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D1 felaDatlap a ii. a) tevékenységhez

Képzeld el, hogy egy űrhajóval felszállunk, és egy kicsit távolabb megyünk a Földtől, 
hogy jól láthassuk. Vázlatosan rajzold le, mit látnánk! Távolabbról persze nem láthatnánk 
virágokat, fákat, embereket, házakat, de most képzeld el, mintha óriásira fel lennének 
ezek nagyítva. Rajzolj a Földre ilyeneket, ahogyan szerinted ott elhelyezkednek!

D2 nehezeBB felaDat a fÖlD alakjával kapcsolatBan

Az ábrán a Földet ábrázoltuk nagyon egyszerűen, csak egy körrel. Képzeld el, hogy az 
Északi-sarkra (az ábrán a „legfelső” pont), a Déli-sarkra (a „legalsó” pont), a szélső nyugati 
és a szélső keleti pontokra (a rajzon az oldalsó szélső pontok) elhelyezünk egy-egy óriásira 
felnagyított palackot. Ezekbe a palackokba tintát öntünk félig. Rajzold le a palackok elhe-
lyezkedését, és a tinta helyzetét is (satírozd be)!
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Munkafüzet

D3 ismerkeDés a fÖlD nagy topográfiai egységeivel 

a) afrika

Csoportotok a Földön található öt földrész közül Afrikával fog foglalkozni. Feladatotok, 
hogy készítsetek egy tablót Afrikáról, amelyben elsősorban a következők szerepelnek:

• Afrika fontosabb, nagy tájegységei (nagy hegységek, nagy alföldek, sivatagok)
• Milyen óceánok határolják Afrikát?
• Néhány fontosabbnak látszó, nagyobb ország Afrikában
• Néhány híresebb város Afrikában, olyanok, amelyekről esetleg már hallottatok va-

lamit
• Afrika legfontosabb folyói

Minden kérdéssel kapcsolatban először beszéljétek meg a csoportban, hogy térkép nél-
kül mit tudtok mondani. Próbáljatok meg emlékezni rá, mit hallottatok már korábban, 
esetleg filmen láttatok érdekességeket, ami megragadt a fejetekben. Írjátok is le ezeket! 
Csak ezután vegyétek elő a térképet. Ellenőrizzétek, hogy jól működött-e az emlékezete-
tek, és tényleg Afrikában vannak-e azok a hegyek, alföldek, sivatagok, országok, városok 
stb., amelyekről korábban feltételeztétek. A térkép birtokában most már válaszolhattok 
kicsit pontosabban is a kérdésekre. Nem kell megkeresnetek a legapróbb részleteket, nem 
kell kiírni Afrika összes városát, stb. Csak a legfontosabbakkal foglalkozzatok.

A tablón helyezzetek el egy általatok rajzolt Afrika-térképet, amelyen a fontosabb rész-
leteket is jelöltétek. Ezenkívül a fenti földrajzi helyeket is jelenítsétek meg a tablón. 

b) amerika

Csoportotok a Földön található öt földrész közül Amerikával fog foglalkozni. Feladato-
tok, hogy készítsetek egy tablót Amerikáról, amelyben elsősorban a következők szerepel-
nek:

• Amerika fontosabb, nagy tájegységei (nagy hegységek, nagy alföldek, sivatagok)
• Milyen óceánok határolják Amerikát?
• Néhány fontosabbnak látszó, nagyobb ország Amerikában
• Néhány híresebb város Amerikában, olyanok, amelyekről esetleg már hallottatok 

valamit
• Amerika legfontosabb folyói

Minden kérdéssel kapcsolatban először beszéljétek meg a csoportban, hogy térkép nél-
kül mit tudtok mondani. Próbáljatok meg emlékezni rá, mit hallottatok már korábban, 
esetleg filmen láttatok érdekességeket, ami megragadt a fejetekben. Írjátok is le ezeket. 
Csak ezután vegyétek elő a térképet. Ellenőrizzétek, hogy jól működött-e az emlékezete-
tek, és tényleg Amerikában vannak-e azok a hegyek, alföldek, sivatagok, országok, váro-
sok, stb., amikről korábban feltételeztétek. A térkép birtokában most már válaszolhattok 
kicsit pontosabban is a kérdésekre. Nem kell megkeresnetek a legapróbb részleteket, nem 
kell kiírni Amerika összes városát, stb. Csak a legfontosabbakkal foglalkozzatok.
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A tablón helyezzetek el egy általatok rajzolt Amerika-térképet, amelyen a fontosabb 
részleteket is jelöltétek. Ezenkívül a fenti földrajzi helyeket is jelenítsétek meg a tablón. 

c) ausztrália

Csoportotok a Földön található öt földrész közül Ausztráliával fog foglalkozni. Felada-
totok, hogy készítsetek egy tablót Ausztráliáról, amelyben elsősorban a következők szere-
pelnek:

