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Navigáció: hogyan ne tévedjünk el utazás közben?
Földgömb használata a helyzetmeghatározás tanításában.
Space Awareness, Leideni Obszervatórium

Életkor
8–14
Szint
Általános iskola, középiskola
Időtartam
1 óra
Csoportos?
Csoportos
Felügyelt?
Felügyelet nélküli
Költség
Alacsony (< ~1600 Ft)
Helyszín
Beltéri (kis méretű, pl. osztályterem)
Alapkészségek
Modellezés, vizsgálódások megtervezése, adatok elemzése és kiértékelése, matematikai és számítási készségek használata
Foglalkozás típusa
Részvizsgálat
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Rövid leírás
A diákok a feladat során földgömb használatával megtanulják, hogyan határozhatjuk meg egy hely pozícióját a Földön. Megvizsgálják, hogyan állapítható meg a földrajzi szélesség a csillagok helyzete alapján. Megismerik a földrajzi szélesség és hosszúság fogalmait, valamint hogy ezek segítségével hogyan adhatók meg egy hely koordinátái. Azzal kapcsolatban is kutatásokat végeznek, hogy bolygónkon bizonyos helyeken miért változik év közben a Nap látszólagos helyzete deleléskor.
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Célok
A diákok a feladatvégzés során elsajátítják a földrajz és a helyzetmeghatározás alapjait. Eközben az alapvető szókinccsel (földrajzi szélesség, földrajzi hosszúság, délkör, sarkpont stb.) is megismerkednek. Megtanulják, hogyan határozhatják meg egy pont földrajzi szélességét iránytű segítségével, a csillagok helyzete alapján. Az olyan alapvető matematikai készségeket is megerősíti a feladat, mint a szögmérés, illetve a mérés eredményének leolvasása.
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Eredmények
A diákok képesek lesznek elmagyarázni, hogyan lehetséges, hogy a Föld gömbölyű, a térképek mégis laposak.
	Képesek lesznek meghatározni a földrajzi szélesség és hosszúság fogalmait, és tudni fogják, miért hasznosak ezek a fogalmak.
	Meg fogják tudni határozni saját pozíciójukat, és ki fogják tudni számítani a helyzetükhöz tartozó földrajzi szélességet és hosszúságot.
	A csillagok helyzete alapján meg fogják tudni határozni a helyzetükhöz tartozó földrajzi szélességet.
	Meg fogják tudni magyarázni annak a jelenségnek az okát, hogy a Nap a Zöld-foki Köztársaság területéről megfigyelve olykor északi irányban tűnik fel, máskor pedig délre.
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Értékelés
A diákok bemutatják, hogy adott eszközök segítségével hogyan határozható meg pozíciójuk földrajzi szélessége és hosszúsága.
	A diákok kis csoportokban dolgozva megadják különböző városok pozícióját (földrajzi szélességét és hosszúságát).
	A diákok (iránytű használatával) rajzot készítenek a Nap helyzetéről az égen, valamint egy ember árnyékáról délben, ahogy az a Zöld-foki Köztársaság területéről nyáron, illetve télen látszik!
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Eszközök
Minden csoportnak:
	Olyan földgömb, amelyen be vannak jelölve a szélességi és hosszúsági körök
	Lámpa
	Szögmérő

3 ceruza
	Matrica
	Internet-hozzáférés, hogy az alábbi honlapon ellenőrizni tudják a különböző helyek pontos földrajzi koordinátáit: http://www.findlatitudeandlongitude.com/
	Az éjszakai égboltot megjelenítő alkalmazás táblagépen vagy mobileszközön. Pl. a Sky map vagy a Pocket universe: https://itunes.apple.com/us/app/pocket-universe-virtual-sky/id306916838?mt=8
Nem kötelező:
	Zsinór, amit a földgömb köré lehet tekerni
	Az északi irányt mutató iránytű
	Kvadráns
file_17.wmf
 


file_18.png

file_19.wmf




Háttér-információ
A Sarkcsillag. Ha rendszeres időközönként felpillantunk az éjszakai égboltra, azt fogjuk látni, hogy a csillagok lassan bár, de a Sarkcsillag körül mozognak. A déli félgömbről vizsgálódók ugyanakkor azt tapasztalják, hogy egy rendkívül sötét, Szeneszsák-köd néven ismert terület körül köröznek a csillagok. A Sarkcsillag korunkban mindig a földrajzi északi irányt mutatja, és kizárólag az északi félgömbről látszik. A Szeneszsák-kód a déli irányt mutatja meg, és csak a déli félgömbről észlelhető.
