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Előszó

A Református Tananyagfejlesztő Csoport a 2019-20-as tanévben elkezdte az 5–6. osztályos Természettudo-
mány tantárgy fejlesztésére irányuló munkáját, a komplex szemléletű természettudományos nevelést segítő 
Pedagógus ötlettárak kidolgozását. 

A négy részből álló ötlettársorozat különböző kerettantervi témákhoz kapcsolódóan, többféle tanulási 
lehetőséget, gazdag tevékenységgyűjteményt kínál a természettudományt tanító kollégáknak, hogy a gyer-
meki érdeklődésre és kíváncsiságra építve (érdekes kérdések mentén), a gyerekekkel közösen ismerjék meg 
a teremtett világ sokszínűségét, érdekességét, szépségét és törékenységét; valamint az emberi szerepvállalás 
jelentőségét. 

Három témakörben (kert, otthon, szántó-mező) kompletten kidolgozott modulterveket, a negyedik, erdő 
témakörben egymástól függetlenül, más-más célt szolgáló tevékenységeket, játékokat tartalmaz, melyek fel-
használásával a pedagógus már maga állítja össze foglalkozásterveit. A kidolgozott foglalkozástervek illesz-
kednek az új Nemzeti Alaptantervhez és a hozzá tartozó kerettantervhez. 

Elsőként a Kert című gyűjteményt adjuk közre, amely közvetlenül a lakókörnyezetünkkel, a kerttel kapcso-
latos érdekes kérdésekre épülő foglalkozásterveket tartalmaz. Pl. Miért hullatják le a fák a leveleiket? Miért 
kell a kertben összesöpörni a leveleket, ha az erdőben nem kell? Megeszi-e a rozsda a vaskerítést? Hogyan 
készítsünk gilisztafarmot? Egy-egy kérdéshez két foglalkozástervet kínálunk. A többségük 2x45 perces időtar-
tamra tervezett, de van köztük olyan is, amit témanap vagy témahét keretében ajánlott megvalósítani. 

A fejlesztés során kiemelt hangsúlyt helyeztünk a természettudományos megismerési módszerek értő 
elsajátítására és begyakorlására, valamint a természettudomány komplex, az érdekességekből kiinduló meg-
közelítésére. Az ötlettárak mindegyike hozzájárul valamiképpen a mai ökológiai problémák megértéséhez, 
megoldásához, a rendszergondolkodás kialakulásához, a teremtésvédelemhez is.

Fejlesztőtársaink (a felkért szakértők, valamint a fejlesztésben és a kipróbálásban részt vevő, gyakorló 
pedagógusok) innovatív, új utakat is bátran kipróbáló, változást remélő kollégák. 

Nagyon fontos, hogy a felhasználók ne tekintsék az ötlettárat receptkönyvnek! Ajánlott a tevékenységek 
adaptálása, saját körülményekhez igazítása. Mi csupán sokféle tevékenységet tartalmazó gyűjteményeket 
kínálunk, mert mintát szeretnénk mutatni arra, miként lehet egy-egy érdekes kérdés nyomába eredni. A 
megvalósító pedagógus dönt arról, hogy milyen célokat szeretne elérni, s azok hogyan igazodnak a tantervi 
célokhoz. Lehet hozzátenni egy-egy foglalkozáshoz más tevékenységet, lehet elhagyni belőle. Megvalósítha-
tó rövidebb vagy akár hosszabb időtartam alatt is. Arra buzdítunk ezért mindenkit, hogy bátran nyúljon az 
ötletekhez, nyugodtan térjen el tőlük, igazítsa azokat az adott tanulócsoporthoz stb. Bízunk benne, hogy az 
itt olvasható ötletek újabb ötleteket szülnek majd, s ihletet adnak sok-sok érdekes foglalkozáshoz. S bízunk 
abban is, hogy egyre több helyen és egyre gyakrabban fogja színesíteni a tankönyvhöz ragaszkodó hagyomá-
nyos órák sorát egy-egy beépített komplex, a való élethez kötődő foglalkozás.

Az ajánlott linkek, mellékletek, kivetíthető és kinyomtatható 
segédanyagok a Reftantáron érhetőek el 

a Komplex természettudomány aloldalán. 

Reftantár



A fejlesztés 
pedagógiai koncepciójának 

további alapvetései
• Az Ötlettárat kipróbáló pedagógusokról feltételezzük a megújulás iránti elkötelezettséget. Ugyanis nemcsak 

a természettudomány tanulásához kínálunk alternatívát, hanem a pedagógusszerep megújulásához is. A 
tanulás folyamatában kulcspontnak tartjuk a pedagógus pedagógiai-módszertani felkészültségét, hogy ké-
pes az ismeretátadó szerep felől továbblépni a folyamatszervező, facilitáló szerep irányába. Természetesen 
fontos a pedagógus minél szélesebb körű szakmai felkészültsége, „tantárgyi” tudása is, de az általunk kínált 
tanulási folyamatban inkább a facilitáló, folyamatszervező szerepe a meghatározó. A pedagógusnak bele 
kell helyezkednie abba a gondolatvilágba, hogy szaktudományi és szakmódszertani felkészültsége „csak 
ráadás”. A gyerekekkel való örömteli együtt tanulása olykor olyan témakörökben is lehetséges, amelyekhez 
szakmailag nem ért. Hangsúlyozzuk, hogy ezek az ötletgyűjtemények nem a konkrét ismeretek elsajátítását 
tűzik ki elsődleges célul – „észrevétlenül” persze megtörténik az is –, hanem az örömteli tanulási folyamatot, 
a tanulási kompetenciák fejlesztését, azt, hogy minél gyakrabban átélje diák is, pedagógus is az érdeklődés-
re épített tanulás izgalmát, örömét.

• Előnyben részesítjük a valóságra épülő, feladatorientált tanulási helyzeteket, vagyis azt, hogy az isme-
reteket nem önmagukban és önmagukért tanulják meg a gyerekek, hanem egy feladat elvégzése közben, 
annak részeként. A tanulást igyekezzünk tényleges tevékenységhez kötni, pl. valaminek az elkészítéséhez, 
elvégzéséhez.

• Fontos szempontunk volt a fejlesztés során, hogy az analitikus (részekre bontó) megismeréssel egyensúlyba 
hozzuk az – általában háttérbe szoruló – holisztikus megismerést. Vagyis a megismerendő dolog egységes 
egészben látását és az összbenyomás értelmezését, tudatosítását. Az egyben látás a fokozottabb érzelmi 
beleélés, a szubjektív viszonyulás és azonosulás kultúrájával segít megismerkedni.

• Helyet adunk a nyílt végű tanulási helyzeteknek is. Gyakran nem a pedagógus által előre eldöntött isme-
retek elsajátíttatására tesszük a hangsúlyt, hanem nyomatékosan „csak” magára a tanulási helyzetre és 
folyamatra, vagyis a tanulási kompetencia fejlesztésére. Ezekben a tanulási helyzetekben másodlagossá 
válik – és nem is tudjuk előre –, hogy a feladat megoldása közben milyen konkrét ismeretekre tesznek szert 
a gyerekek. Mi „csak” igyekszünk értelmes, motiváló, kihívó feladat elé állítani a diákokat, mert bízunk a 
kíváncsiságukban, a tanulási ösztönükben. 

• Ha így tanulunk, az ismeretek rendszerbe foglalása egy későbbi feladat. Ez a fajta tanulás nem a tudomány 
logikája szerinti ismeretrendszer polcainak fokozatos „feltöltögetése” tartalommal, hanem a világ végtelen 
tartalmi kínálatából megszerzett tudáselemek beépítése a fokozatosan alakuló egyéni tudástárba. A fogal-
mi rendszer és annak megértése itt nem a tanulási folyamat előre megadott kerete és vezérfonala, hanem 
annak záró eredménye.

• Azt javasoljuk, hogy az ötlettárak felhasználása során a diákok tartalmi értékelését a kritériumorientált 
jelleg felől az eredményorientált jelleg felé toljuk el. Vagyis tekintsük pozitívumnak, ha a gyerek megtanult, 
megértett, begyakorolt valamit; akkor is, ha nem az volt a szándékunk.

• A Természettudomány tantárgy tanulásában nem a konkrét ismeretek elsajátítása a legfontosabb, hanem a 
természettudományos megismerési módszerek lényegének megértése és alkalmazásuk gyakorlása. Például 
a kerti komposztálás megfigyelését követően – hogy mi bomlik le, s mi nem –, fejlődjön a gyerekek azon 
képessége, hogy a megfigyelt sajátságokat pontos szavakkal (lehetőleg szakkifejezésekkel) le tudják írni, a 
hasonlóságokat és különbségeket meg tudják keresni (vagyis össze tudják hasonlítani), majd azok alapján 
csoportokat tudjanak alkotni (lebomló – nem lebomló anyagok).
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A természettudományok 
megismerési módszerei

Összeállította Dr. Victor András
A természettudományos kultúra elsajátításában elsődleges fontosságú a természettudományos megismerési 
módszereknek – megfigyelés, leírás, összehasonlítás, mérés, vizsgálat, kísérlet – az elsajátítása és megértése. A 
megismerési módszerek egymásra épülnek, s értő elsajátításuk – gyakorlatilag a fenti felsorolás sorrendjében 
– függ a tanulók értelmi-absztrakciós-következtetési fejlettségétől is.

Módszer Életkor Jellemzői Kapcsolódó gondolatok

Megfigyelés 6–8

Nem általában, válogatás nélkül figye-
lem meg, amit meglátok! Szempon-
tok szelekciója! A tudományág adott 
szempontrendszere alapján. 

Milyen a világ körülöttünk? Miből van? 
Mire jó? Milyen szép! Mi minek a része, és 
annak milyen részei vannak? Felépítés. 
Mit csinál és miért?

Leírás 8–9

A megfigyeltek nem köznyelvi és nem 
költői leírása! Pontosságra és egyértel-
műségre törekvés. Lehetőleg egyetlen 
jelentésű szakkifejezésekkel.

A megfigyelések pontos, mások számára 
is érthető megfogalmazása. Tulajdonság. 
Változik? Hogyan és mitől? Előtte, utána. 
Miatta.

Össze-hason-
lítás 9–10

A leírtak közötti hasonlóságok és kü-
lönbségek keresése, azok pontos meg-
fogalmazása. Tendenciák megállapítá-
sa; többszörös összehasonlítás

Sajátság. Élő/élettelen. Természet/tár-
sadalom. Egyforma, hasonló, különböző. 
Kölcsönhatás.

Mérés 10–11

Kvantitatív összehasonlítás egy egyez-
ményes skálához viszonyítva. (A skála 
0-pontja és egysége is megegyezés 
kérdése.). A becslés félig kvantitatív 
viszonyítás.

Szükséges/szükségtelen. (Mérő)eszközök. 
Viszonyítás, becslés. Hely, idő, irány. Ten-
denciák.

Rendszerezés 11–12

Csoportosítás: megnevezett szempont 
szerinti halmazképzés. Rendszer: hal-
mazok hierarchikus viszonyai (alá-fö-
lé-mellérendeltségi kapcsolatai).

Jelenség és lényeg. Tipikus/esetleges. 
Kategória. Rész/egész. Tudománytörté-
net. Szaknyelv.

Vizsgálat 12–13

Kíváncsi kérdésfeltevés után tevékeny-
séggel való válaszkeresés. A kérdés és 
a végzett tevékenység pontos doku-
mentálása.

Műveletek, (labor)eszközök. Ok és okozat. 
Függ valamitől. Analízis. Szabály és tör-
vény.

Modellezés 13–14

A valóság leképezése kiválasztott 
szempontok mentén, a többi szem-
pont elhanyagolásával. Szempontkivá-
lasztás a modellezés céljától függően. 

Lényeges/lényegtelen. Szempontok. 
Absztrahálás. Analógia. Interpretálás. 
Alkalmazás, praxis, relevancia.

Kísérletezés 14–15

Felmerülő kérdéssel kapcsolatban hi-
potézis-alkotás. Annak vizsgálatokkal 
való igazolása vagy elvetése, s végül a 
tézis megfogalmazása.

Problémafelismerés. Kérdés a Természet-
hez. Hipotézisalkotás. Tervkészítés. Kor-
rekció. Kontroll. Elmélet.

Fejlődés-vizs-
gálat 15–

Időben változó állapotok összevetése, 
a változás szabályszerűségeinek meg-
állapítása. Annak alapján következte-
tés a jövőre.

Tudományos előrejelzés. Extrapoláció. 
Fejlődési sorok. Szintézis. Dialektika. Filo-
zofikum.



Pedagógiai háttér 

A hagyományos, tankönyvalapú, tanári magyarázatra épülő, tantermi tanórákból többnyire hiányzik az ered-
ményes tanulás néhány olyan meghatározó jellemzője, amelyek nélkül pedig – akármennyi ismeretet is szerez 
– nem jut közelebb a diák a világ igazi, alapos, lényegi megismeréséhez. Ezek a következők: a tapasztalati, a 
komplex és a részvételi tanulás, amelyek ahhoz járulnak hozzá, hogy a gyerekek minél sikeresebben beépít-
hessék az új tudáselemeket a már meglévő tudásrendszerükbe.

TAPASZTALATI TANULÁS
A gyerekek évezredeken keresztül tapasztalati alapon tanultak. Részben saját tapasztalataikból, részben ab-
ból, hogy figyelték, hogy a felnőttek mit hogyan csinálnak. S mivel látták annak eredményeit is, tapasztalatból 
tudták, hogy az élet fontos dolgait hogyan – és miért éppen úgy – kell csinálni. A dolgok és teendők megta-
nulásával kapcsolatban nem volt relevanciaproblémájuk. 

Az iskolában azonban már régóta nem a gyerekek személyes tapasztalatszerzése a tanulás alapja. Az elsa-
játítandó ismeretek döntő többségét nem valós szituációban tanulják meg, hanem amikor az adott tantárgy 
logikája (vagy a tankönyvszerző látásmódja) szerint éppen oda jutnak. Például nem akkor tanulnak a tölgyfá-
ról, amikor éppen erdőben sétálnak, hanem akkor, amikor a tankönyv szerint sorra kerül.

KOMPLEX TANULÁS
Ma sajnos egészen kivételes, hogy egy gyerek számára az iskolai tanulási folyamatokban a saját valós élete 
jelenjen meg a maga teljes komplexitásával. Ezért nagy a veszélye annak, hogy a gyerekek fejében a Világ és 
az Iskola nem kapcsolódik össze. Míg otthoni világuk komplex és egységes rendszerként veszi őket körül, az 
iskola a világot különálló, egymástól elkülönített tantárgyakként képezi le számukra.  A tantárgyi-tankönyvi 
tanulás során a világot nem a maga komplexitásában látják, hanem a különböző tantárgyak ismereteinek 
egymástól független mozaikkockáiként, szétszabdalva.

A komplex tanulás azonban nem a tudományos tantárgyak fogalomrendszeréből indul ki, témája nem az 
absztrahált fogalmak és összefüggések megismerése, hanem a körülöttünk lévő valóság, az élet adta helyze-
tek természetes összetettsége, komplexitása.

A kiválasztott témák komplex módon való megismerése sokféle szempontból irányítja rá a figyelmet az 
adott témára (kert, otthon, szántó-mező, erdő). Olykor a természettudományokon is túlnyúlik; a teljes hu-
mán és reál kultúra beletartozik a látóterébe. Ha tehát pl. a tölgyfa a téma, akkor nemcsak a levelek alakja, 
a fakéreg mintája és az évgyűrűk száma érdekes, hanem a tölgyről szóló népdal, mese, művészeti alkotás, 
ipari felhasználás, a feldolgozásával kapcsolatos foglalkozások és mesterségek, a megkülönböztető faji jel-
lemzőket leíró szavak eredete (kocsányos, molyhos, cser), a helyi közösségek vagy vallások tölgyhöz kötődő 
viszonyainak felkutatása stb. is feladat.

A tantárgyakra darabolt tanulás dominanciája a fenntarthatóságra nevelés szempontjából is káros, hiszen 
éppen a komplex látásmód – a Világ egyetlen nagy egészben való látása – vezet leginkább a teremtésvédő 
látásmód és életmód kialakulásához.

Tudjuk persze, hogy a tantárgyi tanulásnak is vannak előnyei. Például az, hogy segítik az egyes tudományokra 
– s a megfelelő tantárgyakra – jellemző fogalomrendszerek logikai rendjének megértését. Ez az előny azonban 
nem ellensúlyozza a tantárgyi túltengésből és a komplex tanulás hiányából adódó káros következményeket.

RÉSZVÉTELI TANULÁS
A „részvételi” szón itt és most azt értjük, hogy a diák milyen szerepeket játszik a tanítási-tanulási folyamat-
ban. A hagyományos, megszokott (túlnyomórészt még mindig frontális) tanórákon a pedagógus döntően az 
információ és a tudás „birtokosa és átadója”, a diák pedig az ismeretek „befogadója”. Ez utóbbi nem igazán 
aktív részvétel, minthogy a folyamat menetére a diáknak gyakorlatilag nincs ráhatása; saját tanulási folyama-
tának nem alakítója, hanem elsődlegesen a „tárgya”. 

Saly Erika, Victor András (szakmai munkatársak)
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1. 
foglalkozás

SALY ERIKA

Miért nem rázza meg az 
áram a villanyvezetéken 

pihenő fecskéket?
TÉMANAP ÉS KÖZÖSSÉGI KUTATÁS

Nagyon sok madár pusztul el áramütés következtében, a 
témát érdemes körbejárni. De mi is az áram? Mit jelent az 
emberre, állatra egyaránt veszélyes áramütés? Mit tudunk 

a fecskékről? A fecskék száma egyre csökken. Ugyan őket nem rázza meg az áram, hi-
szen olyan kicsi a testük, hogy nem zárják az áramkört, de más, főleg emberi tényezők 
veszélyeztetik a fecskék életét. A rovarok természetes gyérítésében a fecskéknek ki-
emelt jelentőségük van. Sajnos a rovarokat – a fecskék helyett – az ember is pusztítja 
mesterséges úton, veszélyeztetve ezzel a biodiverzitást, a táplálékhálózatok egészsé-
ges működését. A témára való felkészülést követően közösségi kutatáson (a fecskék 
megfigyelésén) át jutunk el a válaszig.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT

I. TÉMANAP (1 TANÍTÁSI NAP)
I. 1. helyszín  I.1. A tavaszi madárles előkészítése

I. 2. helyszín I.2.1. Fecskék Facebook-profilja
 I.2.2. Álfecskénk, a sarlósfecske
 I.2.3. Vizsgálódjunk! Áramkör
 I.2.4. Az áram nyomában

I. 3. helyszín I.3.1. Sárgyűjtőhely
 I.3.2. Madárkórház vagy Sünispotály lakóinak látogatása
 1.3.3 Dramatikus játék

I. 4. helyszín I.4.1. Adatgyűjtés, diagramok készítése. Megelőzés
 I.4.2. Akadálymentes Égbolt Megállapodás
 I.4.3. A fecskék táplálékhálózata
 I.4.4. Fecskehálózás, gyűrűzés

I. 5. helyszín I.5.1. Csicseregj!
 I.5.2. Fecske az anyanyelvben

 I.5.3. Nyomozz fecskefészkek után!
 I.5.4. Fecskesziluettek készítése
 I.5.5. Fecskementő szabályok
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Tantárgyi integráció
komplex természettu-
domány, technika, rajz, 
matematika, magyar 
irodalom/szövegértés, 
szövegalkotás, etika, in-
formatika, testnevelés

Tantervi vonatkozás
Ház körül élő állatok: 
füstifecske testfel-
építése, életmódja, 
jelentősége.
A madárvédelem ten-
nivalóinak elsajátítása, 
gyakorlása.
Testek elektromos 
állapotának létreho-
zása dörzsöléssel, 
elektromos állapotban 
lévő és semleges testek 
kölcsönhatásainak 
vizsgálata. 
A mindennapi életből 
hozott példákon keresz-
tül az energiafajták és 
az energiaátalakulások 
csoportosítása. 
Az elektromos energia 
felhasználása, szerepe 
a mindennapi életben. 
Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások. 

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

megfigyelés

leírás

összehason-
lítás

mérés

Kulcsszavak
elektromos áram, 
energia, energiaforrás, 
áramkör, áramütés 
(oka, háttere), villanyve-
zeték (célja, működése, 
anyaga), fecskék, biodi-
verzitás, egyensúly 

 -
 =

Miről szól ez 
a tanegység?
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Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
több ív csomagolópa-
pír, vastag filctollak, 
gyurmaragasztó, 
menetlevelek sablonja 
(minden osztályfőnök-
nek), foglalkozásokhoz 
szükséges eszközök, 
anyagok 

Mellékletek
I.a. melléklet 
Témanap-kínálat
I.b. melléklet 
Menetlevél

II. KÖZÖSSÉGI KUTATÁS (2–4 HÉT)
II.1. Fecskefészkek keresése saját településen
II.2. Adatok rögzítése adatbázisban

Az elektromosság és a veszélyes helyzetek megismerése. 
Áramütés okozta madárveszteségek megelőzése. 
A fecskék jelentőségének megismerése az életünkben.
A fecskékkel való együttélés lehetőségeinek, kívánalmainak megismerése.
Rovarpusztulás, fecskeegyedszám-csökkenés veszélyeinek
felismerése.
Rendszergondolkodás, „minden mindennel összefügg” 
megértése.

FELADATOK LEÍRÁSA
I. Témanap
Előkészítés
• Ötletek gyűjtése a téma kapcsán, külső segítők bevonása, felkérése, helyszínek 

számbavétele, kb. 10 fő/csoport.
• Komplex kínálat összeállítása a témát illetően (minden tantárgy érintettségével). A 

kínálat (csomagolópapíron) néhány napra kikerül egy jól látható helyre, így a gyere-
kek könnyen áttekinthetik.

• Gyerekek jelentkezése adott időtartamon belül (néhány nap), határidőre.
• Menetlevél, vagyis egyéni óratervek elkészítése/fő – időpont, foglalkozás címe, szük-

séges anyag, eszköz, vezető neve/aláírásának helye. 
• Értékelés módjának meghatározása (visszajelzések/gyerekek, felnőttek). Mire vonat-

kozzon? Hogyan? Ki kit értékel? Mikor lesz az ideje? (Pl. foglalkozások végén, napzá-
ráskor.)

A TÉMANAP AJÁNLOTT SZERVEZÉSI FORMÁJA 
5. évfolyamos tanulók (kb. 2 osztály, 50 fő), a kínálatból (I.a. melléklet) választva, egyé-
ni döntés alapján vesznek részt egy-egy foglalkozáson. A részvételeket a Menetlevél 
rögzíti. (I.b. melléklet)

Foglalkozást tartanak felkért és felkészített iskolai és külső segítők (pl. pedagógusok, 
az iskola egyéb dolgozói, villanyszerelő szülő, nagyszülő, diákok, természetvédelmi 
szakértők, madarászok).

Célok



I.1. helyszín    
                                                                    
I.1.1 A TAVASZI MADÁRLES (KÖZÖSSÉGI KUTATÁS) 
ELŐKÉSZÍTÉSE 
 
Lakóhelyeteken, ill. annak közvetlen környezetében, kb. február végétől április elejéig 
tartó időszakban szervezzetek fecskemegfigyelő túrákat! Ehhez néhány dolgot meg 
kell tanulnotok, erre fel kell készülnötök.

a) Mit kell vinni egy madármegfigyelésre? Mi kerüljön a hátizsákba? Válogasd ki! 
távcső, jegyzetfüzet, olvasni való regény, ceruza, ivóvíz kulacsban, szendvics, mérő-
szalag (vonalzó), madárhatározó, fényképező (okostelefon), fülhallgató, esőkabát, 
sminkkészlet, nagyító, esernyő, zseblámpa, laptop, műanyag csipesz, csavarhúzó, ka-
lapács, papír- vagy műanyag tasakok (pl. talált tollaknak), terepszínű ruha

b) Mit kell nézni egy madáron? Milyen részei vannak a testének? Melyek a jellegzetes 
jegyeik? 
• Nézzetek meg az iskolaudvaron egy feketerigót vagy verebet! Jellemezzétek 

Herman Ottó rajzos ismertetője alapján! 
 Mondjátok el, mit láttok! Pl. Milyen a csőre? Milyen a szeme? Milyen színű a begye? 

Hogyan állnak a lábujjai? stb. Leírásotok minél pontosabb legyen! 

(Herman Ottó)
Forrás: https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/madarak-hasznarol/ch10.html 

• Aki kertes házban lakik, s vannak tyúkok, kakasok a baromfiudvarban, az a tyúkot, 
kakast is megfigyelheti, hiszen azok is madarak! 

• Madarak képei alapján is gyakorolhatjátok a leírást. Barkochbát is játszhattok, ha 
már jól megy a jellemzés. Több madár képét kiteszitek magatok elé, köztük a fecské-
két, s valaki elkezdi bemutatni az egyiket. A többiek az elmondottak alapján rámu-
tatnak arra a madárra, amelyikről beszélt a társuk.

13

Mellékletek: 
I.1.1. Herman Ottó:  
A madár termete és 
részei



Mellékletek:
I.1.1 A közösségi 
kutatáshoz használt 
internetes felület 
linkje

Mellékletek:
1.2.1 A Magyar 
Madártani Egyesület 
holnapjának linkje

c) Hogyan kell madarászni? Hogyan kell a távcsövet használni?
1. Írjátok össze, mi kell ahhoz, hogy egy madarat közelebbről megnézhessetek! (Türe-

lem, csend, óvatos mozgás, vagy helyben lét.)

2. Játsszatok a távcsővel! Menjetek ki ehhez az udvarra, vagy a közeli parkba!
• A távcsövet mindig a nyakatokba akasszátok, utána vegyétek kézbe! A lencséket ne 

fogdossátok, ne karcoljátok össze! Érzékeny műszer a távcső.
• Nézzetek bele a kisebb lencsékbe! Egy adott tárgyra irányítsátok a távcsövet! Állít-

sátok a szemetekhez, hogy éles képet kapjatok! 
• Gyakoroljatok! Hunyjátok be a szemeteket, míg a vezetőtök a fák ágai között elhe-

lyez valamit (tárgyat, számkártyát stb.)! Távcsővel keressétek meg, mondjátok meg, 
mi az! (Mozgó jármű rendszámát is érdemes leolvastatni…)

• Nézzetek bele fordítva a távcsőbe! Mit tapasztaltok?
• Menjetek végig egy madzagon úgy, hogy a fordított távcsőbe néztek közben! Milyen 

érzés?

d) A közösségi kutatáshoz használt internetes felület megismerése
• Ismerkedjetek meg a Tavaszi Madárles program honlapjával (http://www.springa-

live.net/hu-hu)! 
Gyűjtsétek ki a legfontosabb információkat a kutatni kívánt fecskékről! 
• http://www.springalive.net/hu-hu/springalive/fusti_fecske
• http://www.springalive.net/hu-hu/springalive/sarlosfecske

• Készítsetek posztert a füstifecskéről és a sarlósfecskéről, amelyekről majd adato-
kat gyűjtötök!

• Készítsetek folyamatábrát, milyen lépésekből áll majd a közösségi kutatás!
• Mit kell megfigyelnetek?
• Kivel szeretnétek kutatni? (Kutatótársak keresése.)

A Tavaszi Madárles egy nemzetközi program, melynek célja, hogy felhívja az 
ifjabb korosztály figyelmét a természetvédelemre, ezen belül is különös te-
kintettel a vonuló madarak védelmére. A programhoz füstifecskék, sarlós-

fecskék és más madarak adatait regisztrálva a http://www.springalive.net honlapon 
egy valós idejű vonulási térkép készül.

I.2. helyszín

I.2.1 FECSKÉK FACEBOOK-PROFILJA            

1. Ismerkedjetek meg a hazánkban előforduló fecskékkel (füstifecske, molnárfecske, 
partifecske). Kutassatok utánuk a könyvtárban, interneten! Segítségetekre lehet a 
Magyar Madártani Egyesület honlapja.

2. Készítsétek el mindegyikük „Facebook-profilját” papíron! Képzeljétek el, mintha a 
fecskék hozták volna létre saját oldalukat… Rajzoljatok, írjatok! (Magyar neve, tudo-
mányos neve, élőhelye, testmérete, védettsége stb.) Kikkel vannak kapcsolatban, 
amikor nálunk vannak, kikkel, ha más országban? Megoszthattok a fecskék által 
fontosnak gondolt témákat, amiket lájkolhatnak az ismerőseik, sőt kommentet is 
írhatnak.
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Az online térben is van lehetőség „Facebook-profil” készítésére. Az alkalmazás 
segítségével is elkészíthetik a gyerekek a fecskék képzeletbeli profilját: https://www.
classtools.net/FB/home-page.

I.2.2. ÁLFECSKÉNK, A SARLÓSFECSKE

Feladatok, amelyekből választhatsz:
• Ismerd meg a sarlósfecskét! Készíts az életmódjáról lapbookot!
• Képzeld magad egy városi sarlósfecskének! Mutasd be képregényben ábrázolva egy 

napodat!
• Készítsd el az önéletrajzodat, sarlósfecskeként!
• Készíts felnőtt segítséggel sarlósfecskeodút (esőtől védett erkély- és ablakbeugrók-

ba kihelyezhető odút, valamint a tetők esőnek kitett felszínére vagy a falakra kihe-
lyezhető odút)! 

Ezek a madarak a repülő életmódhoz legszélsőségesebben alkalmazkodott ge-
rincesek közé tartoznak, gyakorlatilag soha nem szállnak le a talajra, fészkei-
ket toronyházak, víztornyok, várfalak magasan lévő hasadékaiban alakítják ki. 

Egyszemélyes sarlósfecskeodú; sarlósfecsketelep (Forrás: MME)

I.2.3. VIZSGÁLÓDJUNK! 

Hogyan, mikor, miért tud „ütni” az áram? Mire jó az elektromos áram? Honnan jön, 
merre megy?

a) Mi az áramkör? Mi az elektromos áram? Figyeld meg, majd mondd el, mire jutottál!
Tevékenység menete:
• Vágd a rézvezetéket félbe!
• Távolítsd el a két-két végéről a műanyagburkolatot (szigetelést) kb. 3-3 cm-es szaka-

szon! A vezetékek végén így látni lehet majd a barnásvörös rézvezetéket.
• Az iratkapocs segítségével kösd az egyik vezeték egyik végét a lapos elem hosszab-

bik kivezető pólusához, a másik vezeték egyik végét a rövidebb pólushoz! Figyelj 
arra, hogy a két szabad vezetékvég ne érintkezzen egymással!

Mellékletek:
I.2.1 A képzeletbeli 
profil készítéséhez 
használható honlap 
linkje

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
méretre vágott 
deszkalapok, kalapács, 
szögek

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Páronként: lapos 
zseblámpaelem (4,5 
voltos), kb. 30 cm-es 
szigetelt rézveze-
ték, 4,5 voltos izzó, 
ragasztószalag, 
2 db iratkapocs, olló, 
vonalzó.
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Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
 kb. 30 cm fonál, kb. 
30 cm műanyag 
zsinór, vasszög, gyu-
faszál, alumíniumfólia, 
ceruzabetét (grafit)

• Csatlakoztasd a szabad vezetékeket az izzóhoz! Az egyiket hurkold az izzó menetére, 
jól húzd össze, hogy feszes legyen, majd ragasztószalaggal is tekerd be! Az izzó alján 
lévő fémes pontot hagyd szabadon!

• Fogd meg az izzót a menetes részénél, érintsd hozzá a szabad vezeték végét a fémes 
ponthoz az izzó alján, vagyis hozz létre áramkört! Mi történik? Mondd el! (Világít a 
villanykörte.) 

• Próbáld ki másként is! Érintsd máshová a szabad vezetékvéget! Mit tapasztalsz?

Az elektromos áram csak úgy csalogatható ki az elemből, ha vissza is jut 
bele, vagyis zárt az áramkör. Amíg az áram átfolyik az elem egyik csatlakozá-
sától – az izzón keresztül – a másikig, útközben „munkát” végez. Az izzóban 

lévő vékony fémszálat felmelegíti, felizzítja, s így biztosítja, hogy világítson a lámpa.

b) Vajon csak a rézhuzal vezeti az elektromos áramot? Miért huzallal kötjük össze az 
égőt és az elemet, miért nem jó erre egy darab cérna, vagy műanyag zsinór?
• Helyettesítsd az áramkörben a rézhuzalt fonállal, majd műanyag zsinórral! Mit ta-

pasztalsz? (Nem vezetik az áramot, az égő nem világít.)
• Az áramkör egy részébe illessz pl. vasszöget, gyufaszálat, alumíniumfóliát, ceruzabe-

tétet (grafitot)! Mikor ég, s mikor nem ég a körte? Mely anyagok vezetik az áramot? 
Figyeld meg! 

Minden fém vezeti az áramot. A grafit szintén. A grafitot alkotó szénatomok 
egy-egy elektronja nincs helyhez kötve (delokalizált), könnyen elmozdul az 
atomok között. Ennek köszönhető, hogy a grafit jól vezeti az elektromos ára-

mot, és az is, hogy a grafit fekete színű. Grafitból pl. elektródákat készítenek.

• Melyek nem vezették az áramot? 

A fán, a műanyagon nem folyik keresztül az áram, ezért is borítják be a ve-
zetékeket műanyaggal, vagyis ezzel szigetelik. A szigetelés megakadályozza, 
hogy két áramot vezető huzal összeérjen, s rövidzárlatot okozzon.

c) Mire jó az elektromos áram? Honnan jön, merre megy?
• Gyűjtsétek össze, mi minden működik elektromos árammal! Készítsetek listát!
• Hogyan kerül az áram a felsorolt gépekbe? Mi termeli? Melyik a környezetbarát tech-

nológia? Nyomozzatok! Készítsetek infografikát!

