Természeti földrajz I.

Földrajz 9.
Készítette: Bertalan Gábor
Lektorálta: Nagy-Kálóziné Paska Andrea

Kiskunhalas, 2014. december 31.
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Balesetvédelem
Minden munkahelyen, így a természettudományos kísérletek végzésekor is be kell tartani
azokat a szabályokat, amelyek garantálják a biztonságos munkavégzést a gimnáziumunkban.
Az előírásokat komolyan kell venni, és aláírással igazolni, hogy tűz és balesetvédelmi oktatáson részt vettél.
Általános szabályok
− A tanulók a laboratóriumi gyakorlat megkezdése előtt a folyosón várakoznak, s csak tanári
kísérettel léphetnek be a laboratóriumba.
− A laboratóriumba csak az ott szükséges füzetet, könyvet, íróeszközt viheted be. Táskát, kabátot csak külön engedély alapján szabad bevinni.
− A laboratóriumban étel nem tárolható; ott enni, inni tilos!
− A laboratóriumban az iskolától kapott köpenyt kell viselni, a hosszú hajat hajgumival össze
kell kötni!
− A munkahelyedet a feladat végzése közben tartsd rendben és tisztán!
− A munkavédelmi, tűzrendészeti előírásokat pontosan tartsd be!
− A laboratóriumot csak a kijelölt szünetben hagyhatod el. Más időpontban a távozáshoz a
tanártól engedélyt kell kérni.
− A laboratóriumban csak a kijelölt munkával foglalkozhatsz. A gyakorlati munkát csak az
elméleti anyag elsajátítása után kezdheted meg.
− Az anyag-és eszközkiadást, a füzetvezetést az órát tartó tanár szabályozza.
− A laboratórium vezetőjének, munkatársainak, tanárod utasításait maradéktalanul be kell
tartanod!
Néhány fontos munkaszabály
– Törött vagy repedt üvegedényt ne használj!
– Folyadékot tartalmazó kémcső a folyadékfelszíntől lefelé haladva melegítendő. Nyílását ne
tartsd magad vagy társad felé!
– A vegyszeres üvegek dugóit ne cserélgesd össze! Szilárd vegyszert tiszta vegyszeres kanállal vedd ki, a kanalat használat után töröl el! Megmaradt vegyszert a vegyszeres edénybe viszszaönteni nem szabad!
– A laboratóriumi lefolyóba ne dobj olyan anyagot (pl. szűrőpapírt, gyufaszálat, parafadugót,
üvegcserepet stb.), amely dugulást okozhat!
– Az eszközöket csak rendeltetésszerűen, tanári engedéllyel szabad használni!
– Az eszközöket, berendezéseket csak rendeltetésszerűen és csak az adott paraméterekre beállítva használhatod!
– Vegyszerekhez kézzel nyúlni szigorúan tilos!
– Soha ne szagolj meg közvetlenül vegyszereket, ne kóstolj meg anyagokat kémia órán!
– Ha bőrödre sav vagy lúg kerül, először mindig töröld szárazra, majd bő vízzel öblítsd le!
– A legkisebb balesetet vagy az eszközök meghibásodását azonnal jelentsd a szaktanárnak!
– Munka közben mind a saját, mind társaid testi épségére vigyáznod kell!
– Tanóra végén rakj rendet az asztalodon tanárod és a laboráns irányításával!
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1. óra
Csillagászati földrajz
Emlékeztető
A csillagok, a Nap, a Naprendszer, a Föld, mint bolygó, alakja, méretei, mozgásai
Mi a csillag?
Mi a bolygó?
Eszköz- és anyaglista
1. tanulói kísérlet: (Nap megfigyelése) hegesztőszemüveg betétek
2. tanulói kísérlet: (Naprendszer modellje) (udvar) kartonból kivágott ábrák, mérőszalag, jelzőbóják
3. tanulói kísérlet: (napfoltok) főzőpohár, Bunsen-égő, vasháromláb, 1-2 dl zsíros tej, 23 kiskanál instant kakaó
4. tanulói kísérlet: (Nap delelési magassága) műanyag tanulói szögmérő, fonál, csavaranya
5. tanári kísérlett: (Föld gömb alakja) földgömb, hajómodell, ragasztó, kartonpapír
6. tanári kísérlet: (üstökös), papírlap, homok, kőzettörmelék, hó vagy jégtörmelék, szárazjég, hajszárító
Munkavédelem

