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Az öltelöncs iskolák 7. osztályos földrajzának tanitásához
összeállitott diapozitiv-gyUjtemény
100 db szines képb81
á II. A tantervben e 18irt ismeretanyag - Idegen vi lágrészek - jellegének megfelel8en ez a képanyag tematikailag hangsulyosan válogatott,
tartalmilag rendkivül gazdag
szemléltetési anyagot ölel fel. Éppen ezért kivánatos volt,
hogy e gazdag és sokoldaluan felhasználható
képszemléltetési anyaghoz megfelel8, módszeres ismertet8 is készüljön.
Az ismertet8 e Is&endu cé Ija tehát, hogyaszaktanárokat
pedagógiai,
didaktikai és neve lési munkájukban segitse,
s a t6rgyat tanitó, nem szckos nevelék sem nélkulözhetik
munkájukban.
Az ismertet8 részletesen foglalkozik az egyes képek tar'"
talmának ismertetésével,
az egyébként igen gazdag rnondanivalóból azonban azokat a vonásokat emeli ki, amiért
a képek els8sorban készUltek és amire a tanitás folyam6n
valóban szukség van vagy lehet. Ezen tulmen8en azonban
arra is utal, hogy az egyes képeket mi Iyen tanitási anyaghoz, milyen célzattal kell felhasználni,
erre vonatkozóan
kérdéseket tartalmaz.
Különösen értékesek azok a megjegyzések, amelyek a képanyag és a tankönyv illusztrációs
anyagának egyUttes haszrrálatát vi lágitják meg, ezzel a
rendelkezésre álló képszemléltetési
anyag komplex alkalmazását hangsu Iyozva. Ezt az eljárást a tantárgy e 16 klrüzött nevelési és egyéb követelmények er8teljesen sUrgetik,
mint eljárás a tanu lói aktivit6s egyik leger8sebb tényez8je.
A tankönyv U!usztrációs anyagával való kapcsolatot a szö«
vegben Tk. rövidi tés je Izi.
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Az ismertet8 második fe lében szó esik arról, hogy az egyes
diapozitiveket
az óra keretén belül mivel kapcsolatban és
hogyan kell felhaszná Ini. A képek tartalom szerinti csoportositásával pedig a gyUjtemény tematikai keresztmetszerét
adjuk. A gyUjtemény használója ennek segitségével gyorsan
áttekintheti
a képanyagot és megitélheti,
hogy mi Iyen széles skáláju képszemléltetési
anyaggal teheti tartalmassá és
szinessé munkáját.
Az utmutatóban a térkép munkára csak ott történ ikuta lás,
ahol ezt a tananyag okvetlenul megköveteli.
Egyébként a
6. osztályos képanyag ismertet8je konkrét példákon mutatja meg, hogy mi Iyen je IlegU képekhez ke II térképmunkának is kapcsolódnia.
A szerz8 sikeres munkát kiván a képek használóinak,
va észrevéte le iket és tanácsai kat.

2

vár-

1. rész
ÁZSIA
1. kép:

Himal6ja

Bemutatja a magas hegység felh6'k fölé emelked6, hóval
boritott gerinceit,
éles csucsait. El6térben örökzöld növényzettel körUlvett telepUlés (Dardzsilling) 16tható.
Szemléltessuk Ázsia
fe Iszinéné
I a Tk. 6. képével
(Csomolungma) p6rhuzamosan! Figye ItessUk meg:
a)

milyen von6sok bizonyitj6k a képen, hogya
ja a fiatal Eur6zsiai -hegységrendszer
tagja?
16ncok, meredek gerincek, é les csucsok.)

Himal6(Hegy-

b)

Mib61 611apitható meg, hogya hegység melyik lejt6~
vidékén fekszik a telepUlés? (A· dus növényzet e16ru Ija a dé li fekvést. )

Magyar6ztassuk meg a tanulókkal a 6. oszt61yban tanult
ismeretek alkalmaztat6s6val
(földrajzi fekvés és a domborz at hat6sa az éghajlatra),
miért élhetnek itt örökzöld
növények?
2. kép: Tibet.
A kop6r hegyvonulatokkal
övezett, 3600 m magas fennsikon fekv6 te lepU lés Lhassza, Tibet székhe Iye. Középen
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a hires buddhista kolostor, a sziklákra épUlt Potala emelkedik. A palota el&tt a várfalon be lüli épUletek: lakhelyek, mUhelyek, raktárak, boltok. Balra sárga selyem öltözékben buddhista pap áll. (A papság ruhája sárga vagy
vörös szinU.)
Figyeltessuk m,:tg Bels&és Kelet-Ázsia
természe ti a d ott s ága in á I a Tibeti -magasfö ld kiet len
hegyvonu lateit, hozzuk összefUggésbe a táj kopárságát a
terUlet szárazföldi,
félsivatagos éghajlatával !
Kina
köz lekedéséné
I szernlé ltessük e kép ujbóli
vetitésével a tibeti mUut épitésének természetföldrajzi
akadályait!
A Tk. 20. képéhez (Lhassza) és a "Iudod-e"
c. részhez kapcso Itan figye ItessUk meg Lhassza je Ilegzetes épUletét a --palotát, ahonnan a papság a tibeti nép
életét irányitotta ! Füzzük hozzá, hogya tibeti pap-isten
palotája több száz évig épUlt! Abiborvörös
fellegvárat
később b&vitették a fehér szárnyépU letekke 1. A Vörös Palota a II Nagy Lámákll testét &rzi. Figye ItessUk meg a kép
el&terében álló, a falota
szépségében gyönyörköd& tibeti pap ruhájának szmét is, me Ilye I rnessz lról magára vonja a figyelmet!
Képzeltessuk el, hogyavárnegyed
utcáin át milyen hoszszu utat kell megtennUnk, amig a Potala tulajdonképpeni
épU letének lépesélhez eljutunk! Mire a meredek lépesdkön felkapaszkodunk a fehér szinU palota udvaráig, alig
várjuk, hogy megpihenjUnk. Mit&1 fáradtunk el? Indokoljuk a magasföld ritka leveg&lével, mely a hozzá nem szokott ember szivét, tUdejét alaposan megdolgoztatja!
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3. kép:

A mongo I sztyepp.

A háttérben kopár hegyvidék, a hegy lábánál folyót jelző
fasor, előtérben gyérfUvU sztyepp és e sztyeppen élő pásztorok életmódja látható, (juhnyáj, lovak, nyájat örző kutya, jurták). FigyeltessUk meg Mongóliánál
a száraz
fennsikot, mondassuk el a tanulókkal a Tk. 21. ábrája
(fviongol sátor épitése) és kiegészitő része segitségével,
hogyan élnek a sztyepp lakói? Miért kényszerUInek vándorlásra? Hogyan szedik fel sátorfájukat?
Állapitassuk meg a
képről, hogy miért választották
ki jól a látható szálláshelyet? EmeljUk ki a viz elsődleges jelentőségét a telepitő
tényez6'k között!
4. kép:

Lösifal Kinában a Sárga-folyó

mentén.

