
2. 
foglalkozás

SZŰCS BOGLÁRKA

Hol a világ vége? 
4X45 PERCES ÓRAI MUNKA

Van-e a világnak vége, és ez vajon mindenki számára 
ugyanott van-e? Hogyan lehet eljutni oda? Hogyan tu-
dunk megtalálni egy földrajzi helyet a térképen, és hozzá 

útvonalat tervezni? Ismerkedés a földgömbbel, térképpel és online útvonaltervezők-
kel. A távolságok és irányok viszonylagossága: egy térkép tájolása pl. megegyezésen 
alapul és a politikai erőviszonyokat tükrözi, nem a Föld galaxisban való elhelyezkedé-
sét. Viszonyítási pontok, pl. az Egyenlítő és a kezdő hosszúsági kör jelentősége. A Föld 
gömb alakja és a korábbi elképzelések. A világ vége nemcsak térben, hanem időben is 
értelmezhető, ezzel kapcsolatban mi tekinthető hiteles forrásnak?

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT

1. Hol van a világ vége? 45 perc
1.1. Batyu, vándorbot, hamuban sült pogácsa  20 perc
1.2. Világgá mentem 20 perc
1.3. Nekem ennyire tág a világ 5 perc

2. Hol a világ közepe? 80 perc 
2.1. Hol van a világ közepe? 5 perc
2.2. Ki a világ közepe? 10 perc 
2.3. Hiszem, ha látom!  40 perc
2.4. Milky Way 5 perc
2.5. Segítség! Forog velem a világ! 15 perc
2.6. Brit tudósok megtalálták a megoldást!  5 perc

3. Itt a világvége? 55 perc
3.1. Oreó a világvége után is lesz 20 perc
3.2. Ha a világnak holnap vége lesz, 35 perc

akkor is ültetnék ma egy almafát
Összesen: 180 perc

A tanulókat előzetesen megkérhetjük, hogy a következő 
alkalomra hozzanak magukkal (könyvben, nyomtatva) 1-1 

olyan népmesét, amelyben a mesehős elmegy világgá. A tanulóktól fejenként 1 db 
megunt, de kifogástalan állapotú játékot és 1 kis darab (falatnyi) becsomagolt nassol-
nivalót is kérjünk előzetesen! 
Mellékletek nyomtatása (csoportonként 1 db), szükség szerint feldarabolása.
3.2. feladathoz: 4 db állomás kijelölése, egyszerű térkép készítése (részletesen lásd a 
feladat leírásánál).

Tantárgyi integráció
természetismeret, 
földrajz, magyar nyelv 
és irodalom

Tantervi vonatkozás
Tájékozódás a térképen, 
földgömbön.

Kulcsszavak
kontinens, földgömb, 
térkép, térképvetület, 
földközpontú és nap-
központú világkép 

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

megfigyelés 

leírás

Mit készítsek elő?
laptop, projektor, 
internet, mellékletek 
kinyomtatva, füzet/
papírlap, íróeszköz, 
földrajzi atlasz, 
modellezéshez anyag 
(pl. rajz, festmény, 
gyurma, papírmasé, 
textil), földgömb,  
4 db doboz, gyerekektől 
bekért 1 db játék és  
1 db nassolnivaló
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Előkészületek

Miről szól ez 
a tanegység?



Mit akarunk elérni?
A foglalkozás első 
részében a világ végét 
keressük mesében, 
beszélgetésben és 
térképen egyaránt.

Tevékenységek
meseolvasás

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
laptop, projektor VAGY 
a mesék kinyomtatva 

Mellékletek
1.1. Teddneki János 
mese 

Tevékenységek
Tájékozódás és útvonal-
tervezés térképen tér-
képvázlat-rajzolással 

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Internet, laptop, pro-
jektor, földrajzi atlasz, 
füzet vagy papírlap, 
írószerek, úticélkártyák 
kinyomtatva

FELADATOK LEÍRÁSA

1. Hol van a világ vége?
Kontinensek megismerése, tájékozódás a térképen, földgömbön.

1.1. Batyu, vándorbot, 
hamuban sült pogácsa 

Gyakran találkozunk olyan népmesékkel, amikor a mesehős elmegy világgá, és néha 
eljut a világ végére is. Mit szokott magával vinni, és általában miért vág neki a nagy-
világnak?
Tudtok-e ilyen mesét mondani? 