Szabad szemmel a Napba nézni veszélyes, vigyázz a Bunsen-égővel!
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: (Nap megfigyelése) Derült idő esetén a hegesztőszemüveg üvegbetétekből készített eszközzel figyeljük meg a Napot.
Melyik a Földhöz képest a legközelebb lévő csillag?

2. Tanulói kísérlet: (Naprendszer modellezése) Kicsinyítsük le kb. 10 milliárdod részére
a Naprendszert! A táblázatba írjuk be az égitestek nevét, majd az udvaron (utcán) a
kartonból kivágott méretarányos modelleket 1-1 diák segítségével mérőszalaggal és
bójákkal állítsuk a megfelelő távolságra! Mit jelöl az ábrán a K és a P betű?
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K…………………………………………
.
P………………………………………….
A valóságban a Föld kb.……………
millió km-re van a Naptól.
(A Föld középpontjától kb. 6000 Km-re
vagyunk)

3. Tanulói kísérlet: (napfoltok) Kevés zsíros tejet (1-2 dl) melegítsünk fel főzőpohárban
és keverjünk hozzá instant kakaóport. A keverés után nemsokára érdekes, a Nap felszínén lévő napfoltokhoz hasonló mintázatok alakulnak ki.
Mi a Nap anyaga?
Miből állnak a Napfoltok?
Mekkora lehet a napfoltok mérete?

4. Tanulói kísérlet: (Nap delelési magassága) Készítsünk egyszerű szextánst. Műanyag
szögmérő közepére kötözzünk zsineget (kb. 20-30 cm), a zsineg végére anyacsavart
erősítünk. 12 órakor (udvar) mérjük meg „műszerünkkel” a Nap delelési magasságát!
(Ha nem 12 órakor mérünk, akkor szimplán a látóhatár feletti Napmagasságot mérjük.)
A piros színnel jelölt szög adja meg a delelési magasságot. (90°-x°=delelési magasság
szögértéke). (Ebből az adatból visszaszámolható a földrajzi szélesség értéke.)
A mérés dátuma:
Hány fok a Nap delelési magassága?
A Földön milyen értékek között változhat a
Nap delelési magassága?
Hogyan változik a delelési magasság (napsugarak hajlásszöge) az Egyenlítőtől a sarkvidékek felé?
Hogyan változik az év folyamán a Nap delelési magassága?
5. Tanári kísérlet: (Föld gömb alakja) Földgömbre ragasszunk hajómodelleket, kartonpapírral jelöljük a látóhatárt, összegezzük tapasztalatainkat!
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A szemlélő számár a tengeren közeledő hajó
legmagasabb pontja (árboc, kémény) látható
először. Mit bizonyít ez?
Mit jelöl a piros vonal?
6. Tanári kísérlet: (üstökös) Kevés szárazjeget, havat/jégtörmeléket keverjünk össze
nedves homokkal, kőzettörmelékkel, formázzunk belőle 5-10 cm átmérőjű szabálytalan gömböt, tegyük tálcára (alá helyezzünk papírt). Szárazjeges kísérletnél fújjuk az
elkészült modellünket. Rajzoljuk körül gömbünket és a lefújt gázanyagot! Válaszolj!
Milyen részei vannak egy üstökösnek? Írd
be az ábrába!
Mekkorák az üstökösmagok a valóságban?
Miért kezd el párologni a gáz és lökődik ki
por az üstökös magjából?
Rajzold be az ábrába a Nap irányát!

