyami kavics és – homok, futóhomok, dolomit-murva, műanyag poharak
3. tanulói kísérlet: (folyó munkája) terepasztal/tálca, homok, folyami kavics, (műanyag
granulátum), főzőpohár, víz, műanyag lapát,
4. tanulói kísérlet: (folyótorkolat) gyurma, kartonlap
5. tanári kísérlet: (víz körforgása) víz körforgása modell, meleg víz,
Munkavédelem
Vigyázz a kőolajjal,

az üvegeszközökkel és a melegítésnél!
A

K Í S É R LE T L E Í R Á S A , TA PA S Z TA L A T

1. Tanulói kísérlet: (tengervíz+olajszennyezés) Főzőpohárba öntsünk 0,5 dl vizet,
majd tegyünk hozzá 2 kiskanál konyhasót és keverjük el
az oldatot. Öntsünk az oldatból keveset kémcsőbe és melegítsük 2 percig. Tegyünk a
főzőpohárban lévő oldathoz néhány csepp kőolajat. Szórjunk az oldathoz 1 kanál perlitet,
majd ezt óvatosan kanalazzuk le a folyadékról és tegyük szűrőpapírra. Tapasztalataidat
rögzítsd a táblázatban!
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Mit állítottunk elő a víz
sózásával?
tengervizet (sós vizet)
Átlagosan hány %-os sótartalommal rendelkezik a
tengervíz? kb. 3,5%
Mi történt a melegítés
után?
A víz elpárolg a só ott marad.
A természeben hol játszódhat le ez a
folyamat?
Meleg klímán zárt tengeröblökben.

Természetföldrajzi jelenségek

Hol helyezkedik el az
olaj? a víz tetején
Mit szimuláltunk az
olaj csepegtetésével?
Tengeri olajkatasztrófát, hajóbalesetet stb.
Mire használható a perlit?
Olajszennyezés megkötésére,
eltávolítására.

2. Tanulói kísérlet: (folyami hordalékok) Válaszd ki a
tálcán lévő kőzetminták közül azokat, amelyeket folyómederben találhatsz! Válaszolj!

Milyen kőzetek lehetnek a folyómederben?
Folyami kavics és folyami homok.
Milyen jellemzői vannak a folyami kavicsnak?
Lekerekített formák, éles részek nincsenek.
Hogy nevezzük a folyók által szállított kőzetanyagot? Hordaléknak.
3. Tanulói kísérlet: (folyó
munkája) Terepasztalon (tanulói tálcán) hozz létre lejtős térszínt, készíts el egy
kanyargós medret (nedves
homok), tegyél a lejtő felső
részére a mederbe homokot és kavicsot (műanyag granulátumot), majd önts lassan vizet
a mederbe. Mit tapasztalunk?
Mit csinált a lefolyó víz a meder felső szakaszán? Milyen munkát végzett itt a folyónk?
Pusztít, hordalékot termel, és azt elszállítja.
Mit csinált a lefolyó víz a meder alsó szakaszán? Milyen munkát végzett itt a folyónk?
Épít, hordalékát lerakja.
Melyik hordalék jutott messzebb, miért?
A finomabb szemcsés, azt könnyebben mozgatja a víz.
Hogy keletkeznek a síkságok? A folyók építő tevékenységével hordalékukat lerakják.
Jelöld a folyókanyarulat képén a Pusztító és Építő munkát! Mit
jelöl a szaggatott vonal?
A leggyorsabb folyású részt az ún. sodorvonalat.
É
P
Hol rakja le a folyó a hordalékát? A kanyarulat belső ívén.
Jelöld nyíllal!
HORDALÉK

4. Tanulói kísérlet: (folyótorkolat) A
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fényképeken a Szent Lőrinc-folyó és a Nílus torkolatát látod. Készítsd el gyurmából a
kartonlapon a torkolatokat! Rajzolj le egy tölcsértorkolatot és egy deltatorkolatot!
Tölcsértorkolat (rajz)
Folyó neve: Szent Lőrinc-folyó

Deltatorkolat (rajz)
Folyó neve: Nílus

Mi segíti a hordalék eltávolítását a torkolatból?
A folyó sodrása és a tengervíz mozgása (árapály).
5. Tanári kísérlet: (víz körforgása) „A víz körforgása”
modellt töltsük meg meleg vízzel, zárjuk le, majd helyezzünk a tetejére (egyik oldalra) jeget. A másik oldalon melegítsük infralámpával! Rajzold le a víz körforgását az ábra kiegészítésével! A folyamatot megnézhetjük videón is.
ÉRDEKESSÉGEK,