Érdemes a biciklizésre is utalni, amikor magunk termelünk áramot a dinamóval.
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I.2.4. AZ ÁRAM NYOMÁBAN

Fejünk felett sokszor lógnak vezetékek, a falban is vezetékek futnak láthatatlanul.   
Miért vannak ott? Mikor, mely vezetékek veszélyesek a madarakra? Minden madár 
lehet áramütött? Modellezés.

a) Menjetek ki az utcára! Sétáljatok végig az utcán, legalább egy sarokig! Nézzétek meg 
a levegőben húzódó vezetékeket, keressetek két oszlopot, amiket összekötnek! (Ez a 
szakasz része az egésznek.)
• Milyen vezetékeket láttok? Melyikben futhat áram? Hová tart? Kövessétek az áram 

útját! (Épületekbe, falakba behúzva a szigetelt vezetékeken át a konnektorokba, 
majd az elektromos gépekbe.)

• Rajzoljátok le minél pontosabban a látott villanyoszlopokat, vezetékeket!

A határban és a közterületen is gyakori, magas oszlopokon lévő távvezetékek 
fémhuzaljai nem szigeteltek. Az oszlopok viszont le vannak földelve, tehát 
közöttük feszültség van. Ha azonban az oszlopok tetejét műanyaggal szige-

telik, műanyag sarukat helyeznek el rajtuk, akkor az blokkolja az áramvezetést, ezért 
ott a madarak kisebb eséllyel szenvednek áramütést. 

Bővebben: Horváth Márton és Demeter Iván: Madarak és légvezetékek
https://www.mme.hu/binary_uploads/6_termeszetvedelem/elektromos_halozat_es_
madarvedelem/madarak_es_legvezetekek_vegleges.pdf

b) Mikor, miért, mely madarakra veszélyes az áram? Modellezzük!                            
Tevékenység menete:
1. Két botot egymástól kb. 1 m-re leszúrunk a földbe. 
2. Tőlük kb. 15–20 cm-re, velük párhuzamosan ismét leszúrjuk a botokat. 3 párhuza-

mos sort alkotunk.
3. Kifeszítjük közéjük a madzagokat, mintha udvari szárítót készítenénk.
4. Elkészítjük a madarakat kartonpapírból (min. 2-2 db) a sablonok segítségével. Ha 

szükséges, arányosan kisebbítjük a fecske és az ölyv méretét is. Ajánlott kinyomoz-
ni, mekkorák a valóságban, hogy egymáshoz viszonyítva megmaradjon a valóságos 
eltérés a madarak között! A csipeszre ragasztjuk a madarak kicsinyített árnyképét.

5. Modellezzünk!
 • Mi történik, ha a fecskék ráülnek valamelyik vezetékre? Hozzáérnek-e a párhuza-

mos vezetékhez, vagyis zárják-e az áramkört, ami áramütéshez vezetne? (Nem. Rá-
adásul ügyesen repkednek a drótok között is, kicsi az esélye, hogy nekiütköznének.)

 • Mi történik, ha az ölyv kiterjesztett szárnnyal repül a vezetékek alatt? A szárnyai-
nak fesztávolsága kisebb-e a vezetékek távolságánál? Mi történik, ha rászáll az osz-
lopra, s ott szárítgatja kora hajnalban a szárnyait? Elképzelhető-e, hogy hozzáér a 
vezetékek egyikéhez? (Ha nincs műanyaggal szigetelve az oszlop teteje, bizonyára 
áramütés éri.)

 • Modellezzétek az áramütések helyzeteit!
 • Hogyan lehetne megvédeni a madarakat az áramütéstől? Nézzetek utána! 

 https://golya.mme.hu/index.php?p=ved

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
6 db egyforma hosz-
szúságú bot 
(kb. 1 m-es), kb. 4 m 
madzag, 4-5 csipesz, 
mérőszalag, olló, kar-
tonpapír, okostelefon, 
internet

Mellékletek
fecskesablon (1.2.4.a 
melléklet), egerészölyv 
sablonja (1.2.4.b 
melléklet)
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Bármely madarat vagy más élő szervezetet akkor érhet áramütés, ha testén 
halad át az elektromos áram, azaz ha teste hidat képez egy magasabb és egy 
alacsonyabb elektromos potenciálú hely között. Ez szabadvezetékek oszlo-

pain kétféleképpen alakulhat ki: két vezető egyidejű érintésével (fázis-fázis zárlat); 
egy vezető és egy földelt oszlopelem (pl. kereszttartó kar vagy leesésgátló) egyidejű 
érintésével (földzárlat). 

Ez azt jelenti, hogy minden olyan oszlop, amelyen egy madár a szárnyaival, lábaival, 
fejével, vagy esős, nyirkos időben a tollaival egyidejűleg érinthet két vezetőt vagy 
egy vezetőt és egy földelt oszlopelemet, veszélyt jelent madarainkra. A leggyakoribb 
a földzárlat kialakulása, mivel két vezető egyidejű érintéséhez a legtöbb oszloptípus 
esetében viszonylag nagy távolságot kell áthidalnia egy madárnak, míg egy kereszt-
tartón ülve még egy kistermetű madár is könnyen megérintheti valamelyik vezetőt.

A madarak sérülékenységét az alábbi tényezők befolyásolják:
• A szabadvezeték elhelyezkedése (a vezeték által kettészelt élőhely)
• Az oszlopfej szerkezete
• Az egyes madárfajokra, madárfajcsoportokra jellemző viselkedés
• A madár mérete
• A madár repülési biztonsága (a fiatal madarak veszélyeztetettebbek)
• Időjárás (látási viszonyok, tollazat nedvessége, oszlopelemek nedvessége)

Fokozottabb veszélynek vannak kitéve az oszlopokra ülő madarak esős, ködös, nyir-
kos időben. Ilyenkor a vizes tollazat miatt nehezebben repülnek a madarak, ezenkívül 
a nedves toll vezetőképessége akár százszorosa is lehet a száraz tollénak.

Az elektromos rovarcsapda működését érdemes megfigyelni. (A kék fényre 
röpülnek a rovarok, de előtte az áramvezető szálak az útjukat állják, nem 
tudnak úgy átröpülni köztük, hogy ne üsse agyon őket az áram.)
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I.3. helyszín 

I.3.1. SÁRGYŰJTŐHELY 

Olyan sárgyűjtőhelyet készítünk természetes, és a kihelyezett mesterséges fészkek, 
fészektelepek közelében (nyár végéig kell fenntartani) a fecskék számára, amelyet 
tudnak használni a fészkeik építéséhez. Fecskefészek készítésének kipróbálása sárgo-
lyókból (füsti- és molnárfecskék fészkének különbsége). 

„A legkézenfekvőbb megoldás, ha kis forgalmú utak földes padkáján (a 
homokos padka nem jó, mert a nedves homok nem tapad jól, az ebből 
készült fészek nem tartós, könnyen leszakad), gyártelepek udvarán slag vagy 

vödör segítségével asztalnyi területet jól beiszapolunk, addig locsoljuk a vizet, amíg 
a talaj többet már nem tud beszívni. Ezt követően már csak annyi a dolgunk, hogy az 
időjárástól, a csapadékviszonyoktól függően néhány naponta újralocsoljuk a terüle-
tet, folyamatosan lágy saras állagban tartva azt. Sárgyűjtőt a kertben is létesíthetünk, 
de ha nem szeretnénk tönkretenni a gyepet, alkalmazhatunk tálcás sárgyűjtőhelyet is, 
amely erkélyen, tornácon is használható.” MME: Sarat gyűjtő molnárfecskék. (videó).

I.3.2. MADÁRKÓRHÁZ VAGY SÜNISPOTÁLY LAKÓINAK 
LÁTOGATÁSA   

Látogatás során riportkészítés vagy interneten való böngészés nyomán hírkészítés. 
Van-e áramütött fecske a madarak között?
 

I.3.3. DRAMATIKUS JÁTÉK 
        
1. Hallgassuk meg Móra Ferenc: A fecskék című meséjét vagy olvassuk fel  

(https://gyerekmese.info/mora-ferenc-a-fecskek/).
2. Értelmezzük közösen a párbeszédet: Melyik fecskéről van szó? 
3. A párbeszéd megtanulása, dramatizálása.

I.4. helyszín 
         
I.4.1. ADATGYŰJTÉS, DIAGRAMOK KÉSZÍTÉSE. MEGELŐZÉS
   
a) A mellékletben található adatok elemzése. Van-e áramütött fecske a madarak kö-

zött? (I.4.1 melléklet) Felhívás, újsághír készítése. 

b) Áramütés megelőzése a Madárkórházban című szöveg elolvasása, elemzése, gon-
dolattérkép készítése, majd a poszter bemutatása.

A legvalószínűbb szám 200-300 000 példány között lehet, melynek közvet-
len természetvédelmi kárértéke több milliárd forint. A természetvédelmi kár 
mellett természetesen minden esetben számolni kell a közvetlen gazdasági 

kárral is, hiszen az elpusztult madarak által el nem fogyasztott mezőgazdasági kárte-
vők okozta terményveszteség, illetve az ellenük történő vegyszeres védekezés költsé-
ge is elérheti a százmillió forintos nagyságrendet.

Mellékletek
1.3.1. MME: Sarat 
gyűjtő molnárfecskék 
(videó)

Mellékletek
I.3.3 Móra Ferenc: 
A fecskék

Mellékletek: 
I..4.1 a) Áramütés 
okozta madárpusz-
tulások 
I. 4.1. b) Áramütés 
megelőzése a madár-
kórházban – link
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Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
fonalgombolyag

I.4.2. AKADÁLYMENTES ÉGBOLT MEGÁLLAPODÁS

a) Mit jelent az Akadálymentes Égbolt Megállapodás? Nézzetek utána! Mit tettek a 
megállapodás megvalósulása érdekében? 

• Írjatok petíciót a helyi E.ON munkatársainak a madarak védelmében, majd juttassá-
tok el hozzájuk! A célotok az legyen, hogy minél kevesebb madarat érjen áramütés.

A három hazai áramszolgáltató vállalat (E.ON, ELMŰ-ÉMÁSZ, DÉMÁSZ), a Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM), valamint a Magyar Madártani 
és Természetvédelmi Egyesület (MME) 2008. február 26-án aláírta az Akadály-

mentes Égbolt Megállapodást. Az önkéntes Megállapodásban a részes felek elköte-
lezik magukat a védett madarakat érő áramütés és vezetéknek ütközés által okozott 
természetvédelmi kár lehető legkisebb mértékre való csökkentése mellett. A legvégső 
határidő 2020. január 31. volt. 

b) Madarakra veszélyes oszlopok és vezetékszakaszok felderítése szülőkkel, E.ON 
munkatársaival.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) által kidolgozott 
új, okostelefonon is kitölthető elektronikus adatgyűjtő űrlap segítségével 
mostantól a lakosság is hozzájárulhat a madarakra veszélyes oszlopok és 

vezetékszakaszok felderítéséhez, ez alapján pedig a hatósági bejelentések megtéte-
léhez. Az elektromos szabadvezetékeknek történő ütközés, illetve a villanyoszlopok 
fejszerkezetének nem megfelelő kialakítása miatti áramütés régóta ismert, és világvi-
szonylatban is az egyik legjelentősebb veszélyeztető tényező a madárfajok védelmé-
ben. Magyarországon a madarakat a veréb mérettől a gólyákig és a túzokig fenyegető 
kis- és középfeszültségű, valamint a vasúti elektromos szabadvezeték-hálózat közel 
százezer km hosszúságú, és több mint egymillió oszlopot számlál! 

I.4.3 A FECSKÉK TÁPLÁLÉKHÁLÓZATA

A rovarok – fecskéket helyettesítő – vegyszeres pusztítása hozzájárul a biodi-
verzitás csökkenéséhez. Ma már egyre kevesebb a fecske. A fecskék természe-
tes módon gyűjtik össze a rovarokat, ami a táplálékuk. Ha nincs fecske, sok 

lesz a nemkívánatos rovar (pl. szúnyog, légy). „Minden mindennel” összefügg.

A fecskék is meg tudják jósolni az esőt a népi mondás szerint, ha alacsonyan 
szállnak. Ennek van egy tudományos magyarázata is. Mivel az eső előtt pá-
rás, nagy nyomású levegő a jellemző, ez a rovarokat a felszín közelébe kény-

szeríti, így a velük táplálkozó fecskék is alacsonyan fognak szállni.

1. Készítsetek táplálékhálózatot, amelynek egyik eleme valamelyik fecske (pl. egy táp-
lálékláncra: szúnyog, légy, kecskebéka, szürke gém, partifecske, vízinövények, róka, 
héja, keszeg, csuka stb.)!

2. Modellezzétek fonallal is! Ti helyettesítitek az adott táplálékháló állatfajait, pl. ki-
tűzitek az állatnevet a ruhátokra, majd elindítjátok a fonalgombolyagot valakinek, 
aki megfogja, s nem ereszti el a fonalat, úgy adja tovább másnak, s így tovább. Be-
hálózzátok magatokat. De nemcsak céltalanul! Mindig olyannak adjátok tovább, aki 
a hálózaton belül benneteket „elfogyaszt”, akivel kapcsolatba kerültök.

3. A hálózat meglazulását, felbomlását érzékelhetitek, ha pl. eltűnnek a fecskék.
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I.4.4. FECSKEHÁLÓZÁS, GYŰRŰZÉS
        
Természetvédelmi szakember, madarász segítségével. (Előkészítése a témanap hajna-
lán. Olyan helyszínen, ahol a fecskék előfordulnak.)

I.5. helyszín  

I.5.1 CSICSEREGJ! 

Fecskék a népdalokban, népzenében, modern zenében (Pl. füstifecske népzenével, 
fészekrakás, költés, etetés)
https://www.youtube.com/watch?v=KJf-iXee_V0
Gyűjtsetek népdalokat, dalokat, amelyekben a fecske is megjelenik! Tanuljatok meg 
egyet! Adjátok elő hangszerekkel!

I.5.2. FECSKE AZ ANYANYELVBEN   
  
a) Herman Ottó: A madarak hasznáról és káráról című kötetében olvassátok el a régies 

szöveget (1901-ben írta) a füstifecskéről és a molnárfecskéről! (I.5.2.a melléklet) Hogy 
nevezik őket másképp? Gyűjtsétek ki! Forrás: https://mek.oszk.hu/00500/00550/
html/

b) Rímhívás betűcserével! A szó első betűjét kell átcserélned másikra, de itt is értel-
mes szót kell kapnod, ami rímel az alapszóra! fecske - ...ecske 

c) Nyomozz! Hogy hívják Fekete István fecskéit? (Cse, Csí, Ri, Vit) Melyik regényében 
szerepelnek?

d) Állatnevekről elnevezett tárgyak, élőlények: Vajon honnan kapta a nevét? Mi mihez 
tartozik?  Kép, szó, meghatározás szétválogatása. (I.5.2.b. melléklet)

Kiegészítő feladat lehet még: Keressetek fecskefarkú zászlókat az interneten! Rajzol-
játok le!

e) Fekete István regénybeli állatnevei. Melyik név melyik állathoz tartozik? Válogasd 
ki a szófelhőből! (Összekeverve, többször előfordulva adjuk meg az állatneveket egy 
szófelhőben, s az állatfajok mellé kell elhelyezni azokat. (I.5.2.c. melléklet) 
Megfejtés:
Rókanevek: Csalavér, Csele, Iny, Kag, Karak, Ravaszdi, Sut, Vörös, Vuk
Macskanevek: Cilike, Juci, Mici, Mirci, Nyau
Gólyanevek: Hosszúláb, Kele, Nyakigláb
Vadkacsa: Tás
Veréb: Csuri
Vidra: Lutra
Kígyó: Szi

Mellékletek:
I.5.1 Vadállatok a ház 
körül, Füstifecske – 
Madocsai zene – link

Mellékletek:
I.5.2.a Herman Ottó 
leírása a füstifecské-
ről, illetve a molnár-
fecskéről 
I.5.2.d Fecskedol-
gok − Állatnevekről 
elnevezett tárgyak, 
élőlények 
I.5.2.e Fekete István 
állatai 
I.5.2.f Szólások, köz-
mondások 
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Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
internet, laptop vagy 
okostelefon

Mellékletek:
A Fecske- és gyur-
gyalagfigyelő adatbá-
zis linkje

f) Fecske a szólásokban, közmondásokban. Mutogasd el, vagy rajzold le, esetleg írd 
körül! A többieknek ki kell találni. Az átvitt értelmét közösen találjátok ki, értelmez-
zétek!

Megfejtés:
Egy fecske nem csinál nyarat/tavaszt = Egy ember nem elegendő ahhoz, hogy vala-
miben gyökeres változás következzék be. 
Fecskét látok, szeplőt hányok = az első fecske megpillantásakor mondják tréfás vagy 
babonás mondókaként a szeplők elmulasztására vagy létrejöttük meggátlására. 
Csacsog, mint a fecske = arra mondják, aki sokat fecseg. 
Sipítanak, mint az éhes fecskefiak = azokra mondják, akik nagyon hangosak, éles 
hangon sipítoznak. 
Egy fecskefészekben ellakni vele = akkor mondják, ha valakivel jól ki lehet jönni, ha 
valaki nagyon békés, szelíd ember. 
Sok fecske az ősz jele = a fecskék gyülekezése a közeledő ősz jele. 
Elmegy a fecske, marad a túzok = többet ér az, aki megbízható, mint aki megnyerő 
modorú, de jöttment, megbízhatatlan.

g) Írjatok verset, mely a mellékletben is szereplő szavakat (vagy egy részüket) is tar-
talmazza! 

 A vers lehetőleg négysoros legyen! Móra Ferenc: Fecskehívogató című versében 8-6-
8-6 a szótagok száma. (I.5.2.e. melléklet)

 Melléknevek: villás farkú, szép, csicsergő, cifra
 Főnevek: fecske, ibolya, hóvirág, lepkék, tavasz
 Igék: várunk, kinyílott, szállnak, járnak

• Olvassátok fel, ha szeretnétek!
• Vessétek össze az eredeti verssel is! 

I.5.3. NYOMOZZ FECSKEFÉSZKEK UTÁN!

1. A Fecske- és gyurgyalagfigyelő adatbázis (https://fecskefigyeloadatbazis.mme.hu/
oldalak/kezdolap) megismerése, felkészülés az adatok rögzítésére.

2. Ismersz sarlósfecske-, vagy fecske-fészkelőhelyeket? Figyeld meg a fészkek lakóinak 
életét!

3. Megszámolnád a környezetedben található fészkeket? Akkor kattints a Fészkelőhe-
lyek menüpontra!

4. Ha nem csak fészkeknél figyeled a sarlósfecskéket és fecskéket, s érdekes megfi-
gyelési adataid vannak (tavaszi megérkezők stb.), akkor az Érdekes megfigyelések 
menüpontba rögzítsd!
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I.5.4. FECSKESZILUETTEK KÉSZÍTÉSE 
        
Röpképek. Fészkeik különbözősége, hasonlósága. 

Feladatok:
1. Nyomozz! Testfelépítésük, röpképük, fészkük, színük, életmódjuk, hangjuk, tojásuk stb. 
2. Készíts posztert a fecskesziluettekkel!
3. Miben hasonlítanak egymáshoz, miben különböznek?
4. Mutasd be őket társaidnak!

I.5.5. FECSKEMENTŐ SZABÁLYOK

Legalább kétmillió fecske hiányzik már Magyarországról, a rovarok, amiket megenné-
nek, viszont itt maradnak. Számítások szerint egy fecske átlagosan egy kilogrammnyi 
rovart eszik meg magyarországi tartózkodása idején.
Leginkább az élőhelyek nagymértékű átalakítása, a települési szúnyogirtás, a mező-
gazdálkodásban használt vegyszerek; a vadászat, az emberi zavarás és a fészkek pusz-
títása veszélyezteti őket. (MME: Miért tűnnek el a fecskék Magyarországról?)

1. Írjatok fecskementő szabályokat! Hogyan viselkedjünk, mit tegyünk, hogy fecskéink 
velünk tudjanak élni? 

2. Ha a településen van fecskefészek, érdemes fecskepelenkát készíteni (vagyis mé-
retre vágott, csiszolt deszkát a fészek alá helyezni felnőtt segítségével https://www.
mme.hu/fecskepelenka).

A témanap értékelése

• Gyerekek visszajelzései a napzáró körben, a témanap végén, ill. a közösségi kutatás 
végén. Szempontok: Mit tanultál? Mi volt a 3 legérdekesebb megfigyelésed? Mi a 
válaszod a témanap kérdésére?

• Szervező, foglalkozásvezető visszajelzése: Mit tanult? Miben kell változtatni legköze-
lebb? Mi tetszett neki a legjobban? Egy öröm, egy bánat (kudarc) megosztása.

Mellékletek: 
I.5.4 A fecskék össze-
hasonlítása
MME: Miért tűnnek el a 
fecskék Magyarország-
ról? linkje
Fecskepelenka-készítés 
linkje

23



II. Közösségi kutatásban való  
részvétel: Tavaszi madárles
 

II.1. FECSKEFÉSZKEK KERESÉSE SAJÁT TELEPÜLÉSEN.

Felhívás írása helyi újságba, honlapra. 
Adatgyűjtés. Lakosság bevonása.
Tavaszi Madárles program honlapja: http://www.springalive.net/hu-hu

II.2. ADATBÁZISBAN ADATOK RÖGZÍTÉSE: 

Fecske- és gyurgyalagfigyelő adatbázis https://fecskefigyeloadatbazis.mme.hu/olda-
lak/kezdolap

Felhasznált és ajánlott források
• Szerk: Saly Erika – Victor András: Komplex – nem-tantárgyi – tanulásszervezési for-

mák (Magyarországi Református Egyház, Református Tananyagfejlesztő Csoport, Bp., 
2019), http://regi.reformatus.hu/data/documents/2019/09/05/1-48_vegso.pdf

• Fekete István: Csí (Móra Kiadó, Bp., 2005)
• Schmidt Egon: Csodálatos madárvilág (Anno Kiadó, Bp.) – A sarlósfecske nem fecske 

(142-152.)
• Herman Ottó: A madarak hasznáról és káráról (1901., Bp. – hasonmás kiadás MKNE)
• Schmidt Egon – Bécsy László: Madarak Budapesten (Új Ember Kiadó, Bp., 2011.,)
• Madarak – Szemfüles Felfedező sorozat (Lux Primo Kiadó, Bp. 1993.)
• Madarak – Fürkész Könyvek sorozat (Gondolat, Bp., 1988.)
• Madarak földön, égen (MME, Bp., 1992.)
• Schmidt Egon: Varázslatos madárvilágunk (Műszaki Kiadó, Bp., 2009.)
• Erdei és kerti madarak – Kis Természetbúvár sorozat (Passage Kiadó, Bp., 1996.)
• Keve András: Madarak 1. – Búvár Zsebkönyvek sorozat (Móra Kiadó, Bp., 1972.)
• Alexandra Parsons: Csudálatos madarak – Csuda Világ sorozat (Park Kiadó, Bp., 1991.)
• David Burnie: A madár – Szemtanú sorozat (Park Kiadó, Bp., 1991.)
• Kísérletek könyve – Mi micsoda sorozat (Tessloff és Babilon Kiadó, Bp., 2001)
• Judith Hann: Barangolás a tudományok világában (Panem Kiadó, Bp., 1993.)
• Nagy Öveges Könyv (Móra Kiadó, Bp., 1989.)
• Természettudományos fejtörő (Usborne - Park Kiadó, Bp., 1996.)
• Kísérletek – Mindentudó Könyvek sorozat (Usborne - Novotrade Kiadó, Bp., 1989.)
• Füstifecskék: https://www.youtube.com/watch?v=_xJSRDTGvso
• Horváth Márton és Demeter Iván: Madarak és légvezetékek (Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület), Utolsó letöltés (2021. aug. 11.)
 https://www.mme.hu/binary_uploads/6_termeszetvedelem/elektromos_halozat_

es_madarvedelem/madarak_es_legvezetekek_vegleges.pdf
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SZŰCS BOGLÁRKA

Miért nem rázza meg az 
áram a villanyvezetéken 

pihenő fecskéket? 
 

TÉMANAP
Az elektromosság, az áram jellemzőinek, élettani hatása-
inak megismerése. Emberre és madarakra gyakorolt ve-
szélyeire való figyelmeztetés, a megelőzés és a kezelés 
lehetőségei.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT

1. Elektromosság 90 perc 
1.1 Mi mindenben van áram? 
1.2 Statikus elektromosság 
1.3 Kik „találták fel” az áramot? 
1.4. Képrejtvény 
1.5. Csípd el az áramot! 

2. Áram, áramkör 90 perc
2.1 Mi az áram? 
2.2 Áramkör 

3. Az áram élettani hatásai 90 perc
3.1. Képrejtvény 
3.2. Mit csinál az áram?
3.3. Milyen az áram? 
3.4. Jómadarak 
3.5. Madárgondolat 
3.6. Mérjétek le! 
3.7. Madarat tolláról
3.8. Áramütés a vezetéken 

Összesen: 3×90 perc

Tantárgyi integráció
fizika, biológia és 
egészségtan alapozó 
ismeretek

Tantervi vonatkozás
Kölcsönhatások és 
energia; Az ember szer-
vezete és egészsége 

Kulcsszavak
elektromosság,
elektrosztatikusság,
áram, áramkör,
áramvonalasság,
áramütés

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

megfigyelés

leírás

összehason-
lítás

mérés

Mit készítsek elő?
lufi, üres fém ita-
losdobozok (2 vagy 
több db), madártoll, 
papírzsebkendő, falevél, 
só, őrölt bors, műanyag 
teáskanál, gyapjú-
szövet vagy ruházat, 
internet, laprágó vagy 
sportszelet papírja, 
ceruzaelem, olló, nagyí-
tó, papír, rajzeszközök, 
hungarocell/karton, 
furnér/plexilap, időmérő 
eszköz, mérőszalag, 
aszfaltkréta, csomago-
lópapír-ív vagy flipchart; 
kréta, filctoll
4,5 V-os zsebtelep, 
izzó, vezeték, réz és 
cink anyagból készült 
lemezdarabka (pl. bá-
dogostól) vagy csavar, 
vezeték, zsebtelep. 
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2. 
foglalkozás

Miről szól ez 
a tanegység?

 -
 =



Mit akarunk elérni?
A tanulók ismerkedje-
nek meg az elektromos-
ság fogalmával.

Tevékenységek
Ábrák csoportosítása.

Mellékletek
1.1 Mi mindenben van 
áram – képek.

Tevékenységek
Statikus elektromos-
ság, elektrosztatikus 
jelenségek vizsgálata.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
a, lufi, üres fém italosdo-
bozok (2 vagy több db), 
b, madártoll, papírzseb-
kendő, falevél, bármi, 
ami eszükbe jut
c, só, őrölt bors, 
műanyag teáskanál, 
gyapjúszövet vagy 
ruházat

FELADATOK LEÍRÁSA
1. Elektromosság
1.1. Mi mindenben van áram? 
 
Válasszátok ki azokat a képeket a képkártyák közül, amelyek olyan tárgyakat ábrázol-
nak,  amelyekben van elektromosság! 

1.2. Statikus elektromosság

Előfordult már veletek is, hogy műanyag padlón járva, ha valamilyen tárgyat, pl. ki-
lincset vagy bevásárlókocsit megérintettetek, vagy valakihez hozzáértetek, pl. kezet 
fogtatok, hirtelen megrázott? Néha még a szikra hangját is lehet hallani. Ez is elekt-
romosság.

a) Vonzó lufi
Tedd az üres aludobozt fekve az asztalra! Fújd fel közepesen nagyra a lufit! A lufit 
dörzsöld nagyon gyorsan a hajadhoz!
Tartsd a lufit a doboz közelébe, anélkül, hogy hozzáérintenéd! 
Mit tapasztalsz? (a dobozok gördülni kezdenek a lufi felé)

b) Madártollal/falevéllel/papírzsebkendőcsíkokkal, más dolgokkal is, amik eszedbe 
jutnak, próbáld ki fémdobozok helyett.

Mit tapasztaltok? (a tollak, papírdarabok először odatapadnak, majd elugranak) 

A lufi felszínén a dörzsöléstől felhalmozódnak a láthatatlan, negatív elekt-
romos töltésű elektronok. Ez azonban nem mozgó elektromos áram, hanem 
statikus (vagyis álló) elektromosság; elektrosztatikusság. Az elektrosztatikus 

töltés képes arra, hogy nagyon könnyű tárgyakat magához húzzon. 
Már az ókori Görögországban Thales is megfigyelte, hogy ha gyapjúval megdörzsöl 
egy borostyánkövet (megkövesedett gyantát), az vonzza a madártollakat. Ha sokáig 
dörzsöli, szikrázik is. Az elektromosság szó is a gyanta görög nevéből, az elektronból 
ered. Elektromos töltés egy ilyen lufiban is lehet. 

c) Szegény Hamupipőke
Mérjetek ki egy teáskanál sót és egy teáskanál borsot egy edénybe, és keverjétek 
össze!
Hogyan tudjátok szétválasztani?
Dörzsöljétek a műanyag kanalat egy darab gyapjúszövethez, majd tartsátok a só-
bors keverék fölé, ahhoz közel. Mit tapasztaltok?

Ahogy megdörzsöljük a műanyagkanalat, negatív töltést kap. Ez a negatív töl-
tés vonzza a különféle tárgyak anyagában lévő pozitív részecskéket. A sót és a 
borsot is vonzza a feltöltődött kanál, de a bors könnyebb. Ezért a borsszemek 

fognak felugrani a kanálhoz.
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1.3. Kik „találták fel” az elektromosságot?

Nézzetek utána, kiknek köszönhetjük, hogy ma felkapcsolhatjuk a villanyt!

A statikus elektromosságot már az ókori görögök is ismerték. De már a görögök előtt 
is „feltalálták”, kik lehettek ezek? 

Az elektromos halak: Bizonyos halfajok egy különleges szervük segítségével 
képesek igen nagy elektromos töltést létrehozni. Ilyen például a zsibbasztó 
rája, a villamos harcsa és az elektromos angolna is. Ennek alapja az, hogy 

egyes izomszöveteik kis galvánelemként működnek,  a kémiai energiát elektromos 
energiává alakítják. 
Érdekesség: Az ókori görögök és rómaiak az elektromos halakkal elektromos sokkot 
idéztek elő, és azt gyógyításra, például fejfájás ellen alkalmazták. 

Miért van szüksége halaknak elektromosságra? Világítanak vele? (Védekezés, zsák-
mányszerzés, tájékozódás és kommunikáció). 

Az elektromos árammal kapcsolatos jelenségek leírása Galvani, Volta, Fara-
day, Ampere, Ohm nevéhez fűződik. 

1.4. Képrejtvény

Milyen szót rejt a képrejtvény?
(Megfejtés: áramvonal.)
Így szokták általában jelölni az áramot.
Gondolkodjatok közösen!
• Mi lehet áramvonalas? (autó, hal, madár…)
• Milyen szavakban fordul még elő az „áram”? (áramlás, áramlat, áramlik…)
Ez is mind a haladásra utal.

1.5. Csípd el az áramot!

Kézfogással körbe állunk, egy gyerek beáll a kör közepére. A játékvezető jelt ad 
valakinek, aki megszorítja a mellette álló kezét, és ez áramszerűen terjed tovább. A 
középen álló gyerek feladata elcsípni az áramot, vagyis észrevenni, hogy hol szorítja 
meg egy gyerek a szomszédja kezét.

 
Az áram nemcsak statikus, egy helyben álló lehet, hanem halad. Ezen az el-
ven működik nagyon sok elektromos berendezés. 

Tevékenységek
Önálló vagy csoportos 
ismeretszerzés 
az elektromosság 
témában. 

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
könyvtár, internet, 
tablet

Tevékenységek
Képrejtvény megfej-
tése, beszélgetés az 
áramlásról.

Mellékletek
1.4 Képrejtvény

Tevékenységek
Körjáték az áram 
haladásának szemlélte-
tésére.

27



Mit akarunk elérni?
Az elektromossággal 
kapcsolatos jelensé-
gek és alapfogalmak 
megismerése.

Tevékenységek
Megfigyelést követően 
ábra készítése.

Mellékletek
2.1 Rajz a villanydrót 
belsejéről (minden tanu-
lónak egy darab).

Tevékenységek
Egyszerű eszközökkel 
kísérleteket végzünk.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?

a, 4,5 V-os zsebtelep, 
izzó, vezeték, video-
segédlet (esetleg 
építőkészlet)
b, Réz és cink anyagból 
készült lemezdarab-
ka (pl. bádogostól) 
vagy csavar, vezeték, 
zsebtelep. Kereshet 
anyagokat a gyerek is, 
pl. kimerült laposelem 
szétszerelésével.

Mellékletek
világító uborka bonyolul-
tabb változat

2. Áram, áramkör
2.1. Mi az áram?

Az áram töltéssel rendelkező – nagyon apró, szabad szemmel nem látható – részecs-
kék egyirányú áramlása. Így képzeld el a villanydrót belsejét is.

Ezen az ábrán a negatív részecskék összevissza haladnak. 

Rajzoljátok meg, hogy milyen, amikor egy irányba áramlanak a részecskék, azaz folyik 
az áram. 