ÉRDEKESSÉGEK,

K I E GÉ S ZÍ TÉ S E K

A 2004-ben fellőtt Rosetta űrszonda a 2014-ben megközelítette a Csurjumov-Geraszimenko üstököst, és le is szállt az üstökösmagra. A programban magyar szakemberek is dolgoztak.
http://index.hu/tudomany/2014/01/20/felebredt_a_rosetta_urszonda/

Kiskunhalason a Solaris Napfizikai és Orvostudományi alapítvány vizsgálta a napfoltok földi
életre gyakorolt hatását. Nagy valószínűséggel az erős napfolt-tevékenyég és napkitörések kedvezőtlenül befolyásolják az emberek egészségi állapotát is.
http://www.mek.oszk.hu/00500/00560/html/kleint3.htm

A tengeri helymeghatározás, navigáció alapvető eszköze
volt a SZEXTÁNS. Ma már digitális műszerek, és műholdak tömkelege segíti a hajósok tájékozódását, de veszély, az elektronikus műszerek meghibásodása esetén
napjainkban is jól jöhet ez több száz éves eszköz. A földrajzi fokhálózat melyik eleme mérhető a szextáns segítségével? http://hu.wikipedia.org/wiki/Szext%C3%A1ns
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Házi feladat
Készíts otthon miniföldgömböt!
Óvatosan szúrj át pingponglabdát, a forgástengelyt
készítsd el drótból és az egész modellt erősítsd
parafadugóra, színezd ki a Földgömböt!
Miért nem áll egyenesen a földgömbmodellen a Föld
forgástengelye?

Egészítsd ki a mondatokat!
A Föld saját tengelye körül …………………….., ennek időtartama……..nap, azaz ……………óra. A
Föld a Nap körül ……………………….., ennek időtartama ………év, pontosan ………………….nap.
Mivel a forgási idő nem osztható a keringési idővel maradék nélkül, ezért négy évente
…………………………. van, aminek időtartama …………………nap. A Föld forgása miatt váltakoznak a …………………………és az ………………………., valamint az égitestek
……………………….………….. végeznek az égbolton. A keringés miatt váltakoznak az
………………..………… valamint az év során megváltozik a nappalok és éjszakák
…………………………… is.

Mennyi a Nap delelési magassága Budapesten? Budapest= Ész 47,5°
szeptember 23-án (őszi napéjegyenlőség)……………….…………,
március 21-én (tavaszi napéjegyenlőség)……………………………,
június 22-én (nyári napforduló)……………………………………………,
december 22-én (téli napforduló)………………………………………...,

Felhasznált irodalom
-

Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/Naprendszer
Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/Nap
Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cst%C3%B6k%C3%B6s
Wikipedia: http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ld
Dr.Tóth Aurél: 200 földrajzi kísérlet
Fényképek: www.pixabay.com
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2. óra
Térképészeti ismeretek
Emlékeztető
A térképi ábrázolás, mérések a térképen, tájékozódás, tájolás.
Mi a térkép?
Mit mutat a térkép méretaránya?
Hány cm van 1 km-ben?
Eszköz- és anyaglista
1. tanulói kísérlet: (távolságmérés) földrajzi atlasz/térképmásolat, papírlap, tanulói pc,
Google Maps program
2. tanulói kísérlet: (szintvonalas ábrázolás), terepasztal/tálca, víz, homok, agyag, kislapát, fonal
3. tanulói kísérlet: (iránytű készítése és északi irány meghatározása) nagyobb tű, mágnes, papírkorong, pohár, víz, iránytű
4. tanulói kísérlet: (térkép tájolása) iránytű, térképlap
5. tanári kísérlet: (mágneses erőtér) műanyag lap, vasreszelék, mágnes

