
Virtuális világkaland 
otthon ülőknek   



Kutasd fel a helyszíneket! 

 Váltsd le a jeleket a helyszín 

NEVÉRE-VÁROSÁRA-ORSZÁGÁRA! 

1. Helyszín:  

 

2. Helyszín 

 

3. Helyszín: 

 

4. Helyszín 

 

5. Helyszín: 



A Google Earth útvonal-mérőjével számoljátok ki, hány kilométert  is teszünk meg  a Föld 
körül! (Eszközök/Vonalzó/Útvonal) 
 
Az útvonal hossza : 



1.Helyszín /A cím a neve legyen!/ 

Nyomozd ki a neten, miért hallunk az 
épületről mostanában olyan sokat!  

Keress egy furcsa képet róla, és 
illeszd ide! 

 Írd ide:  

 

 

 

 

 

 

 

Írd ide, miért érdekes a kép! 



A  Dóm tér …………… m2 szabályos 
négyszög alakú területe éppen akkora, mint 
a …………… Szent Márk tér. 
Legkiemelkedőbb és legszebb épülete a 
dóm, ismertebb nevén a ………………………... 
 
A dóm alaprajza szabályos latin kereszt:  
- hossza: kívül ……, belül 66m,  
- szélessége kívül …, belül …m  
 
Tornyainak magassága:     … m.  
 
A kupola magassága kívül ………… m, belül a 
padlószinttől ….m.  
 
-……….-an  férnek el benne. 
/ajánlat: keresőben szegedi Dóm méretei!/ 

Méretei /Google, Google Sketch Up és Wikipédia!/ 

Szép képet ide 



Ez az épület nekünk azért tetszik… 

…mert … 

képet ide 



2.Helyszín /A cím a neve legyen!/ 

Mérd meg a torony adatait a 
Sketch Up-pal! 

Keress egy furcsa képet róla, és 
illeszd ide! 

 Magassága: 

 

 A térből elfoglalt  
területe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Írd ide, miért érdekes a kép! 



Az ipari forradalom jelkép-épülete mára 

……ország szimbólumává vált. A XIX. 

század végére felgyorsult az ipari 

fejlődés. 

       G…. E… mérnök Franciaországban 

makacsul kitartott meggyőződése 

mellett, hogy lehet magas, kecses 

épületet emelni, mi nem csak szép, de 

praktikus is. 1884 végére egy …. méter 

magas rácsos szerkezetű torony tervét 

készítette el.  

      Tette mindezt kizárólag azért, hogy 

bemutathassa az acél felhasználásából 

adódó szinte korlátlan lehetőségeket. 

 Az …… évi párizsi Világkiállításra 

tervpályázatot írtak ki, melyre a francia 

mérnök is nevezett. A több száz 

beérkezett pályázat közül az ő tervük 

nyerte el a kivitelezés jogát, melynek 

vezetője …. lett.  

Érdekes képet 

ide 



       A világkiállítás szervezőbizottsága mindössze ………… időt adott a terv 

megvalósítására, ezért valóságos rohammunka vette kezdetét. Már az alapok 

elkészítésénél gondokba ütköztek, hiszen nem kevés problémát okozott az 

….…………….. A fokozatosan csökkenő torony íveit a vállalatnál dolgozó 

…………….mérnök elemenként külön tervezte meg, az elkészült darabokat pedig 

Eiffel öt kilométerrel távolabb lévő gyárából szállították a helyszínre, ahol …….. 

szakember hihetetlen sebességgel munkálkodott a megvalósításon. A kovácsoltvas 

elemeket szegecseléssel illesztették össze, ezért a gyártás során elkerülhetetlen 

volt a tökéletes pontosság. A mégis előforduló eltérések miatt a biztonság kedvéért 

még egy-egy ……… tonna teherbírású hidraulikus szerkezet is került a torony 

lábaiba, ezekkel lett kiegyensúlyozva az épület.  A………. tonna, ……………. méter 

magas négyzetes tornyot több mint ……elem és …….szegecs tartja össze. Az első, 

második és harmadik szintre felvonó vezet, de a torony csúcsára ………… 

lépcsőfok megmászásával lehet feljutni.  



Ez az épület nekünk azért tetszik… 

…mert … 

Szép képet ide 



3.Helyszín /A cím a neve legyen!/ 

Mérd meg az épület adatait a 
Sketch Up-pal! 

Keress egy furcsa képet róla, és 
illeszd ide! 

 Magassága: 

 

 A szobor  
furcsasága: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Írd ide, miért érdekes a kép! 



…………………………….., ismertebb nevén a 

Szabadság-szobor vagy, ahogy az amerikaiak 

hívják ………………., a …… Islanden már több 

mint 120 éve őrzi New York bejáratát. 

 Franciaország ajándékozta az Amerikai 

Egyesült Államoknak 1876. július 4-ére a 

barátság jeleként. A Szabadság-szobor építése 

során számos nehézséggel kellett 

szembenézni. …………….nak és a kivitelező 

mérnök Alexandre-Gustave …………nek 

mindezek nehéz feladatot jelentettek. 

1884. július 4-én, a Függetlenség napján adták 

át hivatalosan az Egyesült Államok 

franciaországi nagykövetének.  