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A csillagképek olyan csillagcsoportok, amelyek egymáshoz képest mindig azonos helyzetben látszanak, és amelyeket összekötve jellegzetes alakzatokat kapunk. A Sarkcsillag a Kis Medve rúdjának utolsó csillaga. Az égbolton többek között a Nagy Medve, a Kassziopeia és a Kis Medve csillagképeket lehet megfigyelni. Ha sötét helyről tekintünk fel az éjszakai égboltra, könnyedén észrevehetjük őket. Hármuk közül a Kis Medvét a legnehezebb észlelni, mert az ezt a konstellációt alkotó csillagok fénye a leggyengébb. Kezdjük azzal a megfigyelést, hogy megkeressük a Nagy Medvét és a Kassziopeiát, majd a fenti ábra segítségével a hozzájuk viszonyított helyzete alapján próbáljuk megtalálni a Kis Medvét! Ha egy óra múlva újra megfigyeljük ezeket a csillagképeket, azt fogjuk észrevenni, hogy elmozdultak a Sarkcsillag körül.
Hol van a Nap?
Ha végigtekintünk a horizonton, és tisztában vagyunk vele, hol kel fel, illetve hol nyugszik le a Nap, meg tudjuk állapítani, milyen irányba haladunk. Ahhoz, hogy visszamenjünk arra, ahonnan jöttünk, elég megfordulnunk, és az ellenkező irányba haladni tovább. Szárazföldön pofonegyszerű az egész. Elég, ha kiszúrunk magunknak egy-két pontot a láthatáron, majd elindulunk az ellenkező irányba, és arra figyelünk, hogy minden referenciapont, ami eddig jobbra volt, a bal oldalon legyen, illetve mindegyik, amelyik korábban a bal oldalra esett, most jobb oldalt tűnjön fel. Ha van nálunk iránytű, akkor természetesen azt is meg tudjuk határozni, hogy merre van észak, merre van dél, és milyen irányba esik a többi égtáj. Iránytű nélkül is lehetséges azonban tájékozódni, Portugáliában ugyanis például délben mindig déli irányban látszik a Nap.
A Nap helyzetének változása
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Napkelte keleten --- Napnyugta nyugaton
A Nap helyzete az északi félgömbön a Ráktérítőtől északra
Ha éjszaka, sivatagban vagy vízen utazunk, nehezebb dolgunk van, ugyanis nem látunk viszonyítási pontokat a horizonton. A Sarkcsillag az északi félgömbről nézve mindig északi irányban helyezkedik el, és minden éjszaka látható, ezért ha a Sarkcsillag felé nézünk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a Nap jobb kéz felé fog felkelni, és bal kéz felé fog lemenni. A Ráktérítő és az Egyenlítő között fekvő Zöld-foki Köztársaság területéről is északi irányban látszik a Sarkcsillag, az évszak függvényében azonban lehetséges, hogy a Nap délben valamikor észak felé, máskor pedig déli irányban tűnik fel. Ha a XV. századi portugál hajósok útvonalát követve átérünk a déli félgömbre, a Sarkcsillagot ugyan nem fogjuk látni, a Szeneszsák-köd viszont mindig meg fogja mutatni a déli irányt. Fontos megjegyezni, hogy az Északi-, illetve a Déli-sark pozíciójának meghatározására több különböző módszer is létezik. Az északi félgömbön például érdemes lehet megkeresni hozzá a Kassziopeia csillagképet, de nem ez az egyetlen lehetőség. Vesd össze: http://apod.nasa.gov/apod/ap070108.html A déli félgömbről legalább négy különböző módon meg lehet határozni a Déli-sark helyzetét. Lásd: https://en.wikipedia.org/wiki/Celestial_pole#Finding_the_south_celestial_pole
A navigáció eszközei
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A kvadránst először Klaudiosz Ptolemaiosz ismertette, és középkori muszlim csillagászok fejlesztették tovább. A hajósok a szélességi kör meghatározására használták. A dioptrán (irányzón) keresztül beirányoztak egy csillagot, majd addig állítottak a kvadránson, amíg függőleges síkba nem került. Ha az északi félgömbről végezzük a mérést, a Sarkcsillag magassági szöge megfelel a mérési helyszín földrajzi szélességének. A hajósok a Napközéppont-magasság meghatározására is használták a műszert. Úgy végezték a mérést, hogy a csillag oldalirányban helyezkedjen el, így nem kellett közvetlenül belenézniük a Napba.