Munkavédelem

Vigyázz a terepasztalon és a tűvel végzett munkával!
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: (távolságmérés) Mérjük meg térképen Budapest és Berlin távolságát
légvonalban, papírlapra mérjük fel a két város távolságát, majd a vonalas aránymérték
segítségével adjuk meg kilométerben a távolságot. Tervezzünk útvonalat Budapest és
Berlin között a GOOGLE MAPS segítségével, hány km-t kell megtennünk gépkocsival
országúton a 2 város között?
Budapest és Berlin távolsága légvonalban……………..
Budapest és Berlin távolsága országúton……………….
Miért mértünk nagyobb távolságot az országúton?
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2. Tanulói kísérlet: (szintvonalas ábrázolás) A szintvonalas térkép alapján készítsük el a
terület háromdimenziós modelljét a terepasztalon/tálcán homokból ( tómedencét béleljük
ki agyaggal és töltsük fel vízzel). Próbáljuk a térkép arányait megtartani! Jelöld a szintvonalakat fonallal! Válaszolj!
Milyen magasan van a hegytető a tenger
szintjéhez képest?
Milyen magasan van a hegytető a tó szintjéhez képest, (a víztükör tengerszintfeletti magassága 100 m)?
Milyen irányban található a hegytől a tó?
A hegy melyik lejtője a legmeredekebb?
3. Tanulói kísérlet: (iránytű készítése és északi irány meghatározása) Vágjunk ki papírból
körszeletet, az előzőleg bemágnesezett tűt szúrjuk át vízszintesen a papíron és helyezzük
eszközünket a vízzel töltött pohárba. (Bemágnesezés: kb. fél percen keresztül a mágnesünket egy irányba többször húzzuk át a tű felületén.) Ellenőrizzük le műszerünket, valódi iránytűvel és határozzuk meg az É-i irányt! Milyen egyéb módszerei vannak az északi
irány meghatározásának?
Jelöld be a szélrózsába a fő és mellék
égtájakat (az ábra tetején van Észak)!

Északi irány meghatározás iránytűvel
Az iránytű a Föld mely tulajdonsága alapján működik?
Mi zavarhatja az iránytű működését?

Északi irány megállapítása
Gnomonnal (árnyékvető pálcával)

Északi irány megállapítás a Sarkcsillaggal

Melyik árnyék mutatja az É-i irányt?

Hányszor kell felmérni a Göncölszekér hátsó
„szekérrúdját” hogy elérjük a Sarkcsillagot?

Melyik időmérő eszköz működik hasonló elven?

4. Tanulói kísérlet: (térkép tájolása) Iránytű segítségével tájoljuk be a kiadott tanulói térképet!
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Tájoljuk be Kiskunhalas térképét valamint
a munkafüzet kistérképét is!
Állapítsd meg tereptárggyal álláspontodat!
Ezt jelöld a mellékelt ábrán x-el!
(Álláspont: az a pont a térképen ahol a valóságban is tartózkodsz.)
5. Tanári kísérlet: (mágneses erőtér) Műanyag lap (papírlap) alá helyezzünk mágnest és
szórjunk a lapra vasreszeléket. Mit tapasztalunk?
Mit modelleztünk?
Rajzold be a mágneses erővonalakat!
ÉRDEKESSÉGEK,

K I E GÉ S ZÍ TÉ S E K

A modern térképek alapjául légifelvételek és műholdképek szolgálnak. A tájékozódás modern
eszközei közül szintén nem hiányoznak a műholdak. Az ún. GPS (Global Positioning System)
globális helymeghatározó rendszer is műholdak segítségével működik. A GPS eszközök - közöttük sok okostelefon - képes műholdjelek fogadására és ezek segítségével mutatja álláspontunkat. Ma már a leggyakrabban digitális térképeket használunk, a legismertebb rendszert a
Google cég fejlesztett ki: https://www.google.hu/maps Nem csak fotók, műholdképek és térképek között válogathatunk, hanem megnézhetjük (a kis ikonra kattintva) az utcaképnézetet is!

