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A TALAJ
Az egyik legfontosabb természeti kincsünk a talaj,
amely a földkéreg legfelsõ laza, termékeny rétege.
Tápanyagokkal és vízzel látja el az itt élõ növényeket,
egyben a talaj sok élõlény élõhelye is. 

HOGYAN KELETKEZIK A TALAJ?

A talaj kialakulása hosszú folyamat eredménye.
A földfelszín kõzetei a felmelegedés-lehûlés és a fagy
hatására megrepedeznek, kisebb-nagyobb darabokra
esnek szét: aprózódnak. A keletkezett kõzettörmelé-
ket a csapadékvíz oldja és mállasztja.

A talaj akkor alakul ki, ha az elaprozódott, elmállott
kõzettörmelék humusszal keveredik. A humusz el-
pusztult növények és állatok maradványai. Színe
sötétbarna vagy fekete. A talaj termõképességét a benne
levõ humusz mennyisége határozza meg. A termékeny
talajok általában sötét színûek. A talaj alkotórészeihez
tartozik a talajnedvesség és a levegõ is.

A kõzettörmeléken elsõként a mohák és a zuzmók teleped-
nek meg. Elpusztult testük anyagaiból humusz képzõdik.
A humusz mennyiségének növekedése megteremti az igé-
nyesebb növények megtelepedésének feltételeit. Késõbb
megjelennek a talajlakó állatok is. A talaj humusztartalma
a rajta és benne élõ élõlényektõl függ. Más talaj képzõdik
a füves területen, más a lombhullató erdõk vagy a fenyõ-
erdõk alatt.

22.1. A talaj a földfelszín termékeny rétege

22.3. Humuszban leggazdagabbak a fekete
talajok

KÍSÉRLETEZZ!

Mutasd ki a talaj alkotórészeit!

Tégy 1-2 maroknyi földet befõttesüvegbe, majd önts rá
vizet, hogy ellepje. Figyeld meg a víz felszínét! Milyen vál-
tozást tapasztalsz? Mi az oka a jelenségnek?

Tégy kémcsõbe 2-3 kanálnyi talajt. Hevítsd a kémcsövet
borszeszégõ lángja fölött. Mit jelez a kémcsõ falán lecsa-
pódó pára?

Tégy 2 maroknyi termõföldet 300 ml-es fõzõpohárba. Tégy
hozzá háromszor annyi vizet. Keverd fel alaposan. Várj né-
hány percet. A talaj anyagai rétegesen rakódnak le. Felül
jelenik meg a humusz. Figyeld meg a színét!

Helyezz agyagos dróthálóra talajdarabokat. Hevítsd 10 per-
cen keresztül. Mit tapasztalsz? Hogyan változott meg a fo-
lyamat során a talaj színe? Melyik anyag égett el, melyik
talajalkotó maradt vissza az égetés után?

talajnedvesség talajszemcse

levegõ

22.2. A talajnedvesség körülvesszi a talaj-
szemcséket
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KÍVÁNCSIAK KLUBJA

A talaj vastagsága különbözõ. Néhol
néhány centiméteres, másutt 50-60 cm
vastagságú is lehet.

A lomboserdõkben 2-3 cm humuszré-
teg képzõdéséhez ezer év szükséges.

A földigiliszták hektáronként átlago-
san 10 tonna talajt mozgatnak meg.

23.1. Lejtõs területen teraszos mûveléssel
megakadályozható a talaj lemosódása

KÍSÉRLETEZZ!

Formázz hegyet az homokasztalon! Egyik
oldalán fedd be mohával vagy gyeptég-
lával, a másikat hagyd szabadon. Önts
vízet a két felszínre! Hol nagyobb a talaj-
pusztulás mértéke? Mivel magyarázod
a különbséget?

A talaj alkotórészei: a kõzettörmelék és a hu-
musz, a talajnedvesség és a levegõ.
A talaj termõképessége a humusztartalmától
függ.
A csapadékvíz, a szél és az ember tevékenysége
nyomán a talaj elpusztulhat. A talaj védelmét fõ-
ként a lepusztulás és a szennyezés megelõzése
szolgálja.

HOGYAN VÉDJÜK A TALAJT? 

A kopár, növényzettel gyéren fedett hegyoldalakon
a csapadék akadálytalanuk zúdul le, magával sodorja
a talaj egy részét. Másutt a szél hordja el a termékeny
réteget. Így a talaj fokozatosan vékonyodik.

A talaj károsodásához az ember is hozzájárulhat. Mû-
trágyák, gyomirtó szerek túladagolásával, külön-
bözõ vegyszerekkel (pl. olaj, savak, mosószerek)
szennyezi a talajt.

A talaj nemzeti kincs, melyet folyamatosan védeni
kell. A talajpusztulás megelõzhetõ a növények telepí-
tésével, erdõsítéssel. A mûtrágyák és vegyszerek szak-
szerû és mértékletes használatával csökkenthetõ a talaj
szennyezettsége.

JEGYEZD MEG!

ELLENÕRIZD TUDÁSOD!

1. Mi a talaj? 
2. Rögzítsd vázlatban a talajképzõdés folyamatait! 
3. Melyek a talaj alkotórészei? 
4. Mitõl függ a talaj termõképessége? 
5. Hogyan lehet a talajpusztulást megelõzni?

NÉZZ UTÁNA!

Mennyi idõ alatt bomlanak le a talajban a különbözõ
hulladékok (papír, nejlonzacskó, üveg, mûanyag, stb.)?

GONDOLKOZZ ÉS VÁLASZOLJ!

1. Miért szükséges a szántóföldeken a talaj trágyázása?
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UNOKÁINKNAK
ÜLTETJÜK
Erdélyben, Délkelet Európában ma is vadon élõ diófa
nemesített fajtái hazánkban szinte minden kertben
megtalálhatók. (34.1.)

Meleg- és napfényigénye ellenére jól alkalmazkodott
hazánk kissé szélsõséges idõjárásához, és a téli hide-
geket is elviseli.

Kedveli a jó termõképességû és vízgazdálkodású
talajt, de a pangó vizet nem szereti.

MILYEN FA A DIÓFA?

A diófa látványosan szép fa. Törzse vastag és zömök.
Sima, szürke kérge idõskorban lemezekre repedezik.
Nagy, összetett levele 7-9 levélkébõl áll (34.2.). Virágai
kétfélék. Egyikben csak porzó, a másikban csak
termõ fejlõdik. 

Hasonlítsd össze a porzós és termõs virágokat! (34.3.)

A virágport termelõ porzós virágok csoportosan
virágzatot alkotva csüngenek a vékony vesszõkön.
Virágporukat a szél szállítja a hajtások csúcsán ülõ
termõs virágokra. A termõs virágokból fejlõdõ ter-
mésben a csonthéjat (éppúgy, mint az õszibarackon)
vékony héj és húsos rész takarja (35.1.). Ez a zöld, igen
keserû, élvezhetetlen húsos burok éréskor felnyílik.
A kihulló csonthéj rejti magában a „dióbelet”.