2.2. Áramkör

a) Építsetek áramkört!
Érintsétek egy zsebtelep két lemezkéjéhez illesztett két vezetéket a zseblámpaégő 
csavarmenetes részéhez, illetve az alján lévő kis fémdudorhoz. Ekkor záródik az 
áramkör, és felkapcsol az izzó.
Videós segédlet (Hobbielektronika – Egyszerű áramkör): 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=SFIWcijPT4s&feature=emb_
logo

Figyelni kell arra, hogy ha lámpa nélkül rövidre zárjuk az elemet, felforrósodik a drót! 

b) Világító uborka 
Szereljünk egy-egy réz- és cinklemezkére vezetéket, majd mindkét lemezkét dugjuk 
be ugyanabba az éles késsel behasított uborkába. 
Ezt ismételjük meg akár kétszer is.
A két vagy három szerkezetet kössük sorba, ami azt jelenti, hogy az egyiknek a „cink-
vezetékét” összekötjük a mellette lévő „rézvezetékével”, majd ugyanígy összekötjük 
a 2.és 3. elemet is.
A két szélső, szabadon álló vezetékhez illesszük a zseblámpaizzót.

A cinklemez, rézlemez és az uborka galvánelemet alkot. Azért kell cink, mert 
az küldözgeti a vezetékbe az elektronokat, a réz pedig (az összeállítás túlsó 
végén) elnyeli azokat. Ilyen áramforrás pl. a ceruzaelem vagy a konnektor is.  

A „világító uborka” megnevezés kicsit torzít, mert nm az uborka világít. Az uborka 
(pontosabban annak a leve) csak ahhoz kell, hogy a cink és rézlemezkék összeérés 
nélkül is kapcsolatban legyenek.
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A cinklemez, rézlemez és az uborka együtt galvánelemet alkot. A mi esetünk-
ben 3 elem van sorba kapcsolva. Így kapunk megfelelő feszültséget ahhoz, 
hogy az égő (LED) világítson.

c) Gondolkodj! 
Ha rázhat az áram, hogy lehet pl. izzót cserélni, vagy villanyt szerelni? (Következte-
tés: Ne legyen zárva az áramkör.)

Tartós használat során a LED dióda fényereje csökken. Ennek oka az, hogy a rézlemezt 
hidrogéngáz vonja be, amiből hidrogénionok mennek az oldatba. Így csökken a rézle-
mez pozitív töltése, ezzel együtt az elemek feszültsége.

3. Az áram élettani hatásai
3.1. Képrejtvény

Megfejtés: villanypásztor
Történt-e már olyan, hogy megcsípett egy villanypásztor? Milyen érzés volt? 

3.2. Mit csinál az áram?

Gyűjtsetek rá kifejezéseket, mi történik akkor, ha árammal érintkezik valaki!
Papírra/táblára felírni, megbeszélni, milyen érzés.
• áramütés
• megráz
• megcsíp
• agyoncsap
• megrázó élményben lesz része

Mit akarunk elérni?
Az áramütés élettani 
hatásainak megismeré-
se. Megelőzés, teendők 
áramütés esetén.
A madarakat érő 
áramütésekről való tá-
jékozódás. Megelőzés, 
kezelés lehetőségeinek 
megismerése.

Tevékyenységek
Képrejtvény 
megfejtése,
asszociáció

Mellékletek
3.1 Képrejtvény

Tevékenységek
Szavak, kifejezések 
gyűjtése

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
csomagolópapír-ív 
vagy tábla vagy 
flipchart tábla; kréta, 
filctoll
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Tevékenységek

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?

Tevékenységek
Képek alapján következ-
tetések levonása.

Mellékletek
3.4. Jómadarak rajz

3.3. Milyen az áram?

Egyéni tapasztalatok összegyűjtése megbeszéléssel.
(sercegés, szikrázás; gyors, láthatatlan és életveszélyes sérülést okozhat; izmok ösz-
szerándulása; vegyi hatás, szövetek elbomlása, gázbuborékok keletkezése az erekben; 
hőhatás)

3.4. Jómadarak

Magyarázzuk meg a madarak viselkedését az ábrán látható különböző esetekben!

A bal oldali ábrán a drótban biztosan folyik áram, hiszen egy működő villanyoszlopon
van. Hogy lehet, hogy mégsem érte áramütés a madarunkat?
Jobb oldalt, fent a fecske ül a villanydróton, kiterjesztett szárnyai közül az egyik hoz-
záér a villanyoszlophoz. Miért rázza meg az áram?
A jobb alsó képen lévő fecske szintén a villanydróton ül, s az egyik szárnya hozzáér 
egy másik villanydróthoz. Mi történik?
(Magyarázat: Ha áram folyik át a madár testén, megrázza.)
  

Bármely madarat vagy más élő szervezetet akkor érhet áramütés, ha testén 
halad át az elektromos áram. Ez szabadvezetékek oszlopain két vezető egy-
idejű érintésével vagy egy vezető és egy földelt oszlopelem egyidejű érinté-

sével (földzárlat) alakulhat ki. Esős időben még nagyobb a veszély: a nedves tollazat 
százszor jobb vezető. Jó vezetők pl. fémek, élővizek, csapvíz, testek is.
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3.5. Madárgondolat

Készítsetek gondolattérképet: milyen egy madár testfelépítése?

3.6. Mérjétek le!

Próbáljátok ki, hogy ugyanazt a távolságot mennyi idő alatt futjátok le normál kö-
rülmények között, illetve egy legalább a testetek felét eltakaró hungarocell/karton/ 
furnér/plexilapot magatok előtt tartva!

3.7. Madarat tolláról…

a) Fogj kezedbe egy madártollat!
Simítsd végig! Érzed, hogy a puha tollágak között középen fut egy keményebb tollge-
rinc? Nézd meg nagyító alatt is! A szorosan összesimuló, puha ágakat egészen apró 
kis horgok tartják össze, s így a zászló szép szabályos formája nem borzolódik össze. 
Tapasztalhatod, hogy a tollgerinc vége üreges, ez a része már a madár bőre alatt van. 
Akármennyire is vigyáz a madár a tollruhájára, bizony idővel a tollak is elkopnak. A 
kopott tollak kihullanak, és a helyükre újak nőnek. 

Nemcsak áramvonalas, de levegőtartalmú csontjaik következtében nagyon 
könnyű is a madarak teste.

A toll speciálisan a madarakra jellemző szaruképződmény. Sima felületet biztosít a 
repüléshez, hőszigetelő és vízlepergető tulajdonságú. Minthogy szaruból van, mint pl. 
az emlősállatok szőre, égetve jellemzően büdös.

b) Rajzold le a tollat!

Tevékenységek
gondolattérkép készí-
tése

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
tábla vagy csomagoló-
papír-ív vagy flipchart; 
kréta, filctoll

Tevékenységek
Mérés.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
hungarocell/karton/ 
furnér/plexilap, időmérő 
eszköz, mérőszalag, 
aszfaltkréta

Tevékenységek
Madártollak megfigye-
lése.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
madártoll, nagyító, 
papír, rajzeszközök

Mellékletek
3.7 Madártolltípusok – 
mozaweb videó
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Tevékenységek
Beszélgetés az áramü-
tés veszélyeiről.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
internet, laprágó vagy 
sportszelet papírja; 
ceruzaelem; olló

Mellékletek
3.8 Az áramütés 
életet menthet

3.8. Áramütés a vezetéken 

a) Fémmel bevont papír két végét ceruzaelemhez érintjük.
Mit tapasztalsz? A papír meggyullad.

Az átfolyó áram felmelegíti vagy el is égetheti a vezetékeket, ha nincs fo-
gyasztó vagy meghibásodott pl. egy háztartási gép. Ez történik a madarakkal 
is, amikor a vezetékekhez érnek, gyakran az áramütés következtében meg is 
gyulladnak, elszenesednek.

b) Keressetek képeket áramütött madarakról!
Beszéljétek meg, hogy lehetett volna megelőzni a bajt. Mit lehet tenni a madarakkal, 
ha még menthetők?

c) Van-e olyan helyzet, amikor az áramütés életet ment? Gondolkozz!

A defibrillátor készülék is „áramütést” generál. A szív mint elektronikai vezér-
lőegység, ha leáll, elektromos impulzus hatására indul újra.

Felhasznált és ajánlott források
• Fekete István: Csí (Móra Kiadó, Bp., 2005)
• Schmidt Egon: Varázslatos madárvilágunk (Műszaki Kiadó, Bp. 2009.)
• Schmidt Egon: Csodálatos madárvilág (Anno Kiadó, Bp.) A sarlósfecske nem fecske 

(142−152.)
• Schmidt Egon – Bécsy László: Madarak Budapesten (Új Ember Kiadó, 2011., Bp.)
• Hortobágyi Madárpark – Madárkórház Alapítvány honlapja: www.madarpark.hu
• Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapja: www.mme.hu
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SÁPI MÁRIA

Hogyan készítsünk 
gilisztafarmot? 

2X45 PERCES TANÓRAI FELDOLGOZÁS
Ezen a foglalkozáson megismerkedünk a gilisztákkal, az 
élet működéseikkel. Utánajárunk, hogyan készíthetünk ma-
gunk is házi gilisztatanyát („gilisztanyát”). És ráadásul még 
arról is szó lesz, hogy miért érdemes komposztálni.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT 

1. Ráhangolódás 15 perc 
2. Gilisztapu a városba költözik 35 perc

2.a) Épül a Gilisztanya lakópark! 23 perc
2.b) Gilisztanya bemutatók 12 perc

4. Életképek a gilisztacsalád mindennapjaiból 20 perc
5. Csoportfeladatok bemutatása 15 perc
6. Zárás 5 perc
Összesen: 90 perc

A gyerekek gyűjtsenek zöld növényi részeket! Kérjünk/ 
gyűjtsünk az előző napról a zöldségpucoláskor keletke-

zett hulladékot! Vegyünk virágföldet, szedjünk homokot! 
Horgászni szerető családoktól kérjünk gilisztát, 5-8 darabot.
(Horgászboltban is beszerezhető, de gyűjthetünk is.) 
Egy nagyobb és egy kisebb színtelen, átlátszó PET-palack begyűjtése.

FELADATOK LEÍRÁSA
1. Ráhangolódás
a) Komposzt Manó összevagdosta és összekeverte 5 kép darabjait! Húzzatok egy-egy 

képdarabkát! Kinél lehet még ugyanannak a képnek egy-egy darabja? Keressétek 
meg a társaitokat!

b) Ha megtaláltátok egymást, üljetek csoportokba! Ragasszátok fel az asztalon talál-
ható lapra a kirakott képet! Ha kész a kép, helyezzük fel a táblára!

Tantárgyi integráció
technika és tervezés

Tantervi vonatkozás
Anyagok és 
tulajdonságaik
A növények 
testfelépítése
Az állatok 
testfelépítése

Kulcsszavak
Gilisztafarm, 
komposztálás.

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

megfigyelés

leírás

Mit készítsek elő?
gyurmaragasztó
íróeszköz, rajzeszköz, 
rajzlapok, csomago-
lópapír
okostelefon/tablet,
1-1 db kisebb, illetve 
nagyobb PET-palack, 
olló, műanyagragasz-
tó, 100-as szög, 
borszeszégő, gyufa, 
homok, virágföld, kis 
ültető lapát, kisvö-
dör, tojástartók, 
zöld növényi részek, 
zöldséghéj
spricnis flakon vízzel

Mit akarunk elérni?
A képkirakós feladattal 
és az azt követő be-
szélgetéssel felmérem 
a gyerekek tudását a 
témáról. A földigilisztá-
ról tanultak feleleve-
nítése. Horgászatról 
beszélgetve érzelmi 
bevonódás. 
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Tevékenységek
Képkirakás, csoportala-
kítás, beszélgetés.

Mellékletek
1. Komposzt Manó 
kirakósa

Mit akarunk elérni?
Megtanuljuk, hogyan 
lehet elkészíteni a 
legegyszerűbb házi 
komposztálót.

Tevékenységek
tervezés
gilisztafarm készítése, 
kreatív írás és rajzolás

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
1-1 db kisebb, illetve 
nagyobb PET-palack, 
olló, műanyagragasztó, 
100-as szög, bor-
szeszégő, gyufa, homok, 
virágföld, tojástartók, 
zöld növényi részek, 
zöldséghéj,
spricnis flakon vízzel

Mellékletek
2. Gilisztanya összera-
kási útmutató 

c) Ki ismeri fel a képeken szereplő állatokat? Hol találkozunk velük? Van-e köztetek, 
aki szeret horgászni? Mire használjátok a gilisztát? Hol gyűjtitek? Gondolkodjunk egy 
kicsit közösen: vajon mi lehet a kapcsolat a képek között?

d) Mit hallottatok a komposztálásról? Van-e közöttetek, akinél van otthon komposztá-
ló a kertben vagy a lakásban? Miért hasznos a komposztálás?

2. Gilisztapu 
a városba költözik
A következő feladatot minden csoport elvégzi. A gyerekek kapnak egy-egy leírást a 
munka menetéről. Az alapanyagokat előre kikészítjük a terem egy sarkába.

2.a) Épül a Gilisztanya lakópark! 
A rendelkezésetekre álló alapanyagokból csoportonként lakhelyet készítünk Giliszta 
Gusztinak! A Gilisztanya összerakási útmutatója a mellékletben található!

2.b) Gilisztanya bemutatók
A csoportok szóvivői bemutatják az elkészült házi gilisztatanyákat. A többiek kiemelik, 
ami nekik a legjobban tetszett.
Fontos, hogy mindegyikhez legyen pozitív értékelés.

A csoportok a továbbiakban min. 2 hónap időtartamban gondozzák a saját Giliszta-
nyájukat. Rendszeresen nedvesítik a talajt. Pótolják a táplálékot, ha szükséges.  Az 
első hónap végén a beköltözött lakókat megmérhetik (testhossz és tömeg). Mérése-
ikről táblázatot is készíthetnek. A második hónap végén érdemes egyedszámlálást is 
végezni. A harmadik hónapban (saját tapasztalataink alapján) megjelennek az utódok 
is, ha jól érzik magukat a gilisztáink.

A Gilisztanya lakóinak tevékenységeit hetente érdemes megfigyelni. Addig is 
rendszeresen nedvesítsük igény szerint kézi virágpermetezővel a lakhelyet! A 
giliszták igénylik a hűvös, nedves környezetet. Ha száraz, meleg helyen tart-

juk a gilisztáinkat (pl. osztályterem) akkor gyakrabban, heti 2-3 alkalommal is szükség 
lehet a vízpótlásra. Fontos, hogy ne locsoljuk túl! 
 A giliszták tevékenységének látványos eredménye csak 4-6 hét múlva lesz leghama-
rabb. Minimum kéthónapos időtartammal kalkuláljunk! A projekt zárásaként kiköltöz-
tethetjük a gilisztáinkat az iskolaudvar megfelelő sarkába.
A harmadik hónap végére szaporulattal is találkozhatunk, 1-3 cm-es pici gilisztákkal.

A gilisztatanya ugyan nem komposztáló, de a giliszták tevékenysége kicsit segíti eb-
ben a talajban a szerves anyagok lebomlását, azaz komposztálódását. A kifejezetten 
gilisztákra alapozott komposztálóban nem is közönséges földigiliszták vannak.

A PET-palackok vágásához sniccert is biztosíthatunk. Ez esetben mindig gondosan 
mérlegeljük a csoport adottságait! Hívjuk fel az eszköz rendeltetésszerű használatára 
a figyelmet!
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3. Életképek a gilisztacsalád 
mindennapjaiból
A csoportok húznak egy-egy csoportfeladatot, amelyet közösen kell végrehajtaniuk. 

1. csoport: 
Gilisztapu naplót vezet, melyben leírja, miért kell kis családjának lakhelyet változtat-
nia.
Gyűjtsétek össze a lehetséges okokat, és készítsetek (rajzos) bejegyzést a költözésről 
Gilisztapu naplójába!

2. csoport: 
Gilisztapu lakást keres népes családjának.  
Segíts neki hirdetést szerkeszteni!

3. csoport:
Gilisztapu és családja költözik.
Játsszátok el!

4. csoport:
Gilisztapu étterembe viszi családját. 
Állíts össze egy képes menüt, amelyből kedvére csemegézhet a család!

4. Csoportbemutatók 
Minden csoport szóvivője röviden ismerteti a feladatot a többieknek, majd bemutatja, 
mit végzett el a csoport. A produktumokat kirakjuk jól látható helyre, hogy mindenki 
önállóan is megnézhesse a foglalkozás után. Nemcsak színes dekoráció, de a további-
akban segíti az ismeretek felidézését is.

5. Zárás 
Neked melyik feladat tetszett a legjobban? Miért?

A két foglalkozás jól működik együtt, de időben szét is választhatjuk. A második foglal-
kozás jól megvalósítható pl. az egy hét múlva esedékes első megfigyelés apropóján is.

Felhasznált és ajánlott források
• A földigiliszták – tanári kézikönyv
• Gilisztakomposztáló lépésről lépésre
• A giliszta talajforgatása – rövidfilm: https://youtu.be/4ybgedWjvPw

Mit akarunk elérni?
Fantáziajáték és krea-
tív írásgyakorlat segít-
ségével személyesebbé 
tenni az állatvilághoz 
fűződő kapcsolatot.

Tevékenységek
kreatív írás és rajzolás

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Íróeszköz, rajzeszköz, 
rajzlapok, csomagoló-
papír
okostelefon/tablet, 
gyurmaragasztó

Mellékletek
3. Csoportfeladatok 
leírása

Mit akarunk elérni?
Ismeretmegosztás, 
egymástól tanulás

Tevékenységek
Felolvasás, előadás, be-
mutatás, beszélgetés

Mit akarunk elérni?
Visszajelzés a pedagó-
gus felé

Tevékenységek
Beszélgetés
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Tantárgyi integráció
komplex természettu-
domány, technika, rajz, 
matematika, magyar 
irodalom/szövegértés, 
szövegalkotás, etika, 
informatika

Tantervi vonatkozás
A földigiliszta test-
felépítése, életmódja, 
jelentősége.
A földigiliszta megfi-
gyelése, összehason-
lítása. 
Az anyag- és ener-
giatakarékosság 
lehetőségei. 
Szelektív hulladék-
gyűjtés. 
Az emberi tevékeny-
ségek által okozott 
környezetkárosító 
folyamatok felisme-
rése a lakóhelyen és 
környékén.

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

megfigyelés

leírás

összehason-
lítás

mérés

Kulcsszavak
gyűrűsféreg, bőrizom-
tömlő, komposztálás, 
lebomló és nem lebomló 
anyagok

SALY ERIKA

Hogyan készíthetsz
gilisztafarmot?

KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNY TANÓRÁN ÉS 
TANÓRÁN KÍVÜL

 A komposztálás fontosságának megismertetése a hulla-
dékcsökkentés érdekében is fontos. A megelőzés, a kör-
forgásos hulladékgazdálkodás ma prioritást kell, hogy 
kapjon. A komposztálás „elvégzésében” fontos és termé-

szetes szerepe van egy különleges élőlénynek, a földigilisztának. A földigiliszta élet-
módjának megfigyeltetésével a vele kapcsolatos ellenszenv is enyhíthető. A földigi-
liszta ökoszisztémában való szerepére is rámutatunk.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT

1. A témára való ráhangolódás feladatai

2. Gilisztafarm készítése
2.1. A giliszták begyűjtése, megfigyelése
2.2. Gilisztafarm elkészítése

3. Komposztálás gilisztákkal és nélkülük
3.1. Lebomlik vagy sem? Összehasonlítás.
3.2. Készítsetek plakátot a komposztálásról!
3.3. Akcióterv készítése
3.4. Becsülj, mérj, számolj!

A „csúnya, nem szeretem” élőlény is fontos szerepet tölt be az ökoszisz-
témában.A földigiliszta életmódjának megismerése.

A földigiliszta táplálékláncban betöltött szerepének megismerése.
A komposztálás megismertetése, hulladékcsökkentés.
A lebontás folyamatának megfigyelése, a földigiliszták testfelépítése, mozgása.
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FELADATOK LEÍRÁSA

1. A témára való ráhangolódás 
feladatai

Időkeret: 45’
Helyszín: tanterem és/vagy iskolaudvar, iskolakert

• Anyagok, eszközök előkészítése. 
• Egyéni, páros, kiscsoportos feladatok átgondolása. Az ajánlott feladatok kiosztása 

érdeklődés alapján.
• A Guszti, a giliszta c. vers, valamint a Talajlakók c. írás kinyomtatása több példányban.

1.1. Instagiliszta 

Nyomozzatok a földigiliszta után interneten, könyvekben! Készítsétek el A/4-es lapo-
kon a földigiliszta elképzelt, rajzos, írásos „ál-Instagram” profilját!

1.2. A giliszta élete

Orgoványi Anikó: Guszti, a giliszta című verse alapján, A giliszta élete címmel 
készítsetek egy képregényt/vagy lapbook-ot!
(Lapbook: https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2017/01/06/kreativ-tanulas-ke-
szits-lapbook-ot/)

1.3. Talajlakók

Olvassátok el a Szitakötő című folyóiratban Victor András: Talajlakók című írását!
A földigilisztákról szóló rész alapján:

a) Készíts gondolattérképet!
b) Írj verset!

 c) Írj egy érdekes történetet, mintha te lennél a giliszta, akivel megtörtént a leírt 
eset (pl. eső után, gilisztaétteremben, gilisztaszerelem)!

1.4. 50 kérdés

Menj ki az udvarra! Keress egy gilisztát! Írj 50 jó kérdést a földi gilisztáról, miközben 
megfigyeled! 

Mit készítsek elő?
Guszti, a giliszta c. 
vers másolata (kis 
csoport/db), internet, 
okostelefon, laptop, 
könyvek, Talajlakók c. 
írás másolata (kis 
csoport/db), rajzlap, 
ragasztó, cellux, 
rajzeszközök, filctol-
lak,  2-3 ív csomago-
lópapír, A/4-es papír, 
iskolaudvar kijelölt 
része, ahol találunk 
gilisztát (1.4.), 1 db 
ásó (1.4.)

Mellékletek:
1.2. Orgoványi Anikó: 
Guszti, a giliszta című 
verse
1.2. Lapbook készíté-
sét bemutató honlap 
linkje

Mellékletek:
1.3 Victor András: 
Talajlakók
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Mellékletek:
1.5 Quizizz teszt 
linkje

Mit készítsek elő?
ásó, nedves vödör, 
kesztyű (ha finy-
nyás vagy), papírlap, 
nagyító

Mellékletek:
2.1.1 A földigiliszta 
testrészei

1.5. Melyik a hamis?

Készítsetek igaz, hamis állításokat a földigilisztáról! 3 állítás legyen, ebből 2 igaz, 1 ha-
mis! Minden csoport mondja el a többi csoportnak az állításait, s találjátok ki, melyik 
állítás hamis!

Angol nyelvű feladat angol nyelv tanulásához:
Angol nyelvű Quizizz teszt: https://quizizz.com/admin/
quiz/5f889da7463b74001bdd974b/earthworms
Összeállította: Sipos Szabina (Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási 
Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola)

2. Gilisztafarm készítése 
 

tanórán: 2x45 perc, majd 1-2 hónap megfigyelés, 
végül tanórán: 1x45 lezárás.

 
• Kis csoportok alakítása. 
• Anyagok, eszközök előkészítése. 
• Az udvar bejárása, lehetséges gilisztaélőhelyek kijelölése.

2.1. A giliszták begyűjtése, megfigyelése 

Keressetek az udvaron 8-10 gilisztát! 
• Hogyan, hol kell keresned? 
• Hogyan tudod „begyűjteni” azokat úgy, hogy ne sérüljenek? 
• Óvatosan gyűjts be néhány egyedet közülük! 

Figyeljétek meg őket, jegyezzetek le róluk mindent! 
• Honnan lehet tudni, melyik a földigiliszta feje, vége? 
• Hol van a szájnyílása? 
• Figyeljétek meg nagyítóval az elejét, végét! 
• Gyűjtsétek össze a hasonlóságokat és a különbözőségeket! 

Készíts rajzot a giliszta testfelépítéséről, s nevezd meg a részeit!  
• Milyen a formája, színe? 
• Hogyan mozog? Mi segíti a mozgását? (gyűrűk, bőrizomtömlő)

38

Variációk

Előkészületek

45 
perc



Becsüld, majd mérd meg a gyűjtött giliszták hosszúságát! 
(Nem egyszerű, mert mozgás közben összehúzódnak, kinyújtóznak…) 
• Rögzítsd az adataidat egy táblázatban! 
• Jelöld meg a legrövidebb, s a leghosszabb mért adatot! Mekkora a két adat közötti 

eltérés? 
• Átlagosan milyen hosszú egy giliszta? Számolj átlagot! 
• A kis csoportok átlagszámításait is hasonlítsátok össze!
• Most kis csoporton belül mindenki csak egy-egy gilisztát figyeljen meg! Becsüljétek, 

majd mérjétek meg, mennyivel rövidül meg összehúzódáskor, s mennyivel nyúlik 
meg kinyújtózáskor a gilisztátok! Megfigyeléseitekről számoljatok be!

• Tegyél egy gilisztát rövid időre papírlapra, figyeld meg nagyítóval, hogy mozgás közben  
ad-e hangot! Mitől/mivel „serceg”? 

A giliszta mozgás közben a fejével halad előre, feji vége a sima, széles nye-
reghez van közelebb! A serték (4 pár serte/szelvény) segítik a kapaszkodást, 
a bőrizomtömlő a talajban való mozgást.

2.2. Gilisztafarm elkészítése 

Kis csoportok alakítása. 
Eszközök kis csoportonként, 
asztalok lefedése újságpapírral. 

Gilisztafarm készítése
1. Lyukak fúrása a nagyobb 

műanyag palack aljára, így 
a felesleges víz ki tud majd 
folyni.

2. Kisebb műanyag palack 
elhelyezése a nagyobb pa-
lackba. (Így kívülre fognak 
rekedni a giliszták, s job-
ban látható lesz a „műkö-
désük”.)

3. A két palack közötti üres 
rész rétegenként való fel-
töltése különböző talajjal 
(kaviccsal, homokkal, vi-
rágfölddel stb.). 

4. A talaj óvatos locsolása, 
hogy éppen nedves legyen.

5. Földigiliszták elhelyezése 
a talajba.

6. Táplálékok (pl. falevelek) 
elhelyezése a tetejére.

7. A palack lefedése nejlon-
harisnyával (hálóval), be-
főttes gumival való rögzí-
tése.

Mellékletek:
2.1.1 Angol nyelvű ppt 
a gilisztákról

Mit készítsek elő?
Kis csoportonként 
1,5 és 0,5 l-es 
műanyag palack, a na-
gyobb palack levágott 
nyakrésszel, különböző 
talajtípusok (pl. virág-
föld, homok, agyag, 
tőzeges), apróbb kavi-
csok, rossz harisnya, 
befőttes gumi, 8-10 
élő giliszta, falevelek, 
víz, fekete karton-
papír/fekete vászon, 
kislapát/kanál, 4-5 
használt újságpapír, 
olló

Mellékletek: 
2.2/a, 2.2/b Giliszta-
farm készítése
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Mit készítsek elő?
kb. 4 db 5 l-es 
befőttes üveg, virág-
föld, locsolókannába 
víz, lebomló anyagok 
(pl. falevél, fű, alma-
csutka), nem lebomló 
anyagok (pl. üveg, fém, 
műanyag darabkák), 
újságpapír, jegyzet-
füzet, íróeszköz, 
okostelefon (fényké-
pezéshez), 2x8-10 
földigiliszta, csomago-
lópapír, színes filctol-
lak, fedeles vödrök (pl. 
festékes kisvödör) 

8. A gilisztafarm letakarása fekete kartonnal/vászonnal. Biztosabb, ha földig lefedjük, 
így biztosítva a giliszták által megszokott sötétséget. Fontos, hogy könnyen levehető 
legyen róla a fekete vászon.

9. Árnyékos helyre kell tenni, mérsékelt hőmérsékletet kell biztosítani (se túl meleg, 
se túl hideg ne legyen). Erre alkalmas akár egy bokor alja (ld. rajz), de akár bent, a 
tanterem egyik sötétebb zuga is. A lényeg, hogy a folyamatos megfigyelés miatt a 
gyerekek szeme előtt legyen a gilisztafarm.

Megfigyelések rögzítése 1–2 hónapon keresztül (fotók, feljegyzések, rajzok) 
• Figyeljétek meg, miként mozognak és alkalmazkodnak az adott helyhez a giliszták!
• Hogyan mozgatják, levegőztetik át a talajt?
• Mi történik a levelekkel?
• Mi történik a különböző talajtípusokkal a palackban? (keverednek)

Lezárás
• Prezentáció készítése fotók, feljegyzések, rajzok segítségével. 
• A prezentációk bemutatása. Érdekes kérdések, tévedések, azok korrigálásáról beszá-

moló. 
• Megbeszélés. A földigiliszták ökoszisztémában betöltött szerepe. Szerepük a talaj 

minőségében.
• A földigiliszták szabadon engedése a kertben, a mezőn.

3. Komposztálás gilisztákkal és 
nélkülük 

Kis csoportok alakítása, feladatmegosztás. 
Ajánlott mindegyik vizsgálatot legalább 2 csoportnak el-

végeznie. Vagyis 2-2 kis csoport, ugyanolyan feltételek mellett, de más-más anyagok 
lebomlását fogja vizsgálni 2–4 hónapon át. 
Jól látható helyen érdemes követhetővé tenni a folyamatot, pl. csomagolópapírra 
jegyzetelve (időpont, állapot, változás).

3.1. Lebomlik? A giliszta segít?  
Összehasonlítás

előkészítés:   45 perc; 
megfigyelés:   2-4 hónap; 
tapasztalatok leírása:  45 perc

• Tegyetek két 5 l-es befőttes üvegbe egyformán földet, rá falevelet, fűnyesedéket, 
almacsutkát!

• Az egyikbe tegyetek még földet, amelybe belekevertetek üvegcserepet, konzervdoboz 
tetejét, műanyag zacskódarabot, papírfecnit stb.! Ld. a) ábra.

• A másikba is tegyetek még ugyanannyi földet 8-10 földigilisztával együtt. Ld. b) ábra.
• Innentől egyformán kezeljétek a két edényt, azaz:
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• Mindkettőt öntözzétek meg kicsit, de csak éppenhogy nedves legyen! Tartsátok ál-
landóan nedvesen!

• Mindkét üveg tartalmát hetente borítsátok ki egy újságpapírra, s jegyezzétek le (pl. 
fényképezve, írásban, rajzzal), hol tart a lebomlás folyamata! Mi történt a levelekkel, 
fűnyesedékkel, almacsutkával? Mi az, amin már látszik a lebomlás jele, mi az, amin 
nem? Kb. 2–4 hónapon át tartson a folyamat! 

• Ekkor hasonlítsátok össze a megfigyelések eredményeit! A jegyzeteitek alapján ve-
gyétek számba a hasonlóságokat és különbözőségeket! Tapasztalataitok alapján ír-
jatok az iskola honlapjára (Facebook-csoportjába) üzenetet!

Készítsetek az összevetésről (hasonlóságok, különbözőségek bemutatására) kisfilmet 
(pl. szakkörön)!

3.2. Készítsetek plakátot a komposztálásról! 

Mi komposztálható, mi nem? Milyen beltéri és kültéri komposztálók léteznek?

3.3. Akcióterv készítése 

Készítsetek tervet, miként lehet azt elérni, hogy az iskola minden termében legyen kis 
komposztáló vödör, valamint egy kinti, nagyobb komposztáló!

3.4. Becsülj, mérj, számolj! 

• Nyomozzatok! Egy 20-30 éves lombhullató fa lehullott levele mekkora mennyiségű 
(pl. kg) „hulladékot” jelent egy évben? És egy 60 m2-es pázsit fűnyesedéke?

• A háztartásotokban, otthon egy hét alatt hány kg komposztálható hulladék kelet-
kezik? Becsüljetek, mérjetek napi szinten! Rögzítsétek táblázatban az adatokat! Szá-
moljatok átlagot! Hasonlítsátok össze egymás adatait! Kiszámolhatjátok az osztály 
heti komposztálható hulladékának mennyiségét.

Mellékletek: 
3.1/a és 3.1/b Kom-
posztálás vizsgálata
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A kommunális gyűjtőbe dobott hulladék kb. 30%-a szerves zöldhulladék. 
Amennyiben ez a mennyiség nem a kukába kerül, hanem komposztáljuk, 
hozzájárulunk a hulladékkal járó környezetterhelés csökkentéséhez.

Gilisztakomposztáló készítése osztályterembe

Kialakítás:
1. lépés. Szükséges egy fedeles, sekély műanyag doboz (kb. 30x40 cm-es, 20–30 cm 

mély), mely biztosítja a nedves és sötét körülményeket.
2. lépés. Fúrjatok legalább tíz, 1–2 cm átmérőjű lukat a tetőre és az oldalára, szellőz-

tetéshez és vízelvezetésre.
3. lépés. Tegyetek bele megnedvesített újságpapírcsíkokat, virágföldet, leveleket, kb. 

2 cm vastagságban.
4. lépés. Permetezzetek rá annyi vizet, hogy nagyjából olyan nedves legyen, mint egy 

kifacsart szivacs. Időről időre ellenőrizzétek, szükségessé válhat, hogy vízzel újra 
benedvesítsétek.

5. lépés. Tegyetek a láda aljára ételmaradékot, és ne hagyjatok fedetlenül ételt a fel-
színen.

6. lépés. Amikor hozzáadjátok a gilisztákat (25–30 db-ot), helyezzétek őket a tápközeg 
tetejére, és vegyétek le a komposztláda fedelét egy órára. Mivel a giliszták érzéke-
nyek a fényre, be fogják ásni magukat a közegbe.

Fenntartás:
• Gondozás, ellenőrzés.
• Naponta etetés, nedvesen tartás.
• Amikor sötét, morzsalékos lesz a talaj (általában 1–4 hónapon belül), a kész föld 

kiemelése, felhasználása következik (pl. anyák napi virágültetés, iskolakertben/bal-
konládában talajjavítás). 

• Hibák korrigálása (pl. kiszáradnak a giliszták, mert túl száraz a föld, megfulladnak a 
giliszták, mert túl nedves a föld). 