Házi feladat
Magyarország első nyomtatott térképe az 1500 körül készült Lázár-térkép volt.
Milyen furcsaságod fedezhetünk fel rajta?
Karikázd be a térképen a Balatont! Ha egy térkép méretarány
1:100.000-hez, akkor a térképen ábrázolt 1 cm hány km a valóságban?
Ha egy térkép méretaránya 1: 35.000.000-hoz, akkor a térképen
ábrázolt 1 cm hány km a valóságban?
Készítsd el otthon egy papírlapra szobád 1:50 arányú, „térképét” alaprajzát!

Felhasznált irodalom
-

Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9rk%C3%A9p
Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89szak
Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/Tabula_Hungariae
Sulinet: http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-atermeszetben-5-osztaly/a-magnesesseg-es-az-iranytu-kapcsolata/iranytu-keszitese
Dr.Tóth Aurél: 200 földrajzi kísérlet
Fényképek: www.pixabay.com
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3. óra
Kőzettan
Emlékeztető
Földkéreg, kőzet és ásványkincsek kialakulása, jellemzői
Mi a kőzet fogalma? Hol találhatóak?
Mi az ásványkincs, érc, energiahordozó fogalma?

Eszköz- és anyaglista
1. tanuló kísérlet: (kőzetek felismerése, csoportosítása) kőzetminták: mészkő, bazalt,
gránit, homokkő, márvány, lösz, kőszén, vasérc, folyami kavics, homok, andezit, pala,
bauxit, kőolaj
2. tanuló kísérlet: (keménysége) fém kanál/tű, üveglap, mészkő, gránit, bauxit, kvarckristály
3. tanulói kísérlet: (kőzetek fajsúlya) 1 főzőpohár, víz, 2 kőzetminta, labormérleg
4. tanulói kísérletek (mészkő bazalt vagy kőszén) fekete mészkő, bazalt, kőszén, 3
kémcső, Bunsen-égő, csipesz, híg sósav, cseppentő
5. tanári kísérlet (kristálynövesztés) A. kísérlet: konyhasó, víz, főzőpohár, Bunsen-égő,
spárga, fapálcika, B. kísérlet: műanyag doboz, kiskanál, vízüveg, modellgipsz

Munkavédelem

Vigyázz a kőzetek pattintásánál
A

a Bunsen-égő

és sósav

használatával!

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: (kőzetek felismerése, csoportosítása) Nézd meg a kőzetmintákat,
ismerd fel őket a képek alapján, írd be a minták számát a képekhez! Karikázd be az
ásványkincsek nevét! Az asztalodon is alakítsd ki a mintákból a 3 kőzettani csoportot!
Töltsd ki a táblázatot!
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márvány

gránit

homokkő

pala

bazalt

andezit

bauxit

mészkő

vasérc

kőszén

kvarc kristály
SiO2

kőolaj

folyami kavics
homok
lösz
Kőzettani típusok (kialakulás alapján)
Magmás/vulkanikus
Üledékes

Átalakult

2. Tanulói kísérlet: (kőzetek keménysége) Fém kanállal/tűvel és körömmel karcoljuk a
mészkövet, a gránitot és a bauxitot! Mire következtetünk ebből?
legkeményebb--------------------  --------------------------legpuhább

Húzzuk végig a kvarc kristályt (SiO2) az üvegen! Mit tapasztalunk?
Melyik kőzet tartalmazhat nagyobb mennyiségű kvarcot?
3. Tanulói kísérlet: (kőzetek sűrűsége) Bazaltból és kőszénből egy kb. 3x3 cm-es mintát
mérjünk le labormérlegen (súly). Főzőpohárba öntsünk 100 cm3 (1 dl) vizet majd tegyük a mintákat vízbe (ügyeljünk arra, hogy a mintákat ellepje a víz). Nézzük meg
mennyivel emelkedett a víz szintje (cm3) (térfogat) Számítsuk ki a 2 minta sűrűségét!
Sűrűség=súly/térfogat. A Föld átlagos sűrűsége 5,3 g/cm3 .
szénminta súlya…………..
térfogata……………….
Mennyi a (1.) szénminta sűrűsége?............
bazaltminta súlya…………………
térfogata……….………
Mennyi a (2.) bazaltminta sűrűsége?...........
Melyik anyag hol keletkezhetett? Hol naSzilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas
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gyobb/kisebb a sűrűség a hőmérséklet a
nyomás? Jelöld az ábrán!
4. Tanulói kísérlet: (mészkő, bazalt vagy kőszén?) A három fekete színű kőzetmintára
cseppentsünk híg sósavat! Mit tapasztalunk? Ezután a mintákat egymás után hevítsük
fél percig (csipesz, Bunsen-égő)! Mit tapasztalunk? Határozzuk meg hogy az egyes
minták milyen anyagból állnak?
A minta