Megbeszélés:
Válasszunk ki egyet a tanulók által hozott mesék közül, és olvassa fel a mese gazdája!
Az 1.1. mellékletben szerepló mesét is használhatjuk!

Beszéljük meg, hogy hol volt a mesében a világ vége, ahova elindult vagy megérkezett 
a mesehős!
Mese: Teddneki János felolvasása (1.1. melléklet)

1.2. Világgá mentem

Előfordult már veletek is, hogy elegetek lett mindenből, és legszívesebben elmente-
tek volna világgá? Merre indulnátok el? 

Alkossunk csapatokat! Minden csapat kap egy kártyát, rajta egy úticéllal, ami most a 
játékunkban jelképesen a világ vége. (A pedagógus az osztály ismeretében, létszámá-
nak megfelelően készíti el előzetesen ezeket a kártyákat.) Az atlasz és online útvonal-
tervező programok segítségével tervezzétek meg, hogyan tudtok eljutni oda! Írjátok 
le, hogy 
• milyen fontosabb földrajzi helyeket érintetek utatok során,
• milyen közlekedési eszközökkel utaztok,
• kb. hány kilométert utaztok,
• kb. mennyi idő alatt értek oda?
• Rajzoljátok le az útvonal vázlatát!

Megbeszélés: 
Kinek, melyik földrészen volt a világ vége? Minden célpontot mutassunk meg az at-
laszban, hogy a többi csoport is jól tudja követni, éppen hol járunk!

Hasonlítsuk össze:
• Ki utazott legmesszebb/legközelebb?
• Kinek tartott a leghosszabb ideig az eljutás?
• A legtávolabbi célpont elérése tartott-e a leghosszabb ideig?
• Mi volt a közös mindegyik célpontban? Főváros volt? 
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45 
perc

20 
perc

20 
perc

https://www.nepmese.hu/component/mtree/mesek/varazs-mesek/teddneki-janos
https://www.nepmese.hu/component/mtree/mesek/varazs-mesek/teddneki-janos


A „világ vége” úticélokat tetszés szerint lehet kialakítani. Online útvonalter-
vező használható: Google maps; Via michelin.com
Repülőúthossz-kalkulátor: https://lisztferihegy0.webnode.hu/repulesi-idok/

A feladat végeztével minden csoport röviden mutassa be a saját útvonalát! Itt most 
nem a részletgazdag, esztétikus munka a cél, hanem a célszerű térkép- és útvonalter-
vező-használat, valamint a lényeges információk vázlatos kigyűjtése. Ebben az eset-
ben plusz tíz perccel számoljunk!

1.3. Nekem ennyire tág a világ 

Mindenkinek máshol volt a világ vége, kinek Ausztráliában, kinek Dél-Amerikában 
vagy Európa peremén. De hol a világ vége mondjuk egy hangyának? Vagy egy egészen 
kicsi gyereknek? 
 
Megbeszélés: A beszélgetés során éreztessük a méter fogalom viszonylagosságát és 
a távolságokat! Egy kisgyerek, ha véletlenül eltávolodik néhány méterre az édesany-
jától, azt úgy éli meg, mintha a világnak vége volna, az édesanyja pedig világgá ment 
volna. Egy hangya is kisebb és körülhatárolható területen éli az életét, nem merész-
kedik távolabbra, számára egy méter is nagy út.

2. Hol a világ közepe?
Föld gömb alakja, térképvetületek, csillagászati világképek megismerése.

2.1. Hol van a világ közepe?

A világnak nem csak vége, hanem közepe is lehet. 
Ismeritek Zelk Zoltán Este jó című versét? Hallgassuk meg együtt (2.1. melléklet) és 
keressük meg, hogy melyik az a rész, amelyik kifejezi, hogy hol van a világ közepe! 

Megbeszélés: „Elolvadt a világ, de a közepén anya ül, és ott ülök az ölében én.”
Ez szubjektív is, hogy kinek mi a világ közepe. Előbb már láttuk, hogy egy kisgyerek, 
ha véletlenül eltávolodik néhány méterre az édesanyjától, azt úgy éli meg, mintha az 
édesanyja világgá ment volna. Ugyanígy azt gondolja, hogy ők ketten a világ közepén 
vannak, mivel az édesanyja jelenti a biztonságot, az egész világát.