További tanácsok: https://humusz.hu/komposztalj/belteri-komposztalas

Figyelem, az itt leírt komposztáló nem közönséges földigilisztákkal működik, 
hanem speciális „trágyagilisztákkal”! Gilisztakomposztáló használatával a 
szerves hulladékunk eredeti térfogatának kb. 15%-ra esik össze, a végered-

mény pedig 100%-ban felhasználható értékes tápanyag növényeink számára.

Felhasznált és ajánlott források
• Rogers Alapítvány: A földigiliszták (ELENA projekt), tanári kézikönyv http://www.ele-

na-project.eu/phocadownload/Modules/hungarian/A%20foldigilisztak2016_hu.pdf
• Szitakötő c. folyóirat, 2020. tavasz (Victor András: A föld alatt c. cikke)
• Orgoványi Anikó: Guszti, a giliszta c. verse
• Beltéri komposztálás (HUMUSZ Szövetség) https://humusz.hu/komposztalj/belte-

ri-komposztalas
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FARKASNÉ NAGY KRISZTINA

Miért hullatják le a fák 
a leveleiket?

90 PERCES TANÓRAI FELDOLGOZÁS
Ebben a tanegységben a diákok arra a kérdésre keresik a 
választ, hogy miért hullatják le a fák a leveleiket?
A választ a lombhullató fák esetében az évszakok váltako-
zásában találjuk. De miért kell a kevesebb napsütésben és 

a hidegebb időben „bundát cserélnie” a fáknak? 
A diákok megismerkednek az „örökzöld” kifejezéssel is, mikor a fák az év egésze so-
rán, fokozatosan cserélik lombozatukat.
Emellett a gyerekek megtudhatják, mire használja a növény a leveleit?
A foglalkozás célja az is, hogy a gyerekek csodálkozzanak rá arra, milyen sokszínű a 
levélvilág, vizsgálják meg az egyes fák leveleit, és vegyék észre a közöttük lévő kü-
lönbségeket vagy éppen hasonlóságokat.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT
1. Elválunk, mint ágtól a levél… 45 perc 
1.1. Mi a levél? 15 perc
1.2. Őszi levélhullás 10 perc
1.3. De miért éppen ősszel? 15 perc

2. Lehullott három falevél 45 perc 
2.1. Falevélgyűjtés 25 perc
2.2. Lehullott három falevél 20 perc
Összesen: 90 perc

A külső program részletes megtervezése, előzetes terep-
bejárás.

A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök előkészítése.

FELADATOK LEÍRÁSA

1. Elválunk, mint ágtól a levél….
1.1 Mi a levél?

Ebben a feladatban a levelet mint a növény részét ismerjük meg, és közös gondo-
lattérképet készítünk.
A gyerekeknek előre kiosztunk egy-egy szókártyát, vagy rajzot. (Ezek a levél részeit, 
funkcióit, típusait stb. tartalmazzák. Az 1.1 mellékletben megtalálhatóak.)

Tantárgyi integráció
magyar nyelv és iroda-
lom, vizuális kultúra

Tantervi vonatkozás
A növények 
testfelépítése.
Az évszakok váltako-
zása.
Az erdők életközös-
sége.

Kulcsszavak
levél, növények életcik-
lusa, növények testfel-
építése, évszakok

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

megfigyelés 

leírás

összehason-
lítás

Mit készítsek elő?
íróeszköz, 
színes ceruzák, 
gyurmaragasztó, 
csomagolópapír, 
olló, ragasztó, füzet, 
mellékletek.

Mit akarunk elérni?
A növény testfelépí-
tésének megismerése, 
elsősorban a levélre és 
funkcióira koncentrálva.

Tevékenységek
közös gondolattérkép 
készítése
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Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
gyurmaragasztó, cso-
magolópapír, színes 
filcek

Mellékletek
1.1 Szókártyák  
a gondolattérképhez

Tevékenységek
Gondolattérkép készí-
tése az őszi levélhullás 
folyamatáról.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
gondolattérkép, színes 
filc

Tevékenységek
A Föld mozgásainak 
megismerése.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
íróeszközök, színes 
ceruzák, füzet

Mellékletek
1.3 Móra Ferenc:
Levelek hullása

A táblára helyezett csomagolópapír közepére kezdjük el a közös gondolattérkép meg-
alkotását. (Hagyjunk helyet a következő feladatnak is!)
Tanári irányítással és kérdésekkel jutunk el oda, hogy az összes kártya felkerül a gon-
dolattérképre, és együtt átismételjük a legfontosabb tudnivalókat a levélről.

Ötletek tanári kérdésekre:
• Mire jó a levél?
• Hova „kapaszkodik” a levél a növényhez?
• Milyen részei vannak a levélnek?
• Milyen az illata, tapintása?
• Mekkora egy falevél?

1.2 Az őszi levélhullás

A feladatban az őszi levélhullást mint növényélettani folyamatot mutatjuk be a gye-
rekeknek. A gyerekekkel közösen gondolattérképet kiegészítünk az őszi levélhullás 
okairól. 

Miért hullatják le a fák a leveleiket ősszel?
Többféle oka is van a fáknak, hogy ősszel lehullassák a leveleiket.
1. Ha a levelek a fán maradnának, felfognák a havat, és az lehúzná, letörné 

az ágat. 
2. A falevelekben a fák ásványi sókat raktároznak el. Ha ezeket nem használják fel, 
azok visszamaradnak a levelekben mint az anyagcsere melléktermékei. Ezektől a ká-
ros anyagoktól csak úgy tud megszabadulni a növény, ha ledobja leveleit.
3. A folyamatos párologtatáshoz a leveleknek a gyökérzet segít abban, hogy vizet ve-
gyen fel a talajból. Mivel télen a talaj igen fagyos, a gyökér csak kevés vizet tud fel-
venni. A levél viszont azt a kis vizet is gyorsan elpárologtatná, és hamar elszáradna. 
4. A kártevő rovarok szeretik a sárga színt, ezért hamar „rátámadnak” az őszi levelek-
re. Ha a növény lehullatja azokat, egyben megszabadul a kártevőktől is. Nem csoda 
tehát, hogy a lehullott levelek rendkívül gazdagok kovasav-, mészkő- és oxalátkris-
tályokban.
5. Ha a levél nagyon megöregedne, akkor már nem tudna rendelkezésének megfelel-
ni. Tehát szinte okszerű, hogy a növény időről időre lombhullással megszabaduljon a 
szükségtelen anyagoktól.

1.3 De miért pont ősszel? 

A pedagógus felolvassa Móra Ferenc: Levelek hullása című művét, és a diákokkal azt 
közösen elemezve gyűjtik össze az évszakokat, azok jellemzőit.

A diákok a művet újra meghallgatva örökítsék meg (pl. rajzolják le, jegyezzék le, stb.) 
a kedvenc motívumukat a füzetükbe!
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2. Lehullott három falevél 
A diákok a foglalkozás második órájában a gyakorlatban is megismerkednek a faleve-
lekkel és azok sokszínűségével. Tapasztalataikat táblázatba rendezik és összehason-
lítják.

2.1. Levélgyűjtés          

Külső program: Az iskola udvarán, vagy a környező parkban, utcákon gyűjtsünk faleve-
leket! Falevélgyűjtési szempontok: többféle színű, formájú, méretű, és természetesen 
minél többféle fafajta leveleit gyűjtsük össze. Gyűjthetünk örökzöld leveleket is!

2.2. Lehullott három falevél

Az összegyűjtött falevelek leírása és összehasonlítása pármunkában.
A párok közösen megfigyelik a megadott szempontok szerint az összegyűjtött faleve-
leket, és megfigyeléseiket rögzítik a füzetükbe beragasztott táblázatba. 
Az óra utolsó 10 percében tanári irányítással a diákok összegzik és összehasonlítják ta-
pasztalataikat. Majd közösen lezárják a foglalkozást a legjobb élmények megosztásával.

A külső program (falevélgyűjtés) megszervezése alapos előkészítést igényel. Célszerű 
az iskola vezetőségét, az adott tanulói csoportot és természetesen a szülőket is előre 
értesíteni a tervezett programól. 
A program megvalósítása előtt feltétlenül javasolt, hogy a pedagógus járja be a kül-
ső program helyszínét, maga is gyűjtsön és rögzítsen információkat, tervezze meg a 
program menetét, az irányító tanári kérdéseket, illetve kéréseket!
A program időbeosztásának tervezésekor fontos figyelembe venni, hogy a diákoknak 
legyen elég idejük az átöltözésre, a program utáni alapos kézmosásra, illetve (az óra-
rendtől függően) egy kis elemózsia és innivaló elfogyasztására, mielőtt belekezdenek 
a tantermi vizsgálódásba.

A falevelek gyűjtése lehet előzetes feladat is, amit a gyerekek otthon, a szüleikkel 
végeznek. Ebben az esetben fontos lenne lejegyezniük, honnan gyűjtötték az adott 
falevelet.

Felhasznált és ajánlott források
Weinhold, Angela: Az erdő. Ravensburg sorozat. Scolar Kiadó, Bp. 2017.
• A lombhullás: http://www.huszadikszazad.hu/1918-szeptember/tudomany/a-lomb-

hullas
• A fák titkos élete: https://park.libricsoport.hu/fooldal/konyvek/a-fak-titkos-ele-

te-mit-ereznek-hogyan-kommunikalnak-egy-rejtett-vilag-felfedezese/
• Őszi levélhullás: https://www.antikvarium.hu/konyv/oszi-levelhullas-692701
• Miért hullatják le a fák a leveleiket? http://agronaptar.hu/miert-hullajt-

jak-le-fak-leveleiket/
• A növények külső és belső felépítése: https://docplayer.hu/2753887-Nove-

nyek-kulso-es-belso-felepitese.html

Mit akarunk elérni?
A fák leveleinek megis-
merése, leírás készíté-
se, összehasonlítás.

Tevékenységek
levelek gyűjtése 

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
évszaknak megfelelő 
kültéri öltözet, zacskó

Mellékletek
2.1 Levéltabló

Tevékenységek
Levelek megfigyelése, 
leírása, összehasonlí-
tása. 

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
falevelek, füzet, íróesz-
közök, olló, ragasztó.

Mellékletek
2.2 Falevél-megfigye-
léshez táblázat
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Tantárgyi integráció
technika és tervezés
vizuális kultúra
testnevelés és egész-
ségfejlesztés

Tantervi vonatkozás
A növények testfelépí-
tése

Kulcsszavak
fotoszintézis, életkö-
zösség, természetvé-
delem, öregedés

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

 
megfigyelés

leírás
 
összehason-
lítás

Mit készítsek elő?
papírzacskó a gyűj-
tögetéshez, kistükör, 
zsírkréta, írólap, 
nagyító, virágültető 
ásó, szembekötéshez 
széles textilszalagok, 
határozók, csoporton-
ként egy mobiltelefon 
a fényképezéshez, 
nagyító, távcső

SÁPI MÁRIA

Miért hullatják le a fák 
a leveleiket?

EGY ERDEI KIRÁNDULÁS ÉS AZ ÉLMÉNYEK 
FELDOLGOZÁSA 

Az őszi erődben tett felfedező túra során kiderítjük, kik 
lakják az erdőt, milyen szerep jut a fáknak ebben az élet-
közösségben. Kincseket (termések, levelek) gyűjtünk; álla-
ti nyomokat keresünk; megvizsgáljuk az avart. Az iskolába 

visszatérve utánajárunk, mi a levelek feladata a növény életében, milyen folyamatok 
játszódnak le bennük, miért változtatják meg a színüket ősszel, miért pompázhatnak 
több színben a fák. Végül őszi képet készítünk a gyűjtött kincsek segítségével.

A tanegység három, önállóan is megvalósítható foglalkozásból áll.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT

1. Erdei kirándulás 90 perc
2. A levelek élete 45 perc

2.1. Ráhangolódás – Kirakós 5perc
2.2. Levelező program 20 perc
2.3. A csoportok beszámolója 12 perc
2.4. Zárás 8 perc

3. Élménykép az erdei kalandról 45 perc
3.1. Ráhangolódás 5 perc
3.2. Élménykép 25 perc
3.3. Közös kép 15 perc

Összesen: 180 perc

Beszéljük meg a gyermekekkel, hogyan kell az erdőben 
viselkedni! Hívjuk fel figyelmüket a célszerű öltözetre és a 

szükséges felszerelésre (rovarriasztó, kullancsriasztó). Hangsúlyozzuk ki: a megfelelő 
öltözet nagyfokú védelem a kullancsoktól is! Hívjuk fel a figyelmet a megfelelő meny-
nyiségű folyadék pótlására (víz vagy tea az üdítő helyett).
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FELADATOK LEÍRÁSA

1. Erdei kirándulás
A kirándulás során célunk, hogy a gyermekek tanuljanak a természetben mozogni, 
egyszerű megfigyeléseket elvégezni, a nagyító és a távcső használatát elsajátítani és 
gyakorolni. Természetismereti játékok segítségével megértsék az életközösség tagjai 
közötti kapcsolatokat és az ember és természet hatását egymásra. Adaptálható bár-
mely hazai életközösségre, mely az iskolánk közelében található.
Egyaránt használhatjuk motivációként, ráhangolásként az adott tananyag előtt, és a 
téma végén az összefoglaló, rendszerező óra előtt is kitűnően alkalmas az ismeretek 
mélyítésére, gyakorlására, élményekhez kötésére. 
A játékok osztályközösség-építésre is alkalmasak. A csoportosan végzett feladatok 
közös élményekkel erősítik a gyermekek közötti kapcsolatot.

Az erdei séta tervezett lépései:

a) A helyszínre érkezve az alábbi játékokkal hangolódunk az erdei sétára:
 1. Mit rakjak a hátizsákba?
 2. Fülelő

b) Hogyan viselkedjünk az erdőben? – szabályok közös megbeszélése, megalkotása
c) A séta során:
1. Színes levelek, termések gyűjtése, fás szárúak meghatározása, az ősz jellegzetessé-

geinek megbeszélése.
2. Erdei séta más nézetből 
3. Kéreglenyomat készítése
4. Favágók – játék
5. Terepszemle másképpen
6. Az én fám – játék
7. Túrni jó! – Ki lakik az avarban?

d) A séta végén beszélgető körben:
Fejezd be a mondatot! Nekem az tetszett a legjobban, hogy…

A program előtt és után hagyj időt a szabad játékra is a gyerekeknek!

2. A levelek élete
A tanári asztalra, padokra előre kikészítjük a feladatokhoz 
szükséges eszközöket. Az osztálytól függően lehet felada-

tonként csoportosítva, de jól működik az is, ha rendezetten kikészítünk mindent, és 
ők válogatják össze, mi kell a csoportnak. A csoportok asztalára kihelyezett feladat-
leírás alapján beszéljék meg egymás között a csoportban, és csak az eszközfelelős 
menjen ki! Így nem akadályozzák egymást.
Ezen a foglalkozáson a gyermekekkel önálló feladatmegoldás során mélyítjük az őszi 
természetről megszerzett ismereteiket, érdekességekre is kitérve. Csoportokban dol-
gozunk.

Mit akarunk elérni?
A gyerekek ismerjék 
meg az erdei élőlények 
közötti szoros kap-
csolatot, a jellegzetes 
növény- és állatfajokat. 
Gyűjtsenek alapanya-
got a vizsgálódásaik-
hoz.

Tevékenységek
Gyűjtögetés, beszél-
getés, közös séta a 
természetben, termé-
szetismereti játékok

Mellékletek
1.1 Az erdei séta 
tevékenységeinek 
leírása 
1.2 Szókártyák a 
Favágók játékhoz
1.3 Szókártyák a Te-
repszemle másképpen 
játékhoz

Mit akarunk elérni?
A csoportok feladatai-
kon keresztül össze-
gyűjtik a levél felada-
tait, életútját, azokat 
a tényezőket, melyek a 
lombok színesedéséhez, 
majd a lombhullatáshoz 
vezetnek.

Tevékenységek
Puzzledarabok összeil-
lesztése, beszélgetés 
az erdei élményekről.
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Mellékletek
2.1 Kirakós játék

Tevékenységek
Csoportos munka, 
megfigyelés, rajzolás, 
ragasztás, önálló 
kutatás.
Zenehallgatás a 
csoportmunka alatt: 
Vivaldi: Négy évszak 
– Ősz

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Csomagolópapír 
felszabva, ragasztó, 
filcek, zsírkréta, színes 
ceruzák, préselt levelek, 
1 db binokuláris vagy 
sztereó mikroszkóp
csoportonként egy-egy 
tablet vagy okostelefon

Mellékletek
2.2. Csoportok fel-
adatai
2.2/A Miért sárgulnak 
be ősszel a falevelek? 
– újságcikk
2.2/B A növények éle-
te, a levelek funkciója 
– újságcikk

Mit akarunk elérni?
A csoportmunka során 
szerzett ismeretek 
megosztása egymás-
sal.

Tevékenységek
Felolvasás, előadás, 
bemutatás,
beszélgetés

2.1. Ráhangolódás – Kirakós

A kivetítőn egy kép darabjait látjuk. Rakjuk össze!

• Mi jut eszetekbe a képről?
• Ki emlékszik az erdő nevére, ahol jártunk?

2.2 Levelező program 

A csoportok kialakítása után kihúzatjuk a csoportneveket a gyerekekkel és ennek 
megfelelően elfoglalják a helyeiket. A feladatok elolvasása, értelmezése után minden 
csoport elveszi a kikészített eszközök közül a számára szükségeseket. Megkezdődhet 
a csoportmunka.

Csoportok és feladataik:
Őszikék
Hasonlítsd össze az ősz és a nyár jellemzőit! Vedd sorba az időjárás elemeit!
Készíts összefoglaló táblázatot! Rajzolj!

Levelezők
Vizsgáld meg a leveleket nagyítóval, mikroszkóppal! Rajzold le, mit látsz!
Miért van szüksége a fáknak a leveleikre? Kutass az interneten! (pl. 2.2/A melléklet)

Színezők
Készíts képregényt a levél életéről! 
Dolgozz A növények élete, a levelek funkciója című újságcikkből! 2.2/B melléklet)

Kutatók
Öregszik-e a levél? Járjatok utána! Használjátok a netet!
Mi az idősödő levelek sorsa?
Készítsetek színskálát a préselt levelekből! 
Egy levél élete címmel írjatok visszaemlékezést a lehulló levél nevében!

2.3. Csoportok beszámolója

Minden csoport szóvivője röviden ismerteti a feladatot a többiekkel. Majd bemutatja, 
mit végzett el a csoport. A produktumokat kirakjuk jól látható helyre, hogy mindenki 
önállóan is megnézhesse a foglalkozás után. 
Nemcsak színes dekoráció, de a továbbiakban segíti az ismeretek felidézését is.
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2.4. Zárás – Kahoot!  

A diákok egy online Kahoot!-kérdéssor segítségével ellenőrizhetik, mennyire emlékez-
nek a foglalkozáson elhangzottakra. Miközben a gyerekek játszanak, a pedagógus visz-
szajelzést kap arról, mennyire sikerült elsajátítani az új ismereteket a foglalkozáson.

Az eszközök, nyersanyagok gondos előkészítésével, a padok átrendezésével időt spórolsz.

3. Élménykép az erdei kalandról
A kirándulás során gyűjtött és lepréselt színes levelek segítségével vágás, ragasztás 
technikával elkészítünk egy közös képet az őszi erdőről, ahol jártunk. A közös munka 
során felidéződnek a kirándulás élményei, és maradandóan rögzíthetjük a megszer-
zett ismereteket is.

3.1. Ráhangolódás
 
A munkára készülve hallgassuk meg a Karaván együttes Mit tett az ősz? című dalát.

3.2. Élménykép

Készítsetek közösen egy képet az őszi erdőről a lepréselt levelekből! 
A kép címe lehet: Miért hullatják le a fák a leveleiket?

Beszéljük meg, ki és mit fog készíteni! Érdemes felosztani, ki milyen növényt, állatot 
fog elkészíteni levélkép formájában kisebb méretű papírra.

3.3. Közös kép

Az elkészült részleteket (fák, állatok stb.) rakjuk össze egy közös képpé egy nagy cso-
magolópapírra! A nagy képet további rajzolással kiegészíthetik a gyerekek!
Az elkészült kép fali dekorációként a tanórákon felhasználható mint emlékeztető, „hí-
vókép” az ismeretek felidézéséhez.

Felhasznált és ajánlott források
• Miért sárgulnak be ősszel a falevelek? https://24.hu/tudomany/2019/09/15/mi-

ert-sargulnak-be-osszel-a-falevelek/
• Sárga és vörös őszi levelek: https://index.hu/tudomany/til/2016/11/16/europaban_

miert_sargak_amerikaban_miert_vorosek_az_oszi_levelek/
• A levelek funkciója: http://ankert.hu/novenyek-elete-levelek-funkcioja/
http://www.nimfea.hu/programjaink/zoldszem/termismmain.htm
• Magyar Környezeti Nevelési Egyesület honlapja: www.mkne.hu

Tevékenységek
kvízfeladatok megoldá-
sa csoportokban

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
csoportonként 1-1 
tablet vagy mobilte-
lefon

Mellékletek
2.4 Kahoot-kvíz

Mit akarunk elérni?
Élményeken keresztül 
ismeretek rögzítése.

Tevékenységek
zenehallgatás

Mellékletek
3.1 Karaván együttes:  
Mit tett az ősz?

Tevékenységek
Vágás, ragasztás 

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Csomagolópapír 
felszabva, ragasztó, 
filcek, zsírkréta, színes 
ceruzák, préselt levelek

Tevékenységek
közös tervezés, ragasz-
tás, rajzolás

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
elkészült művek, 
ragasztó, egész ív 
csomagolópapír vagy 
nagyméretű kartonlap

49

Vedd figyelembe!

8
perc

45
perc

5
perc

25
perc

15
perc



Tantárgyi integráció
technika és tervezés, 
vizuális kultúra, mate-
matika, magyar nyelv és 
irodalom

Tantervi vonatkozás
A növények testfelépí-
tése
Megfigyelés, kísérlete-
zés, tapasztalás
Mérések, mértékegysé-
gek, mérőeszközök

Kulcsszavak
lombhullató növények, 
levél, avar, komposzt

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

megfigyelés

leírás

rendszerezés

összehason-
lítás

Mit készítsek elő?
csoportalkotó kártyák, 
falevelek, megfigyelési 
táblázat kinyomtatva, 
interaktív tábla

Mit akarunk elérni?
Önálló megfigyelések 
alapján gyűjtsünk össze 
minél több ismeretet a 
különböző falevelekről, 
többféle érzékszervün-
ket is használjuk.

Tevékenységek
Közös beszélgetés, 
találós kérdés megfej-
tése;
csoportalkotás, cso-
portmunka;
megfigyelés, mérés, 
sorba rendezés, rend-
szerezés.

KISSNÉ LAÁR ESZTER

Miért kell összesöpörni 
a leveleket a kertben, 

ha az erdőben nem kell?
2X45 PERCES TANÓRAI FELDOLGOZÁS

Ősszel a lombhullató fák lehullatják a leveleiket - ezt min-
den ötödik osztályos tudja. A kertben, a parkban össze-
gyűjtik az avart. Miért nem maradhatnak a lehullott fale-
velek a földön úgy, mint az erdőben?

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT

1. Hány falevél van egy diófán? 45 perc 
1.1 Mi történik ősszel a falevelekkel? 10 perc
1.2 Csoportalkotás 5 perc
1.3. Falevelek vizsgálata 20 perc
1.4. Levélsor 10 perc

2. Mérés levelekkel 10 perc
3. Mit takar el az avar? 20 perc
4. Az erdőben 15 perc
Összesen: 90 perc

Előzetes feladatként a gyerekek megkérdezik vagy meg-
mérik az iskolai focipálya és az iskolakör hosszát. 

Vers előkészítése (online); rajzeszközök kikészítése; faleveleket a gyerekek hoznak 
(előző órai házi feladat); mellékletek kinyomtatása.

FELADATOK LEÍRÁSA

1. Hány falevél van egy diófán?
Ezzel a találós kérdéssel (válasz: amennyi leesik róla) vezetjük be a gyerekeknek a 
lombhullató fákról, az őszi változásokról szóló órákat.
Ezután közösen elolvassuk és értelmezzük az őszi verset, majd csoportokat alkotunk 
és vizsgálódással, méréssel töltjük az óra további részét.

1.1. Mi történik ősszel a falevelekkel? 

A gyerekek Bertóti Johanna A fodrász című verse alapján végiggondolják, mi történik 
ősszel a falevelekkel.
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1.2. Csoportalkotás 

Minden gyerek húz egy kártyát, amin egy falevél és a megfelelő termés van. A gyerekek 
azonosítják a leveleket. Az azonos levelek alkotnak egy csoportot.

1.3. Falevelek vizsgálata

Előző órán házi feladatnak kapták a gyerekek, hogy hozzanak magukkal lehullott fale-
veleket, mindenki többfélét.

Minden csoport kiválaszt 4 féle falevelet, megvizsgálja őket a megadott szempon-
tok szerint: szín, illat, tapintás, alak, összetettség, méret (hosszméret a levélnyéllel 
együtt), és kitöltik a táblázatot a kapott eredmények alapján.

A csoportok összegzik megfigyeléseiket.

1.4. Levélsor

Méret szerint sorba rendezik az összes kiválasztott levelet 
(csoportonként 4 db levelet hosszában, egymás folytatásaként raknak).

Megmérik, milyen hosszú lett a „levélsor”. (Az eredményt feljegyzik, a következő órán 
ezzel az adattal fogunk számolni.)

2. Mérés levelekkel
Előzetes feladatként a gyerekek megkérdezik vagy megmérik az iskolai focipálya és az 
iskolakör hosszát.

Megbecsülik, majd kiszámolják, hány „levél sor” hosszúságú pl. a tanterem, a focipá-
lya, a tornaórán futott “iskolakör”. 

A számolás menetét és az eredményeket a csoportok megosztják egymással.

Tevékenységek
csoportalkotás

Mellékletek
1.2 Kártyák csoportal-
kotáshoz

Tevékenységek
Falevelek megfigyelése 
és összehasonlítása.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
falevelek, papír, 
íróeszközök, táblázat 
kinyomtatva 

Mellékletek
1.3 Falevelek vizsgála-
ta táblázat

Tevékenységek
Mérés, sorba rendezés.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
falevelek, vonalzó, 
íróeszköz, papír

Mit akarunk elérni?
Mérni tudunk a meg-
szokott, illetve általunk 
alkotott mértékegysé-
gekkel.
Tudatosuljon a gyere-
kekben, hogy a növények 
nem tudnak fény nélkül 
élni. 

Tevékenységek
számolás, közös meg-
beszélés

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
mérőszalag, vonalzó, 
íróeszköz, papír
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Tevékenységek
megfigyelés, összeha-
sonlítás, ábraelemzés, 
közös megbeszélés

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
falevelek, íróeszköz, 
papír

Tevékyenységek
Képrejtvény megfejté-
se, a megoldás közös 
megbeszélése.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
interaktív tábla

Mellékletek
4. A falevél útja

3. Mit takar el az avar?
A gyerekek szemük elé tesznek 1 falevelet, így néznek a fény felé.
• Mit látsz? 
• Mi változott meg ahhoz képest, mint amikor szabad szemmel nézel a fény felé?
• Hasonlítsd össze, mi változik, ha 2 vagy 3 falevelet egymásra raksz!
• Válassz egy teljesen száraz, barna levelet és egy annyira-amennyire zöld levelet! 

Hasonlítsd össze, melyik árnyékol jobban!
• Mi történik a növényekkel (fű, virágok), ha nem kapnak fényt?

Hívjuk fel a gyerekek figyelmét arra is, hogy van más módja is, hogy megóv-
juk a fa alatt növő pázsitot. Nyugat-Európában egyre jobban terjed az a meg-
oldás, hogy fűnyíróval összevágják a lehullott faleveleket. Ilyenkor nem kell 

összegyűjteni az avart, mert komposztálódik (helyben komposztálás), és ezzel növeli 
a talaj tápanyagtartalmát. Ráadásul így kevesebb műtrágyát kell kiszórni a gyepre, 
amivel szintén óvjuk a környezetünket.

4. Az erdőben 
Az interaktív táblára kivetített, a falevél útja című képet „megfejtik” a csoportok; majd 
elmondják egymásnak a megfejtéseket. 
Az erdőben lebomlik a falevél, így nő a talaj tápanyagtartalma.

A közös megbeszélés során jó, ha beszélünk az erdő aljnövényzetében élő 
hagymás növényekről. Ezek a vastag avar alatt is életben maradnak.

Ez az óra jól beilleszthető egy témanapba, amit október 10-én, a komposztálás ünnep-
napján tarthatunk, amikor a levélkomposzt készítéséről, felhasználásáról beszélünk.

Felhasznált és ajánlott források
• Természettudomány Mini Enciklopédia (Alexandra Kiadó, Pécs, 2016.)
• Joachim Mayer: Milyen fa ez? (Sziget Könyvkiadó, Bp., 2013.)
• Eva-Maria Dreyer: Milyen ehető vadnövény ez? (Sziget Könyvkiadó, Bp., 2015.)
• Hazel Maskell: Mi fán terem a biológia? (Pannon-Literatúra Kft., Bp., 2010.)
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SALY ERIKA

Miért kell a kertben 
összesöpörni 

a leveleket, 
ha az erdőben nem kell?

TANÓRAI, VALAMINT TANÓRÁN KÍVÜLI 
VIZSGÁLATOK 

Rend és rendetlenség összehasonlítása, különbsége. A 
komposztálás, a lebomlás természetes folyamata. Körfor-
gásos hulladékgazdálkodás mint hulladékmegelőzés. Mit 
tanul hatunk erről a természetben? Rendszergondolkodás. 

Rész és egész viszonya. Táptalaj. Táplálékhálózat. Erdő és kert mint élőhely. Avarszint. 
Az avartakaró élővilága. Hitek és tévhitek.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT

1. Előkészítés, ráhangolódás
1.1 Otthoni megfigyelés
1.2 Beszámolók, vita

2. Az erdő talaja
2.1 Kirándulás egy közeli erdőbe – előkészületek
2.2 Az erdő megfigyelése – ötlettár 
2.3. A kert és az erdő talajának összehasonlítása

3. Vizsgálatok (feladatok, lezárás, értékelés)

A komposztálás természetes folyamatának megismertetése, természe-
tes hulladékcsökkentés, a körforgásos hulladékgazdálkodás fontossá-

gának tudatosítása.
Az ember személyes felelősségének felismertetése a környezet alakításában.
A rendszerszemlélet fejlesztése, a rendszerfogalom mélyítése az erdő és a kert élet-
közösségének, az élőlények sokoldalú kapcsolatrendszerének ökológiai szemléletű 
vizsgálatával.

Tantárgyi integráció
komplex természettu-
domány, technika, rajz, 
matematika, magyar 
irodalom/szövegértés, 
szövegalkotás, etika, in-
formatika, testnevelés

Tantervi vonatkozás
Az erdőjárás magatar-
tási szabályai. 
Az erdő és a kert 
talajának összehason-
lítása. 
Az erdő mint életkö-
zösség.
Az erdő szintjei.
Erdei táplálkozási lán-
cok összeállítása. 
Az erdő gerinctelen 
állatainak szerepe az 
erdő életében. 
A rendezett és szép 
környezet iránti igény 
felkeltése, kertgondo-
zás. 
Az ember személyes 
felelősségének felis-
mertetése a környezet 
alakításában. 
Az anyag- és energiata-
karékosság lehetőségei.

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

megfigyelés

leírás

összehason-
lítás

mérés

Kulcsszavak
komposztálás, lebomló 
és nem lebomló anya-
gok, avarszint, avarlakó 
állatok, talajtípusok, 
humusz, biológiai sok-
féleség
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Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
csomagolópapír, vas-
tag filctollak 

Mellékletek
képkártyák: 1.2. mel-
léklet fotói kinyomtat-
va, kivágva

FELADATOK LEÍRÁSA

1. Előkészítés, ráhangolódás  
1.1. Otthoni megfigyelés

• Hány lombhullató és örökzöld fa, cserje van a kertetekben? (Ha nincs kertetek, ak-
kor a legközelebbi parkot figyeljétek meg!) 

• Melyik fát, cserjét ismeritek fel? Ha tudjátok, írjátok le a fafajok, cserjefajok nevét, 
mellé a számot, mennyi van belőlük a vizsgált területen! Térképet is készíthettek 
jelmagyarázattal!

• Mit tesztek a kertetekben (pl. otthon, telken, nagyszülőknél) ősszel a lehullott fale-
velekkel? Jegyezzétek le (pl. összesöpritek, s a szemétbe teszitek; összesöpritek és az 
elszállításra kerülő komposztáló edénybe teszitek; összegyűjtitek és otthon komposz-
táljátok; semmit, ott hagyjátok, ahol lehullott)! Ha nincs kertetek, akkor a közeli parkot 
figyeljétek meg! A parkgondozók mit tesznek a falevéllel? Mi az indokuk, miért?

Ha mégsem ősszel hozzuk elő a témát, ugyanez a kérdés a fűnyíráskor keletkező le-
nyírt fűre is vonatkozhat. A témakör a fűnyíráson át is megbeszélhető, az avar a tava-
szi, nyári erdőben is megfigyelhető.

1.2. Beszámolók, vita

Helyszín: tanterem
Munkaforma: kiscsoportos

Beszámolók szóforgóval
a) 4-5 fős kis csoportban ülve, szóforgóval számoljatok be egymásnak! A „jegyző” köz-

ben strigulázza az elmondottak alapján, hogy ki, mit tesz a lehullott levéllel a kert-
ben (parkban)!