K I E GÉ S ZÍ TÉ S E K

Pár évvel ezelőtt a szakemberek azt gondolták, hogy a világ leghosszabb folyója a Nílus és a
legtöbb vizet az Amazonas szállítja. A legújabb mérések szerint azonban az Amazonas 6992
km-rel a világ leghosszabb folyója!
A világ legsúlyosabb tengeri olajszennyezése 2010-ben a Mexikó öbölben egy olajfúró sziget
felrobbanása miatt történt! Hónapokon át ömlött az olaj a tengerbe. A katasztrófát emberi
mulasztás és az olajkitermelő cégek felelőtlensége okozta.
Házi feladat
Írd be a vaktérképbe a számokat! Rajzold be a vaktérképbe a Nílust és az Amazonast!
1 Vörös-tenger
2 Földközi-tenger
3 Mexikói-öböl
4 Atlanti-óceán
5 Csendes-óceán
6 Indiai-óceán
7 Jeges-tenger
Milyen torkolattípusai vannak az alábbi folyóknak? (segít az atlasz) A. Duna, B. Temze, C.
Szt. Lőrinc folyó, D. Nílus, E. Volga, F. Pó, G. Rhone, H. Rajna, I. Niger, J. Jangce, K. La
Plata
Tölcsértorkolat : B., C., J., K.
Deltatorkolat : A., D., E., F., G., H., I.
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2. óra
A hegységek
Tantárgyközik kapcsolat
fizika: erőhatások
kémia: ásványok
biológia: hegyvidéki övezetesség
Mi a hegység? Felszín zárt, magasabb kiemelkedései. (több hegy)
Melyik a Föld legmagasabb hegysége?
Himalája
Hány méter magas az x-el jelölt legmagasabb
hegycsúcs? Mi a neve? 8848 m, Mount Everest

Eszköz- és anyaglista
1. tanulói kísérlet: (kéreglemezek mozgása) fahasábok, víz, műanyag edény
2. tanulói kísérlet: (kőzetek) tálca, kőzetminták (mészkő, homokkő, gránit, bazalt, homok, betondarab, mészhéjak, stb.) nagyító, csipesz, Bunsen-égő, gyufa
3. tanulói kísérlet: (vetődés) olló, színes kartonpapír, ragasztó
4. tanuló kísérlet: (gyűrődés) színes gyurma, tálca
5. tanári kísérlet: (földrengés szimuláció) pad, nem törékeny tárgyak…
Munkavédelem
A vágásnál és hevítésnél vigyázz testi épségedre!
A

K Í S É R LE T L E Í R Á S A , TA PA S Z TA L A T

1. Tanulói kísérlet: (kéreglemezek mozgása) Műanyag
edényt töltsünk meg félig vízzel, majd helyezzünk rá különböző vastagságú a fahasábokat (2 db)! Mit tapasztalunk?

A fahasábok úsznak a vízen. Mit szimbolizál a víz és a fahasáb?
víz=magma, fahasáb=kőzetlemez
Mire következtethetünk ebből? A kőzetlemezek a magmán úsznak.
Milyen mozgásokat végezhetnek a
Melyik fahasáb emelkedik ki jobban?
kőzetburok lemezek vízszintesen?
  távolodás
 elcsúszás
  ütközés
Melyik mozgásfolyamatban keletkezhetnek hegységek?
Ütközésben és távolodásban.
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2. Tanulói kísérlet: (kőzetek) A tálcán lévő mintákból válaszd ki a természetben is előforduló
kőzeteket (homokkő, homok, mészkő, mészváz,
gránit, bazalt, kőszén), nézd meg őket nagyítóval
is! Választd ki, hogy miből keletkezhetett a
mészkő és a homokkő? Bazaltból és a kőszénből
kis darabot hevíts Bunsen-égő fölött! Mit tapasztalsz?
Miből épülnek fel a hegységek? Kőzetekből
Mit veszel észre, ha nagyítóval vizsgálod a kőzeteket?
Különböző kisebb szemcsékből, ásványokból állnak.
Mészkő keletkezik: mészvázú állatok Homokkő keletkezik:
maradványiból
homokszemcsékből
Egészítsd ki a mondatot!
A kőzetek nem éghetőek, olvadási hőmérsékletük 1000 °C-nál is magasabb. A kőszén éghető anyag, ezért energiatermelésre is használjuk.
3. Tanulói kísérlet: (vetődés) Színes kartonpapírból vágjunk
ki különböző színű csíkokat ezeket ragasszuk össze. (rögök). Ebből 7 darabot készíts és mozgasd a megfelelő módon az egyes darabokat (vetődés formakincse: kiemelt rög,
vetődéses árok, lépcsős vidék).

