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Kérdések és feladatok 

 
1. Mit ígért a mesebeli fiú a sötétségben élő ország lakóinak? Milyen 
„jót” várhattak attól, hogy a Nap felkel? Írjátok le saját szavaitokkal 
azt is, hogy mi mindent köszönhetünk a napfénynek! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az emberek sokáig azt hitték, hogy a Nap forog a Föld körül, ezt 

mutatják azok a kifejezések is, melyek a Nap mozgására utalnak: felkel, 
felkúszik, felemelkedik az égbolton, delel, lemegy, lebukik, lenyugszik stb. 
Ma már tudjuk, hogy a Föld forog a saját tengelye körül és kering a Nap 
körül. E két mozgásnak „köszönhető” mind a nappalok és éjszakák, 
mind az évszakok váltakozása.  

A Nap tehát forog, és vele együtt forgunk egy észak–déli tengely 
körül mi is, együtt a hegyekkel, völgyekkel, a folyókkal és tengerekkel, a 
városokkal és falvakkal, mindennel, ami a Földön van. Mi úgy látjuk, 
mintha a Nap a földből kelne és a másik irányban a földbe süllyedne. 
Ahol kel, azt keletnek, ahol pedig lenyugszik, azt az irányt nyugatnak ne-
vezzük. 
 
2. Jelöld x-szel a helyes választ! Milyen irányban forog a Föld:  
  
 keletről nyugatra; vagy 
 
 nyugatról keletre? 

 
Mikor a Nap felé, a napsütötte oldalra fordulunk, akkor nálunk vilá-

gos, vagyis nappal van, a Föld árnyékos oldalán pedig sötét, azaz éjszaka.  
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3. Mennyi idő – hány óra – alatt tesz meg egy teljes fordulatot saját 
tengelye körül a Föld? Hogy nevezzük ezt az időegységet? 
 

 
Miközben forog velünk a Föld, egy másik mozgást is végez: kering a 

Nap körül. Ennek az „utazásnak” nagyon nagy a sebessége: több mint 
100 ezer kilométert teszünk meg Földünkkel óránként a Nap körüli pá-
lyán! Ehhez képest a forgás jóval lassúbb mozgás, és nem is egyforma 
sebességű mindenki számára: akik az Egyenlítőn élnek, 1670 km-t tesz-
nek meg óránként; akik pedig a Kárpát-medencében élnek, ennél „las-
sabban”, kb. 1140 km/óra sebességgel „forognak”. Ha valaki az Északi- 
vagy Déli-sarkon próbál fagyoskodni hóban, jégen, az csak egy helyben 
„forgolódik” a Földdel, hiszen itt halad át a képzeletbeli forgástengely.  
 
4. Próbáljátok meg modellezni az eddig elmondottakat egy földgömb se-
gítségével. Keressétek meg az Északi- és Déli-sarkot és az Egyenlítőt, 
és forgassátok el a földgömböt a tengelye körül. Használjatok egy 
elemlámpát – Nap gyanánt –, hogy a nappal–éjszaka váltakozását is meg-
figyelhessétek! Ha nincs földgömbötök, használhattok egy nagyobb al-
mát, azt átszúrjátok egy kötőtűvel, így készíthettek „Föld”-et.  

Ha sötét szobában gyertyát gyújtotok – ez lesz a Nap –, és azt 
kerülitek meg a kezetekben tartott földgömbbel vagy almával, akkor 
megfigyelhetitek a Föld keringését a Nap körül. Ügyeljetek arra, hogy a 
kísérleti Földetek tengelye mindig egyfelé dőljön! Az „igazi” Föld tenge-
lye ugyanis kissé ferde a keringés közben, ezért váltakoznak az évsza-
kok a Föld északi és déli részén, tudományos szóval: az északi és a déli 
féltekén. Ha almát használtok Földként, akkor késvágással húzzátok 
meg rajta az Egyenlítő vonalát. Az Északi- és a Déli-sark ott lesz, ahol a 
kötőtű átdöfi az almát.  

