
Kőzetlemez-mozgások egy kicsit ehetőbben 
tanári segédlet 

A diákok modellkísérlet alapján ismerkednek meg a lemeztektonika különböző aspektusaival. 4 fős 
csoportokban végzik el a kísérleteket. Megfigyelik a folyamatokat, fényképekkel dokumentálják, melyet a 
digitális osztályterem https://www.neolms.com/ wiki oldalára feltöltenek, a tapasztalataikkal együtt. Így a 
tanár minden csoport munkáját, az egész folyamatot képes nyomon követni.  

Hívjuk fel a diákok figyelmét, arra hogy az allergiások figyeljenek! 

anyagok és eszközök csoportonként: 

• tálca 
• alufólia lap (ezen végzik a kísérleteket) 
• egy adag nutella 
• kés 
• pohár víz, melybe az abonett lap belefér 
• lasagne lapok 
• abonett lapok 

 

lépések:  

A tálca előkészítése a modell kísérlethez. Kapja meg minden csoport az anyagokat, eszközöket.  

0. tálca előkészítése: 

Kenjék szét a diákok a nutellát fél cm vastagságúra, amelyre a lemezdarabok ráférnek. 

Beszéljük meg a gyerekekkel, hogy a nutella modellezi az asztenoszférát, melyen a kőzetlemezek 
mozognak. A kőzetlemezeket ebben a modellben a lasagne lap (óceáni kéreg, mely vékonyabb és nagyobb 
sűrűségű) és az abonett lap (vastagabb, kisebb sűrűségű) képviseli.  

1. divergens lemezmozgás 

Helyezzék a tanulók a két lasagne lapot egymás mellé a nutellára. Nyomják le lassan a lapokat (mert az 
óceáni kéreg sűrűbb) és tolják el egymástól kb. 0,5 cm-re. Figyeljék meg, hogy mi történt a nutellával a 
lemezek között. (A legtöbb divergens mozgás az óceáni kéreg mentén keletkezik.) 

2. konvergens lemezmozgás: kontinentális lemez ütközése kontinentálissal 

Vegyék el a tanulók az egyik lasagne lapot, és rakják félre, igazítsák el ismét a nutellát. Helyezzék ezután 
az abonett lapot a lasagne lap mellé a nutella asztenoszférára, de ne nyomják bele a nutellába, mert az 
abonett lap modellezi a kontinentális kéregdarabot, mely vastagabb, s kevéssé sűrű. 

Lassan nyomják a kontinentális kőzetlemez darabot (abonett) az óceáni kőzetlemez (lasagne) felé, míg az 
abonett lap rá nem csúszik a lasagne lapra. (ha bevizezik az abonett lap oldalát, akkor jobban modellezi a 
szubdukciót) 

3. konvergens lemezmozgás: kontinentális kőzetlemez ütközése kontinentálissal 

Ezek után vegyék el a tanulók a két lemezt a nutelláról, igazítsák el ismét a felületét. Mindkét abonett lap 
szélét helyezzék egy pillanatra a pohár vízbe, kb. 0,5 cm-re. Helyezzék a két lapot a nedves élükkel egymás 
felé a nutellára. Lassan nyomják egymás felé a lapokat. Figyeljék meg mi történik a nedves szélekkel! 

4. kísérlet: kőzetlemezek elcsúszása 

Fordítsák el a két abonett lapot a nutellán, úgy, hogy a két száraz él egymás mellé kerüljön. Csúsztassák 
a két lapot egymás mellett, így modellezhetik a lemezek elcsúszását. 


