Évszakok a világ különböző tájain
Az évszakok váltakozásának bemutatása a Föld különböző pontjain modellezés segítségével.
Space Awareness, Leideni Obszervatórium


Életkor
6–10
Szint
Általános iskola
Időtartam
45 perc
Csoport
Csoport
Felügyelt
Felügyelt
Költség
Átlagos (1500–8000 HUF)
Helyszín
Beltéri (kisméretű, pl. osztályterem)
Alapkészségek
Kérdések feltétele, modellezés, vizsgálódások megtervezése és lefolytatása, adatok elemzése és kiértékelése, magyarázatok kidolgozása
A tanulási feladat típusa
Részvizsgálat
Rövid leírás
A Föld kicsinyített másának elkészítése a forgástengellyel együtt, zseblámpa használata a Nap modellezésére. az évszakok váltakozásának bemutatás.
Célok
	•	Az évszakok okának megértése és az évszakok váltakozásának hatása a hőmérsékletre. 
	•	Megérteni, hogyan forog a Föld az ekliptikához képest ferde forgástengelye körül.
Tanulási célok
	•	A diákok a Föld és a Nap modelljének elkészítésével ismereteket szereznek az évszakokról, illetve megvizsgálják, hogy a különböző évszakok folyamán milyen a napsugarak beesési szöge az északi, illetve a déli féltekén.
	•	A diákok meg tudják indokolni, hogy ugyanannyi napsugár miért melegít fel egy kisebb földterületet jobban, mint egy nagyobbat.
	•	A diákok képesek bemutatni, hogy a Földet elérő napsugarak beesési szöge hatással van arra, hogy a napsugarak mennyire melegítik fel a Földet.
	•	A diákok képesek bebizonyítani, hogy a Földet elérő napsugarak beesési szöge összefüggésben van a Föld forgástengelyének az ekliptikához viszonyított ferdeségével.

Értékelés
A diákoknak képesnek kell lenniük megválaszolni a tanulási célokra vonatkozó kérdéseket.
	•	Miért vannak évszakok?
	•	Milyen összefüggés van a Föld forgástengelyének ferdesége és a Föld különböző pontjait érő napfény mennyisége között?
	•	Mutasd be a Föld és a Nap egymáshoz viszonyított helyzetét, a Föld forgástengelyének ferdeségét, valamint azt, hogy a déli féltekén mikor van tavasz, nyár, ősz és tél!
	•	Milyen különbséget látunk a Nap égbolton elfoglalt helyzetében nyáron, illetve télen? (A Nap télen magasabban delel, mint nyáron.)
Eszközök
Páronként:
	•	3 koktélpálcika – a helyek megjelölésére labda esetén más eszköz is használható (pl. matricák)
	•	1 toll, amivel a narancsra rajzolhatunk
	•	1 zseblámpa
	•	1 narancs – labdát is lehet helyette használni
PDF-munkalap (diákonként egy)
Háttérinformációk
Nem mindenhol ugyanaz a hatás zajlik le, amikor napfény éri a földet. Mivel a Föld kerek, ezért egy meghatározott fénymennyiség különböző helyeken különböző nagyságú felületre esik. Minél inkább a fejünk felett van a Nap, annál jobban felmelegíti a földfelszínt.
A Föld forgástengelye nem egyenes. Enyhén, az ekliptikához képest 23,5 fokban ferde. Ez az északi féltekén azzal jár, hogy a Föld forgástengelyének nyáron az északi pólusa mutat a Nap irányába, télen pedig a déli. Most koncentráljunk egy adott területre a Földön! Egy adott területre eső napfény mennyisége a Föld Nap körüli, illetve saját tengelye körüli forgásától függ, mivel kevesebb napfényt kap a terület, amikor a Nap közelebb van a horizonthoz. A területre eső napfény mennyisége egyenesen arányos a Nap által arra a területre leadott hő mennyiségével. Emiatt alakul ki az évszakok váltakozása.



A feladat teljes leírása
Előkészületek:
A feladathoz narancsból földgömböt kell majd készíteni. Gondoskodjon róla előre, hogy az óra elején el tudja majd sötétíteni az osztálytermet! Nagy segítséget jelent, ha a diákok már ismerik az évszakok fogalmát, és tudják, hogy a különböző évszakok különböző hőmérsékleti értékekkel és időjárási mintázatokkal járnak.
1. rész: Derékszög és hegyesszög
1. lépés:
Kapcsolja le a villanyt, és sötétítse el az osztálytermet!
2. lépés:
Rendezze párokba a diákokat! Minden párnak adjon egy-egy zseblámpát, és kérje meg őket, hogy különböző szögekből világítsák meg az asztalukat! Látnak különbséget a fény által bevilágított területek nagyságában?
3. lépés:
Magyarázza el nekik, hogy ha a fénysugarak hegyesszögben érkeznek a megvilágított tárgyra, akkor nagyobb területet világítanak meg, mintha derékszögben érkeznének! A diákok végezzék el az 1. feladatot a munkalapon!
 