Szóforgó: A csoporttagok az óramutató járásával megegyező irányban ha-
ladva mondják el gondolataikat az adott témáról. 

b) Az osztály összesítse a csoportok striguláit! Elemezzétek a kapott adatokat! Mi a 
legjellemzőbb? Mi a legkevésbé jellemző?

c) Milyen választ adnátok a lecke címének kérdésére? Kis csoportokban jussatok 
egyezségre!

Írjátok le csomagolópapírra, mire jutottatok!
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Nem „kell” a kertben sem összesöpörni a lehulló faleveleket. Érvek: 

1. Természetes úton komposztálódik a falevél a kertben is, vagyis lebomlik, s termé-
szetesen trágyázza a talajt, vagyis gazdagabb, jobb minőségű lesz a talajunk. 

2. Csak szokás kérdése, hogy mit tekintünk „rendnek”, s milyen szempontból (az ember 
vagy a természet oldaláról közelítve). 

3. A természetes működés a kertnek is jót tesz, sokkal több faj foglal teret magának, 
ha háborítatlan a kert (vagy legalább egy része), s változatosabb élőhellyé válik. 

4. Ha mégis összesöpörjük a kertben a lehulló falevelet, az sem baj, de akkor igyekez-
zünk komposztálni, s a lebomló szerves anyagot forgassuk vissza a talajba, hogy 
jobb minőségű termőföldünk legyen. 

5. Az összesöpört falevélkupac tagadhatatlanul jó hempergő- és játszóhely is lehet!

Vitavonal
Tételmondat: A rend kedvéért össze kell seperni a leveleket a kertben.
A képzeletbeli egyenes egyik végére azok álljanak, akik teljesen egyetértenek az ál-
lítással, a másik végére azok, akik egyáltalán nem értenek egyet. Az egyenes mentén 
máshol is elhelyezkedhetnek a tanulók, ha árnyalni tudják a véleményüket, vagy nem 
teljesen biztosak benne. Ha mindenki elhelyezkedett, akkor érveket kell sorolni. Ki 
miért állt oda, ahova állt?
Az elhangzó érvek meggyőzhetik a „máshol” állókat, akik változtathatnak eredeti he-
lyükön.

Lezárás
Rend és rendetlenség különbségéről való beszélgetés. Komplementaritás. Kinek mit 
jelent a rend? Rendben lehet-e egy kert, ha természetesen „működik”? Milyen előnyei 
vannak? Milyen hátrányai? Ha ezek nem hangzanak el az érveléskor (véleményvonal-
nál), akkor érdemes kis csoportokban összegyűjteni. Két szempont alapján is érdemes 
végiggondolni: emberi szempont (pl. kényelem, rend, „sterilitás”), természeti szem-
pont (pl. sokféleség, természetesség értéke).

Rendezett és természetközeli kertekről, parkokról készült fotókat helyezünk el a te-
rem közepén, a földön. A gyerekek kiválasztanak egy-egy nekik tetsző képet, s el-
mondják, nekik miért az a kert tetszik. (1.2. melléklet: Rendezett és természetközei 
kertek, parkok)

2. Az erdő talaja 
2.1. Kirándulás egy közeli erdőbe  
– előkészületek

Előzetes feladatok lehetnek: 
1. Térképen megkeresni az erdőt, túraútvonalakat, megtervezni, hogyan lehet eljutni 

az erdőbe az iskolából, s mennyi ideig tart, mit kell vinni. 
2. Az erdőjárás szabályainak megalkotása, a kirándulás céljának ismertetése, az esz-

közök előkészítése mind feladat. A megállapodásokra példa:
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Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Nagyító, avarhatározó 
(kis csoportonként 
1-1 db), A/4-es fehér 
lapok (kis csopor-
tonként 1-1 db), faha-
tározó, okostelefon 
fényképezni, különböző 
méretű és színű kép-
keretek kartonpapírból 
(mindenkinek 1-1 db), 
Természetesség-mérő 
(csoportonként 1 db), 
csipeszek, képkártyák: 
2.1. mellékletből kivág-
va – létszámtól függő-
en, 1 m-es madzag/kis 
csoport, 2 cserép

Mellékletek:
2.1 Avarlakók leírása

 1. Vendégként viselkedj az erdőben!
 2. Szelíden viselkedj! 
 3. Csendesen, suttogva beszélj, lassan mozogj!
 4. Figyelj a lábad alá, s a fejed fölé is!

2.2. Az erdő megfigyelése – ötlettár 

Az alább bemutatott tevékenységek, feladatok, játékok egyfajta logika szerint, egy-
másra épülnek, s a természettudományos megismerési módszerek gyakorlását fi-
gyelembe véve következnek. A kínálat mindegyikét ki lehet próbálni, de bármelyik 
lecserélhető másra, illetve el is hagyható. Az erdőjárás fókuszát érdemes az adott 
gyerekcsoporthoz igazítani. Ugyanakkor mindenképpen ajánlott egy zacskónyi erdei 
földet hazavinni a kirándulásról – ld. utolsó feladat –, ha össze akarjuk hasonlítani a 
kert és az erdő talaját (2.3).

Milyen fák alkotják az erdőt? 
Lombhullató, tűlevelű, vegyes. Ismersz-e fafajokat a látottak között? Jegyezd fel, me-
lyeket! (Fahatározó jól jöhet a túrán.) Ha nem tudod meghatározni a fafajokat, fotózd 
le a jellegzetességüket (pl. kérgük, levelük, termésük)!
Gondoljátok át! Mitől lombhullató egy fa? A tűlevelű fák nem hullajtják le a levelüket? 
Miért mondjuk rájuk, hogy örökzöldek? Milyen az erdő avarszintje a fenyők alatt, s 
milyen egy lombos erdőben?

Természetes vagy telepített az erdő? 
Mit nevezünk „természetes” erdőnek? Milyen egy telepített erdő? Mondjátok el a 
jellegzetességeiket, hasonlítsátok össze a kettőt! A Természetességmérő segítségével 
állapítsátok meg, most milyen erdőben jártok! 

Csendes lopakodó
Próbáljatok libasorban 20-30 métert minél csendesebben megtenni az erdőben! Köz-
ben nézzetek a lábatok alá, lehetőleg ne lépjetek száraz ágra! (Az erdőben élő állatok 
számára a csendes lopakodás, rejtőzködés a túléléshez szükséges. Miért?)

Vizsgáljátok meg az erdő avarszőnyegét! Jegyzeteljetek, rajzoljatok, fotózzatok!
• „Kicsi szép” keresése az erdő avarszintjén. Egyenként sétálva keressetek olyan apró 

dolgot, ami „megszólít” benneteket! A Megállapodás szerint nem téphettek, törhet-
tek le semmit, de a választott képkerettel „bekeretezhetitek”, majd okostelefonnal 
le is fotózhatjátok. Adjatok címet a képnek! Mutassátok meg egymásnak az „alko-
tást”!

• Hasaljatok le vagy vegyetek a két tenyeretekbe az erdő talajából kétmaroknyi avart! 
Milyen az illata?

• Az avarréteg jó búvóhely is. Mi lakik az avarban? Keresgéljetek! Érdemes meg-
ismerni, megfigyelni: földigiliszta, erdei orsócsiga, ezerlábúak, ászkarákok, ganajtú-
ró, lószúnyog, erdei béka, kékfutrinka. 

Játsszatok! 
Helyszín: erdei tisztás vagy erdő széle. 
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1. BAGLYOK ÉS VARJAK (J. CORNELL NYOMÁN)
Állításokat sorolok a megismert avarlakókról. (2.1.b melléklet) Döntsd el, igaz vagy 
hamis az állítás! 
Két egyforma létszámú csapat kell, a Baglyok és a Varjak. Egymással szemben fel-
állnak, kb. 1 m távolságban. 5 m-re a csapatok mögött jelöljük meg a „házat”. Ha a 
játékvezető igazat mond, akkor a Baglyok kergetik a Varjakat, igyekeznek elkapni őket, 
mielőtt azok beérnének a „házukba”. Ha hamis az állítás, akkor a Varjak kergetik a 
Baglyokat. Akit megfogtak, beáll a másik csapathoz. Fontos egy-egy állítást követő 
kavarodás után megállni, mert a csapatok folyamatosan keverednek. Jó megjelölni, 
hogy merre kell futni, ha igaz az állítás, merre, ha hamis, pl. színes kendőkkel. Igaz: 
zöld kendő, hamis: piros kendő. 

2. BARKOCHBA A MEGISMERT AVARLAKÓKKAL
A 2.1.b melléklet fotóit a csoport létszámának megfelelően érdemes kinyomtatni, elő-
készíteni. Nem baj, ha az állatfajok kétszer-háromszor is előfordulnak.
Feladat: A gyerekeknek, ha már megismerkedtek az avarlakókkal, a hátukra tesszük 
egy-egy állatfaj fotóját csipesszel, amit ők nem látnak. Mindenki sétál, odalépnek egy-
egy társukhoz, s feltesznek egy-egy kérdést saját magukról (a hátukra képzelt állatról). 
A társuk látja a hátukon lévő képet, s az alapján igennel, nemmel válaszol. Így folyik 
a játék mindaddig, míg mindenki rá nem jön, „ki is ő” valójában. Ha kitalálta, akkor a 
képet a mellén lévő ruhára tűzi a csipesszel.

Tegyetek egy marék földet tiszta A/4-es lapra! 
Óvatosan rázogassátok, szitáljátok, fújjátok, hogy áttekinthető legyen! Figyeljétek 
meg, van-e benne valamilyen érdekesség! Pl. falevél, melynek már csak az erezete 
látszik, pók, ászka, valamilyen mag. Ha van „Avarhatározótok”, segíthet megmondani, 
mit láttok! Vizsgálat után tegyétek vissza egy fa tövébe a vizsgált földet!

Próbáljátok megmérni az avartakaró vastagságát! 
Egészen a talajig „fúrjatok le” a kezetekkel vagy egy nagyobb fadarabbal!

Rakjátok ki a lehullott falevelek lebomlásának folyamatát! 
Kis csoportban dolgozzatok, egy-egy tiszta fehér lapon! Melyik a folyamat eleje, s 
melyik a vége? Meghatározható? Megjegyzés: a lehullott, de még ép színes falevéltől 
kezdve a különböző mértékben lebomló leveleken át a humuszos talajig.

Figyeljétek meg nagyítóval a lebomlás folyamatát! 
Mi segíti a lebomlást? (Láthatatlan baktériumok, gombák mellett számos állatfaj.)

Az erdő mint rendszer. 
Táplálékhálózat készítése fonallal. Az avarlakók szerepe a hálózatban.
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Hangyatanösvény az avarban.
A kis csoportok az avarban érdekes útvonalat keresnek – 1 m-es szakaszt! –, ami bemu-
tatásra érdemes. Kijelölik az 1 m-es madzaggal a „hangyatanösvényt”. Kiválasztanak 
valakit, aki bemutatja majd a tanösvény látnivalóit a „turistáknak” (a többi résztve-
vőnek). Az idegenvezető nagy beleéléssel, lelkesen hívja fel a figyelmet minden apró 
részletre! Mindenki visszamegy a kiindulópontra, ahonnan együtt elindulnak majd a 
tanösvényekhez. A „hangyatanösvények” bemutatása. Milyen más minden „más szem-
mel” nézve!

Az erdőben egy kis magonc örökbefogadása. 
Mit jelent a magonc kifejezés? Látogatása, megfigyelése, összehasonlítások, mérések 
végzése, fotózása évszakonként. Az adatok rögzítése számítógépen.

Vigyetek haza egy zacskónyi erdei földet!

2.3. A kert és az erdő talajának 
összehasonlítása

Nagyon sokféle talajtípus van. Van, amelyikben jobban fejlődnek a növények, mint a 
másikban. A különböző növények különböző talajon érzik jobban magukat.

a) Az iskolaudvar kertjének nedves földjéből egy maroknyit gyúrjatok össze gombóc-
cá, majd sodorjátok kis hurkává! Mit tapasztaltok? Mondjátok el! 

Ha gombóccá sem sikerült gyúrnod, akkor homoktalajról van szó, ami na-
gyobb részecskékből áll, könnyen átengedi a vizet, s könnyen ki is szárad. 
Ha hurkává is sikerült sodorni, akkor abban a talajban agyag is van.

Ha a hurkát eltörés nélkül körbe is tudod hajlítani, az azt jelzi, hogy sok benne az 
agyag. Az agyag szorosan egymáshoz tapadó részecskékből áll, ezeken nehezen szi-
várog át a víz. Az ilyen talaj vizenyőssé válhat. 

b) Az erdei talajt is próbáljátok hurkává gyúrni! Mit tapasztaltok? 

c) Hasonlítsátok össze a 2 talajt! Melyik milyen? Jellemezzétek!

A legtöbb talajt komposzttal lehet javítani. Az agyagos talajt fellazítja, a ho-
mokos talajt víztartóvá teszi, a rossz minőségű talajt tápanyagokkal dúsítja. 
Az erdő talaja maga a természetes komposzt.
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3. Vizsgálatok (több hónapon át 
tartó megfigyelés, jegyzetelés)
a) 1. cserép: Erdei földbe magok ültetése, megfigyelése. 
 2. cserép: Semmit nem ültetünk bele, csak megfigyeljük, kikel-e valami. Locsolás, 

fény, szobahőmérséklet szükséges! Jegyzet készítése.

b) 1. Folyamatosan összesöpört falevelek néhány kijelölt fa körül. A levelek komposz-
tálása – ha szükséges, komposztáló készítése. 

c) 2. Lehulló falevelek otthagyása néhány kijelölt fa körül. Folyamatos megfigyelés a 
tanév végéig. Jegyzetek készítése. Összehasonlítása a két területnek tavasszal. Hová 
lettek (vagy milyenek) a lehullott levelek ott, ahol nem szedtük össze?

3.1. Lezárás (kb. egy hónap)

Válasszatok a feladatok közül! (kis csoportban vagy párban)

a) Tervezzetek egy kertet! 
 Rajzoljátok le vagy tervezzétek meg számítógéppel! Mielőtt terveznétek, írjátok le 

a legfontosabb szempontokat, mit fogtok mindenképpen érvényesíteni! Pl. termé-
szetközeli kertet vagy rendezett kertet szeretnétek, komposztáltok vagy sem, hagy-
tok-e területet fűnyírás nélkül, lesz-e rovarszállótok stb.

b) Tervezzetek iskolai komposztálót! Készítsétek is el! 
 Az iskolatársaknak adjátok hírül, miért fontos a komposztálás, hogyan működik a 

természetes körfolyamat! Ezt lehet iskolaújságban, iskolai Facebook-csoportban, 
előadás során… Találjátok ki azt is, hogyan tudnak az iskola osztályai bekapcsolód-
ni a komposztálásba!

c) Készítsetek riportot az erdő avarának néhány lakójával! 
 Találjatok ki jó kérdéseket, s keressétek meg rájuk a válaszokat! Ha Facebook-profilt 

készítetek nekik, lépjenek egymással kapcsolatba!

d) Komposztálható-e a diófalevél? 
 Sokan azt mondják, hogy nem. Tévhit lenne? Mit gondoltok? Kutassatok! Állítsatok 

össze egy kutatási tervet! Végezzetek vizsgálatokat! Jegyezzetek fel minden lépést! 
Számoljatok be, mire jutottatok!
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3.2. Értékelés

1. Kiscsoportos beszámolók meghallgatása, az elkészült munkák megtekintése. Visz-
szajelzések.

2. Önértékelés, mások értékelése:
 1. Mit tanultál magadról?
 2. Mit tudtál meg, mi volt új számodra?
 3. Mi volt a legérdekesebb?
 4. Mi tetszett legjobban?

5. Keress valakit, akiről valami olyan pozitív dolgot tudtál meg (pl. kiderült, milyen 
jól tájékozódik az erdőben), amit eddig nem! Menj oda hozzá, s mondd el neki!

Felhasznált és ajánlott források
• David Burnie: A természet világában, Panem Kft., Bp., 1992. 
• David Burnie: A fa, Park Kiadó, Bp., 1990.
• Soren Breiting – Csobod Éva: Belefulladunk a hulladékba? Szignet Kiadó, Bp., 1996.
• Richard Spurgeon: Kis ökológia, USBORNE, Bp., 1990.
• Erdei állatok, Pesti Szalon Kiadó, Bp., 1994.
• Az erdő könyve, USBORNE, Bp., 1990. 
• Ügyeskedj a kertben! Holnap Kiadó, Bp., 1998.
• Dr. Bakonyi Gábor – Dr. Kiss István – Veres László: A talaj élővilága, Officina Nova, 

Bp. 1991.
• Darvas Katalin – Ruepp-Vargay Mária: Komposztálás az iskolakertben, Öko-Fórum 

Alapítvány, Bp., 1997.
• Adorján Rita: Magonc; Mecsekerdő Zrt., Pécs, 1998.
• Halácsy Ágnes – Saly Erika – Victor András: Erdőélmény – Ökovasút, MKNE, Bp., 2014.
• Bíró Marianna – Molnár Zsolt: Természetesség mérő – határozó; MKNE, Bp.,
• Cornell, Joseph: Kézenfogva gyerekekkel a természetben. MKNE, Bp., 1998.
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SZŰCS BOGLÁRKA

Milyen madárodút 
tegyek a kertbe?

TÉMANAP
Kertekben, parkokban élő madaraink megismerése, élő-
helyük, védelmük, életmódjuk megismerése. 

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT

1. Kerti madaraink 90 perc
1.1. Megismered a hangjáról a lakótársadat? 
1.2. Miért énekelnek a madarak?
1.3. Madártulajdonságok

2. Élőhelyek 90 perc
2.1. Faderbi
2.2. Mi történik az elpusztult fákkal?
2.3. Ki, hova költözik?

3. Madarak életmódjának megfigyelése 2x90 perc
3.1. Ki lakik az odúban?
3.2. „Költés” – „Versköltés”
3.3. Nézz utána!
3.4. Hernyó szeretnék lenni!
3.5. Ne feledkezzünk meg a fecskékről sem!
3.6. Táplálkozás
3.7. Madárbarát kert

Összesen: 4×90 perc

Madárvédelmi matricákhoz alapanyag megvásárlása, 
szükséges anyagok előkészítése. Sablon. 
Mellékletek nyomtatása.

Kapcsolódó tantár-
gyak
komplex természettu-
domány, református 
hittan (Lk. 9:58)

Tantervi vonatkozás
Élet a kertben és a ház 
körül

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

megfigyelés

leírás

összehason-
lítás

mérés

kutatás, absztrakció, 
vizsgálat

Kulcsszavak
élőhely, búvóhely, 
tápanyag, költőhely: 
fészkelő, odúlakó; köl-
töző-maradó (állandó) 
madár; madárvédelem

Mit készítsek elő?
projektor, hangszóró, 
vonalzó, íróeszköz, 
iránytű, papír, mérősza-
lag, színes papírcsíkok 
(gyerekek számával 
megegyező), mérősza-
lag, a padló színéhez 
hasonló fonál (egyféle), 
és több másféle színű 
fonálból sok 5 cm-es 
darab, papírlap, színes 
ceruza, öntapadó tapé-
ta (fehér, sárga színben 
és fekete vagy sötét-
szürke vagy sötétbarna 
színben), olló, kartonlap 
sablonnak
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Mit akarunk elérni?
Ház körül élő mada-
raink felismerése, 
megismerése.

Tevékenységek
madárhang- és 
-kép-felismerés, 
párosítás; hasonló-
ság-különbségkeresés; 
információgyűjtés, 
kutatómunka

Mit készítsek elő?
projektor, hangszóró,
hangfelvétel, internet, 
madarakról szóló 
könyvek

Mellékletek 
1.1 Madarak képe 
1.2 Madárhangfelvé-
telek
1.3 Madárkártyák 
(Word ben)

Tevékenységek
kutatás, csoporto-
sítás

Mit készítsek elő?
internet, ismeretter-
jesztő könyvek

Tevékenységek
Rendszerezés kártyák 
segítségével

Mellékletek 
1.1 Madarak képe – 
laminálva

FELADATOK LEÍRÁSA

1.Kerti madaraink
A ház körül, kertekben, parkokban élő madarak szerte a Földön, Magyarországon is a 
legkedveltebb madarak közé tartoznak. Körülöttünk élnek, szinte társainkká váltak.

1.1. Megismered a hangjáról a lakótársadat?

A madárkoncert olyan természetes része az életünknek, hogy sokszor szinte észre sem 
vesszük. Megismered, hogy milyen madarak szólnak a közeledben? 
forrás://www.xeno-canto.org

a) Jellemző kerti madaraink hangját halljátok.
 Minden csoport tippelje meg, hogy melyik madár hangja szól, a kivetített madarak 

betűjelét írjátok be a megfelelő sorszámhoz. 

b) Melyik a kakukktojás? És miért? 
 Több helyes válasz lehet: pl. kakukk, mivel ritkán fordul elő kertekben. Kellő indok-

lással más megoldások is jók.

c) Volt-e hasonló hangú madár? (pl. énekes rigó, fekete rigó)

1.2. Miért énekelnek a madarak? 

a) Szerintetek miért énekelnek a madarak? Gyűjtsük össze a lehetséges okokat. Min-
den csoport egyezzen meg egyben.

b) Nézzetek utána, hogy mi az igazság!
Interneten, könyvekben való kutatás. Melyik csoport feltételezése volt helyes? Az 
eredmények megbeszélése. 

A dalolás nem szórakozás, hanem komoly munka. Az énekkel jelölik meg terü-
letük határait, így riasztják el a többi hímet és csalogatják oda a tojókat. Ha 
például vázlatot készítünk egy parkról, és oda naponta többször is bejelöljük 

azokat a pontokat, ahol a hangjuk alapján könnyen felismerhető fekete rigók énekel-
nek, majd ezeket a pontokat összekötjük, nyomban előtűnnek a láthatatlan határok.

1.3. Madártulajdonságok 

a) Nézzétek meg a kártyákon található madarakat! Milyen hasonlóságokat, milyen kü-
lönbségeket találtok? Tudtok-e olyan tulajdonságot mutatni, ami több madárra is 
jellemző?

b) A körülöttünk élő madarak is változatosak: élőhely, táplálkozásuk, fészkelési szo-
kások – odúlakó, költöző-maradó. Csoportosítsátok valamilyen szempont alapján a 
madarakat! Többféleképpen is lehet.
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2. Élőhelyek
Mivel lehet elősegíteni, hogy minél több madár legyen a környéken? 
Legyen növényzet, élőhely, búvóhely, fák, bokrok. Műfészek, odú.

A/ TERMÉSZETES ÉLŐHELYEK

2.1. Faderbi

Játsszunk! A következő játékban képzeletben egy erdő fái leszünk, és szükségünk lesz 
egy önként jelentkező „erdészre” is. 
1. Az „erdész” kivételével mindenki fogjon egy A4-es lapot, és rajzolja le egy fa vágás-

felületét, annyi évgyűrűvel, ahány éves. Akkora nagy legyen a rajz, amekkora csak 
ráfér a lapra. Miközben mindenki rajzol, az „erdész” szórja el a földön egyenletesen 
a kék, sárga és zöld papírdarabokat (lehet fonaldarabka is). 

2. Az „erdész” begyűjti a rajzokat, majd kiméri az erdő fáinak a távolságát: két gyereket 
megkér, hogy álljanak egymás mellé akkora távolságra, hogy oldalirányban nyújtott 
karral éppen elérjék egymást, majd tegyék le a földre a saját rajzukat éppen oda, 
ahol álltak. Az erdész pedig mérje meg a két rajz távolságát a mérőszalaggal, majd 
szemmértékre ehhez a távolsághoz hasonló térközökkel tegye le az összes papír-
lapot a földre. 

3. Mindenki keresse meg a saját farajzát, és fél lábbal álljon rá. Az erdész „rajt” vezény-
szavára minden „fa” próbáljon meg minél több színes papírdarabot felszedni a 
földről, féllábon állva, anélkül, hogy lelépne a saját rajzáról. Az nyer, aki a legtöbbet 
szerezte mind a három színből, mert ő marad életben. 

Közben beszéljük meg, hogyan épül fel a fa: kéreg védi a kiszáradástól, bel-
jebb vannak a tápanyagot szállító rétegek és az osztódó szövet.

b) Mit szimbolizál a kék, a sárga és a zöld színű papírcsík? 
(kék – víz; sárga – napfény; zöld –  ásványi anyagok)
Ha bármelyik hiányzik, a fa elpusztul.

2.2. Mi történik az elpusztult fákkal? 

Otthon kivágjuk azokat a fákat, amelyek elpusztultak. De mi történik az erdőben a 
holt fákkal? 
(Elviszi az erdész; állatok népesítik be.)
Melyik forgatókönyv tetszik nektek jobban, az erdész vagy az állatok?

A halott fák számos élőlénynek adnak otthont, odúkban, kéreg alatt. A természetes 
erdőkben gyakoriak az odvas fák, a telepített erdőkben, parkokban, kertekben azon-
ban kevés. 

Keressetek képeket faodúkról az interneten! Én is hoztam néhányat. Becsüljétek 
meg, hogy kb. mekkora lehet a jobb szélső képen látható odú.

Mit akarunk elérni?
Természetes és 
mesterséges élőhelyek 
jelentőségének megis-
merése.

Tevékenységek
mérés, játék, informá-
ciógyűjtés

Mit készítsek elő?
A tanulók számával 
megegyező számú 
papírlap; grafit vagy 
színes ceruza; 
kék, sárga, zöld papír-
csíkok, mindegyikből 
legalább annyi, ahány 
gyerek van; vonalzó, 
mérőszalag

Tevékenységek
mérés, becslés, kutatás

Mit készítsek elő?
laptop, internet

Mellékletek 
2.2 Odvas fák
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Tevékenységek
összehasonlítás

Mit készítsek elő?
laptop, internet, 
mérőszalag, vonalzó, 
iránytű

Mellékletek 
2.3a Madárodútípu-
sok
2.3b Madárodúk, 
röpnyilások méretei
2.3c Madárodúk nagy-
ban (nyomtatásra)

B./ MESTERSÉGES ÉLŐHELYEK

Az odúlakó énekesmadárfajok számára könnyen biztosíthatunk fészkelési lehetősé-
get, alkalmas helyen történő odútelepítéssel.

2.3. Ki, hova költözik?

Melyik madárfaj milyen odúba költözik be?
A táblázat alapján gyűjtsétek össze szóban, hogy az egyes odútípusokat melyik ma-
dárfajok választják. Párosítsátok a madarakat az odúkkal! 
Kis csoportok közötti verseny.

Melyik madárodútípust érdemes leginkább kertbe tenni? Gondolkozz!
A, B és C típusú

Miben hasonlítanak egymáshoz, és miben különböznek a különféle odútípusok?

a) Válaszok gyűjtése: pl. mindegyik fából készül, és olyan anyaggal van kezelve, ami 
nem káros; hasonló formájúak; bejárat mérete különböző…

b) Mérjétek meg a röpnyílások átmérőjét! Melyik a legkisebb, melyik a legnagyobb? 

Hova és mikor kell felszerelni egy ilyen odút? Merre nézzen a röpnyílás? Miért?
Hogy tudod az irányt beállítani? 
Keresd meg az északi irányt! Merre van nyugat, kelet, dél? 
Közös megbeszélés, iránytű használata párokban.

A legjobb telepítési időszak szeptember–november. A táblázatból kiolvas-
ható, hogy hova érdemes kihelyezni, és milyen magasságban elhelyezni az 
odút. A röpnyílás ne nézzen észak felé, a Magyarországon uralkodó ÉNY-i 

szélirány és az esőbeverés miatt. 

64



3. Madarak életmódjának 
megfigyelése
3.1. Ki lakik az odúban? 

Ha kihelyeztük az odút, már nincs más dolgunk, mint megfigyelni, ki lakik az odúban. 
Kihajtható ablakon keresztül (Egy A4-es lap, aminek a közepén van egy ablak, ami 
mögé beférnek a nyomtatott állatos képek. Az ablak akkora legyen, hogy az állatoknak 
csak egy kisebb részlete látszódjon rajta.) mutatja egy gyerek az állat egy jellemző 
részletét. Csak ennyi látható az állatból, abból kell a többieknek felismerni, kis cso-
portokban.

Az odúkba más állatok is beköltözhetnek, ilyenkor pl. a darazsaktól, ürülék-
től meg kell tisztítani, és rendszeresen karban is kell tartani. 

3.2. „Költés” – „versköltés” 

Asszociációs játék. Versmondás/versolvasás. Szerintetek miért egy verssel folytatjuk, 
és miért épp ezzel a verssel?

Benedek Elek: Madárfiókák
Egy fészekben öt fióka. Összebújnak édesen.

Messze, messze szól a nóta: „Mindjárt, mindjárt érkezem!”
Anyanóta, be szép nóta, Szebb ennél már nem lehet.

Örvendez az öt fióka: „Jer, jer!” – ez a felelet.
Jön már, jön már az anyóka, Bogár, hernyó van elég.

Csicsereg az öt fióka: „Ó de pompás egy ebéd.”

3.3. Nézz utána! 

Ha szerencsénk van, beköltöznek a madarak, és költeni is fognak.

Gyűjtsetek információkat internetről párokban:
• Miért nem színes az odúlakó madarak tojása?
• Miért van kopasz folt a tojásain ülő tojó hasán, és hogy nevezik ezt?
• Miért olyan aránytalanul nagy, és harsány színű a fiókák csőre?

Nem szükséges rejtőszín; kotlófolt, gazdag hajszálérhálózattal rendelkező 
csupasz felületek, amelyek jól melegítik a tojásokat; a szülői etetés kulcsin-
gere a fiókák csőrtátogatása.

Mit akarunk elérni?
Madarak megfigyelé-
sének szempontjait 
megismerni 

Tevékenységek
megfigyelés

Mellékletek 
3.1 Ki lakik az odúban?
1.1 Madarak képe 

Tevékenységek
asszociáció, abszt-
rakció

Mellékletek 
3.2 Benedek Elek: Ma-
dárfiókák című verse

Tevékenységek
információgyűjtés, 
felismerés
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Tevékenységek
megfigyelés, mérés

Mit készítsek elő?
A padló színéhez 
hasonló fonál (egyféle), 
és több másféle színű 
fonálból sok 5 cm-es 
darab 

Tevékenységek
kutatás, interjúkészí-
tés

Mellékletek 
3.5 Ne feledkezzünk 
meg a fecskékről sem!

3.4. Hernyó szeretnék lenni!

Előkészület: A padló színéhez hasonló fonalat (egyféle), és 3-4 másféle színű fonalat 
feldarabolni 5 cm-es darabokra, majd összevissza elszórni a földön.

Játék: Szőrös, barna hernyó szeretnék lenni. Ha figyeltek, a végére kiderül, miért mon-
dom ezt. Mondhatjuk E/3. személyben is egy diákról: XY szőrös, barna hernyó szeretne 
lenni.

Feladat: Madárrá kell változnotok. Alakítsatok négyes csoportokat: tojó és fiókák. Az 
a feladatotok, hogy elegendő élelmet gyűjtsetek a fiókáknak. A fiókák tátognak, sival-
kodnak, a tojó pedig egyesével kapkodja és viszi a fészekbe a fonaldarabokat, ezek 
lesznek a hernyók. 
A fiókáknak abban a sorrendben kell egymás mellé rakniuk a hernyókat, ahogyan 
kapták. Ennek alapján jegyezzétek föl, hogy mely színek szerepelnek a sor eleje felé, 
s melyek a vége felé.

Egy gyerek mérje stopperrel, hogy mennyi idő alatt sikerült begyűjteni az összes fo-
nalat!
Gyűjtsétek be az adatokat, hogy melyik fészekbe mennyi hernyó került! 

Kérdések
Mennyi idő alatt fogyott el ez a sok fonal? 
Melyik fészekaljban laktak jól a fiókák? 
Ki gondolta volna, hogy ilyen fárasztó az utód táplálása?
Mely színeket gyűjtötték a tojók az első fordulókban, és melyek maradtak inkább a 
vége felé vagy a legvégére? 
Olyan színű hernyó szeretnék lenni, amilyet a legkevésbé vettek észre az etető ma-
darak.

Itt a válasz a szőrös barna hernyóra: a természetben a rejtőszínnek nagy je-
lentősége van. Ha hernyó volnék, szőrös és barna szeretnék lenni.

3.5. Ne feledkezzünk meg a fecskékről sem! 

A fecskék szaporodását is tudjuk segíteni, nem odúval, hanem műfészekkel, sárgyűj-
tővel, a lakott fészekből potyogó ürülék problémáját pedig meg lehet előzni fecske-
pelenkával.

Olvassátok el a fecskékkel készült interjút, majd ehhez hasonlóan interjúzzatok ma-
gatok is más kerti madarainkkal!
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3.6. Táplálkozás

a) Találós kérdés 
Tányér a feje,

Maggal van tele.
Úgy szól a mese:
Nap a kedvese.

(Megfejtés: napraforgó)

A szálláshoz ugye vendéglátást is illik biztosítani. Mivel vendégelnéd meg a madarakat? 

b) Tervezzetek étlapot a madaraknak!  
Ha télen jól tartod őket, tavasszal nagyobb eséllyel fognak költeni. Dolgozzatok kis 

csoportokban, illusztráljátok rajzzal.

3.7. Madárbarát kert

a) Mi hiányozhat még az odú körül? Gondolkozzatok! 
 Közös ötletelés, megbeszélés: itató, fészekanyag, sárgyűjtő, rovarhotel…

b) A madarak sokszor az ablaknak repülnek, mert visszatükröződik az égbolt, és úgy 
érzékelik, hogy szabadon átrepülhető. Mivel lehet ezt megakadályozni?

 szúnyogháló, külső árnyékoló, ragadozómadár-sziluett
 Készítsünk együtt ragadozómadár-matricát és rémszemet!