B minta

C minta

sósav hatására
pezseg igen/nem
éghető
igen/nem
minta anyaga
5. Tanári kísérlet: (kristálynövesztés)
A. kísérlet: Főzőpohárba öntsünk 2 dl vizet, ezt forraljuk fel és öntsünk bele kb. 100 g
konyhasót, az oldatot keverjük el és lógassunk bele spárgát, hagyjuk az oldatot lassan
kihűlni! (10 perc, 1 óra és 1 nap múlva is nézzük meg az eredményt.)
B. kísérlet: Üvegkádba tegyünk 3-4 kanál modellgipszet, melyhez öntsünk kevés vízüveget, ügyeljünk arra, hogy a vízüveg nedvesítse át a gipszet. (1 nap majd 1 hét múlva ismételten nézzük meg kísérletünket). Világítsuk meg UV fénnyel gipszkristályunkat.
Ásvány=Kristály
Melyik a leggyakoribb kőzetalkotó ásvány?
Melyik széntartalmú kristályból lesz drágakő?
ÉRDEKESSÉGEK,

K I E GÉ S ZÍ TÉ S E K

A Földön a kőzetek folyamatos körforgásban vannak, születnek,
átalakulnak, megsemmisülnek. A folyamatot már James Hutton
skót geológus a XVIII században felismerte.
A drágakövek a természetben keletkező ásványok, melyek szépségük, ritkaságuk miatt különösen értékesek. A legismertebb drágakő a gyémánt. Keménysége miatt nem csak ékszereket készítenek belőle, hanem különböző
gépekhez (fúrók, vágóeszközök) is használják. Milyen drágaköveket ismersz?
.
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Házi feladat
Foglald össze röviden, hogy keletkeznek a nagy kőzettípusok!
Magmás (mélységi
magmás, vulkáni kiömlési, vulkáni törmelékes)

Üledékes (törmelékes
üledékes, vegyi üledékes biológiai üledékes)

Átalakult

Sorolj fel nem megújuló energiahordozókat, melyeket a földkéregből termelünk ki!

Miből keletkeznek az alábbi kőzetek, ásványkincsek?
vasérc:
kőolaj:
kőszén:
mészkő:
márvány:

Felhasznált irodalom
-

Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81sv%C3%A1ny_%28anyag%29
Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C5%91zet
Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/Jmes_Hutton
Wikipedia: http://hu.wikipedia.org/wiki/Naicai_b%C3%A1nya
Dr.Tóth Aurél: 200 földrajzi kísérlet
Fényképek: www.pixabay.com
Fényképek: saját fotók
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4. óra
Hegységképződés
Emlékeztető
Gyűrődés, vetődés, vulkanizmus, hegységképződés.
Mit nevezünk hegységnek?
Milyen folyamatok hozzák létre a hegységek szerkezetét?
Eszköz- és anyaglista
tanuló kísérlet: (lemezmozgások) fahasábok, üvegkád, víz
tanulói kísérlet: (vetődés) cserépdarabok (3 db), tálca
tanuló kísérlet: (gyűrődés) agyag, tálca
tanulói kísérlet (vulkáni lávaömlés) tanulói kísérlet: 2-3 evőkanál szódabikarbóna,
0,3 dl ecet, kevés málnaszörp, mosogatószer, vizes homok, műanyagtálca
5. tanári kísérlet (vulkáni törmelékszórás) 2-3 kiskanál ammónium-dikromát, Bunsenégő, agyagos drótháló, vasháromláb, kiskanál, gyufa, elszívófülke
1.
2.
3.
4.