Melyek az õszibarack és a dió csonthéjas termésének
hasonlóságai és különbségei?

34.1. Egy diófa és a kérge

levélkék

porzós virágok

termõs virágok

termõs virág 

porzós virág 

levélnyél

34.3. Miben tér el leginkább a kétféle virág?

34.2. Miért nevezzük a diófa levelét össze-
tett levélnek?
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35.1. Mondd el, mit látsz a képen!

35.2. A gazdag tápanyagtartalmú dióbél

35.3. Mondd el a kép segítségével, hogyan hasznosítják a diófa egyes részeit!

MIT KELL TUDNI A „DIÓBÉLRÕL”?

Az étkezéseinkhez használt „dióbél” a csonthéjas ter-
més magja (35.2.). Tápanyagtartalma miatt rendkívül
értékes, sok benne a fehérje és az olaj. Hétszerte táp-
lálóbb, mint például a marhahús. Gazdag B-vitami-
nokban, és C-vitamin-tartalma is jelentõs.

MEDDIG ÉL EGY DIÓFA, ÉS MIKOR TEREM?

A diófa nagyon lassan növekszik, de 100-120 évig is él.
Késõn, 5-8 éves kora között hoz elõször termést, éven-
te 15-30 kilogrammot. Ahogy telnek az évek, egyre
többet terem, mígnem a termés mennyisége eléri az1-1,5
mázsát. A diófa termõképességét nagyon sokáig meg-
õrzi. Ezért mondjuk, hogy nemcsak aki ültette, de még
unokája is élvezi a fa árnyat adó lombját és termését.

Szeptember végén, október elején, amikor a csonthéj
a zöld burokból hullani kezd, elérkezik a diószedés
ideje. A fán maradt terméseket le kell rázni, vagy
hosszú bottal le kell lökdösni. Verni nem szabad
az ágakat, mert így könnyen tönkretehetjük a jövõ
évi termést hozó fiatal hajtásokat.

A diófajták közül a legkedveltebb az úgynevezett
„papírhéjú” dió, melynek csonthéja könnyen össze-
roppantható.

MELY RÉSZEIT HASZNOSÍTJUK, ÉS HOGYAN?

Magja nyersen finom csemege. Fõtt vagy sült ételek,
tészták készítéséhez is használjuk. Levelét, húsos ter-
mésfalát a festék- és gyógyszeripar dolgozza fel. Fája
igen értékes bútorfa (35.3.).
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ELLENÕRIZD TUDÁSOD!

1. Mirõl ismerhetõ fel a diófa?
2. Miben térnek el virágai az eddig megismert virá-

goktól?
3. Melyik virágból fejlõdik termés?
4. Hasonlítsd össze az õszibarackfa termését a diófa

termésével!
5. Honnan ered a mondás: „A diófát nem magunknak,

hanem unokáinknak ültetjük”?
6. Hogyan hasznosítják a diófát?

FIGYELD MEG!

Óvatosan bonts szét egy diót! Hány gerezdbõl áll
a magja? Rajzold le! 
Két papírlap között zúzz szét egy dióbéldarabot!
Milyen lett a papír? 
Ha teheted, dörzsölj szét ujjaid között egy diófa-
levelet! Szagold meg az illatát! Nézd meg utána
a kezed! (Ha nagyon elszínezte, citromlével tisztít-
hatod meg.)

NÉZZ UTÁNA!

1. Hogyan kell valamit „dióhéjban” elmondani?
2. Milyen diófajtákat termesztenek, fogyasztanak

a környéketeken? 
3. Miért nem tehetjük a komposztba a diófa levelét?

JEGYEZD MEG!

A diófa jellemzõi:
– vaskos, zömök törzs, sima, szürke színû

kéreg;
– terebélyes korona;
– összetett levél;
– csoportban csüngõ porzós, apró, ülõ

termõs virágok;
– szélbeporzású növény;
– csonthéjas termés. 

Magja, a „dióbél” sok tápanyagot és vitamint
tartalmaz.

36.1. Eljött a diószedés ideje Miért tehetõ
tönkre a következõ évi termés a helytelen
diószedéssel?

36.2. Gondozott diófák

36.3. Mire mondják „Ez kemény dió”?
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CSONTHÉJAS GYÜMÖLCSFÁINK
Május végétõl októberig ellátják asztalunkat finom, friss gyümölccsel. A sort a cseresznye kezdi, és az õszi-
barack zárja. Valamennyi sok tápanyagot, értékes gyümölcssavakat, rostanyagot és vitaminokat tartalmaz.
Rendszeres fogyasztásuk nagyon egészséges. 

A nyár rubingyümölcsének is nevezett cseresznye és meggy ásványianyag- és vitamintartalma (B1, B2, C)
jelentõs. Mindkettõbõl finom dzsem és befõtt készíthetõ.

Májustól június végéig érik a sokfajta cseresznye.
Fogyasztása segíti a fogak és a csontok fejlõdését.

Amikor a cseresznye leérõben van, helyét a meggy
foglalja el. Gyümölcssavai segítik az emésztést. 

Július közepén érik a finom, zamatos ceglédi óriás
kajszibarack.

A szeptemberi piacok kedvelt csemegéje a Besztercei
szilva.

Mindkét termés sok szénhidrátot, ásványi anyagokat és vitaminokat (B1, B2 és C) tartalmaz. Lekvárt,
dzsemet, befõttet készítenek belõlük. Európa-szerte híres a belõlük készülõ „kecskeméti barack” és a „szatmári
szilvapálinka”.

A mandulának éppúgy, mint a diónak, a magját fogyasztjuk. Fehérjén, olajon kívül sok ásványi anyagot is
tartalmaz, B1-, B2- és C-vitamin-tartalma is jelentõs.
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Északi-sark 90°

Déli-sark 90°
66,5°

66,5°

Déli sarkkör

Baktérítõ

Egyenlítõ

Ráktérítõ

Északi sarkkör

23,5°

23,5°

0°

0°

15°

30°

45°

15°

30°

45°

60°

75°

106.1. Jellemezd a szélességi köröket!

106.3. Így olvasd le a repülõgép földrajzi
helyzetét! A: északi szélesség (é. sz.) 45º, B:
déli szélesség (d. sz.) 30º. Határozd meg
a C-vel jelölt repülõgép földrajzi helyzetét!

FÖLDRAJZI
HELYMEGHATÁROZÁS
Julius Verne [zsül vern] regényében Grant kapitány ha-
jótörést szenved, és egy lakatlan szigeten talál mene-
déket. Palackba zárt üzenete eljut a gyermekeihez,
akik a sziget földrajzi helyzetének töredékes ismere-
tében kalandos úton találják meg bajba jutott apjukat.
Hogyan lehet meghatározni, hol van a keresett sziget
vagy a Föld bármely pontja?