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Földrajzi szélesség
A csillagászoknak és földrajztudósoknak a Nap, valamint a Föld Nap körüli forgásának megfigyelésével sikerült gyakorlati módszereket kifejleszteniük a Földön elfoglalt helyzetünk meghatározására.
Az Egyenlítőtől északra és délre fekvő, azonos szélességű pontok alkotta vonalakat szélességi köröknek nevezzük. Síkjaik párhuzamosak egymással, helyzetüket pedig fokban fejezzük ki. Az Egyenlítő a 0°-os vonal, az Északi-sark ettől északi irányban 90°-ra, a Déli-sark pedig déli irányban 90°-ra helyezkedik el. Az észak-déli pozíció meghatározására szolgáló fogalom tehát a földrajzi szélesség.
Ha napközben szeretnénk meghatározni a pontos helyzetünket, ismernünk kell a Nap magassági szögét délben, a dátumot, a körülbelüli pozíciónkat, vagyis azt, hogy az északi vagy a déli félgömbön vagyunk-e, valamint hogy milyen irányban van a Ráktérítő, illetve a Baktérítő. Az északi félgömbön a Sarkcsillag horizont feletti magassága megfelel pozíciónk földrajzi szélességének.
Egy pont földrajzi szélességét úgy kapjuk meg, hogy összekötjük a Föld középpontjával, és az így kapott egyenes és az Egyenlítő síkja által bezárt szög adja a szélességet. Ez a szög éjszaka megegyezik a Sarkcsillag horizont feletti magasságával. Az északi félgömbön egyszerű a szélesség meghatározása, mivel a Sarkcsillag mindig látható.
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Földrajzi hosszúság
A földrajzi hosszúság a másik információ, amely nélkülözhetetlen a bolygón elfoglalt pozíció meghatározásához. Egy hely pontos helyzetének megadásához mind a hosszúságra, mind a vízszintes pozícióra – vagyis a szélességre – szükség van.
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A hosszúsági körök vagy délkörök a Föld felszínén a két földrajzi pólust (az északit és a délit) összekötő vonalak. Úgy osztják cikkekre a bolygót, mint az egész gyümölcsöt a mandarinszeletek. Mindegyik hosszúsági kör metszi az Egyenlítőt. Mivel az Egyenlítő egy körvonal, érdemes 360°-ra felosztanunk. A kezdőmeridián 1884 óta historikus okokból az Egyesült Királyságban, Londonban található greenwichi obszervatóriumon halad keresztül. Értéke 0°. A kezdőmeridiántól keletre fekvő hosszúsági körök értékét a „keleti hosszúság” előtaggal fejezzük ki, és 180°-ig mérjük. Párizs pozíciója például keleti hosszúság 2,4°. Hasonlóképpen, a kezdőmeridiántól nyugatra fekvő területek esetén a „nyugati hosszúság” megjelölést használjuk. Lisszabon pozíciója például nyugati hosszúság 9,1°.