A ragadozómadár-sziluettek használatának hátterében a kisebb zsákmá-
nyállat-madarak öröklött félelmi, elkerülő viselkedése áll. Fontos, hogy a 
számukra legriasztóbb héja, karvaly vagy sólyom árnyképét használjuk, és 

tegyünk rá rémszemet is. 
A ragadozómadár-sziluettekhez idővel hozzászoknak a madarak, hatékonyságuk ala-
csony. A legjobb megoldás a külső szúnyogháló, illetve vannak madárvédő üveg és 
döntöttüveg-fejlesztési kísérletek.
Így akkor már minden készen áll a vendégfogadásra.

Felhasznált és ajánlott források
• Magyarország madarai: https://www.mme.hu/magyarorszagmadarai
• Madárhatározó applikáció okostelefonra: https://play.google.com/store/apps/de-

tails?id=hu.hps.madarhatarozo_app
• Terepi madárhatározó gazdálkodóknak: https://natura.2000.hu/hu/filedepot_

download/636/764
• Európa madarai határozókönyv: https://www.mme.hu/bolt/europa-madarai
• Tábori fiókaetetés cikk: http://valasz.hu/itthon/tabori-fiokaetetes-7217
• Zöldítő Blog – Online ötletek és játékok alkotáshoz: https://zoldito.blog.

hu/2020/05/01/online_elerheto_anyagok_jatekhoz_es_alkotashoz_304
• Pannon Enciklopédia, énekesmadarak: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiad-

vanyok/pannon-pannon-enciklopedia-1/a-magyarsag-kezikonyve-2/noveny-es-al-
latvilag-1E2/enekesmadarak-48C/a-feketerigo-490/

• Pannon Enciklopédia, énekesmadarak. Kicsik és nagyok https://www.arcanum.hu/
hu/online-kiadvanyok/pannon-pannon-enciklopedia-1/a-magyarsag-kezikony-
ve-2/noveny-es-allatvilag-1E2/enekesmadarak-48C/kicsik-es-nagyok-4A3/

Tevékenységek
kutatás, rendszerezés, 
modellezés

Mit készítsek elő?
papírlap, színes ceruza, 
toll

Tevékenységek
mérés, modellezés, 
vizsgálat, madármatri-
ca készítése

Mit készítsek elő?
öntapadó tapéta 
(fehér, sárga színben és 
fekete vagy sötétszür-
ke vagy sötétbarna 
színben), olló, kartonlap 
sablonnak, ceruza 

Mellékletek 
3.7 Madársziluett és 
rémszem.
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Tantárgyi integráció
természettudomány, 
technika és tervezés, 
vizuális kultúra, mate-
matika, magyar nyelv és 
irodalom

Tantervi vonatkozás
Az állatok testfelépí-
tése
Megfigyelés, kísérlete-
zés, tapasztalás
Mérések, mértékegysé-
gek, mérőeszközök

Kulcsszavak
madarak, odú, környe-
zetvédelem

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

megfigyelés

leírás

összehason-
lítás

mérés

Mit készítsek elő?
A szabásminták 
kinyomtatva,
táblázat kinyomtatva.
Karton, széles ragasz-
tószalag. Íróeszközök, 
internet vagy könyvtári 
könyvek, folyóiratok. 
Fészekodúk, iránytű, 
mérőszalag, drót vagy 
kampó, esetleg létra.

Mit akarunk elérni?
A gyerekek környeze-
tében élő madárfajok 
megismerése. Mikor 
használjuk az odú szót 
a hétköznapi életben?
A körülöttünk élő 
madarak védelmének 
fontossága.

KISSNÉ LAÁR ESZTER

Milyen madárodút 
tegyek a kertbe?

5X45 PERCES, 
EGÉSZ TANÉVEN ÁT TARTÓ FELDOLGOZÁS

Némelyik madár tud magának odút készíteni, a többi 
odúlakó pedig talál magának más madarak által készített 
odút. Miért szükséges akkor mesterséges fészekodúkat ki-

helyezni? Minden madárnak másmilyen odút kell készítenünk? Ki költözik az odúba?
Ezekre a kérdésekre keressük a választ.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT

1. Ismerkedés az odúval 45 perc
2. Madárodúk készítése, kihelyezése 3×45 perc
 2.1. Amilyen az odú, olyan szél fúj abból 45 perc
 2.2. Madárodú kihelyezése 45 perc
 2.3. Ki lakik az odúban? 45 perc
3. Lezárás 45 perc
Összesen: 5x45 perc

Megtervezni, megszervezni az odúk helyét (esetleg egyez-
tetni kell, hogy a parkba kihelyezhetők-e az odúk).

Valódi odúk készítéséhez szükséges anyagok beszerzése vagy a kész odúk megvásár-
lása.
A makettek készítéséhez szükséges karton, széles ragasztószalag beszerzése.
Mellékletek nyomtatása.

FELADATOK LEÍRÁSA

1. Ismerkedés az odúval
„Fejsze nélkül, kéz nélkül, takaros kis ház épül. Mi az?”
(Megfejtés: madárfészek)
Az első órában a diákok az előzetesen kapott otthoni megfigyeléseket, ismereteket 
összegzik.
Az előkészítés célja, hogy a diákok ráhangolódjanak a témára. 
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Az alábbi témákat a diákok egyénileg vagy kis csoportokban dolgozzák fel a tanórát 
megelőző hetekben:
1. Hol laknak a madarak? Milyen helyekre raknak fészket? Nézz utána könyvtárban, 

interneten! Készíts rajzos beszámolót!
2. Hogy készül a harkályodú? Ki lakik benne az első évben? Ki lakik benne a második, 

harmadik évben?
3. Milyen madarakat látsz otthon a kertben, az iskola udvarán, a parkban? Készíts 

listát róluk! Figyeld őket 1 hónapig, jegyezd fel, melyiket hányszor láttad!
4. Némelyik madár tud magának odút készíteni, a többi odúlakó pedig talál magának 

más madarak által készített odút. Miért kell mesterséges odúkat készítenünk szá-
mukra? Nézz utána!

5. Írj mesét Sziliről, a kis széncinegéről, aki nem talál odút magának, végül a gyerekek 
segítenek neki.

6. Készíts szófelhőt azokból a szavakból, amelyeket a madárodú-készítéssel kapcso-
latban a legfontosabbnak gondolsz!

7. Mit jelent az odvas szó? Az odvas fatörzs kifejezésen kívül még hol használjuk ezt a 
szót? Nézz utána könyvtárban, interneten! Készíts rajzos beszámolót!

8. Hol található (Magyarországon) az Odvaskő? Miről nevezetes? Nézz utána!
9. Mi az az „odvas keltike”? Miért nevezik odvasnak? Készíts rajzos beszámolót!
A foglalkozás elején a gyerekek csoportokat alkotnak, valamely korábban már hasz-
nált módszerrel.
Ezután a diákok kis csoportokban beszélik meg az otthoni megfigyeléseik eredménye-
it és az előzetes kérdésekre adott válaszokat. 
Végül az osztály összegzi a csoportok által gyűjtött információkat.

2. Madárodúk készítése,  
kihelyezése
A gyerekek megismerkednek a különböző odútípusokkal, elkészítik ezeknek a makett-
jét. Igazi madárodúkat helyeznek ki, majd megfigyelik a beköltöző madarakat.

Ajánlott évszak: 
Az új odúkat telepíteni legjobb szeptembertől novemberig (az MME ajánlása szerint).
Legkésőbb tél végén, a költési időszak előtt ki kell helyezni az odúkat.

2.1. Amilyen az odú, olyan szél fúj abból 

(Értelmezés: Esztelen embertől nem származhat okos beszéd.)

Értelmezzük a szólást! Innen vezessük tovább a gondolatot: a különböző madaraknak 
különböző odúra van szükségük.

Az órán többféle madárodú (A, B, C, D típus) makettjét készítjük el kartonból (2.1.a 
melléklet).
A gyerekek néhány fős csoportokban dolgoznak, csoportonként két különböző madár-
odútípust készítenek. A szabásminta alapján kivágják a darabokat, ezekből a darabok-
ból állítják össze a maketteket széles ragasztószalag segítségével.

Tevékenységek
Ismeretszerzés 
önállóan, ill. kis cso-
portban, megfigyelés, 
eredmények rögzítése, 
összegzés.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Íróeszközök, internet 
vagy könyvtári könyvek, 
folyóiratok.

Mit akarunk elérni?
A tanulók szerezzenek 
tapasztalatot a az odú 
készítésével, kihelyezé-
sével és megfigyelésével 
kapcsolatban.

Tevékenységek
makett készítése

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Az odú-szabásminták 
kinyomtatva
Odútípusok össze-
hasonlító táblázata 
kinyomtatva
Karton, olló, ceruza, 
vonalzó, széles ragasz-
tószalag.

Mellékletek
2.1.a melléklet: Odútí-
pusok és készítésük
2.1.b melléklet: Odútí-
pus összehasonlító 
táblázata
2.1.c melléklet: Odútí-
pus-táblázat
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Tevékenységek
Odúk kihelyezése.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Fészekodúk, iránytű, 
mérőszalag, drót vagy 
kampó, esetleg létra.

Melléklet
2.2. melléklet: Odútípu-
sok és kihelyezésük

Tevékenységek
megfigyelési feladat 
elsajátítása

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Íróeszköz, papír.

A csoport ezután összehasonlítja az általa készített két odút az Odútípusok összeha-
sonlító táblázata segítségével. Ehhez esetenként mérniük is kell. (2.1.b melléklet)
A mellékletek között található Odútípus-táblázat alapján megfejtik, hogy az általuk 
elkészített odú melyik típusú, és milyen madár költözhet ebbe a típusú odúba. (2.1.c 
melléklet)

Madárodúmakett készítése helyett (vagy mellett) a gyerekek technikaórán elkészíthe-
tik fából a madárodúkat. Az így elkészült odúkat helyezik ki később.

2.2. Madárodú kihelyezése 

Az Odútípus-táblázat (2.1.c melléklet) alapján kiválasztott odúk kihelyezése az iskola 
udvarán vagy a közeli parkban. (2.2a. melléklet)
(Itt fából készített „valódi” odúkat helyezünk ki, amit vagy technikaórán a gyerekek 
készítettek, vagy az iskola vásárolta meg.)

Feladatok a madárodúk kihelyezésekor:
a) Kihelyezéskor a gyerekek megmérik és feljegyzik az egyes odúk földtől való távol-

ságát. 
b) Iránytű segítségével tájolják az odúkat. 
c) Az iránytű segítségével soroljuk fel a fő- és mellékvilágtájakat. 
d) Végezzünk összehasonlítást, használjuk a hasonló és az ellentétes fogalmakat (2.1.b 

melléklet)!

Az új odúkat telepíteni legjobb szeptembertől novemberig. Azért jó ez az időszak, 
mert az odúkat a madarak nemcsak a költési, hanem a telelési időszakban is használ-
hatják éjszakázásra. Akkor is érdemes ősszel kihelyezni az odúkat, ha csak tavasszal 
költöznek bele madarak, mert így megszokják az odú ottlétét.
Az odúk röpnyílása lehetőleg ne észak felé nézzen, mert északi tájolásnál nagyobb 
esély van a beázásra. Ez a hideg széllel együtt hátrányos lehet a madarak számára.

Az odúkat megvehetik osztálypénzből, esetleg a szülőkkel együtt elkészíthetik otthon 
a gyerekek, ha az iskolában nincs rá lehetőség.

2.3. Ki lakik az odúban?

Ezen az órán csoportokat alakítunk a kihelyezett odúk száma szerint.
Elmegyünk a kihelyezett odúkhoz, és a helyszínen megbeszéljük, hogy mire kell vi-
gyázni megfigyeléskor:

1. A madarakat nem szabad zavarni sem fénnyel, sem zajjal, sem az odú felnyitásával. 
2. Minden kihelyezett odúnak legyen felelőse (2 vagy több gyerek), aki tavaszig folya-

matosan figyeli az adott odút. A következő kérdésekre keresik és jegyzik a választ:
• Mikor költözött be madár az odúba?
• Milyen madár költözött be?
• Állandó madarunk, vagy költöző madár?
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• Ha fészket rakott, vannak-e fiókák?
• Hány fióka van?
• Milyen gyakran eteti a fiókákat?
• Mivel eteti a fiókákat?

3. Lezárás
A hónapokig tartó megfigyelés során szerzett tapasztalatokat, ismereteket, élménye-
ket tavasszal megosztják egymással a gyerekek – pl. május 10-én, a madarak és fák 
napján.
Elmesélik, fényképeken megmutatják egymásnak az egyes odú felelősei, hogy milyen 
válaszokat kaptak a feltett kérdésekre.
Ez történhet az osztályban, vagy az egész iskola előtt a madarak és fák napja rendez-
vény keretében.

Összesítik az eredményeket az alábbi szempontok szerint:
• A kihelyezett odúk hány százalékába költöztek madarak?
• A beköltözött madarak közül hány állandó madarunk, hány költöző madár?
• A beköltözött madarak közül hány rakott fészket? Ez hány százaléka a beköltözött 

madaraknak?
• A fészekrakók közül hánynál keltek ki a fiókák?

Felhasznált és ajánlott források
• Ákom, bákom, berkenye, Móra Könyvkiadó, Bp., 1985.
• O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások, Gondolat, Bp., 1976. 
• Odúkihelyezés
• Volker Dierschke: Milyen madár ez? Sziget Könyvkiadó, Bp., 2013.
• Természettudomány Mini Enciklopédia, Alexandra Kiadó, Pécs, 2016.
• Madárodú készítése 
• Odúk méretezése

Mit akarunk elérni?
A megfigyelés során 
szerzett tapasztalatok 
összegzése.

Tevékenységek
beszámolók, összegzés

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Interaktív tábla vagy 
projektor a fényképek 
kivetítéséhez
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Tantárgyi integráció
technika és tervezés
vizuális kultúra
magyar nyelv és iro-
dalom
dráma és színház

Tantervi vonatkozás
Megfigyelési és mérési 
módszerek: megfi-
gyelés, kísérletezés, 
tapasztalás
Anyagok és folyamatok

Kulcsszavak
rozsdásodás, korrózió, 
mágnesesség 

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

megfigyelés

leírás

rendszerezés

összehason-
lítás

vizsgálat

Mit készítsek elő?
Csomagolópapír, fény-
másoló papír, filcek, 
gyurmaragasztó, 
tabletek, szükséges 
eszközök, tálca

SÁPI MÁRIA

Megeszi-e a rozsda 
a vaskerítést?

45 PERCES, TANÓRAI FELDOLGOZÁS
A vas a legszélesebb körben felhasznált fém az ember 
környezetében. Számos jó tulajdonsága mellett komoly 
gazdasági károkat okoz korrodálódása (rozsdásodása). 

Ezen a foglalkozáson a rozsda nyomába eredünk. Felfedezzük keletkezésének körül-
ményeit, tulajdonságait, az ellene való védekezés módjait. Az óra végére a kérdésünk-
re is választ kapunk.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT 

1. Randevú a rozsdával 8 perc
2. Rozsdalesők – tanulói kísérletek 15 perc
3. Csoportbemutatók 15 perc
4. Zárás  7 perc
Összesen: 45 perc

Előző héten a gyerekek hoznak otthonról vasból, acélból 
készült használati tárgyakat. A pedagógus kiegészíti a 

gyűjteményt különböző mértékben rozsdásodott régi tárgyakkal. (Szög, csavar, drót-
darab…) Legyen közötte sérült festésű és zománcú is! 
Szerezzünk be rozsdamarót, ecetet/citromsavat, szénsavas üdítőt. Pár nappal koráb-
ban érdemes a különféle szénsavas üdítőkbe és rozsdamaróba belerakni rozsdás szö-
geket. Ezeket az óra előtt külön-külön alufóliába csomagolva elrejtjük. (Csak a fel-
adatmegoldás során adjuk oda a csoportnak.)
Egyéb teendők:
• Padok közös átrendezése csoportmunkához.
• Tálcák előkészítése a csoportoknak.
• Behozott tárgyak elrendezése a tanári asztalon.
• Csoportneveket tartalmazó kártyák kihelyezése a munkaállomásokra.

Praktikus és biztonságos, ha a gyerekek szünet végén a terem előtt gyülekeznek és 
együtt mennek be.
A csoportos feladatokkal eltelhet az idő. Ilyenkor hagyjuk a gyerekeket nyugodtan 
alkotni, kísérletezni. A következő órán a csoportbemutatók az ismétlés, rendszerezés 
szerepét tölthetik be. 
A csoportos munkánál szükség szerint segítsd a gyerekek elindulását a feladatban!
A balesetvédelem miatt a tanterem adottságaival számolj!
Papírtörlőt bőven készíts ki!
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FELADATOK LEÍRÁSA

1. Randevú a rozsdával
A gyerekek belépve a tanári asztal köré gyűlnek. Közösen áttekintjük a kiállított tár-
gyakat.
Az alábbi feladatokat oldjuk meg közösen:
• Rakjátok sorrendbe a tanári asztalra kihelyezett tárgyakat! Mondjátok el, milyen 

szempont alapján rendeztétek el!
• Mi a közös ezekben a tárgyakban?
• Mi a különbség?
• Miért lettek rozsdásak szerintetek?

A tárgyakat olyan helyre rakd, hogy körbejárhatók és jól láthatók legyenek. 
Ha nagy létszámú az osztályod, érdemes a csoportokat az óra elején kialakítani. A 
terembe bejövő gyerekek jól megnézik a kihelyezett tárgyakat, majd a csoportjaikba 
ülve közösen megbeszélik a feladatokat. A kérdések kivetítésével segítheted őket a 
munkában.
Minden megoldás jó megoldás! Bár felnőttként arra gondolunk, hogy minél régebbi, 
annál rozsdásabb egy tárgy, a gyermekek nem feltétlenül e szerint fogják megalkotni 
a sort. Ez nem gond. Beszéljük át velük a lehetséges megoldásokat!

2. Rozsdalesők 
Ebben az órarészletben csoportosan fogunk dolgozni. 

Csoportok és feladataik
(A feladatok a csoport képviselője által húzhatóak, de a csoportkialakításkor kapott 
névhez is rendelhetőek.)
Mágneses vonzerő
Feladat: 
• Vizsgálódj a mágnessel! 
• Használd a tálcán levő eszközöket:
 mágnes, kés, erősen rozsdás és új szögek, egy pohár víz, ecet, üres poharak, vasre-

szelő
• Megfigyeléseidet rendezd táblázatba! 

Rozsdaevők
Feladat:
• Távolítsd el a rozsdát a fémtárgyak felületéről!
• Használd a tálcán levő eszközöket, anyagokat:
 poharak, csipesz, papírtörlő, vasreszelő, csavaranyák, vasszögek, szénsavas üdítő 

(pl. szénsavas narancslé), rozsdamaró, víz, alufóliába becsomagolva a pár napja 
már előre elkészített kísérletek

• Megfigyeléseidet rögzítsd! Rajzolj!

A Rozsdaevők feladatnál szénsavas narancslé helyett kólát, tonikot is használhatsz.

Mit akarunk elérni?
A gyerekekben tu-
datosodjon, hogy a 
rozsdásodáshoz idő 
kell. Ismerjék fel a rozs-
dát, és állapítsák meg 
tulajdonságait.

Tevékenységek
Beszélgetés, frontális 
munka

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Rozsdás és új, vasból, 
acélból készült haszná-
lati tárgyak.

Mit akarunk elérni?
Önálló megfigyelések 
alapján gyűjtsünk 
össze minél több is-
meretet a rozsdáról. 

Tevékenységek
Csoportok kialakítása a 
szokásos módok egyi-
kével. Helyfoglalás.
Tálcák kiválasztása 
csoportnév alapján.
Önálló feladatvégzés: 
megfigyelés, egyszerű 
kísérlet végrehajtása, 
rajz és vázlat készí-
tése
 
Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?

tálca és eszközök
                  
Mellékletek
2.a A Mágneses vonze-
rő csapat összehason-
lító táblázata; 
2.b A Fényes pajzs 
csapat újságcikke
2.c Névjegyminta 
(Murdoch)
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Mit akarunk elérni?
Ismeretmegosztás, 
egymástól tanulás
tevékenységek
Beszámolók, interjú 
előadása, közös meg-
beszélés

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
gyurmaragasztó, tábla, 
elkészült művek

Tevékenységek
közös megbeszélés

Mérlegelők
Feladat:
• Mérd meg a rozsdát! (Először a tárgyat rozsdásan, majd a rozsda teljes lekaparása 

után.) Hasonlítsd össze a teljes súlyt a rozsda súlyával!
• Használd a tálcán levő eszközöket, anyagokat:
 erősen rozsdás szögek (vastárgyak), digitális mérleg, kés, óraüvegek, vasreszelő
• Méréseidről készíts feljegyzést!

Fényes pajzs
Feladat: 
• Hogyan előzöd meg a rozsdásodást? 
• Használd a tálcán levő eszközöket, anyagokat:
 kulcs/ vaslemez/ más acéltárgy, fémfesték, papírtörlő, zománcos edény, rozsda-

mentes evőeszköz, A4 lapon kinyomtatott anyag
• Miért védi a bevonat a tárgyakat a rozsdásodástól szerintetek? Vitassátok meg! Se-

gít a mellékelt cikk.

Murdoch nyomozó asszisztensei
Feladat:  
• Kutass a neten, nyomozz a rozsda után!
• Készítsd el a rozsda névjegyét!
• Használd a tálcán levő eszközöket, anyagokat:
 filcek, nyomtatópapír, tablet

Időt spórolsz, 
• ha a feladatokat kinyomtatva a tálcákra készíted minden csoportnak,
• a szokott módon alakítod ki a csoportokat.

Minden megoldás jó megoldás! A csoportok feladatai nyílt végű feladatok, többféle jó 
megfigyeléssel, megoldással!

3. Csoportbemutatók
Minden csoport szóvivője röviden ismerteti a feladatot a többieknek. Majd bemutatja, 
mit végzett el a csoport. A produktumokat kirakjuk jól látható helyre, hogy mindenki 
önállóan is megnézhesse a foglalkozás után. Nemcsak színes dekoráció, de a további-
akban segíti az ismeretek felidézését is.

4. Zárás
Térjünk vissza a kérdéseinkre és hagyjuk, hogy a gyerekek megfogalmazzák a válasza-
ikat az óra tapasztalatai alapján.
Mit válaszolnál a kiindulási kérdésre?
Miért kell a rozsda ellen védekeznünk?

Felhasznált és ajánlott források
• A fémek korróziója, M5TV, Felsős 
• Forradalmi lézertechnológia – rozsdaeltávolítás lézerrel, GyőrpluszTV
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KISSNÉ LAÁR ESZTER

Hogyan eszi meg 
a rozsda a vaskerítést?

2X45 PERCES TANÓRAI FELDOLGOZÁS

Hétköznapi életünk sok területén használunk vasból ké-
szült tárgyakat. Ezeknek a tárgyaknak sok előnyös tulaj-
donságuk van, de nagy hátrányuk, hogy könnyen rozs-

dásodnak. Megfigyeljük a rozsdásodás folyamatát és azt is, hogyan védhetjük meg 
vasból készült tárgyainkat.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT

1. Megfigyeltük… 45 perc 
1.1. Előzetesen… 10 perc
1.2. Kísérlet olajjal 10 perc
1.3. Mi köze a rozsdás vasszögnek a tetanuszhoz? 15 perc
1.4. Szófelhő 10 perc

2. Rozsda és rozsdásodás 45 perc
2.1 Kísérlet virágcserépben  15 perc
2.2 „Rozsda marja, nem ragyog” 15 perc
2.3 „Berozsdásodtak az ízületeim” 15 perc

Összesen: 2×45 perc

Kísérlet olajjal – legalább egy héttel a foglalkozás előtt 
kell elkészíteni.

Előzetes otthoni megfigyelés, ismeretszerzés kérdéseinek kiosztása legalább egy hét-
tel a foglalkozás előtt.
Kísérletekhez, vizsgálatokhoz szükséges anyagok, eszközök előkészítése. 
Mellékletek kinyomtatása.

Tantárgyi integráció
természettudomány, 
technika és tervezés, 
biológia, magyar nyelv 
és irodalom

Tantervi vonatkozás
Anyagok és tulajdon-
ságaik
Megfigyelés, kísérlete-
zés, tapasztalás

Kulcsszavak
vas, rozsda, rozsdáso-
dás, mágnes

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

megfigyelés

leírás

összehason-
lítás

Mit készítsek elő?
interaktív tábla/pro-
jektor, nagy méretű 
virágcserép, különböző 
fémekből készült tár-
gyak és egy műanyag-
darab (pl. vasszög, alu-
míniumdrót, rézlemez, 
műanyag gomb)
2 db vaslemez, 2db 
főzőpohár, étolaj, 
íróeszközök, tábla, 
színes kréta, rozsdás 
és nem rozsdás vasból 
készült tárgyak
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Mit akarunk elérni?
Tudatosítjuk, hogy a 
vasból készült tárgyak 
körülvesznek minket a 
hétköznapi életünkben. 
Gyakorlati vonatko-
zásokat keresünk: pl. 
kerítésfestés, teta-
nuszoltás.

Tevékenységek
csoportalkotás, cso-
portmunka,
közös megbeszélés

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
interaktív tábla/projek-
tor, papír, íróeszközök

Mellékletek
1.1 Fémtárgyak  
csoportosítása

FELADATOK LEÍRÁSA

1. Megfigyeltük 
Az első órában a diákok az előzetesen kapott otthoni megfigyeléseket, ismereteket 
összegzik. Ezután megfigyelik, hogy az egy héttel korábban elvégzett kísérletüknek 
milyen eredménye lett.
Az első óra végén a diákokkal közösen egy rövid filmrészletet nézünk meg a tetanusz-
oltásról, majd az ismereteket egy szófelhőben összegezzük.

1.1. Előzetesen… 

1. Nézd meg, milyen használati tárgyak vannak otthon vasból! Legalább 10-et keress 
és írd fel!

2. Milyen egyszerű vizsgálattal lehet eldönteni egy fémből készült tárgyról, hogy vas-
ból van-e?

3. Kérdezd meg otthon, mit kell tenni, hogy ne rozsdásodjon a kerítés!
4. Kérdezd meg otthon, hogy mit kell tenni a rozsdás kerítéssel?
5. Keress olyan vasból készült tárgyat otthon, ami nincs befestve, mégsem rozsdáso-

dik. Mi az oka ennek?
6. Keress olyan tárgyat, amin ezt a feliratot látod: stainless steel. Nézz utána, mit jelent!
7. Mi az a tetanuszoltás? Milyen betegség ellen véd? Miért beszélünk róla a rozsdával 

kapcsolatban?
A foglalkozás elején a gyerekek csoportokat alkotnak, valamely, korábban már hasz-
nált módszerrel.
Ezután a diákok kis csoportokban beszélik meg az otthoni megfigyeléseik eredménye-
it és az előzetes kérdésekre adott válaszokat. 
A csoport közös listát készít az otthon talált, vasból készült tárgyakról. 
• Hasonlítsátok össze a kiosztott táblázat segítségével a vasból készült tárgyakat, és 

csoportosítsátok őket több szempont szerint!
• Figyeljétek meg, hogy az azonos csoportba került tárgyak miben különböznek egy-

mástól!

76

10
perc

45
perc



1.2. Kísérlet olajjal

Csiszoljuk meg alaposan két egyforma vaslemez felületét! Mindkettőt tegyük egy-egy 
főzőpohárba! Az egyiket hagyjuk szabadon, a másikra pedig öntsünk annyi étolajat, 
hogy ellepje! 

Egy hét múlva nézzük meg, mi történt a két vaslemezzel! Szerinted mi fog történni? 
Gyűjtsük össze az osztály tanulóinak ötleteit, melyik ötletre hányan gondolnak.

Forrás: http://www.calsom.hu/rozsda-effekt-a-gyorsrozsdasito/

A kísérlet eredményének megfigyelése a foglalkozáson:
Ha már eltelt legalább egy hét a „kísérlet olajjal” beállítása óta, akkor nézzük meg, mi 
történt a két vaslemezzel? Mi lehet az oka a különbségnek?
Itt irányítsuk a gyerekek figyelmét arra, hogy mi az olaj szerepe: elzárja a vasat a leve-
gőtől (az oxigéntől és a víztől is).
Volt-e olyan, akinek bevált a jóslata, az történt a kísérlet során, amire gondolt?

1.3. Mi köze a rozsdás vasszögnek  
a tetanuszhoz?

Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy ki és miért kapott már tetanusz-injekciót! Ki 
kapott azért, mert rozsdás szögbe lépett? Mi az a tetanusz? Valóban csak a rozsdás szög 
miatt kapunk tetanuszt? Nézzünk utána interneten, hogy a csecsemők hány hónapos 
korban kapják az első tetanusz elleni védőoltást! Nézzük meg Az oltás című filmet!

Téves a tetanusznak csak a rozsdás vasszöghöz való kapcsolása. A tetanusz-
baktérium spórája ott lehet mindenütt, és nem csak szúrt sebekben szapo-
rodhat el, s okozhat merevgörcsöt. Biztonság kedvéért minden nyílt, szeny-

nyezett sérülés esetében is beadják a tetanuszoltást. Sajnos, ha már megjelentek a 
tetanuszos görcsök, nagy eséllyel halállal végződik a fertőzés.
Érdekesség: A tetanuszbaktérium számára – eltérően az élőlények döntő többségétől 
– nem szükséges, sőt ártalmas a levegő oxigénje.

Tevékenységek
Megfigyelés, beszélge-
tés, összegzés 

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
2 db vaslemez, 2db 
főzőpohár, étolaj

Tevékenységek
saját élmény megosz-
tása, beszélgetés

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
internet, okostelefon 
vagy laptop

Mellékletek
1.3 Egyszer volt 
az élet: Az oltás
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Tevékenységek
szófelhő készítése

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
íróeszközök, tábla, 
színes kréta (vagy 
interaktív tábla és szó-
felhőkészítő program)

Mellékletek
Szófelhőkészítő 
program

Mit akarunk elérni?
Önálló megfigyelések 
alapján gyűjtsünk össze 
minél több ismeretet 
a rozsdás és nem 
rozsdás vasból készült 
tárgyakról. 

Tevékenységek
kísérlet, hosszú távú 
megfigyelés

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Nagy méretű virágcse-
rép, különböző fémekből 
készült tárgyak és egy 
műanyagdarab (pl. vasz-
szög, alumínium drót, 
rézlemez, műanyag 
gomb).

Tevékenységek
Csoportok kialakítása 
a szokásos módok 
egyikével.
Önálló feladatvégzés: 
megfigyelés, vizsgálat, 
táblázat kitöltése.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
papír, íróeszközök, rozs-
dás és nem rozsdás 
vasból készült tárgyak

Mellékletek
2.2 „Rozsda marja, nem 
ragyog”

1.4. Szófelhő

Óra végi összegzés: az osztály szófelhőt készít az órán használt kifejezések használa-
tával. 
Minden csoport javasol 2-2 számára fontos, érdekes kifejezést. A formát eldönthetik 
közösen, vagy minden csoport saját formát használ.

2. Rozsda és rozsdásodás
Az óra első felében egy hosszú ideig tartó kísérletet kezdünk el a rozsdásodás folya-
matának vizsgálatáról, majd rozsdás és nem rozsdás vasból készült tárgyakat vizsgá-
lunk. Végül a rozsdásodik szó hétköznapi jelentéseiről beszélünk.

2.1. Kísérlet virágcserépben

Nagy méretű virágcserépbe földet rakunk, majd különböző fémekből készült tárgyakat 
rejtünk el benne, és egy műanyagdarabot is. Pl.: vasszög, alumíniumdrót, rézlemez, 
műanyag gomb.

A földet állandóan nedvesen tartjuk, kb. havonta egyszer kiborítjuk és megvizsgáljuk, 
hogyan változnak (ill. nem változnak, mint az alumínium).
Beszélgessünk a gyerekekkel a „kísérlet virágcserépben” kapcsán arról, hogy mit je-
lent ez a kifejezés: havonta egyszer. 
Ez hány napot jelenthet? Pontosan fejezi ki a következő vizsgálat időpontját? Fontos 
számunkra ennél a vizsgálatnál, hogy melyik napon nézzük meg újra a földbe rejtett 
tárgyakat? 
A vizsgálatot érdemes legalább fél évig, de akár egy egész tanéven át folytatni (ha-
vonta nézzük meg az eredményt).

2.2. „Rozsda marja, nem ragyog” 

Petőfi Sándor: A magyar nemes című versének első versszaka:

Őseimnek véres kardja 
Fogason függ, rozsda marja, 
Rozsda marja, nem ragyog. 
Én magyar nemes vagyok!

Nézzük meg, igaz-e, amit a költő írt! Milyen a vas, ha rozsda marja? Mikor ragyog (csil-
log) egy vasból készült tárgy?
Az otthonról hozott rozsdás vastárgyakat vizsgáljuk meg. Összehasonlítjuk a hozott 
rozsdás vasat az iskolában lévő, lecsiszolt felületű vasdarabbal.
A lekapart rozsda megfigyelése: 
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• milyen színű, 
• halmazállapotú, 
• lehet-e vele rajzolni a papírra, 
• vonzza-e a mágnes?

Balesetveszély! A rozsdás tárgyakat a gyerekek iskolába érkezéskor leadják a portán, 
hogy megelőzzük az esetleges baleseteket.
Az órán gondoskodjunk róla, hogy ne történjen sérülés. 
A gyerekek ruháját is meg kell óvni a rozsdától. Sérülés, anyagi kár ne történjen!
Jó, ha a tanár készül arra is, hogy a gyerekek elfelejtenek tárgyakat hozni. Hozhatunk 
otthonról régebbi, már rozsdásodó konyhai eszközöket: sajtreszelőt, galuskaszagga-
tót, habverőt, befőttesüveg tetejét, stb. Legalább annyit, ahány csoport fog dolgozni.