Kemény (törékeny) vagy puha kőzetben megy
végbe a folyamat? Kemény kőzetben.
kiemelt rög (rajz)

vetődéses árok (rajz)

lépcsős vidék (rajz)

Mely hegységtípus keletkezik vetődéssel?
Röghegységek.
Mely földtörténeti időben keletkeztek ezek a
hegységek?
Földtörténeti óidő.
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4. Tanulói kísérlet: (gyűrődés) Színes gyurmából képezzünk rétegeket (hurkákat) és oldalról nyomjuk össze
őket! Mit tapasztalunk, ha a két oldalnyomó erőhatás
egyforma, ha az egyik oldalon az erőhatás nagyobb, mint
a másikon? Rajzoljuk le a kialakult formákat!

Kemény vagy puha kőzetben megy végbe a
folyamat? Puha, képlékeny kőzetben.
álló redő (rajz)
ferde redő (rajz)

Mit jelöl szaggatott vonal? A gyűrődés/redő tengelyét
Mely hegységtípus keletkezik gyűrődéssel? Gyűrthegység, lánchegység.
Mely földtörténeti korban keletkeztek ezek a hegységek?
Földtörténeti újidő, harmadidőszak.
5. Tanári kísérlet: (földrengés szimuláció) Egy padra/asztalra helyezzünk fel nem törékeny tárgyakat, majd indítsuk el a hang-/videófelvételt (mély dübörgő hang) és
eközben a padot folyamatosan mozgassuk földrengést szimulálva. Ismételjük meg a
felvételt és kérjük meg a diákokat, hogy a dübörgő hang hallatán bújjanak be padjaik
alá, (mindenki vigyázzon a fejére)!
Miért tartanak a japán iskolákban rendszeresen ehhez hasonló
földrengésriadót? Gyakoriak a földrengések.
Földrengés esetén miért célszerű pad vagy asztal alá bújni?
Véd a leszakadó épületrészektől, növeli a túlélés esélyét.
Mikor keletkezik földrengés?
Kőzetlemezek gyors elmozdulásakor.
Hol gyakoriak a földrengések?
Főként ütköző lemezszegélyeknél pl. Japán-szigetek.
Milyen módon mérhető a földrengések erőssége?
Műszerrel (szeizmográf) – Richter skála és tapasztalati skálával.
ÉRDEKESSÉGEK,

K I E GÉ S ZÍ TÉ S E K

Wegener elmélet: A kőzetburok jelenségeit, mozgásait a globális lemeztektonika elmélete magyarázza. Ennek az elméletnek az előzménye Alfred Wegener svéd meteorológus
nevéhez köthető. Wegener 1910-ben fogalmazta meg híres elméletét, mely szerint a kon-
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tinensek mozognak. A korabeli tudományos élet elméletét elutasította, kb. fél évszázad
múlva azonban a kutatások őt igazolták.
Házi feladat
Rajzold be a megfelelő vaktérképbe a hegységeket, jelöld x-el a táblázatban, hogy melyik
lánc illetve röghegység! Színezd pirossal annak a két kontinensnek az egybeillő partvidékét, amelyre Wegener is felfigyelt!
röghegység
A.Andok
B.Sziklás-hegység
C.Appalache-hegység
D.Nagy-Vízválasztóhg.
E.Urál
F.Alpok
G.Kárpátok
H.Skandináv-hegység

lánchegység
x
x

x
x
x
x
x
x

3. óra
A jég
Tantárgyközi kapcsolat
fizika: hőmérséklet, mozgások lejtőn
kémia: halmazállapot változás, fagyás
biológia: hideg öv élővilága
Melyek a Föld leghidegebb térségei?
Az Északi- és Déli-sarkvidék
Hideg öv
Milyen éghajlati feltételei vannak a
gleccserek és belföldi jégtakarók kialakulásának?
Hideg éghajlat, (0 °C alatti évi középhőmérséklet, sok hó)

Színezd kékkel a Hideg övezetet!
Írd be a sarkkörök nevét is!