Amennyiben egy pont szélességét és hosszúságát is ismerjük, akkor meg tudjuk adni a földrajzi koordinátáit, vagyis meg tudjuk határozni a helyzetét a Föld felszínén.
A földrajzi hosszúság és szélesség mértékegysége
Mind a földrajzi hosszúságot, mind a szélességet fokban mérjük. Ha pontosabban szeretnénk megadni egy hely koordinátáit, akkor a fokok tizedes osztását is használhatjuk, de úgy is dönthetünk, hogy – az időmérésnél elterjedt szabványnak megfelelően – percekre (') és másodpercekre (") osztjuk fel a fokokat. Ilyenkor 60' számít egy foknak, és 60" egy percnek. A Föld forgástengelyének dőlésszöge eszerint vagy a 23°30', vagy a 23,5° alakkal fejezhető ki. Az alábbi feladatban a tizedes osztást használjuk.
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A feladat teljes leírása
1. rész: Helyzetmeghatározás: földrajzi szélesség
1. lépés:
A diákok megkeresik a földgömbön a települést, ahol tanulnak. Mobiltelefonon vagy iPaden mutassa meg nekik az alkalmazást, amely a felhasználó helyzetének megfelelően megjeleníti az éjszakai égboltot! A program a helyadatok alapján választja ki a viszonyítási pontot, de magunk is beírhatunk helyszínt (például a legközelebbi város nevét).
2. lépés:
Ha csak egy eszköz jut az egész osztálynak, kérjen meg egy önként jelentkezőt, hogy keresse meg a Sarkcsillagot vagy a Szeneszsák-ködöt (attól függően, hogy melyik félgömbön tartózkodnak)!
3. lépés:
Az önként jelentkező diák addig mozgatja és forgatja az eszközt, amíg meg nem találja a Sarkcsillagot vagy a Szeneszsák-ködöt. Az északi vagy déli irány megtalálásához akár az applikációba beépített iránytű is használható, de egy másik diákot is megkérhetünk, hogy használjon külön iránytűt erre a célra. A keresett égitestek megkeresésére szolgáló módszereket a Háttér-információ szakaszban ismertettük.
4. lépés:
Ha megtalálta az önként jelentkező az égitestet, kérje meg, hogy tartsa irányban az eszközt!
5. lépés:
Kérjen meg egy másik diákot arra, hogy szögmérő segítségével mérje meg a padló/horizont fölött látható Sarkcsillag vagy Szeneszsák-köd magassági szögét! Ha rendelkezésre áll kvadráns a méréshez, álló monitoron is megjeleníthetjük az éjszakai égbolt képét, a diákok pedig a kvadránson átnézve mérhetik meg a horizont felett látszó éggömb magasságát. Ha tiszta az égbolt, kvadránssal akár éjszaka, a szabadban is elvégezhetjük a feladatot.
6. lépés:
A diákok feljegyzik a magassági szöget. (Ez a szög helyzetük földrajzi szélességének felel meg.)
7. lépés:
Kérdezze meg a diákokat, hogy mindenki azonos szögben látja-e a Sarkcsillagot (vagy a Szeneszsák-ködöt)! Miért (nem)? Vigyen be különböző helyadatokat az eszközbe (mindkét félgömbről adjon meg helyeket), és minden egyes hely esetén mérjék meg újra a Sarkcsillag (vagy a Szeneszsák-köd) magassági szögét a horizont felett, illetve jegyezzék fel, ha nem találják az égitestet! Mindegyik esetben mutassa meg, hol járnak éppen a földgömbön! Fogalmazzák meg a következtetést, hogy az északi félgömbön élők látják a Sarkcsillagot (míg a déli féltekén élők nem), de különböző helyekről más-más szögben látják (a déli félgömbön ugyanez a helyzet a Szeneszsák-köddel)! Magyarázza el, hogy a mért magassági szög elárulja, mennyire van északra vagy délre az adott hely! Ezt hívjuk földrajzi szélességnek. Írja fel a kifejezést a táblára!