2.3. Berozsdásodtak az ízületeim

A hétköznapi életben sokszor használjuk a rozsda szót. A mellékletben lévő kifejezé-
seket a gyerekek csoportonként megbeszélik, mit jelentenek. 
Milyen hasonlóságot találtok, miért használjuk ezekben a kifejezésekben a rozsda 
szót? 

Végül az osztály összegzi az órán tanultakat: Hogyan eszi meg a rozsda a vaskerítést? 
Minden csoport felírja a táblára azt a 2 kifejezést vagy gondolatot, amit a legérdeke-
sebbnek gondol a témával kapcsolatban.

Felhasznált és ajánlott források
• Egyszer volt az élet: Az oltás. 
• A. Frith, dr. L. J. Gillespie: Mi fán terem a kémia? Pannon-Literatúra Kft., Bp., 2010.
• Természettudomány Mini Enciklopédia Alexandra Kiadó, Pécs, 2016.
• O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások Gondolat, Bp., 1976.
• https://pixabay.com/hu/photos/vas-ker%C3%ADt%C3%A9s-rozsd%C3%A1s-

ac%C3%A9l-az-ipar-3162024/

Tevékenységek
csoportmegbeszélés

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Szólások, közmondások 
a rozsdáról melléklet 
kinyomtatva

Mellékletek
2.3 Szólások, közmon-
dások a rozsdáról
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Kapcsolódó tantár-
gyak
természettudományok, 
informatika, matema-
tika

Tantervi vonatkozás

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

megfigyelés

leírás

összehason-
lítás

Fontosabb fogalmak
villámlás, felhő, vihar, 
zivatar, villámhárító, 
csapadékképződés, 
mennydörgés, 
elektromos töltés

Mit készítsek elő?
íróeszköz, színes ce-
ruzák, gyurmaragasztó, 
csomagolópapír, olló, 
ragasztó, tabletek/
okostelefon inter-
neteléréssel, színes 
táblakréta, projektor, 
ismeretterjesztő 
könyvek, műanyag 
vonalzó, fésű, szívószál, 
mikroszálas kendő, 
szőrmedarab, pulóver, 
kis papírfecnik.

FARKASNÉ NAGY KRISZTINA

Égszakadás, földindulás
2X45 PERCES TANÓRAI FELDOLGOZÁS

Ebben a tanegységben a diákok a természet azon jelensé-
geit ismerhetik meg, amelyek talán kifürkészhetetlensé-
gük, kiszámíthatatlanságuk és sokáig megfejthetetlensé-

gük miatt mindig is az emberi figyelem középpontjában voltak. Ezek közül a veszélyes 
és talán félelmet keltő természeti jelenségek közül a villámlás az egyik legközismer-
tebb és mindenki által tapasztalt jelenség.
Arra a felelős és biztonságra törekvő magatartásra is érdemes felhívni a diákok figyel-
mét, amelyek veszélyhelyzet esetén életet menthetnek.
Emellett a csapadékképződés folyamatát is megismerhetik.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT
1. Felhőatlasz 45 perc

1.1 Szelfizzünk felhővel! 30 perc
1.2 Eső activity 15 perc

2. Égszakadás, földindulás 45 perc
2.1 Dörög és villámlik 30 perc
2.2 Viharjelzés 15 perc

Összesen: 2×45 perc

A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök és mel-
lékletek előkészítése.
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FELADATOK LEÍRÁSA

1. Felhőatlasz
A diákok a foglalkozás első órájában a csapadék keletkezésének folyamatát ismétlik 
át (környezetismeret), valamint megismerkednek a felhőfajtákkal.

1.1. Szelfizzünk felhővel! 

A diákok előzetes feladatként szelfit készítettek a felhőkkel, melyet a megadott közös 
tárhelyre/e-mail-címre/drive-csoportba stb. feltöltöttek. A pedagógus az elkészített 
képeket levetíti a diákoknak az óra során (lehet folytonos lejátszással).

Amennyiben nem lehetséges a felhőszelfik otthoni elkészítése, úgy azt az óra kere-
tében is el lehet készíteni, nyilván így jóval csökken az esetlegesen megfigyelhető 
felhőfajták száma.

Csoportalkotás (javasolt időkeret: 3 perc)
A diákok a foglalkozás további részében csoportokban dolgoznak tovább. A csoportok 
egy-egy tabletet vesznek magukhoz.

A csoportokat célszerű tanári irányítással, előre tervezetten összeállítani. Érdemes 
törekedni az azonos létszámú csoportok kialakítására.

Csoportfeladat (javasolt időkeret: 14 perc)
A csoportok feladata, hogy a készített szelfiken látható felhőket csoportosítsák. A 
megfigyelés eredményeit füzetükbe rögzíthetik.
Javasolt összehasonlítási szempontok: 
• keressünk olyan jellemzőt, amely több felhőtípusra is igaz;
• keressünk olyan jellemzőt, amely csak adott felhőtípusra igaz;
• felhők magassága szerint (magas, alacsony, közepes, függőleges);
• felhők alakja szerint (réteges, gomolyos, függőleges).

Mit akarunk elérni?
A feladat célja a csa-
padék keletkezésének 
átismétlése, a felhő-
fajták megismerése és 
összehasonlítása.

Tevékenységek
közös megbeszélés, 
csoportmunka-össze-
hasonlítás

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
tabletek/okostelefon 
interneteléréssel, 
projektor

Mellékletek
1.1 Felhők 
osztályozása
https://www.met.
hu/ismeret-tar/
meteorologiai_alapis-
meretek/felhooszta-
lyozas/
Felhőatlasz 1.
http://www.komfor-
tabc.hu/ido/felhoat-
lasz/index.php
Felhőatlasz 2.
http://zivipotty.hu/
felhoatlasz.html
Felhőatlasz 3.
https://www.idokep.
hu/felhoatlasz
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Mit akarunk elérni?
A diákok ismerjék meg 
a csapadékképződés 
folyamatát és az ehhez 
kapcsolódó legfonto-
sabb fogalmakat.

Tevékenységek
közös megbeszélés, 
csoportmunka – acti-
vity, leírás

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
tabletek, színes 
táblakréta, A/4-es lap, 
íróeszköz

Mellékletek
1.2 Eső activity

Mit akarunk elérni?
Ismerjék meg a tanulók 
a villám keletkezését.
Hasonlítsák össze a 
tárgyakat elektromos 
feltölthetőségük szem-
pontjából.
Ismerjék meg azokat 
a teendőket, melyeket 
vihar és zivatar esetén 
érdemes követni.

Tevékenységek
közös megbeszélés, 
csoportmunka 

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
különféle tárgyak: 
műanyag vonalzó, puló-
ver, fésű, mikroszálas 
kendő, szőrmedarab, 
íróeszköz, füzet, kis 
papírfecnik, internet, 
projektor

Mellékletek
2.1 Villámlás animáció: 
https://www.youtube.
com/watch?v=g2Xg-
Zix0Ys4
2.1 melléklet: Villámlás 
távolságának becslése

Felhőfajták megismerése (javasolt időkeret: 8 perc)
A csoportok megfigyeléseinek közös megbeszélése lehetőséget teremt a felhőfajták 
felismerésére és csoportosítására: pl. bárányfelhő, zivatarfelhő, gomolyfelhő, fátyol-
felhő, rétegfelhő stb.

1.2. Eső activity 

A csoportok activity kártyákat kapnak, melyen a csapadékképződéshez kötődő fogal-
makat találnak. Minden csoport más fogalmat.
A csoportok feladata, hogy az internet (illetve ismeretterjesztő könyvek) segítségével 
nézzenek utána a fogalmaknak. A csoportok maguk dönthetik el, hogy az activity já-
ték mely formájában (mutogatás, körülírás, rajz) mutatják be társaiknak a megismert 
fogalmakat.

Az összes fogalmat megismerve a csoportok feladata, hogy egy-egy A4-es papíron a 
fogalmak segítségével megalkossák a csapadékképződés folyamatát!
A táblára szintén felkerülhet a csapadékképződés folyamatábrája is.

Az előzetesen feltöltött házifeladat-képeket érdemes előzetesen átnézni, ha kell, át-
válogatni, nagyszámú kép esetén a mennyiségét leszűkíteni.

2. Égszakadás, földindulás 
A diákok a foglalkozás második órájában a villám keletkezésével, az azt követő hang-
hatással és a veszélyhelyzetben való teendőkkel ismerkednek meg.

2.1. Villámlik, mennydörög…

a) A zivatarok látványos égi kísérőjelensége a villámlás. De hogyan is keletkezik ez az 
érdekes és veszélyes elektrosztatikai jelenség? 

A pár perces animáció a villámlás keletkezését mutatja be. Az animációt a gyerekekkel 
közösen nézzük meg.

b) A feladat következő részében vizsgáljuk meg, hogyan lehet a leghétközna-
pibb tárgyakat elektromossággal feltölteni! 

A csoportok vizsgálják meg különféle tárgyak dörzsöléssel való feltölthető-
ségének lehetőségét. 
Példák: 
• műanyag vonalzó dörzsölése a hajunkhoz/mikroszálas kendővel,
• szívószál dörzsölése szőrmével,
• léggömb dörzsölése a pulóverhez,
• műszálas pulóver fel-levételekor égnek áll a hajunk – halljuk a sercegést a levételkor?;
• fésű dörzsölése és közelítése a hajunkhoz.

Csoportosítsuk a tárgyakat a tapasztaltak szerint. 
Beszéljük meg közösen, miért alakultak ki a fent tapasztalt jelenségek!
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c) Az elektromossággal feltöltött tárgyakkal egyszerű távolságmérési felada-
tokat is el lehet végezni. 

A csoportok mérjék meg, hogy az elektromossággal feltöltött műanyag vo-
nalzó milyen magasságról (hány cemtiméter) tudja felemelni az asztalra szórt pici pa-
pírfecniket. A csoportok versenyezhetnek is egymással, kinek sikerül ez távolabbról!

d) A csoportok a következő feladatban a villámlást kísérő hangjelenséggel, 
a köznyelvben mennydörgésnek nevezett jelenséggel ismerkednek meg: a 
villámláskor felszabaduló óriási hőenergia következtében a villámot leve-
zető levegő hirtelen felforrósodik és nagymértékben kitágul. Ez a gyors térfogat-nö-
vekedés meglöki a környező levegőt, az a távolabbi levegőrétegeket, s így tovahala-
dó levegőrezgést – vagyis hangot – vált ki. Ezt a hangot nevezzük mennydörgésnek.

Azt tanulják meg kiszámolni, hogy a villámlást követő mennydörgés jelentkezéséig 
(mennyivel később hallom a dörgést) eltelt másodpercek alapján kiszámítható, mi-
lyen messze van az észlelési ponttól a villámlás – és vele együtt a zivatar. 

Javasolt képlet:
megtett út = hang terjedési sebessége x eltelt idő
A hang terjedése során megközelítőleg 3 másodperc (s) alatt tesz meg 1 kilométert 
(km), tehát másodpercenként 1/3 km-t.
Számoljuk ki a villámlás távolságát ennek megfelelően, ha tudjuk, hogy
• 6 másodperc telt el a villámlás észlelése és a dörgés között!
• A villámlás távolsága tehát 1/3*6 = 2 km

Mérjünk különféle időtartamokat: stopperórával, illetve hangosan számolva.
(Össze lehet hasonlítani, mennyire pontos a belső óránk).

Villámlás távolsága: Érdekes lehet megfigyelni, hogy mekkora távolságot tudunk lefut-
ni 3 másodperc alatt, ami alatt a hang már 1 km-t tesz meg. 
Érdekes lehet az udvaron kipróbálni, hogy a stopperórával mért 9 másodperc alatt 
hány métert tudunk megtenni.
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Mit akarunk elérni?
A diákok ismerjék meg a 
viharjelzés fogalmát, és 
sajátítsák el azokat a 
magatartási formá-
kat, melyek időjárási 
veszélyhelyzet során 
megóvhatják őket.

Tevékenységek
közös megbeszélés, 
csoportmunka

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
A4-es papír, íróeszköz, 
tabletek, ismeret-
terjesztő könyvek, 
gyurmaragasztó

Mellékletek
2.2. melléklet: Vihar – 
magatartás
Viharjelzés 1.
https://www.met.hu/
ismertetok/viharjel-
zesi_fokozatok.pdf
Viharjelzés 2.
https://www.met.hu/
ismertetok/Beau-
fort-skala.pdf

2.2. Viharjelzés 

Veszélyhelyzet esetén fontos tudni, hogyan cselekedjünk, mert ezzel életeket ment-
hetünk meg.
Az óra záró részében a gyerekek azzal ismerkednek meg, mi a viharjelzés, hogyan 
működik a villámhárító, illetve mit tegyenek zivatar, szélvihar, villámlás – időjárási 
veszélyhelyzet esetén?

• Az óra elején megalkotott csoportok egy-egy A4-es lapot kapnak, melynek közepén 
a csoportmunka kiindulópontja (egy-egy szó) található. A lapokra írt szavak lehet-
nek a következők: viharjelzés, zivatar, villámhárító, szélvihar, villámcsapás stb.

• A csoportok feladata, hogy ezek köré a szavak köré „összegyűjtsék” (gondolattér-
kép, folyamatábra, tabló, plakát formájában) a legfontosabb tudnivalókat/javasla-
tokat. Az információk internetről, ismeretterjesztő könyvekből, illetve a Viharjelzés 
mellékletből is elérhetőek.

• A csoportfeladat végén a csoportok kirakják munkájukat a terem különféle, jól lát-
ható és megközelíthető helyeire, ahol mindenki alaposan szemügyre veheti azokat.

Felhasznált és ajánlott források
• Karin Bischoff: MI MICSODA OLVASÓ: Időjárás. Tessloff-Babilon Kiadó, Bp., 2019.
• Lerner János: Természeti katasztrófák – Égszakadás, földindulás. 2013.
• Mi micsoda sorozat: Manfred Baur: Természeti katasztrófák – roppant erők. Tess-

loff-Babilon Kiadó, Bp., 2019.
• Felhők osztályozása
• Felhőatlasz 1. 
• Felhőatlasz 2. 
• Felhőatlasz 3 
• Időjárási vészhelyzetek 
• Villámlás és mennydörgés 
• Védekezés villámláskor 
• Viharjelzési fokozatok 
• Beaufort-skála 
• A villámhárító
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SZŰCS BOGLÁRKA

Égszakadás, földindulás
TÉMANAP

Az ember életét ősidők óta meghatározzák a helyi éghaj-
lati, időjárási, földtani, hidrológiai viszonyok; az ezekről a 
rendszerekről való megfelelő tudás nélkülözhetetlen. Az 

alkalmazkodásra, a szélsőséges helyzetek kezelésére irányuló kompetenciák megfe-
lelő fejlesztéséhez a vonatkozó tananyagok kiegészítésére van szükség. A klímaválto-
zással valószínűsíthetően együtt jár a szélsőséges természeti helyzetek gyakoriságá-
nak és intenzitásának növekedése is, különös hangsúllyal kell kezelni a megelőzés, a 
veszélyek, az ilyen helyzetekben való viselkedés tárgyalását. 

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT

1. Bevezetés, ráhangolódás 15 perc
1.1. Hogy vagytok ma?
1.2. Égszakadás-földindulás, fejemen egy nagy koppanás 

2. Légköri jelenségek 150 perc 
2.1. Képrejtvény 5 perc
2.2. Időjárás-előrejelzési módszerek 30 perc
2.3. Az OMSZ tanösvénye 10 perc
2.4. Keressünk szélkakast! 45 perc
2.5. Milyen idő lesz? 30 perc
2.6. Legyél Te is meteorológus! 30 perc

3. Különleges időjárási helyzetek 280 perc
3.1. Nyomolvasó indiánok 5 perc
3.2. Hangos idő 15 perc
3.3. Szélvihar közeleg 15 perc
3.4. Villámlik és mennydörög 15 perc
3.5. Vihar a művészetekben 10 perc
3.6. Szólások és közmondások 10 perc
3.7. Viharjelzések 10 perc
3.8. Felhőkergető 5 perc
3.9. Felhőfürkészés 2×45 perc
3.10. Tornádó 15 perc
3.11 Készítsünk tornádóburgonyát! 2×45 perc

4. Mikor indul el a föld? 45 perc
4.1. Két lábbal a földön 10 perc
4.2. Hol lehet legjobban érezni a földrengést?  35 perc

5. Árvíz, ár-leves. Végre valami érdekes!  45 perc
5.1. A Kossuth rádió jelenti 3 perc
5.2. Amikor jön az ár 2 perc
5.3. Legyen árvíz!  30 perc
5.4. Árvízvédelmi rendszerek 10 perc

Kapcsolódó tantár-
gyak
komplex természettu-
domány, református 
hittan: (Félelmetes 
természeti jelenségek, 
pl. Mt. 27:50-54)

Tantervi vonatkozás
természeti jelenségek, 
természeti eredetű 
veszélyek.
megfigyelés, előre-
jelzés, megelőzés, 
veszélyek elkerülése.
Az ember személyes 
felelősségének felis-
mertetése a környe-
zet alakításában. 
Az anyag- és ener-
giatakarékosság 
lehetőségei.

Kulcsszavak
felhőszakadás, vil-
lámlás, mennydörgés; 
szélviharok; tornádó; 
földrengés, árvíz

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

megfigyelés

leírás

összehason-
lítás

mérés

Mit készítsek elő?
internet, mellékletek
üveg, átlátszó szívó-
szál, gyurma, hideg víz, 
ételfesték, forró vízzel 
töltött edény
pet palack, alkoho-
los filc, üvegfesték, 
szalagok; fehér és 
piros textil hulladék, 
fémkarika, cérna, var-
rótű; WC-papír-guriga, 
színes papírok, fonal, 
ragasztó
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2 db PET-palack, étel-
festék, víz, papírlap, 
cellux, tál, olló
kés, nagy méretű 
burgonya, hurkapálca 
vagy saslikpálca, olaj-
sütő, olaj, fűszerek
3 db magas oldalú 
homoktálca, öntöző-
kanna, vessződarabok, 
sok 5–10 cm-es 
nejlonzacskó, víz

Mit akarunk elérni?
Megtapasztalni, hogy a 
természeti jelenségek 
az életünk részei.

Tevékenységek
közös beszélgetés

Tevékenységek
meseolvasás, közös 
beszélgetés

Mellékletek
1.2. Égszakadás,
föld indulás népmese

Mit akarunk elérni?
A tanulók ismerjék meg, 
hogy az időjárás miként 
hat mindennapjainkra.

Tevékenységek
képrejtvény megfejtése

Mellékletek
2.1 képrejtvény

FELADATOK LEÍRÁSA

1. Bevezetés, ráhangolás

1.1 Hogy vagytok ma? 

Beszélgessünk arról, ki hogyan érzi magát! (jókedvűen, álmosan, fáradtan, leverten, 
energikusan, derűsen, fejfájósan stb.)

Akármit mondanak, kanyarítsuk a beszélgetést arra, hogy a hangulatunkat, a hogylé-
tünket befolyásolja az aktuális időjárás. Az emberek életét pedig ősidők óta befolyá-
solják a természeti jelenségek. 

1.2. Égszakadás, földindulás,  
fejemen egy nagy koppanás 

Olvassuk el az Égszakadás-földindulás, fejemen egy nagy koppanás című népmesét.
Közös beszélgetés a meséről tanári vezetéssel:
• Mit jelent ez a kifejezés, hogy égszakadás, földindulás? 

Nagy baj van, nyakunkon a veszedelem.

• Ki tud szakadni az ég? Meg tud indulni a föld a lábunk alatt? Tényleg van ilyen?

Nagy zivatarok esetén olyan érzés, mintha kihasadna az ég, és egyszerre öm-
lene a földre az eső. Amikor nagyobb erejű földrengés van, olyan érzés, mint-
ha kicsúszna lábunk alól a talaj, minden mozog, inog. Ismerjük meg jobban 

ezeket a jelenségeket és a hátterüket.

2. Légköri jelenségek
2.1. Képrejtvény

Találjátok ki, hogy milyen kifejezést rejthet ez a kép!

Megfejtés: időjárás
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2.2. Időjárás-előrejelzési módszerek

Alakítsatok négy kutatócsoportot! Minden csoport más részterületen kutat, végül te-
gyétek össze a gyűjtött információkat!

1. csoport
Ez a csoport nézzen utána, hogy milyen népi bölcsességeket ismerünk az időjárásra 
vonatkozóan! Milyen állatokat, növényeket hívtak segítségül az időjárás előrejelzésére?

2. csoport
A második csoport gondolja végig az alábbiakat:
• Milyen meteorológiai jellemzőket tudunk megfigyelni műszerek nélkül? 
 csapadék halmazállapota, borultság, felhőzet, látástávolság, talajállapot, hóréteg, 

szélirány, szélerősség
• Hogy tudjuk műszerek nélkül meghatározni, hogy merről fúj a szél? 
 ujj benedvesítése
• Milyen egyszerű meteorológiai műszereket használunk az otthonunkban?
 szélkakas a háztetőn, szélharang, barométer, higrométer
• Kire mondjuk azt, hogy olyan, mint a szélkakas?
 számító, elvtelen emberekre, akik mindig arrafelé fordulnak, ahonnan a kedvező 

szél fúj
• Van-e köze a szélkakasnak a reformátusság egyik jelképéhez, a kakashoz?

3. csoport
A harmadik csoport nézzen utána, hogy mióta és milyen eszközök, műszerek segít-
ségével tudjuk megfigyelni, mérni az időjárás különböző elemeinek változását egy 
földfelszíni állomáson. 

Meteorológiai elemeket (hőmérséklet, légnyomás, légnedvesség, csapadék, 
szél iránya és sebessége, napfénytartam stb.) 200-300 éve tudnak csak mérni 
az emberek. Három fejlődési szakasz különíthető el: 1. Milyen idő van most? 

2. Miért van ilyen idő? 

3. Milyen idő lesz?
Amikor már értelmezni tudták a mért adatokat (kb. 150 éve), következtetni is tudtak 
a jövőre nézve, de csak nagyon rövid távra. Milyen idő lesz? Azóta, hogy pontosabb 
műszerek és több adat is rendelkezésre áll, egyre hosszabb távra tudnak előre jelezni.

4. csoport
Gyűjtsetek információkat az internetről! Mutassátok be, hogy történik az időjárás-elő-
rejelzés napjainkban! (Felszíni mérőállomás, rádiószondák, radarok, műholdak)

Mindegyik csoport bemutatja a gyűjtött információkat, melyeket utána közös megbe-
szélés keretében összegeznek a tanulók.

Tevékenységek
Az időjárás-előrejelzési 
módszerek megismeré-
se csoportmunkában.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
internet, laptop

Mellékletek
2.2._1. csoport 
Az állatok időjóslása

2.2._2. csoport 
A szélkakas mint jelkép

2.2._3. csoport 
Meteorológiai eszközök, 
mérőműszerek

Ajánlott források
http://epa.oszk.
hu/01600/01649/
00059/
pdf/A_termeszet_
EPA01649_1900_
05_01_03_17.pdf

https://www.arcanum.
hu/hu/online-kiadva-
nyok/
MagyarNeprajz-ma-
gyar-neprajz-2/
vii-nepszokas-
nephit-nepi-vallasos-
sag-A33C/nephit-ne-
pi-tudas-AF9E/
nepi-termeszetis-
meret-B412/a-no-
venyek-es-allatok-is-
merete-B431/
novenyek-es-allatok-
az-idojoslas-
ban-B439/
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Tevékenységek
videó lejátszása, közös 
értelmezés

Mellékletek
2.3 Az Országos 
Meteorológiai Szolgá-
lat Tanösvénye (videó 
0:24–6:29-ig)

Tevékenységek
közös séta, rajz készí-
tése

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
papír, színes ceruzák

Tevékenységek
kutatás, megfigyelés, 
rendszerezés, ösz-
szehasonlítás, mérés, 
ellenőrzés

Ajánlott források
met.hu, időkép, kö-
pönyeg, accuweather, 
eumet, idojaras.hu, alon, 
sussfelnap, freemeteo, 
metnet stb.

Mellékletek
2.5.c Előrejelzések 
összehasonlítása
2.5.d Észlelési napló

2.3. Az Országos Meteorológiai Szolgálat 
tanösvénye

Látogassunk el az Országos Meteorológiai Szolgálat tanösvényére a videó segítségével!
A látottak megbeszélése.

2.4. Keressünk szélkakast! 

A környéken fellelhető szélkakasok felderítése gyalogosan, működésük megfigyelése, 
majd lerajzolása.
Ha nem találtok szélkakast a közelben, akkor kutassatok az interneten szélkakast áb-
rázoló képek után, és ami legjobban tetszik, azt rajzoljátok le.

Kültéri program.

2.5. Milyen idő lesz? 

Hol tudjuk megnézni, hogy milyen idő lesz? Csoportokban fogunk dolgozni. Megnéz-
zük, hogy milyen meteorológiai oldalak közül választhatunk, készítünk időjárás-előre-
jelzést is, megnézzük, hogy melyik csoporté lett a legpontosabb, és egy héten keresz-
tül észlelési naplót is vezetünk. 

a) Keressetek időjárás-előrejelző oldalakat az interneten és válasszatok csoporton-
ként egyet. 

b) Készítsetek el ez alapján egynapos és egyhetes előrejelzést a településetekre! Le-
gyen szöveges, grafikus része, és illusztráljátok is! A radarképet a napi időjárásnál 
egy kis ablakban külön jelenítsétek meg. Tüntessétek fel, hogy melyik online oldalt 
használtátok forrásul.

c) Hasonlítsátok össze a csoportok előrejelzéseit a 2.5.c. mellékletben található fel-
adatlap kérdései alapján.

d) Kövessétek nyomon egy héten keresztül az időjárás változását. Észleléseiteket je-
gyezzétek fel egy naplóba (2.5.d Észlelési napló melléklet), minden nap ugyanab-
ban az időpontban. Egy hét múlva hasonlítsátok össze, hogy melyik előrejelző oldal 
járt legközelebb az igazsághoz, melyik volt a legmegbízhatóbb. 

Napi programunk alakításában is jól hasznosíthatók az időjárási információk, 
használjuk rendszeresen az online oldalakat, applikációkat. A távérzékelési 
eszközökkel nyert, elsősorban a radar- és műholdképek által biztosított infor-

mációk már egészen megbízhatóak, támaszkodhatunk rájuk. A folyamatosan frissülő 
műhold- és radarképek nyújtják a legpontosabb információkat a csapadékobjektumok 
elhelyezkedéséről és mozgásáról. A mobiltelefonon is elérhető radartérkép, az alkalma-
zott színezések ismerete segít bennünket az aktuális időjárási helyzet felismerésére, pl. 
zivatargócok fejlődésének és mozgásának nyomon követésében, felkészülésben.
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2.6. Legyél te is meteorológus! 

A videók segítségével készítsünk meteorológiai mérőműszereket!

Készítsünk hőmérőt újrahasznosított anyagokból!
1) Egy színtelen orvosságos üvegbe az üveg feléig önts festékes vizet. A kupakjába fúrj 

lyukat, csavard rá, s a lyukon át dugj le az aljáig egy átlátszó szívószálat. 
2) Tedd a forró vizes edénybe az üveget, és figyeld meg, mi történik. 
  Készítsünk szélzsákot hulladéktextíliákból vagy PET-palackból, vagy WC-papír-gu-

rigából!
Szélzsákot mi magunk is könnyen készíthetünk hulladék anyagokból, ami épp ren-
delkezésünkre áll. Mielőtt nekifognánk, nézzük meg a leírássegédleteket a megadott 
weboldalakon.

Tevékenységek
meteorológiai mérőmű-
szerek készítése

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
a, Üveg, átlátszó 
szívószál, hideg víz, 
vízfesték, forró vízzel 
töltött edény

b, PET-palack, alkoho-
los filc, üvegfesték, 
szalagok; fehér és piros 
textilhulladék, fémka-
rika, cérna, varrótű; 
WC-papír-guriga, színes 
papírok, fonal, ragasztó

Mellékletek:
Segítség a mérőmű-
szerek készítéséhez:
2.6.a Hőmérő készítése 
házilag 1. https://www.
youtube.com/watch?-
v=1LOk1XzbPxg
2.6.a Hőmérő készítése 
házilag 2. https://www.
youtube.com/watch?-
v=qwHvXSJlp-s 
2.6.a Hőmérő készítése 
házilag 3. https://www.
mozaweb.com/hu/Ext-
ra-Video-Homero_hazi-
lag-460179
2.6.b Szélzsák 
készítése palackból 
https://www.edenkert.
hu/kertepites-kert-
tervezes/zoldfulu/
keszitsunk-szalzsa-
kot-palackbol/4087/
2.6.c Szélzsák 
készítése az igazi 
mintájára http://jate-
kokhazilag.blogspot.
com/2011/05/szel-
zsak-az-igazi-mintaja-
ra.html
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Mit akarunk elérni?
Időjárási helyzet-
képek, felhőtípusok 
felismerése, veszélyes 
helyzetek felismerése, 
védekezés.

Tevékenységek
megfigyelés, általáno-
sítás

Mellékletek
3.1. Nyomolvasó 
indiánok

Tevékenységek
megfigyelés
 
Mellékletek
3.2. Hangos idő videó

Tevékenységek
közös játék

Tevékenységek
mérés, kísérletezés

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
zseblámpa, stopperóra

Mellékletek
3.4.: Kahoot!-játék
3.4.c Villámok a főváros 
felett

3. Különleges időjárási helyzetek
3.1. Nyomolvasó indiánok 

Figyeljétek meg, hogy milyen az égkép! Mit tudna ebből kiolvasni egy indián?
Vannak tipikus időjárási helyzetek, a változás legtöbbször frontokkal érkezik, amit so-
kan megéreznek. 
Tudtok mondani ilyen tüneteket? 
pl. fejfájás, álmosság, régi csonttörés fáj, stb.

Az égképből kiolvasható, hogy milyen front közeleg. Amikor vastag, szürke 
felhőzet borítja az eget, és csendes eső esik, akkor melegfront. A villámlással, 
jégesővel, viharos széllel hirtelen érkező zivatar a hidegfront. Télen a tiszta 

napsütéses időt is hidegfront okozza.

3.2. Hangos idő

Hallgassuk meg a filmrészletet! Együtt meghallgatjuk (csak hang!). 
Meséljétek el, mi történhetett!
Nézzük meg, mi történt valójában! Videó lejátszása. Próbáljuk meg mi is eljátszani!

Egyszerűbb eljátszási forma:
 0. elcsendesülés 1. csettints a két kezeddel 2. tapsolj 2 ujjal 
 3. tapsolj rendesen 4. üsd a combodat 5. dobogj a lábaddal 
 4. üsd a combodat stb., majd visszafelé haladunk.

A zivatart gyakran látványos villámlás, és hangos „mennydörgés” is kíséri. 

3.3. Szélvihar közeleg! 

Előkészület: sorban állunk a játékvezetővel szemben. A játék kezdete előtt átismétel-
jük a jobbra és a balra irányokat, majd játszunk egy próbajátékot.
Feladat: a játékvezető mondja, hogy melyik oldalról jön a szél. Pl.: „Jobbról jön a szél!” 
Ha jobbról jön a szél, akkor balra dőlünk, ha balról jön, akkor jobbra dőlünk, ha elölről 
akkor hátra, ha hátulról, akkor előre dőlünk. Ha a játékvezető azt kiáltja „Szélvihar!” 
akkor mindenki forog körbe a helyén. A „Szélcsend!” kiáltásra mindenki leguggol. 
Aki téveszt, kiesik a játékból. (Segít a játékvezetőnek.)

3.4. Villámlik és mennydörög 

a) Hogyan lehet kiszámolni, hogy milyen távolságra van tőlünk a villámlás helye? 

Ha a villámlás és dörgés közötti másodpercek számát megszorozzuk 330-cal, 
az így kapott eredmény mutatja, hány méterre van kb. a villámlás helye.

Tegyünk próbát! Két diák egymás mellett áll. Ugyanabban a pillanatban az egyik fel-
villantja a zseblámpát, a másik nagyot tapsol. A többiek – legalább 50 m távolságban 
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– stopperrel mérik a felvillanástól a hang megérkezéséig az időt, és kiszámolják az 
eredményt. 

b) Mondjatok rokonértelmű szavakat a villámgyors kifejezésre!
 pl. sebes, szapora, rohanó, rohamos, szélsebes, rapid, lendületes, száguldó, szélvész

c) Kahoot!
 Kérdéseket kaptok, amelyekre éppen ilyen gyors villámválaszokat kell adnotok. Al-

kossatok csoportokat, a leggyorsabb és legtöbb jó választ adó nyer. 
 Tudtátok, hogy a hazai villámzónákat nyomon lehet követni az Időkép oldalán? 

https://www.idokep.hu/villam
Mutassuk meg az oldalt, és keressünk rá az elmúlt időszak villámeseményeire.
2017 májusában egy fotós végigkövette a két órán keresztül tartó vihart ugyanabból 
a kameraállásból, majd az elkészült képeket egymásra tette. Nézzétek meg az ered-
ményt! (3.4.c melléklet)

3.5. Vihar a művészetekben 

Gyűjtsetek képzőművészeti alkotásokat, amelyek vihart ábrázolnak!
Madarász Viktor: Alföldi zivatar; Munkácsy Mihály: Vihar a pusztán

3.6. Szólások és közmondások 

Keressük meg, hogy mi hiányzik a szólásokból, közmondásokból. 
Dolgozzatok csoportokban!

Párkereső
A közmondásokat kell párosítani a jelentésükkel. Gyűjtsenek közmondásokat, ame-
lyek a szél, vihar, villám, eső kifejezéseket tartalmazzák.