• Ausztrália fontosabb, nagy tájegységei (nagy hegységek, nagy alföldek, sivatagok)
• Milyen óceánok határolják Ausztráliát?
• Néhány fontosabbnak látszó, nagyobb ország Ausztráliában
• Néhány híresebb város Ausztráliában, olyanok, amelyekről esetleg már hallottatok 

valamit
• Ausztrália legfontosabb folyói

Minden kérdéssel kapcsolatban először beszéljétek meg a csoportban, hogy térkép nél-
kül mit tudtok mondani. Próbáljatok meg emlékezni rá, mit hallottatok már korábban, 
esetleg filmen láttatok érdekességeket, ami megragadt a fejetekben. Írjátok is le ezeket. 
Csak ezután vegyétek elő a térképet. Ellenőrizzétek, hogy jól működött-e az emlékezete-
tek, és tényleg Ausztráliában vannak-e azok a hegyek, alföldek, sivatagok, országok, váro-
sok, stb., amikről korábban feltételeztétek. A térkép birtokában most már válaszolhattok 
kicsit pontosabban is a kérdésekre. Nem kell megkeresnetek a legapróbb részleteket, nem 
kell kiírni Ausztrália összes városát, stb. Csak a legfontosabbakkal foglalkozzatok.

A tablón helyezzetek el egy általatok rajzolt Ausztrália térképet, amelyen a fontosabb 
részleteket is jelöltétek. Ezenkívül a fenti földrajzi helyeket is jelenítsétek meg a tablón. 

d) ázsia

Csoportotok a Földön található öt földrész közül Ázsiával fog foglalkozni. Feladatotok, 
hogy készítsetek egy tablót Ázsiáról, amelyben elsősorban a következők szerepelnek:

• Ázsia fontosabb, nagy tájegységei (nagy hegységek, nagy alföldek, sivatagok)
• Milyen óceánok határolják Ázsiát?
• Néhány fontosabbnak látszó, nagyobb ország Ázsiában
• Néhány híresebb város Ázsiában, olyanok, amelyekről esetleg már hallottatok vala-

mit
• Ázsia legfontosabb folyói

Minden kérdéssel kapcsolatban először beszéljétek meg a csoportban, hogy térkép nél-
kül mit tudtok mondani. Próbáljatok meg emlékezni rá, mit hallottatok már korábban, 
esetleg filmen láttatok érdekességeket, ami megragadt a fejetekben. Írjátok is le ezeket! 
Csak ezután vegyétek elő a térképet. Ellenőrizzétek, hogy jól működött-e az emlékezete-
tek, és tényleg Ázsiában vannak-e azok a hegyek, alföldek, sivatagok, országok, városok, 
stb., amikről korábban feltételeztétek. A térkép birtokában most már válaszolhattok kicsit 
pontosabban is a kérdésekre. Nem kell megkeresnetek a legapróbb részleteket, nem kell 
kiírni Ázsia összes városát, stb. Csak a legfontosabbakkal foglalkozzatok.

A tablón helyezzetek el egy általatok rajzolt Ázsia-térképet, amelyen a fontosabb részle-
teket is jelöltétek. Ezenkívül a fenti földrajzi helyeket is jelenítsétek meg a tablón. 
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e) európa

Csoportotok a Földön található öt földrész közül Európával fog foglalkozni. Feladato-
tok, hogy készítsetek egy tablót Európáról, amelyben elsősorban a következők szerepel-
nek:

• Európa fontosabb, nagy tájegységei (nagy hegységek, nagy alföldek, sivatagok)
• Milyen óceánok határolják Európát?
• Néhány fontosabbnak látszó, nagyobb ország Európában
• Néhány híresebb város Európában, olyanok, amelyekről esetleg már hallottatok 

valamit
• Európa legfontosabb folyói

Minden kérdéssel kapcsolatban először beszéljétek meg a csoportban, hogy térkép nél-
kül mit tudtok mondani. Próbáljatok meg emlékezni rá, mit hallottatok már korábban, 
esetleg filmen láttatok érdekességeket, ami megragadt a fejetekben. Írjátok is le ezeket! 
Csak ezután vegyétek elő a térképet. Ellenőrizzétek, hogy jól működött-e az emlékezete-
tek, és tényleg Európában vannak-e azok a hegyek, alföldek, sivatagok, országok, városok, 
stb., amikről korábban feltételeztétek. A térkép birtokában most már válaszolhattok kicsit 
pontosabban is a kérdésekre. Nem kell megkeresnetek a legapróbb részleteket, nem kell 
kiírni Európa összes városát, stb. Csak a legfontosabbakkal foglalkozzatok.

A tablón helyezzetek el egy általatok rajzolt Európa-térképet, amelyen a fontosabb rész-
leteket is jelöltétek. Ezenkívül a fenti földrajzi helyeket is jelenítsétek meg a tablón. 




