ÁSVÁNY vagy KŐZET?
1. Honnan származnak ásványaink, kőzeteink? Írd a kép mellé!

2. Magmás kőzetek – a hevesek…
A legjobb építőtársak a vulkáni kiömlési kőzetek.

Hogy hívják ezt a térkövet?
…………………………………..

A Föld kincseskamrája rejt néhány fura figurát is.
Az ősember is megismerte ezt a fekete szépséget. Vajon mire használhatta?
………………………………………………
………………………………………………
obszidián

3. Ülepedjünk le! – Üledékes kőzeteink
Építsünk homokvárat! Az üledékes kőzetekkel már a gyermekkorunkban kezdjük az
ismerkedést.
Rakjuk szemcseméret szerint növekvő sorrendbe az üledékeket!
agyag, durva homokkő, kavicskő, finom homokkő
1. ……………………….
2. ……………………….
3. ……………………….
4. ……………………….

5. Hány életed van? A nagy átalakulás – miből mi lesz?
„Olyan nyomott hangulatom van ma” – gondolta egy egyszerű sáros agyagtömb a
tenger fenekén, miközben két kontinens szépen lassan közeledett egymáshoz a feje
felett. Ásványai, ezek az aprócska hatszögletű lemezkék bájos rendezetlenségben
álltak a kőzetében. Egyre szűkebb lett a hely körülötte, kíméletlenül préselődött.
Lemezkéi a nagy nyomás hatására párhuzamossá rendeződtek. Mi történt velem?
Már a nevem sem a régi és ki ez az idegen?
Vajon mi lett belőle?
…………………………………

Ez lett belőlem! Írd kép mellé az átalakult kőzet nevét!
mészkőből  márvány
gránitból  gneisz
agyagból  agyagpala, csillámpala

6. A kirakott kőzetekből válaszd ki a magmás, az üledékes és a metamorf kőzeteket!
Név

Típus
(magmás,
üledékes
metamorf)

Szemcseméret
(durva, közép,
finom)

Szín (világos,
közepes, sötét)

Szerkezet,
felépítés
Tartalmaz-e
ősmaradványt?

Ismerjük meg az ásványokat!
Az ember azóta használja mindennapi életében az ásványokat, mióta felfedezte, milyen
nagyszerű munkaeszköz és fegyver az éles kovakő. Manapság valamennyi fémünk
ásványokból származik, ezek a nyersanyagai a műtrágyáknak és a vegyiparnak.
Ásványokat használunk a papír, a festék, az üdítőitalok és a gyógyszerek készítéséhez,
valójában mindenhez az iskolai krétától és repülőgéptől a hamburgerig és DVD lemezig.
Ásvány vagy kőzet – mi a különbség?
Az ásványok a kőzetek építőanyagai. Néhány
ásvány, mint az arany, a kén vagy a réz csupán
egyetlen
kémiai
elemből
áll.
Ezeket
terméselemeknek nevezik. Más ásványok elemek
bonyolultabb keverékeiből állnak. Az ásványok
lényeges tulajdonsága, hogy összetételük állandó. A
kvarc például mindig egyharmad részben
szilíciumból, kétharmad részben oxigénből áll. A
sóban, amit az ételeinkben használunk, mindig egy
atom nátriumhoz egy atom klór kapcsolódik
A jobboldali ábrán néhány ásvány felépítése
figyelhető meg.
A kőzetek viszont majdnem mindig
ásványok keverékéből állnak és mivel különböző
módon alakulnak ki (és még a kialakulásuk után
is megváltozhatnak) a „receptjük” meglehetősen
változatos lehet. A gránit általában 20% kvarcot,
75 % földpátot és 5% csillámot tartalmaz, de ezek
az arányok változhatnak és a kőzetben kis
mennyiségben más ásványok is előfordulhatnak.
A jobbra lévő kőzetek mind gránitok.
Mindennapi életünk – Párosítsd a tárgyakat a megfelelő anyagokkal!
ceruza hegye
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Kristályok és drágakövek – kísérletezz!

Drágakövek
Ahhoz, hogy egy ásványt drágakőnek
nevezzünk, ritkának, szépnek és nagyon
keménynek kell lennie, hogy ne
karcolódjon.
A gyémántot csak a Föld mélyéből jövő
kürtőbenyomódásokban
lehet
megtalálni. Az ilyen kőzetet a délafrikai Kimberley gyémántbánya után
kimberlitnek nevezik.
A smaragd a berillásvány változata,
általában
halványzöld,
hatlapú
kristályokat alkot. A nagyon ritka
sötétzöld, átlátszó drágakő főleg DélAfrikából származik.
A zafír és a rubin a korund általában
sárga, barna vagy zöld változata. Ha
áttetsző mélykék, zafír a neve, a ritkább
vérvörös drágakövet pedig rubinnak
hívják.
A féldrágakövek kevésbé ritkák és
mivel puhábbak, nem annyira tartósak.
Ebbe a csoportba tartozik a kvarc sok
változata,
a
fekete
borostyánkő
(megkövült fa), a borostyán (fosszilis
fagyanta) és sok egyéb más ásvány