8. lépés:
Mutassa be a diákoknak a szélességi köröket a földgömbön! Hallottak már az Egyenlítőről? Tudják, hol van? Mutassa meg nekik az Egyenlítőt, és mondja el, hogy a Föld közepén halad körbe! A földrajzi szélesség értéke az Egyenlítőnél 0°. Ha északra haladunk, a szög értéke egészen az Északi-sarkig (északi szélesség 90°-ig) emelkedik. Ha az Egyenlítőtől délre indulunk el, a szög értéke egészen a Déli-sarkig (déli szélesség 90°-ig) nő.
9. lépés:
Kérdezze meg a diákokat, hogy szerintük mire lehetne használni ezt az információt! Vonják le a következtetést, hogy a Sarkcsillag/Szeneszsák-köd magassági szögének megmérésével megadhatjuk földrajzi szélességünk értékét, amely segít meghatározni a helyzetünket a Földön, ahogy ezt a tengeren közlekedő felfedezők is tudták már!
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2. rész: Helyzetmeghatározás: földrajzi hosszúság
1. lépés:
Kérdezze meg a diákokat, hogy az észak-déli pozíciónk ismerete elegendő-e ahhoz, hogy meghatározzuk helyzetünket a Földön! A válasz: nem. Hiába ismerjük az észak-déli pozíciónkat, az adott, Egyenlítővel párhuzamos körvonalon még bárhol lehetünk. Például Nizza (Franciaország) és Toronto (Kanada) földrajzi szélessége egyaránt 43,7°, mégis nagyon messze vannak egymástól.
2. lépés:
Kérje meg a diákokat, hogy mondják el/mutassák meg a földgömbön, hol vannak ezek a városok! Kérdezze meg a diákokat, hogy milyen további információra lenne szükség ahhoz, hogy meg tudjuk különböztetni egymástól a két város helyzetét! Miben különbözik a két hely pozíciója?
3. lépés:
Vonják le a következtetést, hogy a vízszintes pozíció hiányzik, vagyis a földgömb kelet-nyugati síkján elfoglalt helyük különbözteti meg őket egymástól. Magyarázza el, hogy a Föld felszínét a két földrajzi pólust (az északit és a délit) összekötő vonalakkal szoktuk felosztani! Ezek úgy osztják cikkekre a bolygót, mint az egész gyümölcsöt a mandarinszeletek. Kérje meg a diákokat, hogy mutassanak ilyen vonalakat a földgömbön! Mondja el, hogy ezeket hosszúsági köröknek hívjuk! Írja fel a szót a táblára!
4. lépés:
Kérje meg a diákokat, hogy képzeljék el, hogy felszállnak egy repülőre, és keleti irányban haladnak! Tegyük fel, hogy a repülőgép teljesen körbemegy! Kérdezze meg a diákokat, hogy hány fok a teljes kör! A válasz: 360°.
5. lépés:
Kérdezze meg a diákokat, hogy van-e olyan pont, ahonnan különösen logikusnak tűnik elkezdeni a hosszúsági körök számolását! Nincs ilyen pont, mivel a Föld gömb alakú. Mesélje el nekik, hogy 1884-ben úgy egyeztek meg az emberek, hogy a Londonon keresztül haladó vonal lesz a kezdőmeridián, amelynek értéke így 0°. Innen keletre haladva emelkedik a szög a keleti hosszúság 90°-on keresztül egészen a keleti hosszúság 180°-ig, nyugatra utazva pedig a nyugati hosszúság 90°-on át egészen a nyugati hosszúság 180°-os értékig jutunk.
6. lépés:
A diákok földgömb vagy világtérkép használatával megkeresik és feljegyzik helyzetük földrajzi hosszúságát. Most már pontosan meg tudják határozni földrajzi koordinátáikat (a földrajzi hosszúságot és szélességet is ismerik).