FÖLDRAJZI FOKHÁLÓZAT

A földgömböt tanulmányozva vízszintesen és függõ-
legesen futó vonalak rendszerét látjuk.

A vízszintesen futó vonalak a szélességi körök,
a függõlegesek a hosszúsági körök. Együttesen alkot-
ják a földrajzi fokhálózatot. Ezek a vonalak csak
képzeletbeliek, feladatuk, hogy megkönnyítsék a föld-
gömbön, térképen való tájékozódást.

SZÉLESSÉGI KÖRÖK

A nyugat–keleti irányban egymással párhuzamosan
futó szélességi körök nem egyforma hosszúságúak.
A leghosszabb az Egyenlítõ. Tõle északra és délre tá-
volodva a szélességi körök egyre rövidülnek, a sar-
kokon már csak egy ponttá zsugorodnak.

Az Egyenlítõ az északi és a déli félgömbre osztja Föl-
dünket. A szélességi körök Egyenlítõtõl való távolsá-
gát fokokban fejezzük ki. Az Egyenlítõ a 0º, az Észa-
ki és a Déli-sarkot a 90º jelöli. Az északi félgömbön
levõ szélességi fokokat északi szélességnek (rövidít-
ve: é. sz.), míg a déli félgömbön levõket déli széles-
ségnek nevezzük (rövidítve: d. sz.).

A földrajzi szélesség azt fejezi ki , hogy a földrajzi
hely milyen irányban és hány fok távolságra van
az Egyenlítõtõl.

Hány km-nek felel meg 1º a valóságban? Ha az Északi-
és a Déli-sark közötti távolságot elosztjuk a szélességi kö-
rök számával (20 004 : 180 = 111), akkor megkapjuk,
hogy 1º 111 km-nek felel meg.

Húzd végig az ujjad az északi szélesség 60. fokán és
a déli szélesség 20. fokán a földgömbön és a világtér-
képen! Hol olvashatók le a szélességi körök számai?

106.2. Az északi és a déli félgömb
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Az Egyenlítõn, az Északi- és a Déli-sarkon kívül neve-
zetes szélességi kör még az Északi sarkkör, a Rákté-
rítõ, a Baktérítõ, és a Déli sarkkör is.

Mutasd meg a világtérképen a nevezetes szélességi
köröket!

HOSSZÚSÁGI KÖRÖK

A hosszúsági körök észak–dél irányúak, és a sark-
pontokon metszik egymást. Az egyforma hosszúsá-
gú körök közül a kezdõ hosszúsági körnek a tudósok
a London külvárosán – Greenwichen (grinics) – átfu-
tót választották. Tõle keletre és nyugatra 180–180º-ra
számozódnak a hosszúsági körök. A keleti félgömbön
levõket keleti hosszúságnak (rövidítve k. h.), a nyu-
gati félgömbön levõket nyugati hosszúságnak (rövi-
dítve ny. h.) nevezzük.

A földrajzi hosszúság azt fejezi ki, hogy a hely mi-
lyen irányban és hány fok távolságra van a kezdõ
hosszúsági körtõl.

Mutasd meg a földgömbön a kezdõ hosszúsági kört!
Mely kontinenseken halad keresztül a k. h. 80. foka és
a ny. h. 40. foka?

FÖLDRAJZI HELYMEGHATÁROZÁS

Ahhoz, hogy egy repülõgép, egy város, vagy bármely
hely földrajzi fekvését meghatározzuk, a földrajzi szé-
lességet és a földrajzi hosszúságot egyaránt ismer-
nünk kell. A keresett hely a kettõ metszéspontjában
található.

Kövesd az 10. oldal alsó ábráján látható utasításokat,
és határozd meg a repülõgép földrajzi helyzetét!

107.3. A szélességi és a hosszúsági körök összehasonlítása

Szélességi körök Hosszúsági körök

Irányuk Ny – K É – D

Nagyságuk a sarkok felé rövidülnek egyformák

Egymáshoz viszo-
nyított helyzetük párhuzamosak a sarkokon metszik

egymást

Számozásuk 0 –90º 0 –180º

Kezdõkörük Egyenlítõ kezdõ hosszúsági kör

45°

Déli-sark

Északi-sark

90°

60°45°30°15°30°
15°

60°
75°

15°

60°

ke
zd

õ
ho

ss
zú

sá
gi
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r

0°

107.1. Melyek a hosszúsági körök jellemzõi?

107.2. A nyugati és a keleti félgömb

107.4. Így olvasd le a repülõgép földrajzi hely-
zetét! A: nyugati hosszúság (ny. h.) 15º, B:
keleti hosszúság (k. h.) 30º. Határozd meg
a C-vel jelölt repülõgép földrajzi helyzetét!
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JEGYEZD MEG!

A földrajzi szélesség és a földrajzi hosszúság kö-
rei alkotják a földrajzi fokhálózatot! Segítségé-
vel meghatározható bármely hely földrajzi hely-
zete a Földön.
A földrajzi szélesség az Egyenlítõtõl, a földrajzi
hosszúság a kezdõ hosszúsági körtõl való irányt
és távolságot adja meg.

108.1. A greenwichi csillagvizsgáló épülete

1

2

3

4

108.2. A keleti és a nyugati félgömb határán

ELLENÕRIZD TUDÁSOD!

1. Miben különböznek egymástól a földrajzi széles-
ségi és a földrajzi hosszúsági körök?

2. Rajzold le a földgömböt! Jelöld rajta a nevezetes
szélességi köröket!

3. Olvasd le a világ országai térképrõl, mely orszá-
gokon halad keresztül az északi szélesség 60º?

4. Keresd meg! Melyik kontinensen halad keresztül
a d. sz. 20º és a k. h. 140º?

5. Határozd meg a következõ fõvárosok földrajzi
helyzetét a világ országai térképrõl: Brazíliaváros
(Dél-Amerika), Moszkva (Európa)!

6. Olvasd le a világtérképrõl! Melyik sziget található
az alábbi helyen: é. sz. 80º, ny. h. 40º?

FÖLDRAJZI HELYMEGHATÁROZÁS LÉPÉSRÕL LÉPÉSRE

Milyen irányban van a földrajzi hely az Egyenlítõtõl? Északra vagy délre?

Milyen távolságra van az Egyenlítõtõl? Hányadik szélességi körön?

Milyen irányban van a földrajzi hely a kezdõ hosszúsági körtõl? Keletre vagy nyugatra?