A kép kitUnően szemlélteti,
hogya Sárga-folyó vizének
szine mennyire igazol ja nevének je lentését: he Iyenként valóban sárga a benne lebegő finom portói. Partján pusztuló
löszfal eme Ikedik. Előtérben partrahuzott bambuszcsónak
látható.
Figyeltessuk meg Be ls ő-é
s Kel et - Áz s i a ter m észeti
adottságainá
I a Sárga-folyó szinét, a partján
emelkedő sárga löszfalat , melynek pusztuló anyaga is egyre növeli a folyó hordalékmennyiségét!
Ezek alapján indokoltassuk a folyó és a Sárga-tenger nevét. Értelmeztessuk a tanulókkal az ősi ki nai szólás-mondást:
Ha a Sárga-folyóba lépsz, sohasem lehetsz többé tiszta" ! A bambuszcsónak bemutatás6t a Tk. "Mire használják a bambuszt?" c. kiegészitő részének elo Ivastatásához kapcso 1hat juk.
II
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Használjuk fel ujból a képet a Sárga-folyó
szabáI yo z á s á nak tanitásakor az erődtelepités
je lentőségének
megértetésére!
Eleven itsük fe 1, hogyan kerUIt ide a lösz?
Miért töltődik fel állandóan a folyó medre? (A niár régebben felhalmozott lösz és a téli monszun ujabban szállitott
portömegei töltik fe l .) Miért kellett az ármentesitéssel egyid6'ben erdőtelepitést
is végezni? (Az erdő megköti a löszt.)
5. kép:

Öntözőcsatorna

épitése

Kinában.

A kép a lakosság összefogását bizonyit ja az épitőmunkában.
Kézi szerszámokkal dolgoznak.
Figye ItessUk meg a képen Kin a gaz das ági
fej I ő d é sén é 1, hogy a 700 mi Iliós országban ezrek és ezrek
vesznek részt a természetátalakitó
munkálatokban ! Számláltassuk,. becsültessuk meg, hány ember dolgozik a képen látható csatorna-szakaszon!
Mi Iyen szerszámokat haszná Inak a csatornaépit6'k?
E kérdésse I kapcso latban mutassunk rá, hogy napjainkban
egyre több gép könnyiti meg Kinában is az emberek munkáját! Miből látható, hogy a felvétel Kinában készUlt?
Soroltassuk fel a tanulókkal!
(SárgabőrU, feketehaju férfiak, viseletUk, háttérben
pagodák.)
6. kép:

Dél-kinai

kulturtáj.

Bemutatja a teraszosan mUvelt rizsföldeket,
boritott Dél-kinai-hegyvidék
medencéjében.
szétszórtan apró te lepUlések alaku Itak ki.
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az erdővel
A földeken

A Jangce
és Dél-Kina
mez8gazdasógi
vidéke i nél
hivjuk fe I a figye Imet a term8terUlet tervszerU
klhcsznö lösöro , a teraszos mUvelésre. Mutassók meg a tanulók a térképen, hogy Kina melyik tójót óbrózolja ez a képi
Állapitsók meg a képr81:
a)

Mi Iyen kedvezd természeti adottsógok tó~gatjók
itt a
rizstermelést?
(Hegységek óltal szélvédett lapóly, sok
csapadék, meleg, melyet a sUrU erd8ségek bizonyitanak.)

b)

A monszunes8n kivül hogyan biztositja a rizs .vlz igényét az ember? (Teraszos mUvelés, öntözés.]

7. kép:

Kinai vórosrészlttt.

Bemutatja egy régi kinai véros jellegzetes vonósait: a
szük utcókat földszintes vagy egyemeletes hözck szegélyezik. Ezek többnyire fóból épUltek. Lent vannak az Uzletek, öruit ponyvóval védik a tUz8 napsugarak ellen. Kinai irösje lekból ólló feliratok reklémozzők
a keresked6'k
cikkeit. Balra gyUmölcskereskedés lótható. Az európal ruhökbo öltözött kinai vósórlók csomagjai elóruljók, hogy
sokféle örut lehet az utcóban kapni.
Kina
l c k o s s p n l figyeltessUk meg a vöros jellegzetes vonósait ! Füzzük hozzö , hogya "keresked6'k utcójóban" egym6st követlk a gyumölcs-zöldség,
sz8nyeg-papirse Iyem-porce lön-stb . kereskedések ! A keresked6'k nagy része egyuttal kézmUves is.
ö

ö

ö
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8. kép:

Tokió;

A f8város egyik sUrUn beépitett városrész ének magas vasbeton házait ábrázo Ija. Előtérben vasbeton osz lopokon
nyugvó korszerU autópálya vezet a folyó felett.
ElemezzUk a képet a Tk. 23. képéhez kapcso Itan! Indokolják a tanulók, hogy miért épitkeznek Japánban vasbetonból? ÉrzékeltessUk, mi Iyen kUlönbség van a földszintes házakból álló Tokió és a modern városrészek népsUrUsége között ] Figye Itessuk meg, hogya modern autópályák és az utak egymás felett kereszteződnek!
HozzáfCJzhetjUk, hogy Tokió utjai gyakran ivelnek át vizfolyásokat. A városban a Szumida-folyó vizét csatornákon vezetik el, ezeken 5824 apró hidacskát számlálhatunk öszsze.
9. kép:

Buddhista

pagodák

(Mandalay).

A kép buddhista pagodákat mutat be Mandalay (Burma
régebbi fővárosa) köze lében , E buddhista kolostor az
Eurázsiai -hegységrendszer
előterében fekvő fennsikon
épült, Az aranyozott főpagodát fehér márványból épitett pagodarengeteg
öleli körül , SzemléltessUk a képet
Hátsó-Indiánál!
Hol fekszik Mandalay? Olvastassuk le a térképről! Állapitsák meg a tanulók a képről:
a)

Melyik hegységet

b)

Miért épitették
szentélyt?
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látják?

sik terU letre e kiterjedt

buddhista

Figyeltessuk meg a növényzet
d& pagoda-erd&t!

10. kép:

zöldjéb&1 élesen

kiemelke-

TeaU Itetvény Vietn6mban.

A képen domboidaira telepitett Ultetvény,
ban dolgozó emberek, h6ttérben település

bcmbuszkolcp-

16tható.

Mutassuk be a képet a Vie tn 6 miD e mo k r a tik u s
Közt6rsas6g
tanit6s6n61! Kiv6njuk meg, hogya tanulók a teatermelésr&1 Kin6n61 szerzett ismereteik felhaszn616s6val elemezzék e képet. Utaljunk a Tk. 19. képére (TeaszUret Dél-Kin6ban).
Mit kell e'lmondonlok a tanulóknak? A teacserje nem kedveli a nedves talajt, ezért
adomboldalra
telepitik.
Sarokba Ultetik, nyesik, hogy
minden oldalról érje a napfény. Bambuszkalapban szUrete 1nek, igy védekeznek a tUz() napsugarak ellen. BeszéljUk
meg a képpel kapcsolatban az Ultetvényes gazd61kod6s fogalmót is!

11. kép:

Fakiterme lés e lef6ntokka I H6tsó-lndi6ban.

Bemutatja a munk6ban 611ó elef6ntokat a szinte 6thatolhatat lannak 16tszó trópusi erdd szé lén. Az e lef6ntteheneket
borjaik kisérik.
A Ikalmaz6sa H 6 ts ó -1 n d i 6 n 6 1. Miért vontatj6k a szeliditett e lef6ntokkal,
az "él& traktorokkal" a hatalmas farönkoket az 6serd6'ben? (Terepviszonyok .) Az e lef6ntok
munk6j6t nyakukban lll6 gazd6juk ir6nyitja.
Füzzük hozz6, hogy az elef6nt a vietnami erdészek leghasznosabb segi-
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t6társa! Kétmázsás rönkoket hegynek fe Ifelé is könnyedén
vontat. Naponta kb. 6 óra hosszat do Igoztat ják, 4-5 km-es
óránkénti sebességgel. A déli nagy h6ségben pihentetik.