Tevékenységek
Közös beszélgetés

Mit akarunk elérni?
A világ közepe minden-
kinek mást jelent. Ezt 
a témát járjuk körül a 
foglalkozás második 
részében.

Tevékenységek 
vers olvasása vagy 
hallgatása

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Zelk Zoltán: Este jó 
című verse. 

Mellékletek
2.1. Este jó
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Variációk

5 
perc

80 
perc

5 
perc

https://lisztferihegy0.webnode.hu/repulesi-idok/
https://www.istenesversek.hu/zelk-zoltan-este-jo-este-jo/


Tevékenységek
Csoportokban dol-
gozunk. Különböző 
testtartású vagy arcki-
fejezésű emberek képei 
közül kell választani. 

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
2.2. melléklet képeit 
kivetíteni vagy kinyom-
tatni

Mellékletek
2.2. Arckifejezések

Tevékenységek
Csoportokban dolgo-
zunk. Világképek megis-
mertetése internetes 
információgyűjtéssel.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
földgömb, internet, mo-
dellezéshez anyag (pl. 
rajz, festmény, gyurma, 
papírmasé, textil)

Mellékletek
2.3. Hiszem, ha látom!

2.2. Ki a világ közepe? 

Ismertek olyan embert, aki úgy viselkedik, mintha ő lenne a világ közepe? 
A csoportok kapnak öt-öt képet (2.2. melléklet): 
• Keressétek meg azt, aki szerintetek a világ közepének gondolja magát! 
• Keressétek meg, hogy ki az, aki a közösség peremén van! 
• Keresse ki mindenki azt, hogy hova tenné magát! 

Melyik képet választottátok a „világ közepe” személyre? 

A beszélgetés során érzékeltessük azt, hogy a világ közepe kifejezésnek több jelentése 
is lehet (földrajzi és érzelmi)!

2.3. Hiszem, ha látom! 

A következő részekhez háttérinformáció található a Hiszem, ha látom mellékletben 
(2.3. melléklet).

2.3.1. Mutassuk be a földgömböt, és közben kérdezzük meg: 
Vajon mindig ilyen gömbölyűnek gondolták-e a Földet? Nézzetek utána az interneten, 
hogy voltak-e esetleg más elképzelések is, és azokat ki képviselte! 
Megbeszélés: Ma már megszokottnak számít a tengelye körül forgó Föld látványa, de 
nem mindig gondolták gömbölyűnek, annak ellenére, hogy már az ókori görög tudó-
sok megállapították, hogy a Föld gömbölyű alakú, a Kr. e. III. században pedig átmé-
rőjével kapcsolatban is pontos becslések léteztek már. Többféle világkép is létezett, 
volt, aki élőlényeknek, vagy pl. laposnak ábrázolta. A laposnak van vége, ki lehet sé-
tálni, le lehet esni. A gömbnek hol van a vége?
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10 
perc

40 
perc



 

2.3.2. Mit gondoltok, van-e „laposföldhívő” ember ma is? 
Vannak emberek, akik nem hiszik el, hogy a Föld gömbölyű, mivel nem esnek le róla, 
és innen nézve „egyenesnek” tűnik, ezért laposnak gondolják. Erre mondják azt, hogy 
„Hiszem, ha látom”. 
Miből láthatnák ezek az emberek is, hogy a Föld gömbölyű? 
2.3. Melléklet magyarázatokkal: (űrfelvétel, GPS-technológia működése, holdfogyat-
kozáskor a Föld árnyéka körív mentén takarja a Holdat, hajó árboca). 

2.3.3. Készítsetek egy lapos és egy gömbölyű Föld-modellt tetszőleges 
technikával: pl. rajz, festmény, gyurma, papírmasé, textil! 
 A tanulók kétféle modellt készítsenek, minimum két csoportban!
 A feladat lényege az eltérő elképzelések hangsúlyozása.

Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a felelősen gondolkodó ember a tudomány 
eredményeire épít! Az áltudományos elképzelésekben való hit (pl. chemtrail, klí-
maváltozás-tagadás, oltásellenesség stb.) veszélyes, és nem szolgálja a közjót.