Franciaországból szétszedve, mintegy …….. 

darabban hajókon szállították New Yorkba.  

http://vilagutazo.blog.hu/2010/10/04/lady_li

berty_avagy_a_szabadsag_szobor_epites

enek_pillanatai 

http://vilagutazo.blog.hu/2010/10/04/lady_liberty_avagy_a_szabadsag_szobor_epitesenek_pillanatai
http://vilagutazo.blog.hu/2010/10/04/lady_liberty_avagy_a_szabadsag_szobor_epitesenek_pillanatai
http://vilagutazo.blog.hu/2010/10/04/lady_liberty_avagy_a_szabadsag_szobor_epitesenek_pillanatai


Ez a szobor nekünk azért tetszik… 

…mert … 

Szép képet ide 



4.Helyszín /A cím a neve legyen!/ 

Mérd meg az építmény adatait 
a Sketch Up-pal! 

Keress egy furcsa képet róla, és 
illeszd ide! 

 Magassága: 

 

 A térből elfoglalt  
területe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Írd ide, miért érdekes a kép! 



A Tádzs Mahal az indiai ………ban található ………….. 1631 és 1654 között… 

Szándzsahán császár építette szeretett felesége, .................................. halálakor. A 

rendkívül jó tulajdonságokkal rendelkező császárné ……..gyermeket szült az 

uralkodónak, de az utolsó szülésbe belehalt. A monda szerint ekkor azt kérte 

férjétől, hogy az többet ne vegyen más asszonyt maga mellé, s hogy olyan sírt 

építtessen emlékére, amely nevét ………. emlékezetessé teszi.  

 

http://www.sulinet.hu/tart/fncikk/Kifb/0/6788/tadzsmahal.htm 

http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1dzs_Mahal 

http://www.kihagy6atlan.hu/temak/epiteszeticsoda/tajmahalkonnycseppazorokkeval

osagarcantagore/# 

http://www.sulinet.hu/tart/fncikk/Kifb/0/6788/tadzsmahal.htm
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1dzs_Mahal
http://www.kihagy6atlan.hu/temak/epiteszeticsoda/tajmahalkonnycseppazorokkevalosagarcantagore/
http://www.kihagy6atlan.hu/temak/epiteszeticsoda/tajmahalkonnycseppazorokkevalosagarcantagore/


Maga a sírhely egy ……... méter átmérőjű és ……. méter magas márvány 

mennybolt alatt nyugszik, de közvetlenül nem látható, ember nagyságú, 

csipkefinom márványrács védi az avatatlan szemek elől. A tér belső 

gazdagságát megsokszorozza a külső látvány: a sírhely előtti kertben lévő 

pompás ……………….. visszfényében még légiesebbnek tűnik a 

márványköltemény. Szándzsahán minden vagyonát az építkezésre fordította. A 

világ neves mestereit összehívta és …………. munkásból álló sereget állított 

munkába. Az építkezés ………esztendeig tartott. Tervét, hogy a …………….. 

folyó másik oldalára felépíti saját síremlékét - a Taj Mahal mását 

…………….márványból - fiai meghiúsították.  



Ez az épület nekünk azért tetszik… 

…mert … 

Szép képet ide 



5.Helyszín /A cím a neve legyen!/ 

Mérd meg az épület adatait a 
Sketch Up-pal! 

Keress egy furcsa képet róla, és 
illeszd ide! 

 Magassága: 

 

 A térből elfoglalt  
területe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Írd ide, miért érdekes a kép! 



A Sydney-i Operaház új épületének megépítésére 

……..-ben pályázatot írtak ki. Ezen …….. országból 

………….-an vettek részt. A nyertes egy ismeretlen 

dán építész lett: J… U….. A tervet fotók alapján 

alkotta meg. Ihletője Sydney hatalmas jachtkikötője 

vitorlásainak vitorlája volt.  

 

 A terv és költségei lázba hozták a város 

lakosságát. Az önkormányzat 7 millió ausztrál 

dollárt szavazott meg. 

 

 Az építkezés határidejét  az ……….. évre 

határozták meg. Azonban az építkezés tíz évnél 

többet vett igénybe és a tényleges költségei 

meghaladták a …….. millió dollárt.  

 

Az operaházat II. E…… brit királynő 

………………………..-án avatta fel. Sokak 

véleménye szerint  a II. világháború óta nem 

építettek szebb épületet a világon. 



Az építmény a kikötő Bennelong Pointnak nevezett helyén áll. A névadó egy ausztrál 

bennszülött, aki az első kormányzó barátja volt az ausztrál gyarmaton. Eredetileg egy 

erődítmény állt a helyén. Később villamos-kocsiszín volt ott. Az opera 2,2 hektárnyi 

területet foglal el. 

 

 A tetőszerkezet „vitorlái” ……….. tonna súlyúak és ……….. méter magasak. 

Az épület belső stílusát „a …………………………….” nevezik. Ebben az operában van a 

világ legnagyobb színpadi függönye. August Coburne tervei alapján készült. Ő 

„…………………………….” nevezte el.  

 

Minden függönyszárny 93 m²-es. A hangversenyterem orgonája a világ legnagyobb 

mechanikus orgonája; ……………… darab sípja van. 

Más rendezvények megtartására még öt terem áll rendelkezésre. Az épületben van még 

mozi és étterem is. Férőhelyeinek száma: ……….., a hangversenyterem ülőhelyeinek 

száma pedig …………... 



Ez az épület nekünk azért tetszik… 

…mert … 

Szép képet ide 



Összegezzük a látottakat! 
 Óceánba, vagy öblébe építették: 
- 
- 

 
 Hálából építették : 

 
 - feleségnek hálából: 

 
     - Istennek hálából: 
 
 Az emberi ügyesség jó példája: 
    A ……………….., mert 

…………………………………………………………………… 



Utad végén visszaértél sulid városába. Bár iskolád nincs fenn 3d-ben a Google Earthon, 
de más szegedi épületek igen! Válassz egyet közülük, és a ma délután tanultak 
segítségével mutasd be egy új dián!  



  