Milyen távolságra van a kezdõ hosszúsági körtõl? Hányadik hosszúsági körön?
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AKIK FELTÉRKÉPEZTÉK A VILÁGOT

AZ AFRIKAI PARTOK MENTÉN

Az ókori föníciaiak is kiváló hajósok vol-
tak. I. e. 600 táján körbehajózták Afrikát.
A felfedezõútról visszatért tengerészek
beszámolói azt bizonyítják, hogy valóban
megtették az útvonalat. 

A 15. században Bartolomeu Diaz por-
tugál hajós jutott el Afrika legdélebbi
pontjáig. Õ találta meg az Indiai-óceán-
hoz vezetõ utat. 16 hónapnyi viszontag-
ságos út után tért vissza hazájába.

Afrika teljes körbehajózására a föníciaiak
után Vasco da Gama [vaszkó da gama]
portugál hajós vállalkozott. Õ volt az elsõ
európai, aki a tengeren érte el Indiát. Az ex-
pedíció 170 tagjából 55-en maradtak élet-
ben. A túlélõket és vezérüket gyõztesként
ünnepelték, amikor két évig tartó utazá-
suk végén hazaérkeztek Európába.

AMERIKA FELFEDEZÉSE

A vikingek – a Skandináv-félszigeten
élõ hajós nép – kalandozásaik során már
a 10. században eljutottak Észak-Amerikába.
Csaknem öt évszázaddal késõbb Kolumbusz
Kristóf újra felfedezte Amerikát. Azt hitte, ha Eu-
rópától nyugatra indul – lévén, hogy a Föld gömbölyû –, el-
jut majd Indiába. Helyette azonban Közép-Amerikában kö-
tött ki. Õ azonban haláláig hitte, hogy a mesés India part-
jain járt. Kolumbusz után Amerigo Vespucci [veszpuccsi]
is átkelt az Atlanti-óceánon, és végigjárta Dél-Amerika ke-
leti partszegélyét. Az õ nevét viseli ma a kontinens.
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AZ ELSÕ VILÁG KÖRÜLI UTAK

Ferdinand Magellán portugál hajós a 16. század elején Föld körüli útra indult. Dél-Amerikát meg-
kerülve, az ismeretlen óceánt átszelve akart eljutni Ázsia keleti partjaihoz. Magellán emberei vol-
tak az elsõ európaiak, akik a Csendes-óceánon hajóztak. Háromévnyi, veszélyekkel teli, viszon-
tagságos út után a 265 emberbõl mintegy 18 tért vissza Spanyolországba. Magellán sem érte meg
a Föld körüli utazás végét, mert a Fülöp-szigeteken megölték az õslakosokkal folytatott csatáro-
zás során. Halála után Del Cano [káno] vezette vissza a hajót Európába. A világ körüli út elérte
célját. Bebizonyították, hogy a Föld gömb alakú, és a bolygó nagyobb részét óceánok borítják.

Francis Drake [frenszisz drék] angol tengerész volt az elsõ kapitány, aki Föld körüli útjáról élve
visszatért. Vitatott személyiség volt. Az angolok igazi hõsnek, míg a spanyolok kalóznak tartották.
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Az Északi-sark felfedezése régóta izgatta a világutazók fantáziáját. A 19. században egyre gya-
rapodtak az észak felé indított felfedezõutak. Fridtjof Nansen [frityof nanzen] norvég kutató
1895-ben az é. sz. 86. fokáig jutott el. Õ használt elsõként kutyaszánt sarki expedíciójához.

Tíz évvel késõbb Robert Peary [píri] amerikai utazó próbálkozott. 23 társával rettenthetetlen el-
szántsággal vágott neki a kalandnak. 19 felszereléssel megrakott szánját 133 kutya húzta. Erõfe-
szítéseiket siker koronázta, és 1906. április 6-án kitûzte az amerikai lobogót. Bár valószínûleg csak
20-30 km-re közelítette meg az Északi-sarkot, mégis õt tekintjük az Északi-sark meghódítójának.

A ÉSZAKI-SARKVIDÉK FELFEDEZÉSE

VERSENY A DÉLI-SARK MEGHÓDÍTÁSÁÉRT

A norvég Roald Amundsen [róld amundzen] és az angol Robert Falcon Scott [fókn szkot] kö-
zel egyidõben indult a Déli-sark meghódítására. Amundsen bázisa közelebb volt a célhoz, így õk
118 km-es elõnnyel indultak. Szánjaikat jól idomított kutyák húzták, a sílécekkel felszerelt kutatók
eszkimó ruhában jártak. Több mint két hónapnyi küzdelmes út után érték el a déli szélesség 90. fokát.

Scott útját nehezítette, hogy a teherhordóként választott pónik rosszul bírták a hideget, és el-
pusztultak az úton. A nehézségek ellenére Scott és társai elérték a Déli-sarkot, de csalódottan
vették tudomásul, hogy a norvégok megelõzték õket. A visszafelé tartó úton Scott és társai meg-
haltak, sírhelyük az Antarktisz jégmezõje.
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ÉGI KÍSÉRÕNK, A HOLD
Az emberiség régi vágya vált valóra, amikor 1969-ben
elsõként lépett ember a Holdra. Az elsõ ûrutazást még
öt másik követte. Tapasztalataik, vizsgálataik nyomán
pontosabb képet alkothatunk égi szomszédunkról.

MILYEN A HOLDBÉLI TÁJ?

A Földrõl nézve a Hold fényesen ragyog az égen.
Valójában nincs saját fénye, csak a Nap világítja meg.
Felszínén szabad szemmel is sötétebb és világosabb
foltokat különböztethetünk meg. A sötétebb helyeket
sík területek, a világosabbakat a hegységek alkotják.
A Hold felszínét kráterek szabdalják. Ezek tölcsér-
szerû mélyedések, a világûrben mozgó nagy kõzet-
tömbök becsapódásának sebhelyei.

A Hold élettelen, sivár hely. Hiányzik a víz, nincs lég-
köre sem. Hõmérséklete erõsen ingadozik. Nappal
130 ºC-ra emelkedik, éjszaka –150 ºC-ra csökken.

A Holdon a nehézségi erõ a földinek egy hatoda. Ez azt
jelenti, hogy 1 kg tömegû test 16 dkg lenne a Holdon.
Számítsd ki! Hány kg lenne a súlyod a Holdon?

HIHETETLEN! PEDIG IGAZ!

A bolygónkról a Holdnak mindig ugyanazt az oldalát
látjuk. Ennek a magyarázata, hogy a Hold tengely
körüli forgása és Föld körüli keringésének idõtar-
tama megegyezik, egyaránt 27 nap.

Mutassátok be, hogyan lehetséges ez! Az egyik tanuló
a Föld, a másik a Hold szerepét játssza el! Forduljatok
egymással szembe! A Holdat jelképezõ tanuló álljon
háttal az osztálynak! Kerülje meg a „Földet” úgy,
hogy arccal mindig a „Föld” felé nézzen! Miközben
a „Hold” megkerüli a „Földet”, eközben maga is
megfordul a tengelye körül.