Figyeljétek meg, hogy miközben a ferdén tartott Földdel megke-
rülitek a Napot, a Föld hol az egyik, hol a másik felével – északi vagy 
déli féltekéjével – hajol a Nap felé. 
 

5. Mennyi idő – hány nap – kell ahhoz, hogy a Földdel együtt megkerüljük 
a Napot? Hogy nevezzük ezt az időegységet?  
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6. Milyen évszak van a Földnek azon a felén, amellyel éppen a Nap felé 
hajlik?  

 
A mesében az emberek fényre és melegre vágytak, vagyis arra, hogy 

süssön a Nap. A Nap ugyanis, ugyanúgy, mint minden csillag, hőt és 
fényt bocsát ki: süt és világít. Fényét és melegét a belsejében lejátszódó 
„égés” hozza létre, a Napot azonban nem szén vagy földgáz égetése teszi 
nagyon forróvá és fényessé, hanem parányi részecskék, hidrogén atom-
magok egyesülése. A Napot tehát atommagok fűtik, olyan, mint egy óriá-
si felrobbant hidrogénbomba. Ebben a „bombában” a hidrogén atom-
magok – a Nap belsejében lévő óriási nyomás és forróság következtében 
– héliummaggá egyesülnek: a hidrogén héliummá „ég”. 

Az egyesüléskor azonban valami „elvész”. Egy kiló hidrogén 7 
grammjából nem hélium lesz, hanem sugárzás. Ez a sugárzás jut el a 
Földre is, ez adja a fényt és a meleget. És ez a sugárzás éri el a Nap többi 
bolygóját és a Föld holdját is, ettől lesz fényes a Hold egyik fele, az, ame-
lyik a Nap felé néz.  

 
7. Gondolkozz, és válaszolj! Mi okozza azt, hogy a Hold látható része 
hol sarló vagy kifli alakú, hol pedig kerek, mint egy sajt? Gondolj arra, 
hogy a Hold a fényét a Naptól kapja, és van, amikor valami „elébe áll”. 
 
 
8. Mi áll a  Föld elé – a Föld és Nap közé – akkor, amikor napfogyatko-
zást észlelnek valamelyik pontján?  
 

 
A Földre sugárzott meleg és fény nem egyformán melegíti a Föld 

minden pontját, táját, hiszen a sarkokon örök tél és hideg van, az Egyen-
lítő körül pedig mindig nyár, az ott élőknek nem kell kályhát építeni és 
fűteni. Ez azért történik, mert az Egyenlítő a Föld „hasán” van, azon a 
részen, melyet a Föld a Nap felé „dülleszt”, és amelyet a napsugarak 
mindig felülről lefelé, függőlegesen érnek úgy, mint nálunk a legforróbb 
nyári napokon, amikor fejünk fölött van a Nap. A sarkokat azonban 
mindig ferdén, laposan érik a sugarak, ott „nem jár magasan a Nap”.  

Ugyanezzel magyarázható az is, hogy nálunk, az Egyenlítő és az 
Északi-sark közötti „félúton” évszakok váltakoznak: a forró nyarat, ami-
kor a mi féltekénk hajlik a Nap felé, ősz követi, mérsékeltebb meleggel, 
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majd Földünk keringése következtében „elhajlunk” a Naptól, és jön a 
hideg tél. Erről az időszakról ír Arany János Toldi estéje című elbeszélő 
költeményében: 

  

Őszbe csavarodott a természet feje, 
Dérré vált a harmat, hull a fák levele, 
Rövidebb, rövidebb lesz a napnak útja, 
És hosszúkat alszik rá, midőn megfutja. 
 

