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Évszakok, éjszakák és nappalok 

A Föld ellipszis alakú pályán kering a Nap körül. A keringési pályasík (eklipitika) és a földi 

Egyenlítő síkja által bezárt szög 23,5°. Ezt nevezzük az ekliptika ferdeségének. A Nap körüli 

keringés és a forgástengely ferdesége miatt ugyanazon szélességi kör mentén a napsugarak 

hajlásszöge nem ugyanolyan minden nap, változik az év során, és ennek következtében 

váltakoznak az évszakok. 

 

A demonstráláshoz szükséges eszközök: 

1. Egy helyes dőlésszöggel rendelkező földgömb. 

2. Egy kerekekkel rendelkező kis asztal. 

3. A tanterem közepén egy asztalra helyezett lámpa (lehet például egy írásvetítő), ami úgy 

forgatható, hogy mindig a Földet világítsa meg, és fókusza a Földdel egy magasságban legyen. 

Érdemes elsötétíteni az osztálytermet. Ha bekapcsoljuk a fényforrást, láthatjuk, hogy mindig 

csak a Föld egyik oldala lesz megvilágítva. Ezen az oldalon lesz nappal, a másikon pedig éjszaka. 

A forgástengely ferdesége miatt a Nap valamikor az északi félteket világítja meg jobban, 

ilyenkor ott van nyár, s egyúttal a déli félteket kevésbé, ekkor köszönt be ott a tél. Érdemes 

ellenőrizni egy merőlegesen odahelyezett kis fapálcikával, fogpiszkálóval az árnyék hosszát a 

Föld különböző pontjain. Amikor a két félteke ugyanazt a megvilágítást kapja, akkor köszönt be 
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hozzánk az ősz, délre pedig a tavasz. Ezzel a játékkal ellenőrizhetjük milyen napsugárzásbeli 

különbségek vannak a Föld eltérő pontjain az év egyes napjain és napszakában. 

 

Napóra 

A napóra elkészítéséhez egy fa táblára, egy A3-as papírra és egy kb. 5cm hosszú botra (például 

egy ceruzára) van csupán szükségünk. A függőlegesen elhelyezett botot gnómonnak nevezik, 

ami görögül botot jelent. Napsütötte helyre tesszük a táblát és minden félórában bejelöljük a 

bot árnyékának csúcsát a nap folyamán. Dél körül érdemes gyakrabban megtennünk ezt. 

Ajánlatos minden jelölésnél felírni a pontos időpontot is, és természetesen ne mozdítsuk el a 

helyéről a táblát. Az árnyék változásából láthatjuk, hogyan változott a Nap látszólagos 

helyzete. Összekötve a pontokat egy hiperbolát kapunk. Amikor az árnyék a legrövidebb, akkor 

volt legmagasabban a Nap. Vajon pontosan délben volt ez? Ha nem, miért nem? 

 

 

Napóra Brazíliában 

A Földről nézve úgy tűnik, hogy a Nap is elmozdul. Hagyjuk a helyén egy héten keresztül a 

gnómont! Ismételjük meg a korábbi tevékenységet, rajzoljuk újra a pontokat összekötő 

vonalakat is! Látni fogjuk, hogy egy hasonló vonalat kapunk, azonban nem lesz pontosan 

egyvonalban az előző hiperbolával. Ez jelzi, hogy a Nap helyzete is megváltozott. 
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Észak és dél meghatározása 

Az észak-dél irány meghatározása azért is fontos, hogy napóránk minél pontosabb legyen. Egy 

gnómon köré koncentrikus kört rajzolunk úgy, hogy annak talppontja legyen a kör 

középpontja. Ha igazán pontos eredményt szeretenénk kapni, akkor több kört is rajzolunk és 

mindegyiken elvégezzük a műveletet. Az árnyékvető álljon pontosan merőlegesen, és a Nap 

járását követve délelőtt és délután is jelöljük meg a körívnek azon pontjait, ahol az árnyék 

vége éppen a köríven van. A köríven lévő két jelölést össszekötjük és a szakaszt megfelezzük. A 

szakasz felezőpontja és a gnómon talppontja között húzott egyenes jelöli ki az észak-dél vonal 

irányát. 

 

A Hold fázisai 

A Holdnak nincsen saját fénye, a Nap fényét veri vissza. A Földet 29,53 naponként kerüli meg, 

és mivel keringése során félgömbjének felénk forduló megvilágított aránya folyamatosan 

változik, ez holdfázisokat okoz. 

 

Álljunk egy fényforrás elé kinyújtott kezünkben egy gömbbel vagy egy szivacslabdával. Nagyon 

lassan forduljunk meg a tengelyünk körül és figyeljük meg milyen árnyakat vet a fény a 

labdára. A fényforrás a Nap, mi vagyunk a Föld és a kezünkben tartott gömb a Hold. 

Újhold idején nem látjuk a Holdat, mert ekkor megvilágított félgömbje éppen a Földdel 

ellentétes oldalon helyezkedik el. Aztán idővel egyre többet látunk belőle a Föld körüli 

keringése miatt. Teliholdnál teljes megvilágított félgömbje a Föld felé fordul, majd elkezd 

fogyni és 29,53 nap múlva ismét újhold következik be. Az újhold vékony sarlója és a fogyó Hold 

képe csak abban különbözik, hogy domborodásuk ellenkező irányba mutat. Az északi féltekén 

az első negyed mindig jobbra néz a domború oldalával, mint egy D betű, azaz dagad, duzzad. 

Az utolsó negyed pedig éppen ellentétes irányba tekint, mint egy C betű, innen könnyű 

megjegyezni, hogy ekkor csökken. Vigyázat, ez a szabály csak az északi féltekén alkalmazható! 
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A gravitációs erő 

 

Gravitációs kút 

Készítsünk gravitációs kutat! Egy hullahopp karikára feszítsünk ki egy rugalmas szövetet, és a 

közepére helyezzünk egy nehéz tárgyat, például egy ólomgolyót. Kevésbé látványos, azonban 

ugyanúgy alkalmas demonstrációra ha egy edényre feszítünk ki folpackot és annak közepére 

helyezünk egy nehéz tárgyat. A gravitációs kút a gravitációs erő húzó hatása, amelyet a nagy 

test a térben gyakorol. Minél nagyobb a test (nagyobb a tömeg), annál erősebb a gravitációs 

ereje, és annál mélyebb gravitációs kúttal rendelkezik. Például a Nap gravitációs kútja 

hatalmas (mély), míg az aszteroidák és a kisholdak kisebb (sekélyebb) gravitációs kutakkal 

rendelkeznek. Pénzérmét, kis ólom golyókat indítsunk útjukra a pálya széléről és nézzük meg, 

hogyan viselkednek! 

 