2.4. Milky Way 

Hasonlítsátok össze a képek alapján a geocentrikus világképet (2.4.1. melléklet) és a 
galaxis spirálkarjairól készült felvételeket (2.4.2. melléklet)! Keressétek meg, hogy hol 
van a Nap és a Föld az egyik és a másik képen! Az összehasonlítás történhet csopor-
tokban vagy frontálisan.
Megbeszélés: A régi korokban nemcsak a Föld alakjáról voltak érdekes elképzelések, 
hanem magáról a világról is. A középkori ember azt gondolta, hogy a Föld a világ kö-
zepe, a geocentrikus vagy földközéppontú világkép erről szólt. Ma már tudjuk, hogy a 
Galaxis vagy Tejútrendszer hatalmas kiterjedésű. Az a rengeteg pötty, amit ott látunk 
(2.4.2. melléklet), az mind-mind-mind egy naprendszer. És az egyik karon az egyik 
pötty, az vagyunk mi, a mi Naprendszerünk (mutassuk meg a Napot). 

2.5. Segítség! Forog velem a világ!

Az előzőekben áttekintettük, hogy mi mindent jelenthet a világ közepe kifejezés. Ke-
ressük meg most, hogy a térképek szerint hol van a világ közepe! 
Minden csoport kap egy egy-egy egymástól eltérő tájolású térképet. (2.5.1-2.5.4. mel-
lékletek) Határozzátok meg, hogy hol van a térképetek alapján a világ közepe!

Megbeszélés: 
• Melyik szerintetek az, amelyik a mi szemszögünkből ábrázolja a Földet? Válasszátok 

ki a kiosztott térképek közül! (Európa-központú térkép, amelyen Afrika is jól látszik. 
2.5.1. melléklet)

• Vegyük elő a földgömböt, és azon is mutassuk be a fentieket! Pl. Kínára bökve: aki 
itt él, annak ez a világ közepe, innen indulva tekint a világ többi részére. Ugyanezt 
mutathatjuk a többi kontinensről is. 

• Az egyik térképen még valami furcsaságot is tapasztaltunk (Ausztrália fordított tér-
képe, 2.5.4. melléklet). Vajon mi ennek az oka? 

Tevékenységek
A feladat: összevetni 
egy geocentrikus világ-
képet egy Tejútrend-
szer-képpel.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Mellékletek kinyomtat-
va vagy kivetítve

Mellékletek
2.4.1. Geocentrikus 
világkép
2.4.2. Tejútrendszer-
ben Naprendszer

Tevékenységek
Csoportokban dolgo-
zunk. Eltérő tájolású 
térképek összehason-
lítása. 
Ismerkedés a kontinen-
sekkel.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Földgömb, mellékletek-
ben található térképek 
kinyomtatva vagy 
kivetítve

Mellékletek
2.5.1 Európa-központú
2.5.2. Ázsia-központú
2.5.3. Amerika-köz-
pontú
2.5.4. Ausztrália-köz-
pontú
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Tevékenységek
Tájékozódás a térképen.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
földgömb, földrajzi 
atlasz
2.6. melléklet kivetítve

Mellékletek
2.6. Greenwich

A világűrből nézve nincsen fent és lent, és a gömbnek nincs eleje és vége. 
Észak fent van, igaz? Csak egyezmény alapján. Nincs tudományos oka an-
nak, hogy észak feljebb legyen, mint dél. Hasonló a helyzet a kelet - nyugat 

viszonylatban is. 
A Föld gömbölyű, a térkép pedig lapos, ezért nehéz térképet rajzolni. A leggyakrab-
ban használt Mercator-vetítés is torzít: a Föld méretét eltúlozza a pólusok körül, és az 
Egyenlítő körül összezsugorítja, megváltoztatja a világ különböző részeinek méretét 
– és ezáltal a fontosságát. 
Ráadásul a térképeket különféle szemszögekből rajzolják; attól függően, hogy mi a 
fontos, az legyen a térkép közepén. Mi itt Európában egészen másképp gondolko-
dunk, mint a Föld többi részén, vagy akár más földrajzi szélességről vagy hosszúságról 
készült térképeken. Az első világtérképeket pl. a gyarmatosítók rajzolták, amelyen a 
fejlett „észak” nagyobbnak tűnik, mint a valóság, és az egyenlítői régiók, amelyek 
általában kevésbé fejlettek, kisebbnek tűnnek.