Eszköz- és anyaglista
1. tanulói kísérlet: (jéghegy) főzőpohár, étolaj 1 dl víz, jégkocka
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2. tanulói kísérlet: (gleccser) tálca, homok, félcsőben fagyasztott víz, ragasztószalag,
apró szemű kavics, homok, hajszárító/infralámpa
3. tanulói kísérlet: (vándorkő) jégkocka (natúr), jégkocka (törmelékkel), papírlap, műanyag tálca, hajszárító/infralámpa
4. tanári kísérlet: (havazás, hógömb) kiskanál, befőttesüveg, víz (2 dl), glicerin (0,5 dl),
dekorációs csillám/műhó
5. tanári kísérlet: (érdekes „hógolyó”) 7 kiskanál porcukor, 1 kiskanál szódabikarbóna,
denaturált szesz, homok gyufa
Munkavédelem
Vigyázz az elektromos eszközökkel és gyúlékony anyagokkal!
A

K Í S É R LE T L E Í R Á S A , TA PA S Z TA L A T

1. Tanulói kísérlet: (jéghegy) Öntsünk főzőpohárba vizet, tegyünk bele egy jégkockát, öntsünk
másik főzőpohárba étolajat tegyünk bele egy
jégkockát. Figyeljük meg mi történik, rajzold le!
Mit tapasztalsz, mi a magyarázata?
A jég kb. hány %-a látszik ki a vízből?
Jég úszik a vízen, mert könnyebb a
víznél (kisebb a sűrűsége). Kb 10%.

Mit tapasztalsz, mi a magyarázata?
Jég úszik az olajon, mert könnyebb az
olajnál. Olvadékvíz lesüllyed, mert a víz
már nehezebb az olajnál.

olaj
víz
2. Tanulói kísérlet: (gleccser) Tálcán/terepasztalon lejtős térszínt hozunk létre,
majd félcsőben megfagyasztott jégnyelvet elhelyezzük. Ragasztószalaggal+hurkapálcákkal kijelöljük a hóhatárt, majd hajszárítóval/infralámpával melegítsük a hóhatár alatti
részt.
Mi a gleccser?
Magas hegységekben kialakuló lassan mozgó
jégfolyam.
Miből keletkezik?
Firn = hóból összetömörödő jég
Hol található? Magasabb hegységekben…
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Mit jelölnek az ábrán lévő számok?
1 firn gyüjtő medence

3 gleccser völgye

2 gleccser nyelve

4 moréna - kőzettörmelék

Mit jelöl a piros szaggatott vonal?
A hóhatárt.
Mi történik a gleccser alsó részével?
Elolvad.
Milyen alakú a gleccser völgye?
(Az ábrán vastagítsd meg a gleccser völgyét!)
U alakú völgy
3. Tanulói kísérlet: (vándorkő) A csak vízből álló jégkockát, majd a kőzettörmelékkel szennyezett jégkockát húzzuk végi papírlapon!

Mit tapasztaltál?
A sima jég jobban a csúszik, a törmelék karcolja a papírt.
Milyen munkát végez a jég a belé fagyott kőzettörmelékkel?
A törmelékkel vési, koptatja, pusztítja a felszínt.
Tegyük a törmelékkel szennyezett jégkockát papírlapra, hajszárítóval/infralámpával melegítsük!
Mi történik a jéggel? Elolvad. Mi történik a kőzettörmelékkel? Lerakja. Milyen
munkát végez a jég ebben az esetben? Épít. Mi a jég által szállított kőzettörmelék
neve? Moréna.
Hasonló módon keletkezett a fényképen látható forma? Mi a neve? Mi szállította ide?
Vándorkő, a jég, jégtakaró szállította ide.
Előfordulása É-Európa, É- Amerika.
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4. Tanári kísérlet: (havazás, hógömb) Keverjünk
össze vizet (2 dl) és glicerint (0,5 dl) egy befőttesüvegbe, tegyünk hozzá dekorációs csillámot/műhavat, zárjuk le az üveget
és rázzuk össze.

