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A tevékenység rövid leírása: A tevékenység során a gyerekek a tektonikai térképből készített puzzlejátéko-
kon keresztül ismerkednek a földkérget alkotó kőzetlemezekkel, ezzel bővítve topográfiai ismereteiket.  
Cél: A tanulók legyenek képesek analóg gondolkodással tekinteni a földrészek jelenlegi elhelyezkedésére, 
domborzati viszonyaira, valamint a földkérget alkotó kőzetlemezek mozgására. Tudjanak önállóan következ-
tetéseket levonni, csoportban együttműködni.  
Tantervi kapcsolódás: Anyagok és tulajdonságaik; Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás; Topográfiai alapis-
meretek; A Föld külső és belső erői, folyamatai 
Tantárgyi kapcsolódás: digitális kultúra, magyar nyelv és irodalom, technika és tervezés, vizuális kultúra  
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, mérés, vizsgálat, modellezés, kísérletezés 
Anyag, eszköz: 2. és 5. melléklet kinyomtatva; internet, projektor, tanulónként (esetleg páronként) okosesz-
köz (laptop, tablet vagy okostelefon), földrajzi atlasz, csoportonként egy tábla csoki
Időigény: 45 perc

Föld-kirakó

Szűcs Boglárka

A tevékenység menete: 
Az 1−4. feladatoknál az osztály együtt dolgozik, de a puzzlejátékokat a tanulók egyéni munkában rakják ki. 
Az 5−8. feladatokat a tanulók 4−5 fős csoportokban oldják meg.
1. Nézzétek meg figyelmesen a Föld domborzati térképét (1. melléklet kivetítve)! Próbáljátok megjegyez-

ni, hogy milyen földrészek és óceánok tagolják!
2. A földrajzi atlasz világtérképét is nyissátok ki, és figyeljétek meg (a színkulcs alapján) a domborzatot, 

hol vannak alföldek, dombságok, hegységek!
3. Rakjátok ki az 1. online puzzlejátékot egy okoseszköz segítségével (2. melléklet)!
4. Nézzetek meg egy másik világtérképet is, amely a Föld kéreglemez-szerkezetét mutatja (3. melléklet, 

kivetítve)! Ezen a térképen az is jól látszik, hogy a felszín nem egybefüggő réteg, hanem egy vékony 
kéreg alkotja, ami olyan, mint a focilabda vagy egy kirakójáték: hét nagy és néhány kisebb, egymáshoz 
illeszkedő darabból, kéreglemezből áll. Keressétek meg ezeket, és illesszétek össze a 2. online puzzle-
játék segítségével (2. melléklet)!

5. Csoportonként egy tábla csokit készítsetek elő! A csoportok egyik fele egyelőre hagyja az asztalon, a 
többi csoportból viszont válasszatok valakit, aki a Föld belső hőmérséklete lesz: tegye be a pulóvere, 
pólója alá a csokit, hogy melegedjen! Ez egy későbbi feladat miatt fontos. 

6. Tektonikai térkép vizsgálata. 
Térjetek vissza az előbb látott tektonikai térképhez (3. melléklet, kivetítve), és nyissatok ki csoporton-
ként egy földrajzi atlaszt is a Föld tektonikai térképénél, egy másik atlaszt pedig a Föld domborzati tér-
képénél! A tektonikai térképeken nyilakat láttok, és most megnézzük, hogy ezeknek mi a jelentősége. 
Figyeljétek meg, hogy milyen irányokba mutathatnak a nyilak egymáshoz képest, és jegyezzétek le a 
kiosztott feladatlapra (4. melléklet)! Azt is nézzétek meg, hogy az egyes nyilak a valóságban hol talál-
hatók, és ott milyen domborzati képződmények vannak (atlasz, Föld domborzati térképe)!
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Földünk külső burka, a litoszféra nem egységes réteg, hanem több egymáshoz illeszkedő kőzetlemezből 
áll. A kőzetlemezek kontinentális, óceáni, vagy kontinentális és óceáni kőzetburokból épülhetnek fel. A le-
mezek egymáshoz képest elmozdulnak, távolodnak, közelednek vagy egymás mellett elcsúsznak. A mozgás 
irányától függően különböző földtani folyamatok játszódnak le és jellemző geológiai képződmények jönnek 
létre, szüntelen formálva a Föld domborzati képét. A lemeztektonika egyúttal egységes magyarázatot ad a 
vulkanizmus, földrengések, hegységképződés, riftesedés és mélytengeri árkok folyamataira is. 

Szakirodalom:
http://tamop412a.ttk.pte.hu/files/kornyezettan9/www/out/html-chunks/ch07s03.html
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_03_001
https://www.nationalgeographic.com/science/article/why-mount-everest-can-grow-and-shrink-plate-tec-

tonics
https://www.nationalgeographic.com/science/article/remeasuring-mount-everest-the-worlds-tal-

lest-mountain

1. melléklet: A Föld domborzati térképe
2. melléklet: Két online puzzlejáték (A Föld domborzati térképe és a Föld kőzetlemezei, tektonikai térkép)
3. melléklet: A Föld kőzetlemezei, tektonikai térkép 
4. melléklet: Feladatlap
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a?7. Következtetések levonása és gondolattérkép készítése. 
A tanulók fogalmazzanak meg következtetéseket, amelyeket egészítsünk ki és foglaljunk össze gondo-
lattérkép segítségével! 

Szempontok:
• A lemezek az alattuk található izzó kőzetolvadék áramlásaival „úsznak”, egymáshoz képest eltérő 

irányú és sebességű mozgást végeznek.
• Évente néhány milliméter vagy centiméter az elmozdulás. 
• Hol található több távolodó lemez, szárazföldön vagy óceánban? 
• Mi történik a felszínen, amikor két lemez távolodik; amikor két lemez elcsúszik egymás mellett vagy 

közeledik egymás felé? 

8. Megbeszélés. 
A táblázatban szerepelt a Himalája, a Föld legmagasabb hegysége. Melyik két lemez találkozásának a 
határán fekszik, és milyen irányba mozognak ezek a lemezek? Mit gondoltok, változhat-e még a mérete? 

9. Modellezés csokival. 
Hogy tudott felgyűrődni a Himalája, és bármi más hegység, miközben szilárd kőzetek alkotják? 
• Először azok a csoportok dolgoznak, akiknek a csokija az asztalon van (nem melegítették meg). 

Vegyétek elő az asztalon fekvő csokikat, csomagoljátok ki! Csoportonként két tanuló legyen a Hima-
láját felgyűrő oldalirányú erő, tehát a két ütköző lemez. A csoki lesz a közte elhelyezkedő üledék. 
Kezdjétek el nyomni balról és jobbról a csokit, a többiek figyeljék, hogy mi történik! (Addig nyomják, 
amíg el nem törik). 

• Most azok a csoportok jönnek, akik a ruhájuk alatt melengették a csokit, vegyétek elő, csomagol-
játok ki, és végezzétek el ugyanezt a kísérletet! A többiek figyelnek. Mit tapasztaltatok? Az osztály 
közösen megbeszéli a tapasztaltakat.

HÁTTÉR
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