Mikor újra visszakerülünk a Nap felőli oldalra, akkor melegszik az 
idő, jön a tavasz, és bekövetkezik mindaz, amire a mesében vártak az 
emberek: rügyeznek a fák, kibújnak a virágok, zöldül a fű, életre kél a ter-
mészet, mert mindent a Földön a Nap fénye és melege éltet! 

 
9. Földgömb vagy földrajzi atlasz segítségével próbálj válaszolni a kö-
vetkező kérdésekre! 
 
a) Milyen évszak van Buenos Airesben, amikor Budapesten tavasz van? 
 
 

b) Milyen évszak van Kolozsváron, amikor Melbourne-ben forró nyár 
tombol? 
 
c) Stockholmban lehulltak az őszi levelek. Milyen évszak van Rio de Ja-
neiróban? 
 
d) Az 1848-as pesti forradalom napján milyen évszak volt az új-zélandi 
Wellingtonban? 
 

A Föld „ferdesége” miatt vannak olyan területek, amelyeket hete-
kig, néhol hónapokig nem ér napfény. Ott a mesében leírtakhoz hasonló 
az emberek helyzete, nagyon várják, hogy végre feljöjjön a Nap. A Napot 
azonban az ott élő kakasok sem tudják előcsalni, így meg kell várni, hogy 
a keringéssel a Föld helyzete változzék. Az előbb leírt kísérleti eszközök-
kel figyeljétek meg, hogy a Naptól (gyertyától) elhajló földgömbnek van-e 
olyan pontja, mely egy teljes fordulat közben is végig árnyékban marad! 
A Földnek van, vannak olyan városok, falvak az északi és a déli féltekén, 
melyek télen hetekig sötétben vannak, nyáron pedig nincs éjszaka, nem 
megy le a Nap.   
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10. Földgömb segítségével mondjatok példát olyan városra, ahol nyáron 
nincs sötétség! 
 

 
 
11. Melyik az a két pontja a Földnek, ahol hat hónapig – hol az egyik pon-
ton, hol a másikon – sötét van? 
 

 
 
12. Melyik az a két nap az évben, amikor az északi és a déli féltekén is 
ugyanolyan hosszú a nappal, mint az éjjel? Hogyan nevezzük ezt a két 
napot? Segítségül: gondolj arra, hogy az éj és a nap hossza egyenlő. 
 
13. Melyik hónap melyik napjától nő a nappalok hossza az északi félte-
kén, és melyik napon a leghosszabb a nappal? Ezen a napon milyen a nap-
pal hossza a déli féltekén?   
 
 
 
14. Melyik naptól rövidülnek a nappalok az északi féltekén? Melyik na-
pon a leghosszabb az éjszaka?   
 

 
 
15.  Melyek azok a vidékek, ahol a nappalok és éjszakák hossza soha nem 
változik, minden nappal és minden éjjel 12 órát tart? Segítségül: hogyan 
nevezzük azt a képzeletbeli vonalat, amelyik a két féltekét elválasztja? 
 
 
 
16. Hogyan változik a Nap színe egy nap folyamán? Írjátok le, milyen 
színű, amikor kel a Nap, milyen délben, és milyen színt ölt, amikor le-
nyugszik. Vigyázzatok, soha ne nézzetek a Napba, miután már felemel-
kedett az égbolton, mert maradandó károsodást okoz a szemetekben!  
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17. Hogyan nevezzük a napkeltét megelőző napszakot? Keressétek meg 
a mesében az erről szóló részt, és írjátok le saját szavaitokkal, hogy 
mit észlelhet a megfigyelő napkelte előtt! 
 
 
 
 
 
 
18. Végezetül tanuljátok meg azt a verset, mely segíthet, ha a termé-
szetben nem tudtok tájékozódni, nem tudjátok, hogy merre van dél 
vagy észak. 
 

Előttem van észak, 

hátam mögött dél. 

Balra a nap nyugszik, 

jobbról pedig kél. 
 
19. Rajzoljatok egy képet a napkeltével, és fessétek ki! 