123.1. Vizsgáld a Hold felszínét szabad
szemmel! Azonosítsd be a hegységeket, sík-
ságokat!

123.3. Föld–Hold forgás/keringés játék

123.2. Holdkráterek. Hogyan keletkeztek
a kráterek?

KÍVÁNCSIAK KLUBJA

A Hold felszínének legmagasabb pontja 11 000 m-re
magasodik. A holdkráterek híres tudósokról kapták a ne-
vüket. Közöttük 16 magyar nevet is találunk. Ilyen pl.
Bolyai János (matematikus), Eötvös Loránd (fizikus),
Neumann János (matematikus) és Szilárd Leó (fizikus) is.

KÍSÉRLETEZZ!

Szemléltesd a Földet 15 cm átmérõjû
földgömbbel, a Holdat pedig egy ping-
ponglabdával. Ebben az esetben a Holdat
jelképezõ pingponglabda 4,4 m távol-
ságban kering a földgömb körül.
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MIÉRT VÁLTOZIK A HOLD ALAKJA?

Az éjszakai égbolt látványossága a Hold fényvál-
tozása. Úgy tûnik, mintha a Hold különbözõ alakokat
venne fel. Valójában nem változik az alakja, csak
a Földrõl nézve a megvilágított oldalból hol többet, hol
kevesebbet látunk. A fényváltozások 29 naponként
ismétlõdnek.

Ismertesd a Hold fényváltozását a tk. 124.1. ábrája
alapján! Mi az oka annak, hogy az újhold alig látható,
míg a telihold fényesen ragyog az égen?

Újholdkor a Nap, a Hold és a Föld egy vonalban van.
A Hold sötét oldala néz felénk. A Nap az ellentétes
oldalt világítja meg. Az ezt követõ két hét során a Hold
fokozatosan növekszik. Teliholdkor a Hold felénk
forduló oldalát a Nap teljes mértékben megvilágítja.
Ezután a Hold fényes korongja fokozatosan csökken
mindaddig, amíg ismét el nem tûnik.

124.1. Melyek a Hold fényváltozásának állomásai? Figyeld meg a Hold fényváltozásait 29 napon keresztül!
Rajzold le a Hold alakváltozásának legfontosabb mozzanatait!

124.2. Ember a Holdon
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MI A HOLDFOGYATKOZÁS?

Ez a tünemény csak telihold idején következik be,
amikor a Hold pontosan a Föld mögé kerül. Mint
minden tárgy, így a Föld is árnyékot vet, ha a Nap
megvilágítja. A Hold elsötétedik, amikor keringése
során a Föld árnyékán halad keresztül. Ez a hold-
fogyatkozás, amely az éjszakai égbolton a Föld
minden pontján látható.

125.2. Egy ûrhajós lábnyoma a Holdon

125.1. Holdfogyatkozáskor a Hold vörös
színben ragyog

125.3. Holdfogyatkozás

KÍSÉRLETEZZ!

Válassz ki két gömböt! A kisebb lesz
a Hold, a nagyobb a Föld. A Napot a lám-
pa jelképezi. Helyezd a gömböket egy-
mástól azonos távolságra, a lámpával
egy vonalba. Irányítsd a „Nap” sugarait
a „Földre”. Mit tapasztalsz? Milyen je-
lenséget igazol a kísérlet?

JEGYEZD MEG!

ELLENÕRIZD TUDÁSOD!

1. Miért nincs élet a Holdon?
2. Miért látjuk a Holdnak mindig ugyanazt az oldalát?
3. Mi a Hold fényváltozásának oka?
4. Milyen összefüggés van az égitestek (Nap, Föld,

Hold) helyzete és a holdfogyatkozás között?

A Hold a Föld bolygója. A forgásának és kerin-
gésének idõtartama 27 nap. Nincs saját fénye.
A Hold fényváltozásainak oka, hogy a Nap
különbözõ mértékben világítja meg az égitestet.
Ha a Föld árnyékot vet a Holdra, kialakul
a holdfogyatkozás.

NÉZZ UTÁNA!

Milyen kapcsolat van a Hold és a hónapok között?
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TÁJÉKOZÓDÁS HAZÁNK
ÉGHAJLATI TÉRKÉPEIN
A napsugárzás, a hõmérséklet és a csapadék értékeinek
területi eloszlását az éghajlati térképek jelzik.
Az azonos hõmérsékletû vagy csapadékmennyiségû
helyeket vonallal kötik össze. A vonalakkal határolt
területet különbözõ színárnyalatúra festik. A jelmagya-
rázat segítségével leolvasható a földrajzi hely éghajlati
jellemzõje, meghatározhatóak a változás irányai.

TÉRKÉPOLVASÁS LÉPÉSRÕL
LÉPÉSRE

Figyeld meg a jelmagyarázatot! 

• Mit ábrázolnak az egyes színek?

• Milyen színárnyalat jelzi a csökkenõ és
a növekvõ értékeket?

• Milyen szín jelzi a legalacsonyabb és
a legmagasabb értékeket? Keresd meg az
elõfordulásukat a térképen!

• Hogyan változnak az idõjárási elemek?
Mi a magyarázata?
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144.1. Budapest éghajlati diagramja. 
Elemezd az ábrát a kérdések alapján!

Mennyi a januári középhõmérséklet?
Mennyi a júliusi középhõmérséklet?
Mely hónapok a legcsapadékosabbak?
Mikor esik a legkevesebb csapadék?

144.3. Egyre gyakoribb a szélsõséges idõjárás 144.4. A viharok óriási pusztítást okozhatnak

HAZÁNK ÉGHAJLATA

Az éghajlati térképek információit jól összegzik
az éghajlati diagramok, melyekrõl leolvasható a hõ-
mérséklet évi alakulása, a csapadék havi eloszlása.

Magyarországon a tél hideg, a nyár meleg, ezért nagy
az évi közepes hõingás.

Hazánkban a csapadék kevés, átlagos mennyisége
500–700 mm. Eloszlása egyenlõtlen. A legtöbb csa-
padék nyár elején hull. Nyár közepén viszont gyakori
a tartós szárazság, az aszály.

Hazánk éghajlata szárazföldi. Kialakulásában a föld-
rajzi szélesség és az óceánoktól való távolság a meg-
határozó.

JEGYEZD MEG!

ELLENÕRIZD TUDÁSOD!

1. Sorold fel a szárazföldi éghajlat jellemzõit!
2. Hogyan érvényesül hazánkban a domborzat éghaj-

lat-módosító hatása?
3. Milyen éghajlati elemeket befolyásol az óceántól

való távolság? Bizonyítsd hazai példákkal!
4. Miért nagy hazánkban az évi közepes hõingás?
5. Gyakorold az éghajlati térképek információtartal-

mának leolvasását!

