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A tevékenység rövid leírása: 1300 vulkán helyének vizsgálata egy virtuális földgömbön.
Cél: A tanulók figyeljék meg, hogy a vulkánok nem egyenletesen oszlanak el a Föld felszínén. Keressenek 
kapcsolatot a törésvonalak és a vulkánok helye között! 
Tantervi kapcsolódás: Alapvető térképészeti ismeretek. A Föld külső és belső erői, folyamatai.
Tantárgyi kapcsolódás: digitális kultúra
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Anyag, eszköz: számítógép vagy tablet, Chrome vagy Firefox böngésző, internetkapcsolat
Időigény: 30 perc

A tektonikus lemezek mozgásából jól látható, hogy hol vannak olyan ütközési zónák a Földön, ahol a leme-
zek egymás alá csúszása miatt vulkáni tevékenység alakul ki. A dél-amerikai részen nagyon egyértelműen 
kirajzolják a vulkánok a lemezhatárt. Hasonlóan látványosan rendeződnek vonalba az indonéziai vulkánok. 
Ugyanakkor Észak-Európa és Oroszország területén szinte nincs is vulkáni tevékenység. 
A vulkánok adatbázisa a 3. mellékletben található címről tölthető le. A benne található koordináták alapján 
készült a virtuális térkép. A foglalkozás elején érdemes időt hagyni arra, hogy a gyerekek élvezzék a szabad 
repülés élményét. Amikor már megismerték a navigálást, akkor célszerű tanári magyarázattal közösen vizs-
gálni a modellt. 

1. melléklet: A virtuális földgömb 
2. melléklet: A térkép jelmagyarázata
3. melléklet: Vulkánok adatbázisa

Vulkánok 
a virtuális földgömbön

Niethammer Zoltán

• A tanulók töltsék be a virtuális földgömböt! (1. melléklet)
• Navigáljanak szabadon a 3D térben, vagy használják alul a kameragombokat! 

– BAL gomb lenyomása mellett húzva az egeret lehet forgatni a kamerát a nézőpont körül.
– JOBB gomb lenyomása mellett húzva az egeret lehet forgatni a kamerát, a nézőpontját eltolni.
– GÖRGETŐ gombbal lehet közelíteni vagy távolítani a kamerát.
 Értelmezzék a térkép jelmagyarázatát! (2. melléklet)

Keressenek közösen, a pedagógus segítségével egy-egy érdekesebb területet, ahol:
– sok a vulkán egy vonalban
– víz alatti vulkánok vannak
– kevés, vagy nincs vulkáni tevékenység
– aktív vulkánok vannak!
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