12. kép:

Viziközlekedés

Hátsó-Indiában

(Bangkok).

A kép tartalmának f6 vonásai megegyeznek a Tk. 29. képének tartalmával (Bangkok, Ázsia Velencéje).
A tankönyvi kép er6tel~esebben szemlélteti a viziut forga Imát ,
viszont ez a kép jobban megvi lágitja a házépités módját.
Legcélravezet6'bb,
ha egyUttesen elemeztetjUk a két képet,
a következ6 szempontok szerint:
a) . Hol fekszik Bangkok? (térképmunka) Miben különbözik ,fekvése Velencét61? (tengeri fekvés - folyami fekvés)
b)

Miért nevezik Ázsia Velencéjének?
(Velencében lagunán, itt folyón közlekednek,
- Velencében a gondola
már csak idegenforgalmi
látványosság, itt a csónakok
a forga Imat, az áru szá IIitását, eladását bonyo lit ják
le, - Velence k6épUletei több ezer focölöpön nyugszanak, itt néhány cölöp tartja az egyszerU faházakat,
me Iyeket fáva 1, gyékén nye I fednek be.)

c)

Miért épitik bangkokban cölöpökre a házakat?
(Védekezés a talajnedvesség
és a veszedelmes kigyók ellen.)

13. kép:'

Kaucsukfa-U Itetvény.

EI6térben megcsapolt kaucsukfa áll. A kép bemutatja,
hogyan gyUjti össze a tejfehér kaucsukot a maláj dolgozó.
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Mutassuk be Hátsó-Indiánál!
Emeljuk ki e képpel
is a félsziget jelentőségét a Föld kaucsuktermelésében!
FigyeltessUk meg a háttérben látható kaucsukfa-erdőt:
az
u Itetvényt, - az erd6'ben álló faházakat,
- a sárgabőrU,
feketehaju maláj dolgozót, aki a kaucsukot gyUjti! iVondassuk ela tanu Iókka I az é lőv i lágban tanu Itak szeri nt:
Hogyan nyerik a fából a kaucsukot? Mit gyártanak e fa
nedvéből?
Érrz2keltessuk a kaucsukot gyUjtő dolgozók
fáradságos
munká ját a következ6'kke 1: A kaucsukterme lés ugy történik, hogya fa kérgébe keskeny, ferde barázdát vágnak
a fa kerUletének felén, harmadán végig. A metszés nyomán megindu I a fa nedvének szivárgása,
melyet az alája
tett csészében fognak fel. A tejnedv kiszivárgása kb. egy
óráig tart el, mert a nedv fe Iszinén vékony hártyává szilárdu 1. Másnap a barázdát néhány mi Uiméterre I tovább
ke II szé lesiteni. Ezt addig ismét tik, mig a kéregnek megcsapolásra kiszemelt környéke ki nem merul. Ezután a fa
másik kéregrészét veszik sorra. A megcsapolt terUletek begyógyulása kb. 3 évig tart. Csak ezután kerUlhet sor ujabb
cscpo lésro , Figyeltessuk meg a képen, hány bemetszetl barázdát láthatunk a megcsapoff kaucsukfán !

14. kép:

Ónércbányászat

Burmában (Tavoy).

A modern bányászati e Ijár6st látjuk, nagy nyomásu vizsugárral (vizágyu) mossák, :'porlasztják a vörösbarna szinU k6zetet,
a hatalmas oszlopok ónkő-kristályok.
Figyeltessuk meg a képen Hát s ó -1 n d i á n á I a külszini fejtésnek ezt a speciális módját! KerestessUk meg Burmát a térképen I Tavoy a Dél-
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és Kelet-Ázsia c. atlaszoldalon,
Burma déli részén feltUntetett magass6gi sz6m (2074) köze lében fekszik. EmeljUk ki H6tsó-lndia vezetőszerepét
az ónércterme lésben !
Mondj6k el a tanulók, amit az ónról hallottak vagy olvastak!

15. kép:

Teraszos rizsUltetvény.

A kép kitUnően érzéke Iteti a paraszti munk6t. A trópusi
égha j lati övben a vetés és arat6s ide je nincs évszakhoz
kötve , A képet mindegyik trópusi rizstermelő vidék tanit6s6n61 fe lhcsznölhctjuk.
Oe legcélravezetőbb
Indonéz i 6 n 6 I elemezni,
mive I ott uta I a tankönyv az évszakoktói fUggetlen földmUvelésre. FigyeltessUk meg a v6ltozatos képet nyujtó rizsteraszokat:
az egyik földön sz6ntják
az iszapos talajt (bivalyok huzz6k az ekét), jobbra el6rasztott parcelJ6k, majd rizspal6nt6k zöldellnek,
balra
m6r érnek a rizskal6szok! Arat6s előtt leengedik a földről a vizet. Hogyan? Ilyenkor a viz lefoly6s6t akad6lyozó alacsony g6takat helyenként megbontj6k. - IsmételjUk
a teraszos mUvelés fogalm6t, utaljunk a rizsmUvelés f6rads6gos munk61ataira 1

16. kép:

Jávai

vulk6nikus

vidék.

A sUrU növényzette I boritott zöldszinU t6jból élesen kiemelkedik a fUstölgő, kop6r tetejU vulk6ni kup, amely
egy régebbi, nagyobb kr6terben keletkezett.
A régi kr6ter fal6t m6r növényzet tckor]c,
BeszéljUk meg In do néz i 6 n 6 I a j6vai vulk6nikus t6j
jellegzetes von6sait a Tk. 31. képéről (Indonéz vulk6ni-

,.
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kus tój), majd Tazief szavaival
élve lia 100 vulkön hazójóban, a 35 ma is mUköd6 vulkön" közül tekintsUnk meg
egyet köze lebbrdl eképen!
Figye ItessUk meg, hogy a fUstölg6 vulkönl kup egy régebbi nagyobb kröterben
keletkezett! Mutassuk be a régebbi, elpusztult hegycsucs gyUrU
alaku, meredekfalu söncclt , az ujabb vulköni kup es6'barözdöltc
lejt6it I - Indokol jók a tanulók a növényzet gyors
térhódit6sót a vulkönlkus
tójon, az oldalén
lótható "bcréz.dék" oköt l (Sok csapadék 1)
17. kép:

Kókuszpólma-Ultetvény

Indonézióban.

IsmételjUk Indonézia
gazdasógi életének tanitósakor a
kép vetitésekor az Ultetvényes gazdólkodós fogalmót, melyet a kép kitUn6en szem1éltet! Szinte megszómlólhatatlan
- a sok pólmafa. ElevenitsUk fel e növényr61 az él6vilógban
tanu Itakat !
18. kép:

A Gangesz

órad~sa nyóri monszun idején.