Munkavédelem
Tanári kísérletet elszívó fülke alatt végezzünk. A vulkán modellezésénél vigyázzunk ruházatunkra. Az ammónium-dikromát
A

veszélyes anyag.

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: (lemezmozgások) Üvegkádba helyezzünk különböző vastagságú
fahasábokat, majd öntsünk rájuk vizet. Mit tapasztalunk?
Tapasztalat:
Mire következtethetünk ebből?
Milyen mozgásokat végezhetnek a
kőzetlemezek?

Melyik fahasáb emelkedik ki jobban? Karikázd be!

Főként melyik mozgásfolyamatban keletkezhetnek hegységek?
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Melyek a fontosabb kőzetlemezek?
a……………………………
b……………………………
c……………………………
d……………………………
e……………………………
f……………………………
g……………………………

2. Tanulói kísérlet: (vetődés) Cserépdarabokból az ábra
segítségével modellezzük (rakjuk ki) a vetődés formakincsét, rajzoljuk le a kialakult formákat, jelöld a törésvonalakat!
Kemény vagy puha kőzetben megy végbe a folyamat?
Jelöld az ábrán a törésvonalakat!
kiemelt rög (rajz)
vetődéses árok (rajz)

lépcsős vidék (rajz)

Mely hegységtípus keletkezik vetődéssel?

Mely földtörténeti korban keletkeztek ezek a hegységek?
3. Tanulói kísérlet: (gyűrődés) Agyagból készíts hurkákat és oldalról nyomd össze
őket! Mi 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?
Hol halmozódik fel a hegységet felépítő kőzetanyag?
álló redő (rajz)
ferde redő (rajz)
Mit jelöl a szaggatott vonal?

Mely hegységtípus keletkezik gyűrődéssel?

Mely földtörténeti korban keletkeztek ezek a hegységek?
4. Tanulói kísérlet: (vulkáni lávaömlés) Építsünk vizes homokból vulkáni kúpot, a közepébe mélyítsünk krátert. Ebbe
tegyük a szódabikarbónát. Öntsük rá a málnaszörpöt, az ecet
és a mosogatószer elegyét.
Melyik vulkáni működési szakaszt modelleztük?
Mi a láva?
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5. Tanári kísérlet: (vulkáni törmelékszórás) Elszívófülkében a
vasháromlábra helyezett dróthálóra kevés ammóniumdikromátot teszünk, majd alulról Bunsen-égővel melegítjük.
Mi történik?
Melyik vulkáni működési szakaszt modelleztük?
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 kontinensek mozognak, a korabeli tudományos élet elméletét elutasította. A Kárpát-medencében nincsenek aktív vulkánok, de utóvulkáni működéseket és vulkanikus
képződményeket találunk. Sorolj fel néhányat!

Házi feladat
Írd be a hegységek számát a megfelelő vaktérképbe, jelöld a táblázatban x-el, hogy melyik a lánc-illetve a röghegység!

1-Andok
2-Sziklás-hegység
3-Appalache-hegység
4-Urál
5-Nagy Vízválasztó-hegység
6-Alpok
7-Kárpátok
8-Skandináv
9-Pennine-hegység
10-Német-Cseh-Lengyel
középhegység
11-Appenninek
12-Pireneusok
13-Balkán-hegység
14-Himalája
15-Fuji-vulkán
16-Etna-vulkán
17-Kilimandzsáró-vulkán
18-Szent Helén-vulkán

röghegy
ség

lánc
hegy
ség

-

-

Felhasznált irodalom
-

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
Dr.Tóth Aurél: 200 földrajzi kísérlet
Fényképek: www.pixabay.com
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