Hazánk éghajlata szárazföldi. A tél hideg, a nyár
meleg, az évi közepes hõingás nagy, a csapadék
kevés és egyenlõtlen eloszlású.

144.2. Hazánkban súlyos károkat okoz a csa-
padékhiány



A FÖLD ÉS A VILÁGEGYETEM 145

Melyek az éghajlatváltozás Melyek az éghajlatváltozás 
jelei?jelei?

A természetet figyelve egyre sûrûb ben tapasz-
taljuk meg az idõjárás szélsõségeit. A telek eny-
hébbek, a nya rak forróbbak, 
az õsz és a ta vasz egyre 
rövidebb. Gyako ribbá 

váltak a pusztító szél vi ha rok. Hetekig tartó 
szárazságot idõn  ként özönvíz szerû csapadék 
kö  vet, nyomában pedig árvizek pusz tí ta nak.

A személyes benyomásokat meg erõ síti 
az idõ járás adatainak elemzése. Esze rint 

az el múlt száz évben ha zánkban a hõ mér-
séklet közel 1 ºC-kal emel ke dett, mi köz-

ben a csa  padék men nyisége csökkent, 
elosz lása szél sõ sé ge seb bé vált. Nap -

jaink egyik legsúlyosabb környezeti 
prob lé má ja a Föld egé szére 

kiterjedõ fel melege dés.

A változó
ÉGHAJLATÉGHAJLAT

A Föld légköre és éghajlata az évmilli ók során 
sok-sok vál to záson ment ke resz tül. Me leg 
és hideg idõszakok vál tották egy mást. Egyes 
válto zá sok csak évekig, mások év szá zadokig 
vagy évez re de kig tar tottak. Nap ja inkban egyre 
több jel utal arra, hogy boly gónkon az éghaj lat 
ismét átalakulóban van.

á 

A szélsõségesebbé 
váló idõjárás 

az ég hajlatváltozás 
jele. Gyakoribbá váltak 

a tomboló szelek, 
árvizek, aszályok.

1.
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Miért veszélyes Miért veszélyes 
a hoa homérséklet növekedése?mérséklet növekedése?

A felmelegedés környezeti változások soroza-

tát indítja meg. A sarkvidéki jégsapkák elol-

vadhatnak, ezért mege mel-
kedhet a tengerek szint-

je, víz alá ke  rül -
hetnek a parti 

települések. 

A szélsõséges idõjárás egyre több emberéletet 

követel. A termés mennyisége csökken, ami 

az éhínség fokozódásához vezethet.

Mit hoz a jövoMit hoz a jövo??

A 21. században várhatóan tovább melegszik 

Földünk légköre. Ha az emberiség képes lesz 

csökkenteni a kibocsátott szén-dioxid mennyi-

ségét, akkor a hõmér séklet 2 ºC-kal emelkedik. 

Ha a világ nem szab gátat a légkör további 

szennyezésének, akkor ez az érték 

4-5 ºC-ra is növekedhet. A környeze-

ti katasztrófa meg elõ zése 
mindannyiunk közös 

érdeke.

Miért melegszik Miért melegszik 
bolygónk hobolygónk homérséklete?

A földfelszínt a Nap sugarai melegí-

tik fel. A fel színrõl kisugárzott hõ 

egy részét a le vegõ szén-dioxid- 

és víz gõztartalma elnyeli, a töb bit 

pedig vissza sugározza a Föld re. 

A lég  kör tehát olyan, mint egy óriá-

si üvegház, a napsugarakat átengedi, 

de vissza tartja a ki sugárzott hõ jelentõs 

részét.
Enélkül a természetes üvegházhatás nélkül 

Földünk évi középhõ mér séklete 30 ºC-kal 

kevesebb lenne. A napjainkban tapasztalt fel-

melegedés a fokozódó üvegházhatással magya-

rázható. A lakosság, az ipar és a közlekedés 

egyre több energiát igényel. A szén, a kõolaj 

s 

és a földgáz elégetésével sok szén-dioxid kerül 

a leve gõbe, vele együtt növekszik a vissza su-

gár zott hõ mennyisége, így emelkedik a hõ mér-

séklet is. Minél több a levegõ szén-dioxid-tar-

talma, annál melegebb az éghajlat.

je, víz
het

t

szen
4

Az üvegház-
hatású gázok 

a légkörben fogva 
tartják a vissza sugárzott 

hõenergiát.  

Ki hinné, hogy 
a légszennyezés 

és a gyakori árvizek 
összefüggnek 
egymással?!

3.

4.

2.
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Hogyan csökkenthetoHogyan csökkenthetok k 
a veszélyek?a veszélyek?

A szakértõk szerint a világ szén-dioxid-kibo-
csátá sát 2050-ig felére kell csökkenteni. Ennek 
egyik eszköze az energiatakarékosság. Ez ke ve-
sebb villamos energiát használó eszközök, kis 
fogyasztású gépjármûvek kifej lesztését jelenti. 
Az épületek hõ szi getelése, a pazarló energiafo-
gyasztás megszüntetése, a lakosság gondolko-
dásmódjának formálása mind az ég hajlat védel-
mét szolgálja.

A taka ré kos módszerek, technikák alkalmazá-
sa mellett szük séges a megújuló energiaforrások 
– a Nap, a szél és a víz – erejének hasznosítása. 
Ezek nem juttatnak szén-dioxidot a légkörbe, 
ugyanakkor a fogyatkozó hagyományos ener-
giaforrásokkal szemben korlátlanul állnak 
rendelkezésre. Széles körû haszná-
latukkal mér sé kelhetõ lenne 
a Föld to vábbi melegedése.

enne
se.

Az éghajlat 
védelmét szolgálja 

az energiatakarékosság 
és a megújuló energia-

források használata. Legyél 
te is környezetvédõ!

Mit tehetsz az éghajlat Mit tehetsz az éghajlat 
védelmében?védelmében?

Közlekedj gyalogosan, kerékpárral vagy 
tö meg közlekedési eszközzel!
Kapcsold le a lámpát, ha nem tartózkodsz 
a helyi ségben!
Kapcsold ki azokat az elektromos berende-
zéseket, amiket nem használsz!
Cseréld a hagyományos izzókat energiata-
karékosra!
Fûts és szerûen!

5. 6.
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AMIT A SZOBANÖVÉNYEKRÕL TUDNI KELL
A szobanövények nemcsak színt, szépséget és hangu-
latot, de életet is hoznak környezetünkbe. Legyen az
lakás, munkahely vagy közösségi tér, létük, közelsé-
gük a harmonikus emberi élet része.

Mivel a szobanövények más-más éghajlatú területrõl
származnak, nem egyformán igénylik a napfényt,
a nedvességet, a páratartalmat, a hõt és a tápanyago-
kat. Vannak köztük olyanok, melyek mindenütt jól
érzik magukat, mások csak különleges környezetben
tudnak élni.