A kép tengerré vóltozott tójat óbrózol. Az értéren jól kirajzolódik a folyó eredeti kanyargós medre. Miért kanyarog a folyó? (Siksóg, kis munkaer6, a hordalékból épit.)
Hcsznö ljuk fe I a képet E 16 -1 n dia
ter m ész et i a d ott sógainól
az éghajlat és a vlzjörés összefUggéseinek megvilógitósóra!
Indokoltassuk a tanu lókkal, miért nyóron pusztit az érviz Indióban? Olvastassuk fel a tonkönyvbdl: liA
Gangesz clföldjén
egyetlen nap alatt annyi csapadék eshet,
mint nólunk egész évben" I Mennyi az? Allapittassuk meg,
hol kanyarog a folyó téli monszun idején? Mekkoróra duz-
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zadt az es8zések
az órviz?

19. kép:

Önt~zés

nyomón,

mi Iyen pusztitóst

okozhat

a Dekkónon.

A kép 8si öntözésl módot mutat be. Az egyszerU kutat,
(amely a mi gémeskutunkhoz hason lit) a rudon ólló ember' muk<:Sdteti. Ide-oda jórkól a rudon. Lóbónak hlmböló mozgósóval biztositja a pólmahóncsból készitett kosör
lemerulését és felemelkedését.
A m6sik ember a felhuzott vizet pólmakéregb81 készitett vi~lvezet8
csatornóba
önrl , Az ~nt~z8vizet mesterségesen létesitett medencéb81 emelik ki, amelyben a nyóri monszun idején lehullott
csapadékot töroljdk , - A kép alatti térképvózlat bemutatja a szóraz Dekkón-fennsikon
kiépitett vizgyUjt8medencék
rendszerét. A vona las mérték segitségéve I mególlapit~ató
egy-egy medence nagysóga.
Mutassuk be India
gazdasógi
tessUk meg, hogy milyen a képen
széroz évszakban ?
a)

Mi tükrözl a szórazsógot?
növényzet nem lótható •)

b)

Mi utal a meleg éghajlatra?
gozó emberek b8rszine.)

é leténé
I! Figyellótható tój arculata a

(A pö lmökon klvll l més

(A felhdtlen

ég, a dol-

Beszéljük ,meg, hogyan töro ljék és hogyan vezetik a f~ldekre a vizetl Mutassuk ró az öntözés elmaradott voltPra: két ember rnunköjörc van szUkség, mig egy-egy vödör-
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nyi viz a favályuba jut! Ezek az emberek
napnyugtáig dolgoznak.

napkeltét81

E kép a 18. sz. alatti ellentéte.
Ott árviz van, itt
szárazság, ezért öntözni kell. A hatalmas Indiában
nagyok az ellentétek a természetben és a társada lomban is.
20. kép:

Iskola a szabadban

(Uj-Delhi).

Az egyszerU táblán magyarázó
tanitót földön ulve hallgatják a gyerekek és a feln6tt tanitványck.
A tUz8 napsugarak miatt többnyire turbánt vise Inek. '
A képet annak a bizonyitására szemléltessUk, hogy Indiában
fontos feladatnak tekintik az irástudatlanság
felszámolását,
annak ellnére, hogy rengeteg nehézséget ke II leküzdenlük l Hiszen még a f8városban sincs
elég iskola, tanterem, ezért kényszerUInek a szabadba.
Figye íressuk meg a tanu lók öltözékét: a vi lágos szinU
ingkabátot és a turbánt ! Mindkett8 je lIegzetes ruhadarab
Indiában. A tanitó az inget már az· európaiakhoz hasonlóan viseli.
HozzáfUzhetjUk Douglas, a hires angol regényiró szavait: liA hindu irástudatlanság
birálói ne felejtsék el,r
hogy azért az ango I ura lom a fe le 18s. A muIt század
elején még minden indiai faluban volt iskola. II Hivatkozhatunk a 5. osztályos történelemkönyvre
is: IIAz
ókori India lakói irni és számolni is tudtak. II EmeljUk
ki, hogyagyarmattartók
érdeke volt a nép mUveltségének fenntartása!
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21. kép:

Indiai épitészet.

A kép bemutatja az indiai templomok, helyesebben templomv6rosok jellegzetes gulaaraku kaputornyainak egyikét.
"Ezek egym6s fölé emelt p6rk6nyokból, emeletekb81 611nak és az egész felUletet szoboralakok és ékitmények zsufolt sokas6ga borit ja. Szinte nyUzsög, mozog a sok kifaragott, kigyózó alakzat,
az élet mindent betölt8 mozg6s6t célozva. II Igy ir Baktay Ervin, a hindu mUvészet e
jellegzetes alkot6s6ról. A szoboralakok a hindu történelem és hagyom6ny 8rzo..
Felhaszn61ható e kép Ázsia
dia
tanit6s6n61 is.

22. kép:

lakoss6g6n61

és

In.-

Indiai acélmU.

India legnagyobb acélmUvét, a TATA MUveket mutatja be.
EI8térben a Damodar-folyó,
melynek partj6n
hinduk 611nak. Az 8si öltözetU hindu n8 régi szekéshoz hiven a
terhet a fején viszi. Öltözéke jellegzetes: sz6rit hord.
A hindu n61< ezt még napjainkban is sok helyen viselik.
A sz6ri kb. 5-6 méter hosszu fehér vagy szines anyagból
lev6gott, mUvészi redőkben a test köré csavart öltözék,
amelynek végét a fejen 6tvetve viselik. A m6sik két
a lak - öltözetének tanus6ga szerint - m6r a modern lndi6t je Iképezi.
Bizonyitsuk e kép szem léltetéséve I India
nehézipar6nak fejl8dését! ÉrtessUk meg, hogy miért telepitették
viz mellé a koh6szatot? (vizigényes ipar6g). Figyeltes-

16

suk meg, hogy milyen öltözéke van a hindu n&nek? Hogyan
viszi a terhet? Füzzük hozzá, hogya karján látható ékszerek is jelJegzetesek.
Az indiai n61< általában sokféle ékszert
hordonck, a szegényebbeké ezüstből, a gazdagoké aranyból
készUlt.
23. kép:

Bazár Indiában.

A kép megvilágitja a keleti városok egyik jellegzetességét,
abazárt , aho I a keresked61< utcánként csoportosu Inak. A
szépen kiépitett árkádos bazárban textilUzletek sora látható. Sokféle szines, mintás ruhanemUt (f~leg selymet) árusitanak • Az indiai n61< pl. nagyon kedve lik a tarka, b& szoknyákat. Ilyet hord abazárban
nézeget& asszony: is. A szoknya felett térdigér&, hosszuujjú bluzt visel. Ez az öltözködési méd is általános Indiában. A sétáló férfiak bokában ösz szeszüküld, fehér nadrágot és hosszuujjas ingkabátot hordanak.
Az ilyen nadrágot Indiában pajdzsámának nevezik.
Mutassuk be. e képen az i n dia i nép
éle t mó d j á t I Figye ItessUk meg abazárt , a. ruhakeresked&k szines ár.uit, az
indiai emberek öltözékét!
IsmertessUk a pizsama származását:
az angolok a pajdzsáma és a hozzátartozó könnyU kabát vise letét átvett'k.
- Utal junk arra, hogy hazánk is exportál
Indiának texti lanyagokat, ezek a megrende 1&igénye szerint
mindig igen szines mintával készU Inek.
24. kép:

Indiai kisváros Uzletsora.