file_0.jpg

file_1.wmf


2. rész: Meleg vagy hideg?
1. lépés:
Adjon minden párnak egy-egy narancsot! Mondja el nekik, hogy a narancs a Földet jelképezi! A narancs teteje az Északi-sark. A narancs alja a Déli-sark.
2. lépés:
A diákok egészen a 11. lépésig végezzék el a 2. feladatot a munkalapon!
3. lépés:
Beszéljék meg a feladatokat! Magyarázza el az osztálynak, hogy a Nap a zseblámpához hasonlóan állandó fénymennyiséget bocsát ki! Minél nagyobb a Nap által bevilágított terület nagysága, annál nagyobb területen oszlik el a napsugarak által közvetített hő mennyisége. Ezért a terület minden, egységnyi része kevesebb hőt kap, mint akkor kapna, ha a napsugarak egy összességében kisebb területre koncentrálódnának. A napsugarak az Egyenlítőnél derékszögben esnek a Föld felszínére, ezért összességében kisebb területre koncentrálódnak. Ez azzal jár, hogy az Egyenlítőnél melegebb van.
4. lépés:
Nézzék meg közösen a munkalapon található rajzokat! Mutassa be a narancson, hogy a Föld forgástengelye enyhén ferde! Forgassa a narancsot a zseblámpa körül! Fordítsa el az Északi-sarkot a Naptól! Így a diákok láthatják, hogy az Északi-sark olykor a Nap felé néz, olykor pedig nem.
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5. lépés:
Mutassa be, hogy az északi féltekét akkor érik közvetlenebbül a napsugarak, amikor az Északi-sark a Nap felé néz! Magyarázza el a diákoknak, hogy a napsugarak beesési szögében mutatkozó különbségek okozzák az évszakok váltakozását az egyes területeken! Ezért van melegebb nyáron, mint télen. Beszélje meg a diákokkal, hogy Európában miért nem érkeznek soha derékszögben a földre a napsugarak! Elmondhatja, hogy ez már abból is látható, hogy mindig mindennek van árnyéka. Még nyár közepén délben – amikor a Nap a legmagasabban van az égen – sem derékszögben érkeznek a napsugarak nálunk a földre.
6. lépés:
A diákok végezzék el az 2. feladat többi részét a munkalapon! Mondja el a diákoknak, hogy Európában (és az egyenlítői területeken kívül mindenhol) a Nap mindig kevesebb ideig van az égen nyáron, mint télen. Mondja el, hogy ez a jelenség a napsugarak és a földfelszín által bezárt szög változása miatt alakul ki! Mivel a napsugarak az év folyamán más-más szögben érik Európát, ezért különböző évszakok alakulnak ki. Ami pedig azért van így, mert különböző mennyiségű hő és fény éri az adott területet.
3. rész: Nem mindenhol vannak különböző évszakok
A diákok végezzék el az 3. feladatot a munkalapon! Kérdezze meg a diákokat, hogy miért vannak különböző évszakok Európában, amikor az Egyenlítő közelében fekvő országokban ez nincs így! Foglalja össze, hogy ez azért lehetséges, mert a delelő nap sugarai Európában az év során más-más szögben esnek a földfelszínre, míg az Egyenlítő mentén közel állandó szöget zárnak be a napsugarak a Földdel! Utaljon vissza az 1., Derékszög és hegyesszög címet viselő részhez!
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Tantervben elfoglalt hely

Ország
Életkor
Tantárgy
Vizsgabizottság
Témakör
Magyarország
5–7: 1. évfolyam
Tudomány
-
Évszakok váltakozása: megvizsgálni és leírni az évszakokhoz kötődő időjárási mintázatokat, valamint a nappalok hosszúságának váltakozását.
Magyarország
5–7
Földrajz
-
Társadalom- és természetföldrajz: a Magyarországon tapasztalható, évszakokra jellemző és napi időjárási mintázatok meghatározása; a Föld melegebb és hidegebb pontjainak meghatározása az Egyenlítőhöz, az Északi-sarkhoz és a Déli-sarkhoz képest.
Magyarország
7–14: 5. évfolyam
Tudomány
-
A Föld és a világűr: a Föld és naprendszerünk más bolygóinak Naphoz viszonyított mozgása
Összefoglalás
Ez a feladat három lépésben megtanítja, hogyan készítsük el a Föld kicsinyített mását, és segít megérteni a világ különböző tájain megfigyelhető évszakok fogalmát. A diákok a feladat elvégzését követően tudni fogják, hogy az évszakok váltakozása a napsugarak beesési szögének függvényében alakul. Az Egyenlítő környékén például alig van különbség az évszakok között. A diákok megfigyelhetik, hogy a rézsútosan beérkező fénysugarak nagyobb felületet világítanak be, mint az egyenesen felülről érkezők, és felfedezhetik, hogy a Nap gyorsabban melegít fel kisebb, mint nagyobb területeket.
A http://astroedu.iau.org/a/1604 webhelyen további – esetenként letölthető – segédanyagokat is talál a feladathoz.
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