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A tevékenység rövid leírása: A tevékenység célja, hogy megtalálják a diákok a Föld legkülönlegesebb pont-
jait, amik elsőre talán egyértelműek lennének, de nem feltétlenül azok. Ezeknek a helyeknek járunk utána. 
Megnézzük őket a Google Earth alkalmazásban, és konkrét adatokat is megkeresünk róluk.
Cél: A világ érdekes helyeinek felfedezése: a Himalája és a társai a „LEGek” világában. A tanulók térbeli tá-
jékozódó képességének fejlesztése. Precíz, pontos munkára nevelés. A kreativitás és logikus gondolkodás, 
problémamegoldó gondolkodás, szövegértési kompetencia fejlesztése.
Tantervi kapcsolódás: Alapvető térképészeti ismeretek – Tájékozódás a térben; Térképek; Topográfiai alap-
ismeretek – Tájékozódás a térképen; Tájékozódás a földgömbön; Felszínformáló erők
Tantárgyi kapcsolódás: digitális kultúra – Az információs társadalom, e-Világ; A digitális eszközök használa-
ta; matematika – Mérés és mértékegységek
Megismerési módszer: megfigyelés, összehasonlítás
Anyag, eszköz: tanulónként okoseszköz, csoportonként: 1. melléklet kinyomtatva/kivetítve (projektor), in-
ternet, webes Google Earth alkalmazás: https://earth.google.com, Google Earth app telefonra
Időigény: 45 perc

A LEGek világa

Katona László

1. Kis csoportok alakítása, a kérdéssor (1. melléklet) kiosztása (nyomtatás helyett ki is vetíthetjük a kér-
déssort).

2. Az 1. melléklet kérdéseire a választ a tanulók kis csoportban az informatikateremben vagy az osztályte-
remben, mobiltelefonnal kereshetik meg. Használják az alábbi alkalmazást, hogy lássák a megkeresett 
helyeket: https://earth.google.com

3. A kérdéssor ellenőrzése a 2. melléklet alapján.
4. Lezárás, megbeszélés.
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A kérdéseket egyesével érdemes megválaszolni, esetleg a megbeszélést is kérdésenként elvégezni, hogy 
legyen elég idő megérteni, megnézni a látott/keresett információkat.
Minden kérdés esetén meg kell keresniük a Google Earth programban (akár weben, akár mobilos alkalma-
zásban) az adott helyet, hogy lássák, milyen az, hogyan néz ki, mi benne a különleges!
A hegyek magasságát a tengerszint feletti magasság is jellemzi, de a talpától számított magassága is. A ten-
gerből kiemelkedő hegyek esetében ez a két adat akár nagyon eltérő is lehet, hiszen a hegy lába mélyen a 
vízszint alatt is lehet.

A keresendő LEGek cserélhetők, bővíthetők, változtathatók vagy kevesebbet is lehet belőlük kiadni.

1. melléklet: Kérdések
2. melléklet: Megoldások
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VÁLTOZATOK