A kisvöros szük utcöjét egyemeletes házak szegélyezik. Alul
vannak az utcára nyiló Uzletek, az emeleten laknak. A la-
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kások erké Iyesek. Az Uzletek ku lönböző cikkeket árusitanak. Az élelmiszert gyékénnyel óvják a napfény tóI. A
por és a rovarok belephetik az árut. A vásárlók a tUző
napsugarak miatt többnyire feh~r szinU ruhát hordanak.
Hasonlitsuk össze a képet a 23. sz. diapozitivvel ! Milyen vonások mutatják, hogy az indiai kisvárosban e Imaradottabb a kereskedelem,
mint a megismert bazárban ?
(KözvetlenUI az utcára nyiló Uzletek, a higiénia hiánya,
az egész környezet szegényes, régimódi.)
Ezután figye ItessUk meg az árusi tás legegyszerUbb
máját a Tk. 36. képén (Utcai árus Indiában)!

for-

A 23., 24. diapozitivekkel
és a Tk. 36. képével rámut-athatunk a ke leti kereskede lem egyik jellemző vonására, az alkudozásra.
A keresked6'k e Ivből többet
kérnek portékájukért,
mint amennyit az ér. Ezért a
vevők mindig hosszan alkudoznak.
25. kép:

Indiai nagyváros:

Bombay.

A kép európai je IlegU be Ivárost ábrázo 1, szé les utakka 1, tágas térre I, magas pa lotákka I, Uzletházakka I•
Nagy a forgalom: több vi liamos, eme letes autóbuszok,
sok gépkocsi halad az utcán. A lakosság a forró éghajlat miatt fehér ruhát hord.
Kérdezzük meg a kép megfigyeltetése
közben, hogy az
európai je lIegU városrészt kik és mikor épitették?
(Angol gyarmatositás.)
EmlékeztessUk a tanu lókat London
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emeletes autóbuszaira ! (6. osztályos tankönyv) Figyeltessuk meg a térképen Bobay fekvését, állapittassuk
meg,
hogy miért fe j lesz tették az ango lok ezt a várost? (A keresked6'k városa volt I kiköt8jében bonyolódott le az angolindiai kereskede lern jó része.)
26. kép:

Nomád állattenyésztés

Anatóliában.

A képen a gyér növényzetU hegység lábánál ritkafUvU
sztyepp terUI el. A sztyeppet átszel8 sekélyvizU patak
mentén állatokat legeltetnek.
$zemléltessuk a képet N y u gat - Áz s i á n á I! Kerestessuk meg a térképen Anatóliát!
(Az Appennin- és Balkán
félsziget térképoldalán
van kiirva.) A kép alapján mondják ela tanu lók, hogy mi Iyen e be Is8 zárt fennsik éghajlata! A kép megbeszélésénél
tárjuk fel az összefUggést
az éghajlat-vizrajz,
természetes növényzet és a gazdasági
élet között! FigyeltessUk meg a hegység kopár foltjait, a
gyérfUvU sztyeppet, aho I még a juhok táp lá léköt is csak
vizfolyás kezelében lehet biztositani!
Mi bizonyit ja a képen látható patak sekélységét?
(A medrében j6ró állOtok
lába alig merül vizbe.)
27. kép:

Ola jkut Arábiában.

Bemutatja,
hogya kietlen sivatagban is tért hódit a bányászat, mert értékes anyagokat takar a homoktenger •
Figye ltessük meg Nyugat-Ázsiáná 1, a napfényt81 izzó sivatagi homokon álló k80lajfurótornyot!
Olvastassuk le az
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otlcszrdl, hogy Aróbia k&>lajkutjai hol fekszenek! Utaljunk rö , hogy az ujabb oözlsok az olajkutak kezelében
keletkeznek I Az ivóvize lIótóst igen nehezen és költségesen lehet csak megoldani. Vilógitsuk meg az arab dolgozók mostoha munkakörUlményeit,
(forrósóg, szórazsóg, elzórts6g) az alacsony munkabért , me Iynek következtében
a tó'kések (amerikai, angol, francia, holland) busés jövede le mre tesznek szert J .
28. kép:

Abodan olajkikötője

(Kuwait).

A kép a kikötőben összefutó k&>lajvezetékek
ls egy hatalmastankhajót
mutat be.

tömegét

A kép megfigyeltetése
kozben bizonyitsuk a Tk. fUggelékének termelési adataival,
hogy Nyugat-Ázsia
k&>lajtermelő orszógai között a kis Kuwait óll az élen I Majd
a Tk. 43. óbrója alapjón (Nyugat-Ázsia
kőolajmezői és
k&>lajvezeték-hólózata)
a kuwaiti olajat szóllitó tankhajót kisérjUk el a térképen tovóbbi ut jón Európa felé!
29. kép:

Dato Iyapól mók Irakban.

A képen a Föld legnagyobb datolyatermelő
vidékét lótjuk a Tigris és Eufrótesz összefolyósónak vidékén. Mon-djók el a tanulók, amit az élővilógban e pólmóról tanultak! FigyeltessUk meg a pólma sudör , pikkelyes törzsét
(a pikkelyek a lehullott levelek maradvónyai),
csomóban ólló /Jagy levélkoronójót,
csoportos termését}! A lótottak az Ultetvényes gazdólkodóst idézik. Hasonlitsuk
össze a 17. sz. diapozitivveli
(Mindkettő monokultura.)
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30.

kép:

A medinai

mecset.

A medinai kupolás mohamedán mecset négyszögletes udvarát látjuk, melyet oszlopos árkádok vesznek körul. A mecset mellett minaret áll. Az udvaron az "igazhiv6'k" keletre fordulva, mezitláb végzik imájukat.
Nyugat-Ázsiánál
mutassuk be a képet a Tk. 45. képéhez
kapcso Itan (Mekka)! Az isz lám je lIegzetes épUleteit a kupola és a boltiv alkalmazása je Ilemzi. A mohamedánok vallásos gyakorlatukat
térdre eresz kedve végzik. Mekka felé
fordulva mondják el a kötelező imát, cipőiket a szent helyen lehuzzák.
A F RI KA

31.

kép:

Homoksivatag

(Szahara) .

A napfényben izzó, vörösess6rga homokdUnék végtelen sorát, előtér~en a dUnék hullámos felszinét alkotó homokfod •..
rokat mutat a kép.
Afrika fe Iszinénél figye ItessUk meg a homok szinét, a dUnék alakját, a homokfodrokat! Állapitsák meg a tanulók a
dUnék alakjából,
honnan fuj a képen az uralkodó szél?
(A dUne az uralkodó szél felé lankás, a széltől elfordult
oldalán karélyos kivágásu, erre meredeken lejt.) NézessUk
meg az atlaszban - a homoksivatag jele alapján - hol milyen a Szahara felszine ! Füzzük hozzá, hogyaSzahara
25-30%-át borit ja homok 1 A dia elemzésével párhuzamosan
beszé Ihető meg a Tk. 48. képe.
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Afrika éghajlat6n61,
az aprózód6s okainak kifejtésénél figyeltessUk meg a diaképen a felhétlen égboltot, a napfényben izzó homokot, a kietlen kop6rs6got! Mindezek
alapj6n értessuk meg, hogy a ~agy napi h8ingadoz6s oka
a felh8tlenség,
a csapadékhi6ny következménye a növénytakaró hi6nya! Ezut6n szemléltessuk a 32. képen és a Tk.
50. képén, hogyan alakulnak a Szehere szikl6i k8-, majd
homoksivatagg6 !
32. kép:

$ziklasivatag.

