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Sarkadi Ferenc )8
8/2
tevékenység

Sajtkrémes 
kontinensek

A tevékenység rövid leírása: A lemeztektonika működési mechanizmusának és a kőzetlemezek mozgástípu-
sainak bemutatása látványos kísérletekkel, hétköznapi anyagok segítségével.
Cél: A Föld szerkezeti felépítésének megismerése, a kéreglemezmozgások okának, jelentőségének megérté-
se. A tanulók legyenek képesek útmutatás alapján, önállóan, egyszerű anyagok segítségével modellezni a 
tektonikai mozgások típusait és megfigyelni a mozgások során létrejött törvényszerűségeket.
Tantervi kapcsolódás: Anyagok és tulajdonságaik; Mérések, mértékegységek, mérőeszközök; Alapvető térképé-
szeti ismeretek; Topográfiai alapismeretek; Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás; Belső és külső erők hatásai
Tantárgyi kapcsolódás: matematika, technika és tervezés, angol nyelv, digitális kultúra
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, mérés
Anyag, eszköz: tálca, sűrű sajtkrém, extrudált kenyér, satu, 1 db 450-os szögben kettévágott fa téglatest  
(2. melléklet: 3. kép), mobiltelefon, papírkarton, filctoll, folpack, étolaj, szörp, majonéz, lekvár, méz, becuk-
rosodott méz
Időigény: 2x45 perc és otthoni feladat

Előkészítés: otthoni feladatként 1-1 tanulónak (akár szorgalmi feladatként) kiadhatjuk, hogy készüljön 
rövid kiselőadással a Föld belső szerkezetéről. A kiselőadás(oka)t a témára való ráhangolódást segítő 
szakaszban hallgatjuk meg.

I. Részfeladat leírása: Ráhangolódás
1. Kisfilm közös megtekintése (2,5 perc), Jégkorszak 4: Vándorló kontinensek előzetes (1. melléklet)
2. A film megállítása 0:41-nél és tanulói kiselőadás meghallgatása a Föld belső szerkezetéről.
3. Számolási feladat: A földkéreg méreteinek érzékeltetésére a tanulók 3 csoportban (A, B, C csoport, le-

írás lejjebb található) dolgozva számolják ki:
• Mennyi időt venne igénybe, hogy képzeletben elindulva a földfelszínről átjussanak a földkérgen 

(átlagosan 30 km vastagsággal számolva)? 
• Mennyi időt venne igénybe, hogy elérjék a Föld középpontját (kerekítve 6400 km)?

A) Csoport: gyalogosan 6 km/óra sebességgel haladva
B) Csoport: kerékpárral 20 km/óra sebességgel haladva
C) Csoport: autóval 100 km/óra sebességgel haladva

Változat:
Még érzékletesebbé tehető a téma, ha az órákat átváltjuk napokra is, pl. hétfő reggel 8:00 órai indulással 
mikor érkeznénk meg.
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II. Részfeladat leírása: Kőzetlemezmozgások modellezése
A tanulók párban dolgoznak. 

• Tálcára kent sajtkrémréteg és extrudált kenyérlapok segítségével próbálják ki, milyen rétegmozgá-
sok hozhatók létre (2. melléklet: 1. és 2. kép)! 

• Figyeljék meg, milyen változások következnek be a mozgások során! 
• Közösen beszéljük meg a tapasztaltakat!

Háttér: A létrehozható mozgások típusai:
• távolodó (divergens: óceáni hátságok, kiömléses vulkánok)
• közeledő (konvergens: különböző sűrűségű lemezek esetén lehet alábukás, azonos sűrűségűnél fel-

gyűrődés)
• súrlódó (egymás mellett párhuzamosan mozgó: Szent András-vető, Kalifornia)