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7. lépés:
Kérdezze meg a diákokat, hogy ismernek-e olyan módszert, amelynek segítségével pontosabban meg lehet határozni a helyzetünket, mint földgömb segítségével? Használhatunk-e erre a célra valamilyen technológiai újdonságot? Hogyan szoktunk tájékozódni, ha autóval közlekedünk?
astroedu1609-world-map.jpg

file_31.wmf


8. lépés:
Mondja el nekik, hogy a GPS (Global Positioning System, vagyis Globális Helymeghatározó Rendszer) segítségével ma már még pontosabban meg tudjuk adni a koordinátáinkat! A GPS egy 24 műholdból álló flotta, a rendszer működéséhez használt műholdak pedig a Föld körül keringenek. Ha GPS vevőkészülékünk legalább 4 műholdat „lát” (vagyis tud velük kommunikálni), akkor „háromszögeléssel” meghatározható a földfelszíni pozíció.
3. rész: A Nap iránya
A Zöld-foki Köztársasághoz tartozó szigetek Afrika legnyugatibb pontjától nem sokkal nyugatra, az északi szélesség 15° mentén fekszenek, vagyis az Egyenlítő (0°) és a Ráktérítő (é. sz. 23,5°) között találhatók. Most azt fogjuk megvizsgálni, miért van az, hogy a Zöld-foki Köztársaság területéről délben olykor északi, máskor pedig déli irányban tűnik fel a Nap.
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1. lépés:
Úgy helyezze el a földgömböt, hogy minden diák jól láthassa! Kérje meg őket, hogy keressék meg saját pozíciójukat, az Egyenlítőt, valamint az észak-déli tengelyt! Az Egyenlítő jelölésére akár egy darab zsinórt is a földgömb köré tekerhetnek.
2. lépés:
Kapcsoljon fel egy lámpát, majd döntse meg a Föld forgástengelyét a fényforrás felé úgy, hogy a fény nagyjából az Északi-sarkra világítson, de az Északi-sarkkör által határolt teljes terület kapjon valamennyi fényt! Helyezzen egy ceruzát a földgömbre, és mozgassa függőlegesen az Északi- és a Déli-sark között! Mutassa be, hogy ha északra viszi a ceruzát, az árnyéka északra fog mutatni, a Nap pedig hozzá képest déli irányban lesz, ha pedig dél felé mozgatja, az árnyék tőle délre fog megjelenni, a Nap deleléskor viszont északi irányban lesz látható.
3. lépés:
Kérdezze meg a diákoktól, hogy mit figyeltek meg! Kérdezze meg, hogy ha észak felé mozgatjuk a ceruzát, milyen irányban látjuk az árnyékot, amikor a ceruza a Nap felett van? (délre) Kérdezze meg, hogy ha dél felé mozgatjuk a ceruzát, milyen irányban látjuk az árnyékot, amikor a ceruza a Nap alatt van? (északra) Azt is látniuk kell, hogy olyan helyzet is van, ahol a ceruza egyáltalán nem vet árnyékot.
4. lépés:
Mondja el a diákoknak, hogy van egy szélességi kör, amely hasonló az Egyenlítőhöz, de nem a Föld közepén megy körbe! Ráktérítőnek hívjuk, és az Egyenlítőtől 23,5º-ra északra helyezkedik el. Meg tudják mutatni a korábban tanultak segítségével, hogy hol van? Helyezzék a ceruzát a Ráktérítőre!
5. lépés:
Döntse meg a földgömböt úgy, hogy a Ráktérítőre helyezett ceruza egyáltalán ne vessen árnyékot! A forgástengely most a függőlegeshez képest 23,5º-kal van megdöntve. Ha valaki pont azon a helyen áll a Földön, ahol a ceruza találkozik a földgömbbel, és ebben a helyzetben látja a lámpát, akkor biztos, hogy június 21-e, dél van.
6. lépés:
Mondja el a diákoknak, hogy a Zöld-foki Köztársaság az északi szélesség 15° mentén található. Meg tudják mutatni a földgömbön, hol van ez a hely? A Ráktérítőtől északra vagy délre fekszik? A matrica segítségével jelölheti a helyszínt.