Bemutatja aszik lahegy összerepedezett , pusztu ló form6it,
a hegy 16b6n61 asziklatörmelék
halmaz6t, a k8sivatagot.
Afrika felszinénél figyeltessuk meg a sziklahegy kietlenségét, a k8törme lék j6rhatat lans6g6t! Uta Ijunk arra, hogy a
sziklasivatag tipikus t6j! Olvastassuk le a térképről a Szcihara hegységeinek nevét (rloggar, Tibesti , Atlasz dé li része)! KözöljUk, hogy c.:e hegységek körul vannak olyan sivatagok, ami Iyet a kép mutat!
Afrika éghajlat6n6I figyeltessUk meg a sziklahegy pusztuló
form6it, az összerepedezett , leom lófé Iben lév8 ki611ó szik16kat, amelyek legördUlve a hegy 16b6n61 e lterüld törmelékhalmazokat alkotj6k!
33. kép:

06zis

az Atlasz

16b6n61 (EI-Oued).

Az Atlasz-hegység
$zahar6ra néz8 kop6r lejt8inél fekv8
EI-Oued o6zist 16tjuk, amely az atlaszban kiirt Touggourto6zistól ke letre, A I"géri6ban fekszik. L6tható, hogyan ve-

22

zetik szét a vizet a környező homoksivatagban a pólmakertekig a pólmasorok között. Az előtérben ólló épUlet
vége ajtó- és ablaknélkUli,
hogya homok be ne hatolhasson a belső helyiségekbe.
Az épUlet hosszu fala pórhuzamos az uralkodó szélirónnyal.
Az észak-keleti
széltől az erre merőlegesen te lepi tett datolyapólma sorok védik. Az oózislakók fehér, köpenyszerU ruhadarabba bur kolódznak, ame ly nemcsak a napfény, hanem a forró szelek szóritó hatósa e llen is véd.
MegbeszélhetjUk e képet Afrika
természeti
adotts ó g ain a k bór me I y i kór ó jón,
vagy A fr i kom e zőgazdasógónól.
Tendesos elemzését a Tk. "Oózisok a slvctcqbon'' c. kiegészitő részéhez és a Tk. 8. szines képéhez csatolni.
Figye ItessUk meg, hogy a $zaharóban csak ott 'van é let,
ahol vizet hoznak a felszinre, a pólmaligetek kiterjedése elórulja merre és meddig vezetik el a csatornókon az
öntözővizet ! HelyezzUk el a térképen az EI-Oued-oózist.
Állapitsók meg a tanulók a képről, merre van az északi
iróny! (Atlasz-hg.)
Milyen szél uralkodik a Szchcrében ?
(Tk. 51. öbro). Merről fu j a szé I a képen? Hogyan védik
meg az észak-keleti
széltől a pólmasorok az épUletet? Miért helyezték a bejóratot a belső oldalra, tóvol
az épUlet kulső végétől? Állapitsók meg az órnyékból,
me Iyik napszakban készU It a fe Ivéte I! (A nyugatra mutató és igen hosszu órnyékok bizonyit jók, hogy reggel van).
ÉrtessUk meg, hogy a sivatag lakók öltözéke miért célszerU!

23

34. kép:

Fö Idgázfe Ido Igozó Uzem a Szaharában.

Bizonyit ja, hogy a Szchcröbon
nyorn6n tért hódit az ipar.

a bányakincsek

feltárása

Afrika iparánál figyeltessUk meg a földgáz szállitását a
fe Idolgozó Uzembe, a vegyipari Uzem sivár környezetét,
az iparfejlesztés nehézségeit: a viz biztositását,
a dolgozók élelmiszerrel,
iparcikkel való ellátását.
FUzzuk
hozzá, hogya Szaharában az alacsony páratartalom miatt
(az emberi test sokat p6rologtat) a dolgozóknak teljes munkaképességUk megtartásához napi 4 liter vizre van szukségUk I A cs8vezetéken
lépkedd arab a szervezetét a tUz8
naptól, forró szélt81 - tehát a kiszáradástói - teveszőrből
készült hőszigetelő burnusszal védi,
:melyből csak az arca látszik ki. Keressenek a tanulók magyarázatot arra,
miért hord még kabátot is? Az árnyék szerint lehet
kora
reggel, amikor a Szahara levegője még hideg, hiszen éjjel fagypont alá is sUllyedhet a hőmérséklet.
35. kép:

Ősi öntözőmU (soklje]'.

A képen az ősi vizikereket a teve körbe járva forgatja,
ezálta I az előtérben látható végte len láncra szere It korsó felemeli a vizet a csatornába.
ElemezzUk a képet Egyiptomnál
a Tk. 64. képével
egyUtt I FigyeltessUk meg, hogya teve által forgatott
vizszintes kerék szi lárd helyzetét azzal is biztositották,
hogy hozzáerősitették
a két osz lopon átfektetett
fatörzshöz ! A vizszintes kerék forgatja a vizbe sUllyesztett ki-
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sebb fogaskereket , ennek nyomán eme Ikedik fe I a korsókban a viz. Áll itsuk szembe az öntözött terU let Ude zö ld
szinét a háttérben emelked8 hegy kopárságával !
36. kép:

Vizduzzasztó

Marokkóban

(lm-Fou)',

Sivár környezetben áll a duzzasztó gátja, mögötte felduzzasztott mesterséges tó terpeszkedik,
balra kisméretU
er8mU, jobbra település látható. (Im-Fou az ország délkeleti részén, az Atlasz-hegységben
fekszik.)
Mutassuk be a képet A f ri ka mez 8 gaz das á g á n á I f
Induljunk ki a Tk. 51. ábrájának elemeztetéséb81:
Miért
ke II öntöz8vizr81 gondoskodni az Atlasz-hegység
országaiban? Térképmunkával állapittassuk
meg a csapadék menynyiségét! (A sivatag peremén és az Atlanti-óceán
partján
csak 250-500 mm az évi csapadékmennyiség.
A magasabb
hegyekben több. Ez is a téli id8szakban esik le.) Figyeltessuk meg, hogyan tUkrözi a kép Marokkó száraz éghajlatát? (Kopár hegyek, a vizpart gyéren teng8d8 növényzete.) Magyaráztassuk meg a tanulókkal,
hogyan létesitették a mesterséges tavat! Füzzük hozzá, hogy az At lesz
országai közu4 ma Marokkóban van a legtöbb vizer8mU!
37. kép:

A Nilus és az Atbara

folyók\összefolyása

A képen a Ni lus jobbpartján elterUI8 Atbara
Ni lus menti oázis is láthatók.

(Szudán).

város és a

Szemlé ltessük a képet Afrika
vizrajzáná
I a "Magyarázd meg P· cimU apróbetUs résszel kapcsolatban!
Vessuk
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egybe a képet a térképpel! FigyeltessUk meg, hogyan veszi fel a széles Nilus jóval keskenyebb jobboldali mellékfolyóját! Olvastassuk le a Tk.. 51. ábrájáról (Afrika csapadéktérképe)
mennyi az évi csapadékátlag
a két folyó
találkozásánál.
(O-250 mm.) E vidék csapadékátlaga
és a
két folyó vizb8ségének összehasonlítása
alapján indokoltassuk a tanulókkal,
miért a Nilus mentén mUvelík a földeket,
miért nem lehet öntözésre használni az Atbara vizét?