2.6. Brit tudósok megtalálták a megoldást!  
Mostantól tudunk tájékozódni.

Vannak biztos tájékozódási pontok, amikhez képest tudunk viszonyítani. (Szélességi 
köröknél: Egyenlítő, hosszúsági köröknél: kezdő hosszúsági kör, Greenwich)
• Keressétek meg ezeket a földgömbön és az atlaszban is! Nézzétek meg, hogyan he-

lyezkednek el egymáshoz képest! (Koordináta-rendszer.)
• A valóságban így néz ki a kezdő hosszúsági kör Greenwichben (2.6. melléklet); az 

egyik lábaddal a nyugati, a másikkal a keleti félgömbön állhatsz.
• Keressétek meg az atlasz Európa-térképén Budapestet! Olvassátok le a földrajzi ko-

ordinátáit! (47.50863533950187, 19.047103204838223)
• Keressétek meg ugyanígy Zürich és Nantes városát, és olvassátok le a földrajzi koor-

dinátáikat! Mi a hasonlóság és mi a különbség a három város adatai között? (Azonos 
földrajzi szélesség, eltérő hosszúság. Budapest és Zürich a keleti félgömbön, Nantes 
a nyugati félgömbön található.) 

• Mérjétek meg Budapest és Zürich távolságát vonalzóval, majd a vonalas aránymér-
tékkel számoljátok ki a távolságot! Számoljátok ki fokokban is! Számításotokat ellen-
őrizhetitek a Google maps útvonaltervezőjével is. 

Minden mérés valamihez való hasonlítás. A szélességi körök esetében van 
egy természet adta nulla pont, ez az Egyenlítő. A hosszúsági köröknél nem 
volt ilyen, a kelet-nyugati irányban nem tudtak mihez viszonyítani, ezért pl. 

a különféle leírások alapján azt gondolták, hogy két Taiwan létezik. Óriási dolog volt 
a tájékozódásban, hogy az angolok kijelölték a greenwichi kezdő hosszúsági kört, 
ahonnan számítva kezdődik a keleti és nyugati félgömb. A szélességi és hosszúsági 
körök koordináta-rendszerét használják a műholdas GPS-rendszerek is.
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3. Itt a világvége?
Világvége-elképzelések megismertetése; mi tekinthető hiteles forrásnak?

3.1. Jó hír: a túlélők a világvége után is  
ehetnek Oreót

A világnak nem csak olyan értelemben lehet vége, hogy valameddig eljutunk, és on-
nan nem tudunk tovább menni. Van, aki azt érti világvégén, hogy egyszer majd meg-
szűnik, semmivé válik a világ a mai formájában. Ha a történelmi és a sajtóhíreket 
összesítjük, már 230 megjósolt világvégét éltünk túl. Az emberek folyamatosan ké-
szülnek erre, egész üzletág települt a túlélésre, sokan megélnek a csillagjóslásból 
(asztrológiából) is. 

Csoportonként olvassatok kicsit utána, milyen hírek reppentek már fel a témával kap-
csolatban! (3.1. melléklet) Figyeljétek meg az okokat, és csoportonként válasszatok 
egy hírt, ami a legérdekesebb volt számotokra! 

Megbeszélés: 
• Melyik feltételezés volt a kedvencetek?
• Aggódnak-e ma is az emberek a világvége miatt? (A témát oldhatjuk a 3.1.1 Oreo-mel-

léklet kivetítésével.)
• Láttok-e valami különbséget a régi és a mai emberek világvége-aggodalmai között? 

(Ma is ugyanúgy izgatja ez az embereket?)
 Hasonlítsátok össze, hogy melyek a leggyakoribb „világvégeokok”! (Csillagászati, val-

lási, tűzvész, babona, legenda…) Mi fordult elő ezek közül legtöbbször?
 Milyen forrásokból táplálkoznak főleg ezek a hírek? (Bulvár, nem tudományos)
 Mit mond a Biblia a világvégéről? 
 Számoljátok meg, hány alkalommal szerepelt a hírekben Krisztus visszajöveteléhez 

kapcsolódó utalás!
 Hieronymus Bosch híres középkori festő is megfestette, hogy ő hogy képzeli el a 

világvégét; nézzük meg! (3.1.2. melléklet)

3.2. Ha a világnak holnap vége lesz,  
akkor is ültetnék ma egy almafát 

A világ végéről csak annyit tudhatunk, amennyit a Szentírás felfed a titkokból. Nem 
is nagyon érdemes ezt találgatni, még kevésbé álhíreknek hinni. Fontosabb, hogy te-
gyük a dolgunkat, ahogy Luther Márton is mondja híres mondásában: „Ha a világnak 
holnap vége lesz, akkor is ültetnék ma egy almafát.” Ültessünk fákat, bízzunk Jézussal 
a holnapban, és tegyük a dolgunkat! 

