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A tevékenység rövid leírása: Póló és/vagy pulóver segítségével megvizsgáljuk, hogyan gyűrődhettek fel a 
Himalája párhuzamos hegyvonulatai a két kontinentális kőzetlemez határán.
Cél: A tanulók ismerjék meg a gyűrődés működését, ismerjék fel a gyűrődéskor keletkező alapvető felszíni 
formákat. A kreativitás és logikus gondolkodás fejlesztése. Korábbi ismeretek mozgósítása. Problémameg-
oldó képesség fejlesztése.
Tantervi kapcsolódás: A Föld külső és belső erői, folyamatai: Gyűrődés, Földrengés, Talaj
Tantárgyi kapcsolódás: digitális kultúra – A digitális eszközök használata – fényképezés
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, vizsgálat, modellezés
Anyag, eszköz: tanulópáronként: 1 db póló, 1 db pulóver
Időigény: 15 perc

Gyűrjünk hegyeket!

Katona László

1. Gyűrődéssel keletkező hegyek – páros munka
A tanulók páronként tegyenek az asztalukra kiterítve egymásra 2-2 pólót vagy pulóvert (pl. testneve-
lésórán használt póló is megfelelő). Ha mindkét tanuló ad hozzá 1-1 ruhadarabot, akkor meg is van a 
szükséges ruhamennyiség. Érdemes lehet alulra egy pulóvert, felülre a pólót tenni, hogy a pólón az 
élesebb gyűrődési vonalak látszódhassanak.
A továbbiakban ezek a ruhadarabok szimbolizálják a Himalája kialakulásáért felelős két kontinentális 
kőzetlemezt (az eurázsiai- és az indiai kőzetlemezeket) és annak üledékes, egymásra rakódott kőzeteit. 
Ezek egymás felé irányuló mozgásából gyűrődött fel a Himalája az évmilliók alatt.
Ezt az alapállapotot ismertetni kell a tanulókkal, hogy mi mit jelképez! Innen indulhat maga a kísérlet.
A pár egyik tagja tegye a két tenyerét az egymásra rakott ruhadarabok két végére, majd a tenyereit 
egymás irányába mozgatva gyűrje fel a ruhadarabokat! Az így keletkezett gyűrődések megfelelnek a 
Himalája párhuzamos láncainak. A felgyűrődött redők között különböző méretű, alakú redők is kiala-
kulhatnak.
Az a tanuló, aki a gyűrést végezte, tartsa meg a gyűrődéseket abban az állapotban, ahogy kialakultak, a 
másik tanuló esetleg ezt lefotózhatja, hogy könnyebb legyen később a felszíni formák leírása. A tartásra 
azért van szükség, mert a ruhák a rugalmasságuknak köszönhetően kirúghatják magukat, így a kelet-
kezett felszíni formák eltorzulhatnak. Ha a fotózásra nincs lehetőség, akkor közösen beszéljék meg, 
milyen formák és hogyan alakultak ki, amíg a tanuló tartja a gyűrődött formát!

2. Következtetések levonása és gondolattérkép készítése a tanulók megfigyelései és ötletei alapján
A következtetéseket a tanulóknak kell levonni, milyen felszíni formákat, egyéb jellegzetességeket lát-
nak (pl. a párhuzamosság)! A következtetéseket közös gondolattérképen (pl. táblára írva) érdemes áb-
rázolni a tanulók megfigyelései alapján.
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a?• A kísérlet 1 db pólóval is elvégezhető, a felszíni formák úgy is kivehetők. A póló két rétege (eleje és hátul-
ja) megfelelhet többrétegű üledékes kőzeteknek.

• A kísérletet a tanulópár mindkét tanulója elvégezheti, így lesz összehasonlítási alapjuk. Viszont ilyenkor 
feltétlen javasolt, hogy fénykép formájában rögzítsék mindkét tanuló gyűrődéseit ugyanolyan távolságból 
és ugyanolyan szögből a könnyebb összehasonlíthatóság érdekében. Ez azt feltételezi, hogy ugyanazzal a 
telefonnal érdemes a két különböző állapotot lefotózni.

• A ruhadarabok helyett esetleg használhatjuk kartondobozok oldalait is (melyek fala könnyen deformál-
ható), és tehetjük azokat is egymásra. Ilyen esetben érdemes duplán készíteni a kartondobozok lapjait, 
mert az egyik csomag az egyik, a másik csomag a másik kőzetlemezt helyettesítené. Ilyenkor azonban 
nagyobb erőt kell kifejteni, és a kartonlapok rugalmasságuknak köszönhetően nehezen maradnak fel-
gyűrődött helyzetben. 

1. melléklet: Háttérinformációk
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