Abban azonban valamennyien megegyeznek, hogy
folyamatos odafigyelést, rendszeres gondozást,
ápolást igényelnek. Ahhoz, hogy ez sikeres legyen
és biztosítsa a szobanövények egészséges fejlõdését,
ismerni kell

– az életigényüket;
– a gondozás, ápolás tennivalóit;
– a munkához szükséges anyagokat és eszközöket.

A megismerés érdekében oldjátok meg a munkafüzet
feladatsorát!
Természetesen azt is tudni kell, hogy a mi éghajla-
tunkon, ahol a négy évszak váltja egymást, a növé-
nyek igénye, ápolásuk és gondozásuk tennivalói is
változnak.

ÕSZ ÉS TÉL A SZOBANÖVÉNYEK KÖZÖTT

Nyár végén, õsz elején készítjük fel a növények a télre, hiszen hamarosan megkezdõdik a fûtés. A zárt belsõ
térben egyre kevesebb lesz a fény, csökken a páratartalom.

A felkészülést kezdjük a cserepek és az alátétek megtisztításával. Távolítsuk el a száraz, esetleg beteg
növényi részeket. Ellenõrizzük a futónövények támasztékát, valamint a rögzítést. Töröljük le tejes vízzel a le-
veleket, illetve cseréljük ki a talaj beteg felsõ rétegét.

Mivel a növények aktív növekedése az õsz folyamán befejezõdik, fokozatosan lelassulnak életfolyamataik,
kisebb lesz a víz- és tápanyagigényük. Ezért ezt rendszeresen ellenõrizni és a szükségleteknek megfelelõen
pótolni kell.

MEGJÖTT A TAVASZ

Vége a télnek, ébred a természet. Hosszabbodnak a nappalok, több lesz a fény, melegszik a levegõ, fel-
gyorsulnak a növények életfolyamatai. Rohamosan fogyni kezd a cserepek talajának tápanyagtartalma. Ezt
mielõbb pótoljuk. Itt az átültetés ideje.

HOGYAN KELL RÁ FELKÉSZÜLNI?

1. Alakítsuk ki az együtt dolgozó csoportokat!
2. Ismerjük meg a munkafolyamatot és az átültetés lépéseit!
3. Szerezzük be a szükséges anyagokat, eszközöket!
4. Készítsük elõ a munkához szükséges:

– anyagokat, eszközöket;
– a beöntözött, átültetendõ növényeket!
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KEDVELT SZOBANÖVÉNYEK

CSOPORTONKÉNT SZÜKSÉGES ANYAGOK, ESZKÖZÖK

• átültetendõ cserepes szobanövény;
• 1 vagy 2 számmal nagyobb cserép és alátét;
• mosott kavics vagy cserépdarab, esetleg kõ-

zúzalék;
• kisméretû lapát (kertész vagy játék);
• éles kés, olló;
• régi evõkanál, villa;
• puha szivacs, tiszta rongydarab;
• víz, kisméretû locsolókanna;
• virágföld;
• újságpapír.

Ha leellenõriztétek a szükséges kellékeket, figyel-
jétek meg a következõ oldalon lévõ képeket, és
ismételten olvassátok el a hozzájuk tartozó leírásokat!
Ha egyértelmû a tennivaló, lássatok munkához!
Elõször terítsétek a padra az újságpapírt!
További munkátokat a rajzok segítik.

Flamingóvirág Szobai ciklámen Mikulásvirág

Szobapáfrány Anyósnyelv Szobai futóka
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AZ ÁTÜLTETÉS LÉPÉSEI

A használt cserepet tisztítsátok
ki, az újat állítsátok vízbe egy
éjszakára .

A cserép alját töltsétek meg törött
cseréppel vagy mosott kaviccsal.
Terítsetek rá vékony rétegben
földkeveréket.

Az átültetés elõtt legalább egy órá-
val öntözzétek meg a növényt.

Hüvelykujjatokkal nyomkodjátok
le a földet, és töltsétek utána a szár
tövéig. Tömörítés céljából fino-
man kocogtassátok a cserepet az
asztalhoz.

Óvatosan öntözzétek a növényt,
amíg a víz meg nem jelenik a tálka
alján. Utána állítsátok a növényt
a végleges helyére.

Tegyétek egy hétre hûvös helyre,
és naponta permetezzétek. A ki-
sebb növényt vegyétek körül jól
záródó fóliahengerrel.

Ezt követõen üssétek ki a cserép-
bõl a növényt. Ha nem mozdul,
húzzatok körbe egy kést a cserép
és a földlabda között. Ismételjétek
meg a kiütést.

Óvatosan borítsátok ki az össze-
tapadt gyökereket. Éles kés vagy
olló segítségével kíméletesen tá-
volítsátok el a beteg részeket.
Szórjatok földet a cserép aljára.

Állítsátok a növényt a földrétegre,
és óvatosan töltsétek ki kissé meg-
nedvesített földkeverékkel a gyö-
kér és a cserép közti részt.
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179.2. Forrás

179.1. Hogyan hasznosíthatók a folyók?

179.4. A Duna deltatorkolata ûrfelvételen179.3. A Duna is folyam

FOLYÓVIZEK
A térképet tanulmányozva láthatjuk, hogy sok város
folyók partján fekszik. Az emberek mindig szívesen
települtek a folyók mellé. Miért? Milyen elõnyöket
nyújtanak a folyók? Hogyan hasznosítható a vizük?

A FOLYÓK HASZNA

A folyók ivóvizet, halállományuk élelmet ad az ott
élõknek. Vizét a mezõgazdaság öntözésre használja.
A gyárak, üzemek termékeinek elõállításához ipari vizet
igényelnek. A nagyesésû, bõvizû folyókon vízi erõ-
mûvek létesülnek, melyek villamos áramot termelnek.

A folyók vízi útja országokat, országrészeket köt össze.
A hajók nagy tömegû áruk olcsó szállítását biztosítják.

A vizek, vízpartok kedvelt pihenõhelyek az üdülni
vágyóknak és a vízi sportok kedvelõinek. 

A víz azonban nem csak áldás, átokká válik, amikor
pusztító árvízként házakat rombol, emberéletet követel.

HONNAN SZÁRMAZIK A FOLYÓK VIZE?

A felszín alatti vizek helyenként forrásvízként törnek
a felszínre. A csapadékvízzel együtt a felszín lejtését
követve eleinte kis erekként csordogálnak, majd
csermelyként, patakként folytatják útjukat. Több
patak vize folyóvá duzzasztja a vízfolyást. A legna-
gyobb, legbõvízûbb folyókat folyamnak nevezzük.
A folyók útja ott ér véget, ahol egy másik folyóba, tóba
vagy tengerbe ömlenek. Ez a hely a torkolat.