Lépjünk be egy mesébe, induljunk el képzeletben világgá!

Mit akarunk elérni?
Szemelvények alapján 
történelmi hírek össze-
hasonlítása, tartalmi 
és mennyiségi elemzése

Tevékenységek
Forráselemzés: a téma 
a világvége.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Csoportonként 3.1. 
melléklet táblázata 
kinyomtatva, szaka-
szokra vágva
Projektor, laptop, 
internet

Mellékletek
3.1. Világvége
3.1.1. Oreo
3.1.2. Utolsó ítélet

Tevékenységek
Tájékozódás térképváz-
lat alapján. Szociális 
készségek fejlesztése.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
4 állomás közötti útvo-
nalhoz térkép, csopor-
tonként fénymásolva. 
3.2. melléklet táblázata 
kinyomtatva, szaka-
szokra vágva
4 db doboz

Mellékletek
3.2. melléklet: Világvége
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Előkészület: 
• A gyerekeket előzetesen kérjük meg, hogy hozzanak otthonról apró játékot, amitől 

szívesen megválnak (működőképes, jó állapotú legyen); és egy falatka becsomagolt 
nassolnivalót (keksz, csoki stb)! 

• A tanár kitűz egy útvonalat 4 állomással, az iskola területén belül vagy kívül (ha 
megoldható). Az állomások legyenek egymástól látó- és hallótávolságon kívül! Fel-
vázolja egy lapra az állomások között útvonalat, majd fénymásolja a csoportok szá-
mának megfelelően. 

• Az állomásokon elrejt egy-egy dobozt (pl. cipősdoboz, műanyag doboz) és beleteszi 
az egyes állomásfeladatokat (3.2. melléklet állomásonként szétvágva). A 2. és 3. ál-
lomáson levő dobozba tegyen papírlapokat és íróeszközöket is.

A képzeletbeli utazáshoz minden csoport kap egy térképet, amelynek segítségével 
oda kell találnotok az állomásokhoz! 4 állomást érint az útvonal, mindenhol találtok 
egy útmutatót és egy dobozt. A dobozban lesz valami, amit vigyetek magatokkal és 
helyette hagyjatok is ott valamit az útmutatás szerint! Az otthonról hozott játékok és 
kis finomságok legyenek nálatok a biztonság kedvéért! 

A csapatok kis késleltetéssel induljanak; fontos, hogy ne lássák az előző csapatot! Kér-
dezzük meg, hogy ki szeretne az első csapat lenni! Az első csapat az, aki csak a játék 
végén tudja kivenni a saját kincseit, mivel az elején még üresek a ládikók. Az első csa-
pat az, aki először csak beletesz ajándékokat a többiek számára a dobozokba, ezért 
jobb, ha ez jelentkezéses alapon alakul ki. Ők igazi mesehősök, mert nekik először 
bizonyítaniuk kell bátorságukat, ügyességüket, de utána elnyerik méltó jutalmukat.

Megbeszélés: Mi volt a legjobb a képzeletbeli utazásban? Mindenki egy dolgot emel-
het ki. (Fontos a testi táplálék és a lelki útravaló is.)

Felhasznált és ajánlott források

• Térképek: https://theconversation.com/five-maps-that-will-change-how-you-see-
the-world-74967

• Csillagászati hírportál: www.csillagaszat.hu 
• Világvégejóslatok: https://mult-kor.hu/szamtalan-vilagvege-joslatot-tulelt-mar-az- 

emberiseg-20201221?pIdx=3
 http://lazarus.elte.hu/hun/dolgozo/jesus/gyerterk/princ/alapism/alap1/alap1-1.htm
• Gömbölyű Föld: http://lazarus.elte.hu/hun/dolgozo/jesus/gyerterk/princ/alapism/

alap3/alap3-3.htm
• Heliocentrikus világkép: https://csillagaszat.wordpress.com/geo-es-heliocentrikus- 

vilagkep/
• Tejútrendszerben Naprendszer: https://hu.wikipedia.org/wiki/Tej%C3%BAtrendszer#/ 

media/F%C3%A1jl:LombergA1024.jpg
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