A különböző sűrűségű ütközés bemutatásához javasolni kell, hogy az egyik „lemezt” óvatosan vizezzék be 
a tanulók, a súrlódó mozgásnál pedig érdemes az extrudált kenyér széleit kicsit megtördelni, így érezhe-
tőbb a mozgás során fellépő ellenállás, és könnyebb elképzelni a felhalmozódó feszültséget is!
A sajtkrém helyett állaga (viszkozitása…) miatt alkalmazható lenne a mogyorókrém is, melyet az inter-
netes videókban előszeretettel használnak, de egyrészt a kéz hőjétől nagyon hamar megolvad, másrészt 
jóval nagyobb a csábító ereje, hogy a diákok vizsgálati anyag helyett nassolnivalóként tekintsenek rá…
Változat: Ha a tektonikus lemezek mozgásának – a méretükhöz képesti – lassúságát akarjuk érzékelteni, 
akkor keressenek a tanulók az interneten adatokat a lemezek tényleges elmozdulásának sebességére! 
Ennek a „sebességnek” az érzékeltetéséhez válasszunk meghökkentő hasonlóságokat, melyeket a min-
dennapi életben megtapasztalhatunk! Pl. magunkon megfigyelhető változásokat (köröm és haj növeke-
dési sebessége). 

III. Részfeladat leírása: A kőzetlemezek összeütközése során felszabaduló erő bemutatása
A tanulók felnőtt irányítása mellett tevékenykednek! 
A 450-os szögben elvágott fa téglatest 2 részét ferde oldalukkal szemben összeillesztve behelyezzünk 
egy satuba (segít a 2. melléklet 3. kép). Óvatosan folyamatosan növeljük a rájuk ható összepréselő erőt. 
Megfelelően nagy szorító erő elérésénél a két darab elpattan egymástól. A folyamatot érdemes videóra 
venni (javasolt lassítási lehetőséget biztosító telefon használata), majd a visszajátszás során megfigyelni 
a fellépő erő által bekövetkező változást.
Háttér: A megfigyelés elvégzéséhez csak megfelelően nagy befogónyílású satu alkalmas. Lehetőség sze-
rint érdemes kis élhosszúságú keményfa téglatestet használni, mert puhafa esetén inkább deformá-
ció-gyűrődés figyelhető meg. A fellépő erő nagysága és a létrehozott változás kiszámíthatatlansága miatt 
balesetveszélyes, csak nagyon körültekintően végezhető!

IV. Részfeladat leírása: A kéreglemezek „úszását” biztosító folyékony földköpeny viszkozitásának érzékel-
tetése
A tanulók csoportokban dolgoznak.
1. Készítsétek elő a kísérletet, ebben segít a 2. melléklet 4. képe:

• Vágjatok ki kartonlapból a tálcának megfelelő méretű darabot!
• Egymástól egyenletes távolságra húzzatok 7 függőleges vonalat, melyekre készítsetek centiméteres 

beosztást!
• Ragasszátok rá a kartont a tálca alsó lapjára!
• Folpack fóliával fedjétek be a kartont!
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2. Egy tanuló tartsa a tálcát kb. 700-os szögben megdöntve, belehelyezve egy másik tálcába (2. melléklet 

4. kép)!
3. A vonalak induló pontjához kiskanállal helyezzetek a különböző anyagokból (olaj, szörp, majonéz, lek-

vár, méz, becukrosodott méz, sajtkrém), és mérjétek meg, mennyi idő alatt csorog végig a beosztás 
aljáig, illetve mennyi távolságot tesz meg adott idő alatt!

4. Jegyezzétek le a kapott eredményeket!
5. A kapott eredmények összehasonlítása, a tapasztalatok megbeszélése. 
Háttér: A sűrűség és a viszkozitás összefüggésben van egymással, és a köznyelvben gyakran szinonima-
ként használják, de nem ugyanaz a fizikai mennyiség: a higany sűrűsége pl. az ólomnál is nagyobb, de a 
viszkozitása a méznél is jóval kisebb. A becukrosodott méz óvatos melegítésével és a csorgási idejének 
újramérésével bebizonyítható, hogy a hőmérséklet emelkedésével ugyanazon anyag viszkozitása jelen-
tősen csökken. 
A földköpeny viszkozitása nehezen meghatározható, mert a különböző rétegek összetétele, tulajdonságai 
és hőmérséklete eltérő. Az elfogadott elmélet szerint a kéreg alatti rétegek viszkozitása közelít az üvegé-
hez. Ez meglepő lehet a tanulóknak, hiszen az üveg a mindennapok tapasztalatai alapján közel sem „fo-
lyékony”. Amorf anyag lévén viszont földtörténeti időléptékben mintegy folyadékként viselkedik. 
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1. melléklet: Jégkorszak 4: Vándorló kontinensek előzetes
2. melléklet: Fotók