38. kép:

Nomád pásztorkodás a trópusi sztyeppén
és Kék-Nilus összefolyásának vidéke).

(Fehér •.

A képpel fátlan, trópusi sztyepp szemléltethet8,
ahol a
fUves növényzet is csak foltokban teng8dik. A pásztor
tevehátról 8rzi állatait.
VetitsUk Afrika
természetes
növényzeténé
I!
KerestessUk meg a térképen a Fehér- és Kék-Nilus találkozásának helyét! Mondassuk el a képrdl: Milyen itt
a vidék? Miért ilyen? Válaszoljanak
a tanulók a Tk. csapadéktérképér81!
A 250-500 mm-es évi csapadékmennyiség
és a 9 hónapig tartó száraz ldészck ,1 nem kedvez a növényi életnek. Melyik évszakbon látjuk e tájat? (A felh8tlen
ég, a gyér fu a száraz évszakot jelzi.)
Hozzuk kapcsolatba e képet A fr i ka me z 8 ga zdasá gáná 1, a Tk. 63. képének elemzésével!
Figyeltessuk meg a
nomád pásztorkodást Szudán száraz lejt8in! Indokoltassuk,
miért a teve a pásztor hátasá ilctc , miért fehér szi nU a
pásztor öltözéke?
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39.

kép:

FUves szavanna

zsiráfokkal.

Az erdővel boritott hegyek lábánál ligetes facsoportot,
előtérben magasfUvU szavannát látunk. Az elsárgult fu takar ja a zsiráfok lábát. Az égen fe Ih6'k gyU~lekeznek.
FigyeltessUk meg Afrika természetes
növényzeténé I a fUves szavanna jellemző vonásait, a száraz évszakra utaló fUtakarót ) Mit jelez az égbolt? Nemsokára megindul az esőzés, kizö ldül a táj. - Hasonlitsuk össze a képet
a Tk. 76. oldalának képével, amelyen dusabb rovo a szavanna!
40. kép:

Szavanna-tUz.

A száraz évszakban, a nagy hőségben" öngyulladás miatt
lángba borul a száraz fUtenger, de a lakosság is felgyujtja. Elemzését kapcsoljuk
a 39. sz. képhez) ÉrtessUk
meg, hogy amikor a száraz évszakban a fák lehullatják
lombjukat és a fufélék teljesen kiszáradnak,
egy égő ciga"rettavég azonnal lángba borithatja a szavannát. A pásztorok szándék~san is fe Igyujtják, mert a hamu sóit az eső a
talajba mossa. FigyeltessUk meg a lombtalan fákat, melyek
ugyan dacolnak a tUzzel, de leperzselt ágaik megfeketedve merednek az ég felé) KépzeltessUk el, hogy a gyorsan
ter jedő tUz e lől hogyan meneku Inek egymás me Ilett futva
a zsiráf, az antilop és az oroszlán)
41. kép:

Erdős szavanna

el efántokka 1.

A kép megbeszélését kap c so I juk a 39. sz. képhez!
FigyeltessUk meg a Tk. 54. és 51. ábráin, hogy CS sza-
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vanna<:Svben, ahol mindenUtt egyforma meleg van, hogyan
változik a csapadékmennyiség
az Egyenlit6'h<:sz viszonyitva!
Állapits6k meg a tanulók,. hogy hol alakul ki erdős szavanna, (a Tk. 54. ábrá ja ilyennek az 8serd8 peremét mutatja) hol borit ja Afrikát ligetes, fUves szavanna! ÉrtessUk
meg, hogy az eltér8 csapadékmennyiség
miatt a szavanna
több változatát különböztetjük
meg Afrikában! Hasonlitsuk
az erd8s szavanna fáinak magasságát az elefántokhoz!
Az
el8tér alacsonyabb fái és a háttérben álló magasabb növényzet a fokozatos átmenetet szemléltetik:
az 8serd8t81 a szavannáig. Indokolják,
miért ilyen k<:srnyezetben élnek legnagyobb számban az elefántok?
(K<:snnyebben járható, mint
az 8serd8, a növényzet
megfe le 18 táp lölékot
és buvóhe Iyet
biztosit. )
42. kép:

F<:sldimogyoró száritása

Szenegálban.

Bemutatja, hogya f<:sldimogyorót zsákokba helyezve teherautón szállitják a szérüre , ahol a szállitószalag
segitségével hatalmas heggyé halmozzák fel. ElemezzUk a képet
A fri k a me z8 gazd asá g á n á I! KerestessUk meg a térképen Szenegált, aho I a fe Ivéte I készU It! Figye Itessuk meg,
hogyan szállÚják a leszUretelt mogyorót és hogyan száritják
a trópusi országokban I Miért nem ke II az esd e llen védeni?
Válaszo Ijanak a tanu lók a Tk. csapadéktérképér81!
Füzzük
hozzá, hogy a sivatag peremén fekvő ország kb. 8 hónapig
teljesen fe lhétlen,' kevés csapadéka a nyári 4 hónap alatt
esik le! Becsüljék
meg a mogyoróhegy méreteit a tetejében
álló emberek mérete alapján I Indokol [ök , miért hordanak
sapkát a néger munkások? Kérdezzük meg, hogyan hasznositható a termése? (Export, olajUtés.)
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43. kép:

Gyapotszállitó

munkások Nigériában.

A mUutak hiánya miatt a gyapotbálákat
néger teherhordók
szállitják.
A hatalmas terhet a mezitlábas bérmunkások fejUkön viszik. A kép előterében botjára támaszkodva áll a
szalmakalapos munkavezető.
Engedélyt adott a pihenésre,
a bérmunkások közü I már többen letették a terhet.
Mutassuk be Afrika
mezőgazdaságánál
ezt az elmaradott szá Ilitási módot. Képze ItessUk el, hogy bár a gyapot
könnyü, de a nagy bá lákba prése It gyapottömegek szállítása
mégis nehéz és fárasztó munka Miért? (ut- és vizhiány ,
hőség.) A terhet nem szállitó (ezt a csucsos kalap bizonyitja) munkavezető gondoskodik arról, hogya földbirtokos érdekében gyorsan érjenek célhoz a teherhordó négerek.
Hozzuk kapcsolatba e képet a Tk. 62. képével!
szállítják a gyapotot a sivatagban?)
44. kép:

Angolai

(Hogyan

néger falu.

Bemutatja a falu keritéssel védett kunyhócsoportját , a veszsz6'ből font kerek néger kunyhókat, a lakásaik körül tevékenykedő embereket.
Figyeltessuk meg Afrika
lakosságáná
I a Tk. 60. képéhez (Néger telepUlés) kapcsoltan a néger falvak jellegzetes épitkezési módját, a vesszékbdl font kunyhökct , A kunyhó fa la sUrUn font vesszó'kből készU 1. A tető váza is vessző,
melyet szalmával fednek be. A házcsoportokat
kerítéssel védik a vadállatoktói,
fó'ként az oroszlánok miatt.
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A térképen kerestessUk meg a falu he Iyét: Ang"olát. Használjuk ki a politikai nevelés lehet<~ségét! Utaljunk a nép
szabadságkUzdelmeire
a portugál gyarmatositók ellen!
45. kép:

A Kongó sei lői Leopoldvi Ile (Kinshasa) alatt.