7. lépés:
Tartsa meg a dőlésszöget (a Nap továbbra is közvetlenül a Ráktérítő fölött van), és mozgassa a ceruzát a Zöld-foki Köztársaság területére! Kérdezze meg a diákokat, hogy milyen irányban látják a ceruza árnyékát! (délre kell lennie)
8. lépés:
Most változtasson a Föld (a földgömb) helyzetén úgy, hogy a Nap (a lámpa) ellenkező oldalára kerüljön! Ez azt jelképezi, hogy hat hónap eltelt. A tengely északi vége pont olyan szögben tart el a Naptól, amilyen szögben a Déli-sarkra a Nap (a lámpa) fénye érkezik. A Zöld-foki Köztársasághoz tartozó szigetek nézzenek a Nap felé! Kérdezze meg a diákokat, hogy a Föld mely része felett van most a Nap! Mutassa meg a helyet a ceruza árnyéka segítségével! (A Baktérítőről van szó, amely a déli szélesség 23,5º-án helyezkedik.)
9. lépés:
Helyezze a ceruzát a Zöld-foki Köztársaság területére! Kérdezze meg a diákoktól, mit tudnak elmondani a ceruza árnyékáról! (Most északi irányba mutat.)
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10. lépés:
A Zöld-foki Köztársaság területén élők délben tehát olykor északra, máskor pedig déli irányban látják az árnyékukat, mert az év során nem mindig ugyanott delel a Nap. Azok az emberek, akik az év különböző szakaszaiban egyszer északra, máskor pedig délre látják delelni a Napot, a Baktérítő és a Ráktérítő között élnek.
11. lépés:
Kérdésünkre tehát egyszerű a válasz. Ahogy a Föld észak-déli tengelye a Föld pályájának síkjához képest megdől, a Nap a nyár első napján a Ráktérítőtől délre fekvő területekről nézve északon delel, ősszel azonban az Egyenlítő és a Ráktérítő közötti helyekről megfigyelve délen látszik majd.
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Tantervben elfoglalt hely
Ország
Életkor
Tantárgy
Vizsgabizottság
Témakör
Magyarország
7–14
Földrajz
-
Helyzetmeghatározási ismeretek: a földrajzi szélesség, a földrajzi hosszúság, az időzónák, az Egyenlítő, az északi félgömb, a déli félgömb, a Ráktérítő, a Baktérítő, az Északi-sarkkör, a Déli-sarkkör, valamint a kezdőmeridián helyének meghatározása és jelentőségének felismerése.
Magyarország
11–14
Földrajz
-
Földrajzi készségek és terepmunka: a földgömbökkel, térképekkel és atlaszokkal kapcsolatos tudás használata és fejlesztése az osztálytermi munka/terepmunka során.
Magyarország
7–14: 5. évfolyam
Természettudományok
-
A Föld és a világűr: a nappalok és éjszakák váltakozásának, valamint a Nap látszólagos mozgásának magyarázata a Föld forgásával.
Magyarország
7–14: 5. évfolyam
Matematika
-
Geometria – alakzatok tulajdonságai: megadott szögek szerkesztése, szögmérés a fok (º) mértékegység használatával.
Magyarország
11–14
Matematika
-
Geometria – mérés: geometriai alakzatok szakaszainak és szögeinek szerkesztése és mérése, méretarányos rajzok értelmezése.
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Összefoglalás
A diákok a feladatvégzés során megtanulják, hogy a Föld gömbölyű, a bolygón elfoglalt helyünket pedig a földrajzi szélesség és hosszúság fogalmaival tudjuk leírni. Képesek lesznek iránytű, az éjszakai égbolt képe, valamint szögmérő segítségével meghatározni egy hely földrajzi szélességét. Képesek lesznek megtalálni a pozíciójukat a földgömbön, és meg fogják tudni adni a pozícióhoz tartozó földrajzi hosszúságot és szélességet. Megtanulják, miért van az, hogy a Zöld-foki Köztársaság területéről megfigyelve az év folyamán változik a delelő Nap helyzete.
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