Miért kevertünk a vízhez glicerint?
Besűrítettük a vizet, így tovább lebegnek a „hópelyhek”.
Milyen jellemzői vannak egy hópehelynek?
6 szögletű kristályrács, nincs két egyforma hópehely
5. Tanári kísérlet (érdekes hógolyó) Gyúrjunk össze 7
kiskanál porcukrot 1 kiskanál szódabikarbónával és denaturált szesszel a golyókat szárítsuk ki majd homokra
helyezve denaturált szesszel locsoljuk be és gyújtsuk
meg.
Mit tapasztalunk? Mi lehet a keletkezett égett anyag?
A „hógolyóból” egy sötét felfúvódó anyag kígyózik elő, melynek anyaga elégett
cukor, gyakorlatilag szén, a szódabikarbónából keletkező CO2 gáz fújta fel.
ÉRDEKESSÉGEK,

K I E GÉ S ZÍ TÉ S

A tengerekbe nyúló gleccserekből, jégtakarókból hatalmas jéghegyek szakadnak le,
melyek akár több ezer km-t is sodródhatnak. 1912. április 15-én egy ilyen jéghegynek
ütközött a Titanic óceánjáró és elsüllyedt. A katasztrófában mintegy 1500-an vesztették életüket. A fjord egykori U-alakú gleccservölgy melyet a jégnyelv elolvadás után
elöntött tenger. Hol találkozunk vele?
Például Norvégia partjainál.
Házi feladat
Nézz utána otthon, hogy milyen munkát végeznek a gleccserek és a jégtakarók? Hol
találunk a Földön gleccsereket és belföldi jégtakarókat? Pusztító és építő munkát,
előfordulásuk: sarkvidékek és magashegységek.
Hol süllyedt el a
Titanic? Jelöl a
vaktérképen X-el!
Kb. Ész 41°
Kb. NYh 49°
Hogyan bizonyítható a gleccserek segítségével a globális felmelegedés?
Segít a cikk: http://hu.wikipedia.org/wiki/Visszah%C3%BAz%C3%B3d%C3%B3_gleccserek
A gleccserek hossza folyamatosan csökken (gyorsan olvadnak).
Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas
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4. óra
A szél
Tantárgyközi kapcsolat
fizika: légnyomás, hőáramlás
kémia: gázok tulajdonságai, gáztörvények
biológia: trópusok élővilága
Színezd a Forró-övezetet pirossal?
Rajzold be az Egyenlítőt! Írd be a
Ráktérítő és Baktérítő nevét.

Melyik a legmelegebb kontinens?
Afrika

Mit nevezünk szélnek?
A felszínnel párhuzamos irányú levegőáramlást.
Melyek a szél típusai erősség
alapján?
szélcsend
szellő
szél
vihar
orkán
Hogy nevezik a trópusok uralkodó szelét?
Passzát.
Eszköz- és anyaglista

1. tanulói kísérlet: (légnyomás) kémcső, kémcsőfogó, léggömb, Bunsen-égő
2. tanulói kísérlet: (szélkígyó) papír, hurkapálca, gyurma, gyertya, gombostű
3. tanulói kísérlet: (levegő áramlása) alul felül levágott műanyag flakon, gyurma,
gyertya, füstölő
4. tanulói kísérlet: (szél munkája, sivatagok) tálca, száraz homok, főzőpohár, víz, szívószál
5. tanári kísérlet: (tűztornádó) forgó tányér, fémhálós kosár, alkohol, papír, fém doboz, gyufa

Munkavédelem
Vigyázz az üveg-, elektromos eszközökkel
A

és a gyúlékony anyagokkal,

K Í S É R LE T L E Í R Á S A , TA PA S Z TA L A T

1. Tanulói kísérlet: (légnyomás) Kémcső belsejét nedvesítsük meg, majd húzzunk nyitott végére léggömböt. Melegítsük a kémcsövet, figyeljük meg mi történik a léggömbbel? Oltsuk el az égőt, hűtsük a kémcsövet. Mi történik?
Rajzold le a léggömb viselkedését

Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas
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HŰTÉS