A kép kitUnően megvilágitja a sellő fogalmát, melyről
a Tk-ban történik emlités. Mi a sellő? Amikor az erősen lejtő, sziklás mederben vadul örvénylik a viz a kiálló sziklák körül ,
VetitsUk a képet Afrika
vizrajzánál
a Tk. 52.
képének megbeszélése után (Lépcsős táj a Kongó vizeséssei) ! KerestessUk meg a térképen Leopoldville (Kinshasa)
várostól délnyugatra fekvő Livingstone-zuhatagot,
melynek egyik jellegzetes részletét mutatja be a kép! FigyeltessUk meg a Kongó sziklás medrét, vizbőségét ! KépzeltessUk el, mi Iyen zajosan örvénylik a sziklák között rohanó viz! A folyó esésének szemléltetésére
használjuk fel a
következő adatokat: A Livingstone-zuhatag
380 km hosszu
(Szombathely-Debrecen
légvonalban)!
Ezen a szakaszon a
folyó 32 zuhatagot alkotva 269 méteres szintkUlönbséget
győz le. Még jobban megérthet jUk a Kongó nagy esését,
ha a Duna hazai szakaszához hasonlithatjuk.
Leolvashatjuk hazánk vizrajzi térképéről , hogyaDunának
Komárom
és Mohács között mindössze 19 méteres az esése. MegmérethetjUk a Duna-szakasz hosszát: kb. 310 km.
Hivjuk fel a tanulók figyelmét a folyami közlekedés ekedályaira (e vizeséssorozatot
két vasutvonal kerUli meg) és
a Kongó kihasználatlan
vizenergiájára,
melynek főoka a
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gyarmati mult! E két utóbbi megfigyelési szempont indokolja, hogya 45. sz. képet Afrika
iparónól
a kontinens hatalmas vizenergiakészletének
bizonyitós6ra és
Afrika
közlekedésének
tanitós6nól ismételten bemutassuk.
46. kép:

Vasut a trópusi őserd&en

Szemlélteti az őserdő szintjeit
tő vasuti hidat.

(Kongó: Majombé).

és az ótózott

talajon

veze-

Figyeltessuk meg Afrika
természetes
növényzeténél
a szinte óthatolhatatlannak
lótszó,buja,
örökzöld őserdőt, az őserdő II eme leteit" , az alacsonyabb bokrokat, fókat,a
középmagas r magas és óriósi fatörzsöket,
- az őserdő be Ise jének, mélyének sötétségét,
a növények törekvését a fény felé! Indokoltassuk -a képről: Miért él az óllatvi lóg és bizonyos növények is többnyire a fókon, i Iletve a vizekben?
Hol borit ja ilyen őserdő Afrikót? Kerestessuk meg az atlaszban a Kongói Köztórsasógot! Szem lé Itessuk isméte Iten A fr i ka k z I eke d é sén é I a természeti akadólyok megértése
cé Ijóból! Figye ltessük meg, hogy az őserdő ótózott, mocsaras
talajón hidon vezetik a vasutvonalat I
ö

47.

kép:

Mahagónifa
terUlet).

kidöntése,

A felső kép azt mutatja, hogya
ras tala jón faóllvónyzaton
óllnak
a mezitlóbas erdőmunkósok, akik
tóval vógott ék mentén lótható a

a fUrészUzem (Ubangi-Sóri

félhomólyos őserdő mocsa(kb. 1-2 m magassógban)
a fót kivógjók. Csak a balmahagónifa vörösbarna szi-
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ne, mert a fatörzset belepik a kuszó növények. Az alsó
kép az 8serd8 tisztásán telepUlt fUrészUzemet mutatja be.
FigyeltessUk meg a képen A fr i k a te r m é sz e tes növényzetéb81 az 8serd8 sokféle fája közul a mahagónifát !
Mi Iyen nehéz testi munkát végeznek a néger munkások,
amig baltájukkal a vastag törzset kivágják! Miért dolgoznak állványon?
Indokoljuk a mocsaras tolcjjcl , rovarvilággal! Miért csak a vágás nyomán tUnik el8 a fa szine? Indokoljuk a növényzet bujaságával,
gyors terjeszkedésévei.
Hová szállitják a kidöntött fát? Mondassuk el a képrdl I
Jól látható,
hogy a fUrészUzem az 8serd8 tisztásán létesUlt. Itt már II nappali világitás" von , Hivjuk fel a figyelmet a gépi fUrészre, a fekv8 fatörzsek méretére , me Iyek
kb. az emberek derekáig érnek! Képze ItessUk el, hogy ha
mi egy ilyen fatörzsön meg akarnánk pihenni, fel kellene
rá kapaszkodni,
- a mi erdeinkben a kivágott törzsekre
II Le"-uIUnk
tizóraizni.
Ez a fUrészUzem a Chcrl-folye eredeténé I van.

48. kép:

Katangai

rézbánya

(Kongó).

A kép lépcsőzetes bányate lepet ábrázo 1. E18térben a fe 1tárás, amelyben összegyUlt a bányaviz. A háttérben álló
ércdusitó körUI porfelh8 száll a magasba.
VetitsUk a képet Af ri kai
par á n á 1, Katanga gazdag
bányavidékének
tanitásánál!
FigyeltessUk meg a képen,
hogy e terUleten a kUlszini fejtés mellett a föld mélyén
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is folyik a rézbányászat!
Mondassuk el a tanulókkal,
mi
bizonyit ja a képen a munkát? (A mély feltárás - a mélységb81 felszivattyuzott
bányaviz,
- a mUköd8 ércdusitó.)
EmeIjUk ki, hogy a gyarmatositó érdekbél létesitette Katangában a dusitókat, érckohókat,
mivel a tiszta fém elszállitása jóval olcsóbb volt a rézérc szállitásánál!
HozzáfUzhetjUk, hogya Föld legértékesebb rézérce Belgium
birtokában volt, hiszen Katangában 7-12%-os az érc fémtartalma! (USA, Chi le rézérceinek
fémtartalma csak 5-2%).
49. kép:

Tanganyika-tó

környéke.

Figyeltessuk meg a képen - Afrika
vizrajzáná
I a Föld második legmélyebb tavát, amelynek szépségét a
háttérben látható és magasba sz6'k8 meredek, sziklás partvonal emeli. Mondassuk el a tanulókkal a kép szemlélése
közben a tó kialaku lásának fo Iyamatát, olvastassuk ela
fUggelékb81 méreteit!
50. kép:

Etióp-magasföld.

Bemutatja a magasföld táb lás felépitését,
megéb81 álló tá jat •

a hegyormok tö-

BeszéljUk meg a kép segitségével Afrika
felszinénél
a kontinens fe Iszinének táb lás szerkezetét,
az Etióp-magasföld jellegzetes vonásait! Irányitsuk a figyelmet a tengeri
üledékek vizszintes rétegez8désére,
(homok, agyagpala és
mészk8rétegek)!
KépzeltessUk el, hogya rétegek valamikor
siktérszintet alkottak,
majd a kés6'bbi id6'k folyamán az Etiópmagasföldet középen átszel8 vet8dés daraboita fel a tájat!
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