Keresd meg Európa domborzati térképén a Duna for-
rását, és kövesd a folyó útját! Hol ered, és melyik
tengerbe torkollik?
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A két egyesült folyó közül a hosszabbat, bõvebb vizût
fõfolyónak, a másikat mellékfolyónak nevezzük. Ha
a folyás irányába állunk a folyó mellett – vagy képze-
letben a térképen –, akkor jobb kezünk felõl van
a jobb part, bal kezünk felõl a bal part.

Olvasd le Magyarország domborzati térképérõl a Tisza
jobb és bal parti mellékfolyóit!

Azt a területet, ahonnan a fõfolyó mellékfolyóival
összegyûjti és levezeti a vizet, a folyó vízgyûjtõ terü-
letének nevezzük. A szomszédos vízgyûjtõ területeket
vízválasztók különítik el egymástól. Avízválasztók több-
nyire a hegységek és dombságok gerincein húzódnak. 

Mutasd meg Európa domborzati térképén a Tisza
vízgyûjtõ területét! Mi a vízválasztó?

MIÉRT VÁLTOZIK A FOLYÓK VÍZSZINTJE?

A folyók medrében hol több, hol kevesebb víz folyik.
A hóolvadás, illetve sok a csapadék hatására a folyók
megduzzadnak, vízszintjük emelkedik, áradnak. Száraz
idõszakban a folyók vízszintje csökken, apadnak.
A folyók vízszintjének változásait vízjárásnak nevez-
zük. A folyók vízjárása alapvetõen attól függ, hogy víz-
gyûjtõ területükön hogyan oszlik el a csapadék mennyi-
sége. A szárazföldi éghajlaton a folyók vízjárása inga-
dozó. Hazai folyóink kétszer áradnak: kora tavasszal
a hóolvadás, kora nyáron a sok csapadék miatt. Ha
a vízgyûjtõ területen túl sok a csapadék vagy gyors a hó-
olvadás, a folyók vize kilép a mederbõl, árvizet okoz.

180.1. A Tisza Szegednél. Melyik mellék-
folyójának a torkolatát láthatod a képen?

180.3. Folyók vízgyûjtõ területe

180.2. A folyó melyik partján állunk?

tenger,
óceán

torkolat

vízválasztó

mellékfolyó

mellékfolyó

forrás

fõfolyó
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JEGYEZD MEG!

181.1. Hogyan változik hazai folyóink víz-
szintje a különbözõ évszakokban?

181.5. Wesselényi Miklós, az árvízi hajós181.4. Ártéri erdõ Gemenc mellett

181.2. Áradó folyó

181.3. A Cuha patak a Bakonyban

A folyóvizek forrásból, csapadékból, hóolvadék-
ból táplálkoznak. A szomszédos vízgyûjtõ terü-
leteket vízválasztók különítik el egymástól.
A folyók vízjárása a csapadék eloszlásától függ.
Hazai folyóink ingadozó vízjárásúak.

ELLENÕRIZD TUDÁSOD!

1. Sorold fel a folyóvizeket nagyság szerinti sor-
rendben!

2. Ismertesd a következõ kifejezések jelentését: fõ-
folyó, mellékfolyó, vízgyûjtõ terület, vízválasztó,
vízjárás!

3. Mikor és miért áradnak hazai folyóink?
4. Miért ingadozó vízjárásúak hazai folyóink?
5. Mutasd meg a térképen a Duna jobb parti mellék-

folyóit!
6. Hogyan hasznosítják a folyóvizeket?

KÍVÁNCSIAK KLUBJA

Hazánkban gyakran pusztítottak árvizek. Pestet 1838-ban
jeges árvíz öntötte el. A Duna forrásvidékén hamarabb
olvadt, mint hazánkban. A feltorlódott jégtáblák elzárták
a víz útját, és a város víz alá került. A pesti árvíz során
Wesselényi báró sok életet mentett meg, ezért kapta
az árvízi hajós nevet.
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A TANKÖNYV SZERKEZETE
A tartalomjegyzék megtalálható honlapunkon, a NAT 2012-es tankönyveink részletes ismertetõjénél.
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TULAJDONSÁGA
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TISZTELT KOLLÉGÁK!
Bemutatóanyagunkban az ötödik osztályos természetismeret tankönyvünkbõl kínálunk ízelítõt.
Olyan leckéket és olvasmányokat választottunk ki, melyeken keresztül képet alkothatnak a tan-
könyv szerkezetérõl, felépítésérõl és meggyõzõdhetnek arról, hogy mind tartalmában, mind
szellemiségében tökéletesen illeszkedik a kerettantervhez. Erre garanciát jelent az is, hogy
az egyik szerzõtárs egyben a természetismeret kerettantervének írója is.

Az egyes leckék szerkezetükben és megjelenésükben követik a kollégák által megszokott és
megszeretett formát. Ismeretrendszerük kiérlelt, megbízható, fokozatosan egymásra épülõ.
Jól tanítható, jól tanulható. Újszerû azonban a feldolgozás módja, mert a megismerés során
a problémafelvetésbõl kiindulva tanulói tevékenységek sorozatán keresztül történik a tan-
anyag elsajátítása. A kísérletek, megfigyelések és vizsgálódások – a tapasztalatszerzés mellett –
a világ megismerésének élményével is  megajándékozzák a diákokat.

Mindezen túl tankönyvünk számos módszertani újítással is szolgál. Algoritmusai lépésrõl-
lépésre vezetik tanítványainkat az ismeretszerzés útján, ezzel is segítve otthoni tanulásukat. Nem
a lexikális ismeretek elsajátítása a cél, hanem olyan készségek és képességek fejlesztése,
melyek birtokában diákjaink sikeresen alkalmazzák tudásukat. Ezt a szemléletet tükrözik
pl. a Földrajzi helymeghatározás és a Hazánk éghajlata címû részek is.

Tankönyvünk egyúttal innovatív tartalmi és formai újdonsággal is szolgál. Új színfolt
az ismeretterjesztõ olvasmányok megjelenése: Akik feltérképezték a világot, Az ûrkutatás
képes története, A változó éghajlat stb. Ezek a tantervi tartalomhoz kapcsolódva, azt kiegészítve
ablakot nyitnak a világra, képi világukkal hívogatják, olvasásra csábítják a diákokat.

Taneszközeink sikerét az elmúlt évek eredményei is bizonyítják, hiszen az 5-6. évfolyamon
a diákok többsége a Mozaik Kiadó természetismeret tankönyveibõl tanul. Bízunk benne,
hogy a korábbi értékek megõrzésével, azok továbbfejlesztésével sikeres és vonzó tankönyveink
megtartják a – munkájukra méltán büszke – kollégák bizalmát és hûségét.
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