Mivel magyarázható a jelenség?
A meleg levegő kitágul, térfogata megnő és felfújja a lufit, a hideg levegő térfogata
csökken, a lufi összeesik.
2. Tanulói kísérlet: (szélkígyó) Papírból vágjuk ki a szélkígyót, szúrjunk gyurmába hurkapácát. Helyezzük a hurkapálca gombostűt tartalmazó végére a szélkígyót.
Gyújtsuk meg az alá helyezett gyertyát! Mit tapasztalunk?
Mi történt a szélkígyóval? Miért?
El kezd forogni. Meleg felszálló levegő forgatja
Mire használható a szél energiája?
Villamos áram termelésre.
3. Tanulói kísérlet: (levegő áramlása) Alul, felül nyitott
műanyag palackba helyezzünk égő gyertyát, majd a palack oldalába vágott nyíláshoz helyezzünk égő füstölőt
(ezt előzőleg szúrjuk gyurmába). Válaszolj!
Rajzoljuk le a levegő mozgásának irányát nyilakkal!
Jelöljük a magas légnyomást „M” az alacsony légnyomás „A” betűvel a karikákban!
Egészítsd ki a mondatokat! A levegő mindig a
……magas……….légnyomású hely felől az
…….alacsony…….légnyomású hely felé mozog. A
szél a…felszínnel….párhuzamos irányú légáramlás.
4. Tanulói kísérlet: (szél munkája-sivatagok) Halmozzunk tálcára lejtősen kb. 10 cm vastagságban
száraz homokot. Szívószállal fújjunk a homokfelszínre! Mi történik? Nedvesítsük meg a homokfelszín egy részét, majd ismét próbáljuk szívószállal
elfújni a homokszemcséket! Mit tapaszalunk?
Mely időjárási tényező hiánya alakítja ki
a sivatagokat? Csapadék hiánya…
Mi formálja a sivatagok felszínét?

Rajzold be a karikákba hol végez a
szél építő „É” és pusztító „P” munkát!
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A szél (és az aprózódás)
Milyen felszínformát látsz a képen?
Homokdűne, bucka, lepelhomok, oázis.
A nedves homok esetén mit tapasztalunk?
Nem tudja mozgatni.
Mi az oázis? Sivatagi vízlelőhely, szél
által kifújt mélyedésben.
5. Tanári kísérlet: (tűztornádó) A fémhálós kosár belsejében rögzítsük a fémhengert (konzervdobozt), tegyünk bele papírgalacsint és öntsünk rá alkoholt, majd helyezzük a forgó
korongra. Hosszú gyufával gyújtsuk meg az alkohollal átitatott papírgalacsint, és forgassuk meg a kosarat.
Hol és milyen esetben fordulhatnak elő tűztornádók? Erdő- és bozóttüzek esetében, száraz éghajlatú vidékeken.
ÉRDEKESSÉGEK,

K I E GÉ S ZÍ TÉ S E K

A Földön a legnagyobb szélsebesség a tornádókban mérhető, akár
500 Km/h is. Ilyen szélsebesség már minden emberi létesítményt elpusztít. A tornádók hazája az USA. A tornádó „kistestvére” a teljesen veszélytelen porördög-portölcsér, melyet nálunk is viszonylag
gyakran lehet látni meleg napsütéses nyári napokon. A Földön a
legmagasabb felszíni hőmérséklet sivatagokban mérhető. Sokáig a
Szaharát tartották a Föld legmelegebb területének, de kiderült, hogy az ottani mérés nem
volt pontos. Mai tudásunk szerint a Kaliforniában (Amerika) található „Halál-völgyében
56,7 °C-ot mértek, így ez lett a hőmérsékleti rekorder. Jelöld be a vaktérképen a Föld
legmelegebb pontját!
Házi feladat
Jelöld vaktérképen a következő sivatagokat!
A-Szahara
B-Atacama sivatag
C-Góbi sivatag
D-Arab félsziget sivatagjai
E-Nagy-homok sivatag
F-Nagy-Viktórai sivatag
G-Namíb sivatag
Melyik a legszárazabb kontinens?
Ausztrália

C
A
B

D
G
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Felhasznált irodalom
-

Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9l
Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/Hidroszf%C3%A9ra
Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/Foly%C3%B3
Sulinet: http://tudasbazis.sulinet.hu/hu
Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/Litoszf%C3%A9ra
Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/Hegys%C3%A9gk%C3%A9pz%C5%91d%C3%A9s
Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/Lemeztektonika

-

Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldreng%C3%A9sek_Magyarorsz%C3%A1gon

-

Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/RMS_Titanic
Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/Gleccser
Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/Sivatag
Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/Torn%C3%A1d%C3%B3
Dr.Tóth Aurél: 200 földrajzi kísérlet
Fényképek: www.pixabay.com
Fényképek: saját fotók
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