Afrika helyzete, felszíne, tájai
Igaz vagy hamis? A feladatot az atlasz segítségével oldják meg a tanulók.
1. Afrika a Föld 3. legnagyobb területű kontinense.
2. Afrika kisebb része a keleti, nagyobb része a nyugati félgömbre esik.
3. Afrika nagyjából közepén halad át az Egyenlítő.
4. Nyugati partjai mentén található Madagaszkár szigete.
5. A kontinens északon sokkal szélesebb, így területének nagyobb része az északi
félgömbre esik.
+Tudunk még olyan kontinenst mondani, amelyik az északi és a déli, illetve a nyugati és
keleti félgömbre is kiterjed?

Házi feladat: Afrika „legek” gyűjtése
1. Afrika legmagasabb pontja:
2. Afrika legnagyobb szigete:
3. Afrika legnagyobb félszigete:
4. A Föld legnagyobb sivatagja:
5. A Föld 3. legnagyobb tava:
6. A Föld 2. legmélyebb tava:
7. A Föld 2. leghosszabb folyója:
8. A Föld 2. legbővizűbb folyója:
9. A Föld 2. legnagyobb szintkülönbségű vízesése:
10. A Föld legbővizűbb vízesése:
11. Afrika legnépesebb városa:
Forrás: http://caesarom.com/?modul=oldal&tartalom=371824&

Megoldások
Igaz vagy Hamis?

I, H, I, H, I

Afrika legmagasabb pontja: Kibo, Kilimandzsáró, Tanzánia (5895m) (V23)
Afrika legnagyobb szigete: Madagaszkár (Grönland, Új-Guinea, Borneó után a 4.)
Legnagyobb félszigete: Szomáli-félsziget (V4 Arab, Hindusztáni, Indokínai után)
A Föld legnagyobb sivatagja: Szahara
A Föld 3. legnagyobb tava: Viktória-tó (Kaszpi-tenger, Felső-tó)
A Föld 2. legmélyebb tava: Tanganyika-tó
A Föld 2. leghosszabb folyója: Nílus, 6484 km (Amazonas 6516 km)
A Föld 2. legbővizűbb folyója: Kongó (Amazonas után)
A Föld 2. legnagyobb szintkülönbségű vízesése: Tugela D-afrikai Közt. (Angel után)
A Föld legbővizűbb vízesése: Livingston-vízesés, Kongó folyó, Kongói Dem. Közt.
Afrika legnépesebb városa, V6: Kairó, Egyiptom (elővárosokkal több, mint 13 m fő, nélküle
kb. 6,5 m fő előtte: Mexikóváros, New York, Sao Paulo, Los Angeles, Sanghai)
Forrás: http://caesarom.com/?modul=oldal&tartalom=371824&

Melyik afrikai tájhoz tartozhat a képeslap! Helyezzétek el a térképen!
Kedves Anna!
Itt járunk Északkelet-Afrika hatalmas
bazaltfennsíkján, ahol még találunk
olyan vulkánokat, amelyek
napjainkban is működnek.
A magasabbra emelkedő területekről
igazán szép a kilátás a tágas
medencékre.
Képzeld, ezen a tájon ered a Nílus
egyik forrásága is, a Kék-Nílus.
Ezt egyszer neked is látnod kell!
Üdvözöl: Peti

Kedves Gréti!
Hihetetlenül szép tájon járunk, az
Afrikai-árokrendszer két ága közötti
magasföldön, a Viktória-tó partján.
Képzeld az árokrendszer törésvonalai
mentén keletkező vulkánok közül az
egyiket magyar felfedezőjéről Telekivulkánnak nevezik. A következő héten
mi is meglátogatjuk, a már kialudt
vulkánt.
Üdvözöl: Dávid

Vörös-tenger

Kedves Rebeka!
Afrika déli részén járunk, hatalmas
lépcsőzetes felföldi tájon, melyet
DK-K-i irányban félkörívben,
hegységek vesznek körül. Ezek
közül a legmagasabbra a Sárkányhegység emelkedik. A legdélebbi
tengerparti sávot Fokföldnek
nevezik, ahol kellemes mediterrán
klíma uralkodik.
Üdvözöl: Botond

Kedves Adél!
Lenyűgöző, kétarcú világ a DélAfrikában található száraz
medence területe. Azokban az
években, amikor minden jól
alakul, tehát jön az eső,
robbanásszerűen életre kel az
egyébként kopár vidék. Ha
viszont nem érkezik csapadék,
földi pokollá változik. Északi
részét egy hatalmas folyó, az
Okawango varázsolja üde zölddé.
Üdvözöl: Ákos

Kedves Karina!
Szeretettel gondolunk rád a
csodálatos afrikai esőerdőből,
ahol a fák akár 50 méter magasra
is nőnek. Az időjárás egész
évben

fülledt

csapadékos.

meleg,
A

párás,

megsüllyedt

medence legnagyobb folyója a
Kongó,

amely

Afrika

legbővizűbb folyója.

Üdvözöl: Simon

Kedves Flóra!
Idén

Afrikába

szavannai

utaztunk

a

nagytájra,

híres

amelyet

kiemelkedő szigethegyek és vetődéssel
kiemelt

lankás

elválasztott

hegyhátak

hatalmas

által

medencék

jellemeznek. A medencék mélyebb
területein

időszakos

kiterjedésű

mocsarak terpeszkednek, melyeket a
nagyobb folyók töltenek fel, mint a
Niger és a Nílus. A Szahara felé eső
részét

Száhelnek

rengetegen

éheznek

nevezik,
a

ahol

túllegeltetés

következtében elsivatagosodó területek
miatt.
Üdvözöl: Gábor

Kedves Lilla!
Üdvözöllek a Föld legnagyobb
sivatagjából, amely majdnem 100-szor
nagyobb, mint Magyarország. Amerre
jártunk szinte mindenhol kő- és
sziklasivatagokat láttunk, de olykor
homok- és kavicssivatagok is
előfordultak. Rettentő nagy itt a
szárazság, van, hogy évekig egy csepp
eső sem esik!
Üdvözöl: Balázs

Kedves Csilla!
Afrika legfiatalabb hegységében járunk,
amely az Eurázsiai-hegységrendszer tagja.
Szédítő magasságú vonulatai között
hosszanti, mély völgyek húzódnak. A
hegység éghajlatválasztó a Földközi-tenger
partvidékének kellemes mediterrán éghajlata
és a szaharai oldalának rettentően száraz
sivatagi éghajlata között. Már a repülőgépről
csodálatos felvételeket sikerült készítenem!
Üdvözöl: Robi

Kedves Lili!
Szeretettel üdvözlünk Afrika legnagyobb
öblének partvidékéről, amelyet tengeri és
folyóvízi üledékek töltöttek fel. Az öböl az
Atlanti-óceán része, amelybe a terület két
nagy folyója, a Niger és a Volta torkollik. Az
öböl zugában magasodik a Kamerun vulkán,
amely még napjainkban is aktív. Elsőként
egy

főníciai

utazó

tudósított

az

óriásvulkánról, aki a füstölgő tűzhányót az
„Istenek szekerének” nevezte el.
Üdvözöl: Tibor