3.7. Viharjelzések 

A vihar a vízpartokon különösen veszélyes lehet, ezért ott viharjelző rendszer műkö-
dik. Távolról is meg tudjuk nézni, hogy épp milyen viharjelzés van érvényben: térké-
pen jelenítik meg az aktuális állapotot és az ahhoz tartozó fényjelzést. Nézzük meg 
együtt!
a) Milyen különbséget észleltek a sárga és piros fényjelzések pulzálás-gyakorisága 

alapján az első és másodfokú riasztás között?
b) A piros viharjelzés hányszor villan fel egy perc alatt? Számoljuk meg! Akkor hányadfo-

kú a viharjelzés? Mit kell tenni ilyenkor? (90-szer, másodfokú, nem lehet vízen lenni)
c) Ez egy online valós idejű oldal. Nézzétek meg, hogy milyen készültség van éppen a 

tavainkon! 1. csoport Balaton, 2. Velencei-tó, 3. Fertő-tó, 4. Tisza-tó. 

Ismételjük át, milyen szabályok érvényesek az egyes viharjelzési fokozatok alatt!

Tevékenységek
kutatás, absztrakció

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
internet, művészeti 
albumok

Tevékenységek
összehasonlítás, megfi-
gyelés, rendszerezés

Mellékletek
3.6. Szólások és köz-
mondások

Tevékenységek
mérés, összehasonlítás

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
internet

Melléklet:
Ajánlott online valós 
idejű oldalak
http://www.rsoe.hu/
kozerdeku/viharjelzes/
viharjelzes.html
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Tevékenységek
megfigyelés

Mellékletek
3.8. Képrejtvények

A Balatonon, a Velencei-tavon, a Tisza-tavon és a Fertő-tavon minden év áp-
rilis elsejétől október harmincegyedikéig vihar-előrejelző és viharjelző szol-
gálat működik.

Elsőfokú viharjelzés van érvényben, ha a viharjelző berendezés percenként 45-öt vil-
lan. Ebben az esetben úszni, csónakkal és más vízi sporteszközzel a vízben tartózkodni 
csak a parttól számított 500 méteren belül szabad.
Másodfokú viharjelzés esetén a viharjelző lámpák percenként 90-szer villannak fel. 
Ebben az esetben a vihar rövid időn belüli megérkezését jelzik. Ilyen esetben fürödni 
tilos!

3.8. Felhőkergető  
 
Képrejtvények, találós kérdések.

a) Se oldala, se feneke, mégis megáll a víz benne – mi az?
    Megoldás: felhő
b) 

Megoldás: felhőtárhely
c)

Megoldás: felhőkarcoló.
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3.9. Felhőfürkészés

(terepi munka 2x45 percben) 
A felhők szemléltetése a különböző típusú felhőket bemutató fotók segítségével. Az 
egyes felhőfajták felismerését segítik a felhőkről készült fotók. Menjünk ki terepre, 
és figyeljük meg, lehetőleg fotózzuk is a felhőket, majd azonosítsuk be a felhőatlasz 
laminált lap segítségével. 

Érdemes bemutatni az alapvető felhőtípusokat, hiszen a gyermekek saját min-
dennapi életében is jól hasznosítható tudás az esőt hozó és csapadékkal nem 
járó felhőtípusok megkülönböztetése és a keletkező zivatarfelhő felismerése. 

3.10. Tornádó

Egy meserészletet fogunk megnézni, ami felidéz bennünk egy ismerős légköri jelen-
séget.

a) Emlékeztek Dorothyra és Totóra az Ózból? Mi történt velük? 
Tornádó kapta fel őket.
Rövid részlet a filmből. 

A tornádók Észak-Amerikában gyakoriak és pusztító erejűek, ezért még oktatófilmet is 
készítettek gyerekeknek. 

A tornádó egy légörvény, általában zivatarfelhőhöz köthető, hatalmas pusztításra ké-
pes. Magyarországon is előfordul, de nekünk nem kell nagy pusztításra számítanunk, 
nagyon ritka tünemények, kisebb szélsebességekkel. Egy emlékezetes esetről készült 
amatőr videót láthatunk itt (2010. Mezőkövesd)

b) Fúrjunk egy 1,5 cm-es lyukat egy 2 literes flakon kupakjába. Töltsük meg félig vízzel, 
fordítsuk szájával lefelé, forgassuk meg, és engedjük kifolyni a vizet. Mi történik? 
Víztölcsér (örvény) keletkezik, mint a forgószélnél!

Egy műanyagpalackot 2/3 részig megtöltünk kékre festett vízzel, a nyílását lezárjuk egy 
papírlappal, és óvatosan lefordítjuk úgy, hogy a nyílása egy másik álló palack nyílásá-
val egybeesen. Óvatosan kihúzzuk a papírlapot a palackok közül (és nagyon gyorsan 
körbetekerjük celluxszal a szájukat). A palackokat hamar összerázzuk, és megfigyeljük, 
hogyan mozog bennük a víz (örvénylik).

c) A tűztornádók veszedelmes jószágok. De most könnyedén háziasíthatsz egyet, ha 
megnézed a feladathoz tartozó rövid videókat!

Tevékenységek
terepi megfigyelés

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
fényképezőgép, terepi 
munkához megfelelő 
öltözet

Melléklet:
3.9 melléklet Felhőat-
lasz

Tevékenységek
megfigyelés

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
internet, projektor, 
laptop,
2 db műanyag palack, 
ételfesték, víz, papírlap, 
cellux, tál, olló

Mellékletek
Óz, a Csodák Csodája 
(részlet): https://www.
youtube.com/watch?-
v=C1PfVVFq97I 
Tornádó oktatófilm: 
https://www.youtube.
com/watch?v=Epu-
DYZ_g0yg 
Tornádó Mezőköves-
den: https://indavideo.
hu/video/Tornado_
Mezokovesd_-_Ricz-
ko_Arnold 
Kisérletek pillepalack-
kal http://mek.oszk.

hu/11500/11554/
11554.pdf 

Tűztornádó 1.: 
https://www.youtube.
com/watch?v=UT-3U-
fB-jI 
Tűztornádó 2.:
https://www.
youtube.com/wat-
ch?list=UU7aBzm-
1HxdAfHqDkOpRVLc-
g&amp;time_conti-
nue=86&amp;v=n-
v2QY5qfCUs&amp;-
feature=emb_logo
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Tevékenységek
kísérlet, gyakorlati 
tevékenykedtetés

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
kés, nagyméretű bur-
gonya, hurkapálca vagy 
saslikpálca, olajsütő, 
olaj, fűszerek

Mit akarunk elérni?
A földrengés hatá-
sainak megértése, 
védekezés.

Tevékenységek
megfigyelés, kísérle-
tezés

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
internet, videók, 
projektor

Mellékletek
4.1.1 https://www.
youtube.com/wat-
ch?v=jsVwVlU-qMQ  
(2:00–3:55-ig)

4.1.2 https://www.
youtube.com/wat-
ch?v=gjRGIpP-Qfw 
(2:57től, 6:28-ig)

Tevékenységek
megfigyelés, modellezés

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
kockacukor, 2 deszka, 
4 kis gumilabda, vastag 
befőttesüvegek

Mellékletek
a, Kockacukor-házak 
b, Katasztrófavédelem 

3.11. Készítsünk tornádóburgonyát! 

Vásárokban, fesztiválokon, nyaralóhelyeken hosszú sorok kígyóznak a csavart sült 
krumpliért. A tornádóként vagy buronyaspirálként is ismert különlegességet te is egy-
szerűen elkészítheted. 
1. Hámozd meg (vagy ne, ahogy jobban kedveled) a burgonyát, és vágd le a két végét!
2. Szúrj keresztül rajta egy hurkapálcikát!
3. Kezdd el egy késsel körbe-körbe vágni a burgonyát spirál alakban.
4. Óvatosan húzd szét a szeleteket!
5. Süsd meg egy nagy serpenyőben, bő olajban!
6. Csepegtesd le, fűszerezd a kedved szerint, és tálald!

Mielőtt az olajba helyezed a burgonyát, megfürdetheted víz és kukoricaliszt közepes 
sűrűségű keverékében is. Adhatsz hozzá ketchupot, majonézt, fokhagymás tejfölt, 
vagy bármilyen mártogatóst

4. Mikor indul meg a föld? 
4.1. Két lábbal a földön

a) A gyerekek álljanak körbe, egymás mellett szorosan. Fogják meg egymás kezét, 
majd az egyik gyerek hirtelen guggoljon le, magával húzva a mellette állót is, és így 
tovább. Az óramutató járásával megegyezően haladunk.

b) Az egyik gyerek hirtelen lökje meg a mellette állót, annyira, hogy kibillenjen az 
egyensúlyából és ő is meglökje a mellette állót, de ne essen el. (Hasonlóan egy 
dominósorhoz.) Az óramutató járásával megegyezően haladunk.

c) Álljanak a gyerekek egymás mögé, kinyújtott karral, kezük az előttük levő vállán 
nyugszik. Könyöküket feszítsék meg. Valaki hirtelen meglöki a sort hátulról. 

A földrengéshullámok tovaterjednek a földkéregben. Többféle hullám létezik, 
és az sem mindegy, hogy milyen közegben terjed, pl. folyadékban vagy szi-
lárd kőzetekben, ezeket modellezzük egy kicsit. 

4.2. Hol lehet legjobban érezni a földrengést? 

a) Nézzük meg a videót! Építsünk mi is különböző kockacukor-házakat, és próbáljuk ki, 
hogy viselkednek földrengés alatt.

b) A katasztrófavédelem honlapján sok hasznos információt találunk, hogy 
mit kell tenni földrengés idején.
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5. Árvíz, ár-leves,  
végre valami érdekes…
5.1. A Kossuth Rádió jelenti

Hallgassátok meg figyelmesen a következő verset. Milyen természeti jelenségről van 
benne szó? 

5.2. Amikor jön az ár! 
 
Gyűjtsük össze, hogy mikor alakul ki árvíz, és milyen következményei vannak! 

A folyó vízszintje hóolvadás, jégtorlódás vagy heves esőzések miatt meg-
emelkedik, majd kilép a medréből, és elárasztja a vidéket. Víz alá kerülhet-
nek lakott települések, ipari és más objektumok, termőföldek; sérülhetnek a 

víz-, gáz-, villamos és hírközlő berendezések; fertőzés- és járványveszély alakulhat ki.

5.3. Legyen árvíz! 

Szervezzünk 3 csoportot. Minden csoport alakítson ki egy olyan térszínt, aminek egyik 
sarkában egy magas hegy van, előtte nagy kiterjedésű síkság, amelyen egy folyó ka-
nyarog. A síkságnak a hegységhez és a folyóhoz is közel lévő részén formáljunk mé-
lyedést. Az egyik tálcán a folyót övezzék árvízvédelmi gátak.
1. Az egyik modellen lassan és tartósan esővel öntözik a hegyet. Tapasztalják, hogy a 

felszín egy ideig elnyeli a vizet, majd egyszer csak a felszínre bukkan a síkság leg-
mélyebb részén (belvíz).

2. A gátat is tartalmazó homoktálcán lévő tájat is öntözik mindaddig, amíg a folyóme-
der meg nem telik vízzel. Megfigyelik, hogy mi történik, ha tovább is tart az esőzés 
(árvíz). Addig öntözzék csak a tájat, amíg nem bukik át a gáton a víz. 

3. Ebben a helyzetben végezzenek gátmagasítást, először rőzsével. Növelik a folyó víz-
szintjét további öntözéssel, majd amikor már a rőzsegát is gyengének mutatkozik, 
homokzsákokkal helyettesítik folyamatos esőzés közben. Megfigyelik a szerepét. 
Majd valahol mesterségesen átszakítják a gátat, és megfigyelik az ár szétterjedését.

 Egy tanuló a modellezés minden mozzanatáról fényképeket készít. A vizsgálódás 
után vetítsük ki és beszéljük meg a képfolyamot.

5.4. Árvízvédelmi rendszerek 

a) Nézzünk meg videó(ka)t az árvízvédelmi rendszerekről! 
 Beszélgessünk arról, hogy milyen módon és milyen céllal védekezünk az ár ellen.
b) Gyűjtsük össze, hogy mit kell tenni árvíz idején! 
c) A mellékletben található képek alapján a gyerekek meséljék el, hogy mi történik az 

állatokkal, a vadvilággal árvíz idején, és hogyan tudunk mi emberek segíteni nekik!

Mit akarunk elérni?
Az árvíz okainak és a 
védekezés módjainak 
megértése.

Tevékenységek
megfigyelés, általáno-
sítás

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Orbán Ottó: Árvíz

Tevékenységek
közös megbeszélés

Tevékenységek
modellezés, összeha-
sonlítás

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
3 db magas oldalú 
homoktálca, öntöző-
kanna, vessződarabok, 
sok 5–10 cm-es 
nejlonzacskó, víz
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Tevékenységek
közös beszélgetés

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
5.4.a Árvízvédelmi 
rendszerek 1. https://
www.youtube.com/
watch?v=21YAP-
8RF_sw 
5.4.a Árvízvédelmi 
rendszerek 2. https://
www.youtube.com/
watch?v=-0e2wZ-
32CAA 
5.4.a Árvízvédelmi 
rendszerek 3. https://
www.youtube.com/
watch?v=9LJYUka-
L5yk
5.4.a Árvízvédelmi 
rendszerek 4. https://
www.youtube.com/
watch?v=5ZZyYy-
N2Dcw
5.4.a Árvízvédelmi 
rendszerek 5. https://
www.mozaweb.hu/
Extra-3D_modell-Ar-
vizvedelmi_rend-
szer-139717
5.4.a Játéklehetőség: 
http://arvizvedelem.
herokuapp.com/
5.4.b Katasztrófatí-
pusok – árvíz: https://
www.katasztrofa-
vedelem.hu/286/
katasztrofatipu-
sok-arviz
5.4.c Árvíz és állatok: 
https://felelosszulo-
kiskolaja.hu/cikkek/
beszelgessunk-az-ar-
vizrol
.

Felhasznált és ajánlott források
• https://felelosszulokiskolaja.hu/cikkek/beszelgessunk-az-arvizrol
• Buránszkiné Sallai Márta – Ütőné Visi Judit: Korszerű időjárási ismeretek és racio-

nális viselkedésminták a földrajzoktatásban. Változó föld, változó társadalom, vál-
tozó ismeretszerzés 2013 Nemzetközi Tudományos Konferencia, Konferenciakötet, 
2013. 190–197.

• Buránszkiné Sallai Márta: Az időjárási szélsőségek és a racionális viselkedés meg-
ismertetése mint nevelési feladat. In: Bárdos Jenő – Kis-Tóth Lajos – Racsko Réka 
(szerk.) Változó életformák, régi és új tanulási környezetek. EKF Líceum Kiadó, Eger, 
2014. 23–36.

• Buránszkiné Sallai Márta: Időjárási ismeretek tanítása konstruktivista pedagógiai 
szemléletben. EDU SZAKKÉPZÉS- ÉS KÖRNYEZETPEDAGÓGIA Elektronikus szakfolyó-
irat 2016. 6. 1. 24–32.

• Dragovácz Márk – Bódog József: Jó-e a hazai meteorológiai ismeretterjesztés? Lég-
kör, 1986. 31, 1, 32–34.

• European Environment Agency: Climate change, impacts and vulnerability in Europe 
2012. EEA, Copenhagen.

• Farsang Andrea: Korszerű módszerek a földrajzoktatásban. TÁMOP-4.1.2-
08/1/B-2009-0005 Mentor(h)áló Projekt, Szeged, 2009.

• Falus Iván – Hunyady Györgyné – Takács Etel – Tompa Klára: Az oktatócsomag, Tan-
könyvkiadó, Budapest, 1979. p. 147.

• Kiss Barbara – Konczné Jobbágy Eszter – Mika János – Ütőné Visi Judit – Pajtók-
né Tari Ilona: A klímaváltozás oktatásának tapasztalatai három hazai iskolában. In: 
Tasnádi Péter – Karkus Zsolt – Márialigeti Károly – Illy Judit –  Juhász András – Tél 
Tamás – Horváth Gergely – Makádi Mariann – Riedel Miklós – Rózsahegyi Márta – 
Szalay Luca – Wajand Judit – Kiss Ádám – Schróth Ágnes – Szabó Mária – Ambrus 
Gabriella – Vancsó Ödön (szerk.): Természettudomány tanítása korszerűen és von-
zóan: motiváció, tehetséggondozás, tanárképzés. ELTE TTK, Budapest, 2011. 447–452.

• Kiss Barbara: A klímaváltozás mint aktuális ismeret az általános iskolában. In: Tóth 
Péter – Holik Ildikó – Tordai Zita (szerk.): Pedagógusok, tanulók, iskolák – az érték-
formálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa: tartalmi összefoglalók: XV. 
Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2015. november 19–21.

• Makádi Mariann (szerk.): Tanulási-tanítási technikák a földrajztanításban. ELTE TTK 
Földrajz- és Földtudományi Intézet, Budapest, 2013.

• Merényi Ádám – Szabó Vince – Takács Attila (szerk.): 101 ötlet innovatív tanároknak. 
Jedlik Oktatási Stúdió, Budapest, 2005. http://www.jos.hu/down/9011/00_Ped.pdf 

• Mika János – Utasi Zoltán – Pajtókné Tari Ilona: A klímaváltozás szemléltetése a 
földrajztanításban. In: Szabó Valéria – Orosz Zoltán – Nagy Richárd – Fazekas Ist-
ván (szerk.) IV. Magyar Földrajzi Konferencia. Debreceni Egyetem, Debrecen, 2008.  
170–177.
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FARKASNÉ NAGY KRISZTINA

Hová bújik éjjel a Nap?
2X45 PERCES TANÓRAI FELDOLGOZÁS

A Föld tengely körüli forgásának és következményeinek meg-
ismerése. Annak tudatosítása, hogy a nappalok és éjszakák 
hossza az év során folyamatosan változik. A változás állandó-

ságának felismerése, megtapasztalása.
A gyerekek tudatosan figyeljék meg a napszakok változását és a napszakok közti különb-
ségeket. Figyeljék meg az állatok és növények jellemzőit, viselkedését a különböző nap-
szakokban.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT

1. Hová bújik éjjel a Nap? 30 perc 
1.1 És mégis forog… 10 perc
1.2 Játsszunk mi is Napot! 10 perc
1.3 Naplemente 10 perc

2. Éjjelünk-nappalunk 60 perc
2.1 Virágóra 25 perc
2.2 Amikor a kis állatok elfáradnak 30 perc
2.3 Hová bújik éjjel a Nap? 5 perc

Összesen: 2×45 perc

A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök előkészíté-
se. Mivel egyes bemutatókhoz sötét helyiségre van szükség, 

így győződjünk meg arról, hogy a tanóránk időpontjában elég sötét van-e a tanteremben. 
Szintén fontos a digitális eszközök működőképességének (wifi-elérhetőség, akkumulátor 
töltöttségi szintje) meggyőződni a foglakozás előtt.

Tantárgyi integritás
komplex természet-
tudomány, földrajz, 
biológia, matematika

Tantervi vonatkozás
Tájékozódás az időben: 
a tanuló megérti a 
Föld mozgásai és a 
napi, évi időszámítás 
közötti összefüggé-
seket; modellezi a Nap 
és a Föld helyzetét a 
különböző napszakok-
ban és évszakokban.
Élő környezetünk: A nö-
vények testfelépítése

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

megfigyelés

leírás

összehason-
lítás

mérés

Mit készítsek elő?
földgömb, gyurmara-
gasztó, játékbábuk, 
zseblámpa, íróeszközök, 
csomagolópapír, tablet, 
projektor, rajzszög, A4-
es fehér papírok, színes 
post-it, mellékletek
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Mit akarunk elérni?
A gyerekek ismerjék 
meg a Föld tengely 
körüli forgását, és 
tapasztalják meg annak 
következményeit!

Tevékenységek
Animáció megtekintése, 
közös megbeszélés

Mellékletek
1.1. melléklet: kisfilm

Tevékenységek
Irányított megfigyelés 
tanári segítséggel.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
földgömb, gyurma-
ragasztó, bábuk, 
zseblámpa

Tevékenységek
Közös beszélgetés, 
élménymegosztás és 
kutatás az interne-
ten.

Önálló, otthoni megfi-
gyelés.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
tablet, íróeszközök, 
projektor

Mellékletek
Csontváry Kosztka 
Tivadar festményei

FELADATOK LEÍRÁSA

1. Hová bújik éjjel a Nap? 
1.1. És mégis forog…

A kisfilm segítségével a gyerekek megismerhetik a Föld forgását és annak következ-
ményeit. (csak ez a rész: 1'42'' 4'35'')
link: https://www.youtube.com/watch?v=OXXAPeJ3wG0
Közös beszélgetéssel válaszolhatjuk meg a foglalkozás kiinduló kérdését: Hová bújik 
éjjel a Nap?

• Miért mondjuk, hogy a Nap útja látszólagos?
• Milyen szempontok alapján jellemezhető a Föld forgása?
• Milyen következményei vannak a Föld forgásának?
• Hogyan észleljük a mindennapokban a Föld forgását?

1.2. Játsszunk mi is Napot!

Modellezzük a Föld forgását a gyerekekkel együtt! Világítsuk meg az elsötétített te-
remben a földgömböt elemlámpával. Szemléltetésképpen gyurmaragasztó segítségé-
vel erősítsünk kis bábukat a földgömbre, hogy „látszódjon”, mikor van éjjel és nappal 
ott, ahol a bábuk „laknak”. A Nap szerepébe egymás után (vagy kis csoportokban) 
belehelyezkedhetnek a gyerekek is.
Mi tapasztalható a „bábu életében” a Föld forgása során?

1.3. Naplemente 

A naplemente megfigyelése évszázadok óta festők, költők, írók ihletője. Nézzük meg 
a gyerekekkel közösen Csontváry Kosztka Tivadar festményeit a megadott linkeken! 
(link1, link2) 

Megfigyelés: 
• Beszéljük meg a gyerekekkel, ki látott már naplementét? Mit tapasztalt?
• Hívjuk fel a gyerekek figyelmét arra, hogy a naplemente időpontja az év során fo-

lyamatosan változik. (A naponkénti különbség percekben mérhető.)
• Közösen keressük meg az interneten, hogy az adott napon mikor csodálhatjuk meg 

a naplementét!
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Megfigyelés és leírás: 
• Beszéljük meg a gyerekekkel, hogy a következő egy hétben egy táblázatba rögzítsék 

a naplemente időpontját! 
• Rögzítsük a gyerekek füzetébe a megfigyelési szempontokat, segítsünk elkészíteni 

a kitöltendő táblázatot!
• Megfigyelési szempontok: időpont, naplemente képe, látványa, időkülönbség az 

előző naphoz képest, egyéb

Mérési, összehasonlítási feladatok a táblázat adataihoz:
• Milyen tendencia figyelhető meg a naplemente időpontjának változásában?
• Mennyi a különbség (percben) az egymás utáni napok között?
• A különbség növekszik-e vagy csökken?

Kiegészítő otthoni, önálló tevékenység:
Akinek van rá lehetősége, fotósorozatban is örökítse meg a következő hét naplemen-
téit!

2. Éjjelünk-nappalunk
Az órán azt figyeljük meg és hasonlítjuk össze, hogy az állatok és növények miképpen 
alkalmazkodnak a napszakok váltakozásához.

2.1. Virágóra 

A Nap elhelyezkedése az égbolton az órák múlásával folyamatosan változik, 
ez a Nap látszólagos járása. A Nap járása meghatározza életünk rendjét, fo-
lyamatait (pl. napkelte – reggeli; dél – amikor a legmagasabban jár a Nap 

az égen, ebéd, naplemente – lefekvés) A mai ember már jelentősen eltér ettől az idő-
beosztástól). De nemcsak az emberek, hanem a növények is alkalmazkodnak a Nap 
járásához (pl. máskor bontják ki a virágok a szirmaikat).

Ismertessük meg a diákokkal a virágóra fogalmát. 

Fontos hangsúlyosan kiemelni, hogy a va-
lódi időt mutató virágóra elkészítése szin-
te lehetetlen feladat! A virágóra elkészíté-
sével a cél, hogy a diákok rádöbbenjenek, 
hogy milyen másképpen viselkednek (pl. 
nyitják ki szirmaikat a virágok) a Nap égi 
útjához igazodva. Érezzék át, hogy a világ 
minden teremtménye érzékeli a nappalok 
és éjszakák váltakozását, és saját módján 
alkalmazkodik hozzá.

Mit akarunk elérni?
A gyerekek ismerjék 
meg, miként alkalmaz-
kodnak a növények és 
állatok a napszakokhoz,  
és hogy viselkednek az 
egyes napszakokban.

Tevékyenységek
Virágóra készítése 
páros munkában

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
tablet, íróeszközök, 
csomagolópapír; Linné 
virágóra nyomtatva 
vagy kivetítve, gyurma-
ragasztó

Mellékletek
2.1.a Virágóra rajza
2.1.b Virágóra fogalma
2.1.c Linné-féle virágóra
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Tevékenységek
Állatok csoportosítása 
és összehasonlítása éj-
jeli aktivitásuk alapján. 
Munkaforma: egyéni 
munka, csoportmunka, 
közös megbeszélés.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
tablet, íróeszközök, 
A4-es fehér papírok, 
gyurmaragasztó, rajz-
szög, könyvtári könyvek, 
tabletek

Melléklet
éjjeli állatok listája 
(angol nyelvű)

A virágóra elkészítése:
A mellékletben található Linné virágóra mintájára egy csomagolópapírra raj-
zoljuk fel az óra körvonalait, beosztását.
Osszuk fel az osztályt 12 párra. Mindegyik pár a számukra kijelölt időszakban nyíló vi-
rágnak jár utána. Vagyis a Linné-féle virágórán található növények latin neve alapján 
keressék meg a növény magyar nevét és az adott virágot. 
A virágokról jegyezzék fel a legfontosabb tudnivalókat a füzetükbe.
Megfigyelési szempontok: virág neve, család, a növény leírása, virágzata, élőhelye, 
felhasználása, egyéb, stb.
A párok rajzolják rá a virágot a virágórára! 

A csoportok mutassák be, hogy milyen virágot rajzoltak a virágórába, illetve 
annak milyen jellemzőit ismerték meg! 

A kész virágóra kerüljön ki a táblára!

A Linné-féle növények helyett lehetnek – megegyezés szerint – ismert hazai növények is. 
Ne legyen hangsúlyos az óra (vagyis az időpont), ugyanis erre kevés adatot fognak 
találni a gyerekek, ráadásul keveredik a nyílás és a becsukódás időpontja, s a hajnali 
4 óra és a délutáni 4 óra között sem tudunk különbséget tenni. 
Biztathatjuk a gyerekeket arra is, hogy néhány növény (pl. pitypang, katáng, száz-
szorszép) kinyílását és becsukódását ténylegesen figyeljék meg, s akár jelöljék egy 
papírból készített óralapon.

2.2. Amikor a kis állatok elfáradnak

Ismerkedjünk meg az állatok éjjeli szokásaival!

A diákok egy-egy cédulán kapják meg a feladatukat.
A diákokat két csoportra osztjuk: az egyik csoport tagjainak az éjszaka aktív, míg a má-
siknak az éjszaka pihenő életmódot folytató állatoknak kell utánanézniük. A könyvtári 
könyvek és a tabletek segítségével minden diák választ magának egy állatot, és egy 
A5-ös írólapra rövid jellemzést készít az állat éjszakai szokásáról. 
Jellemzési szempontok: 
• aktív-e az éjjeli órákban? 
• ha igen, milyen tevékenységeket folytat, miért éjszaka teszi ezt?
• ha nem aktív, akkor hol, milyen módon, mennyi időt pihen az állat?
Ezután a két csoport tagjai összegyűlnek, és megvitatják, milyen előnyei, illetve hát-
rányai vannak az általuk összegyűjtött állatok életvitelének, hogyan alkalmazkodnak 
a nappalokhoz és éjszakákhoz.
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2.3. Hová bújik éjjel a Nap?

A dupla órás foglalkozás utolsó 5 percét szánjuk a közös összegzésre. Kérjük meg a 
gyerekeket, hogy egy-egy színes cetlire írják fel: ők mit tanultak ma?
A színes papírokat felragaszthatjuk egy közös kartonra vagy a faliújságra.
Közös megbeszélés során a két csoport hasonlítsa össze a tapasztalatait: mik az 
előnyei és a hátrányai az éjszakai életmódnak, és gyűjtsék össze, milyen állatokkal 
ismerkedtek meg részletesebben!
Az óra végén mindenképpen köszönjük meg a gyerekek munkáját!

A feladatok a csoport nagyságától függően variálhatók, és egyéni, páros, illetve cso-
portmunkában is megvalósíthatók!

Az alkotó munka során (rajzolás, keresés, összehasonlítás, összegzés) a diákok hajla-
mosak a részletekben elmerülni, így mindig segítsük őket a helyes idő- és munkabe-
osztásban!

Felhasznált és ajánlott források
• A. A. Milne: Micimackó – Hová bújik éjjel a Nap? Töprengj Micimackóval sorozat. 

Egmont-Hungary Kft. 2008.
• https://www.gardena.com/hu/elet-a-kertben/kerteszeti-magazin/a-viragora/ 

(Virágóra)
• http://molnar-v-attila.blogspot.com/2014/05/novenyi-meteorologia.html
• Tájak és a csillagos ég (kisfilm): https://www.mozaweb.hu/Extra-Videok-Miert_val-

takoznak_a_nappalok_es_az_ejszakak-216493#relatedExtras
• Linné virágóra a mi földrajzi helyzetünkben: https://hu.wikipedia.org/wiki/

Linn%C3%A9_vir%C3%A1g%C3%B3r%C3%A1ja
• Linné virágóra: http://szepvilagunk.weebly.com/faacutek-viraacutegok/a-vilg-leg-

szebb-rja
• Váczy Kálmán: Carl Linné a természet rendszerezője Vallomásai műveiről. Stúdium 

Könyvkiadó, Kolozsvár, 1997. elérhető: http://mek.oszk.hu/05200/05218/05218.pdf
• Online növényhatározó: http://novenyhatarozo.info/F%C5%91oldal
• Kiss–Bitay Éva – Veres László: Nagy állatlexikon. Szalay Könyvkiadó, Kisújszállás. 

2002.
• Andrea Pinnington – Caz Buckingham: Ismerd meg az éjszakai állatok hangját!. 

HVG-könyvek. 2018.
• Az erdő nappal és éjjel – Feltárul a természet. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Zrt. 

2012.
• http://www.mme.hu/ovatosan-bolygassuk-rozserakasokat-vigyazzunk-sunokre-0
• http://www.mme.hu/baglyok-szemevel-teli-ejszaka-madarbarat-kertben
• https://welovebalaton.hu/cikk/2019/7/12/6-ragadozo-akik-lathatatlanul-ural-

jak-a-balaton-kornyeket

Tevékenységek
A foglalkozáson tanul-
tak összegzése: egyéni 
munka

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
íróeszközök, színes 
post-it
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Tantárgyi integráció
komplex természettu-
domány, technika, rajz, 
matematika, magyar 
irodalom/szövegértés, 
szövegalkotás, etika, 
informatika

Tantervi vonatkozás
A Föld helye a Naprend-
szerben és a Világegye-
temben.
Égitest, csillag, bolygó.
A Naprendszer. A Nap 
jelentősége. A Nap, a 
Föld egymáshoz viszo-
nyított helyzete, mére-
te, távolsága, mozgása, 
kölcsönhatása.
Kopernikusz hipotézisé-
nek tudománytörténeti 
jelentősége.
A Föld alakja. A tengely 
körüli forgás és a Nap 
körüli keringés követ-
kezményei.

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

megfigyelés

leírás

összehason-
lítás

mérés

Kulcsszavak
Világegyetem, Nap-
rendszer, égitest, csil-
lag, bolygó, Nap, Hold, 
Naprendszer, Jupiter, 
Föld, Mars, Merkúr, 
Vénusz, Neptunusz, 
Szaturnusz, Uránusz, 
forgás, keringés

SALY ERIKA

Hová bújik éjjel a Nap?
TEVÉKENYSÉGKÍNÁLAT ÉS KUTATÁSALAPÚ 

TANULÁS
A tanulók mindennapi megfigyelése, tapasztalása megala-
pozza az égitestekre, a csillagos égboltra vonatkozó kér-
déseket. Ha voltunk már erdei iskolában, vagy többnapos 

kiránduláson, akkor jó esetben kihagyhatatlan része a programnak az éjszakai csilla-
gászat. Szabad szemmel vagy távcsővel, esetleg csillagászati távcsővel bámulhatjuk 
az égbolt ragyogását. De miért nem látjuk éjjel a Napot? Hol van ilyenkor? Nappal a 
csillagok többségét ugyan nem látjuk, de a Napot igen, ha nem is mindig fénylő pom-
pájában, de észleljük (akkor is, ha a felhők fölött jár, vagyis borús az ég, vagy ha éppen 
még nem „kelt fel”, vagy éppen már „lebukott” az ég alján). A Napot nem nézhetjük 
csak úgy, mert szó szerint „elvakít” minket. Önmagában nem elég vizsgálnunk, ha a 
kiinduló kérdésre választ szeretnénk adni. A Világegyetem, a Naprendszer részeként 
kell gondolnunk rá, s a Föld Naprendszerben elfoglalt helyét, mozgását tanulmányoz-
va kell megkeresnünk a választ. Ennek a témának a megértését segíthetjük a Nap-
rendszer, a Nap és a Föld helyzetének különböző napszakokban való modellezésével.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT

1. Előkészítés, témára hangolódás 
1.1 Mi jut eszedbe a Napról?
1.2 Infografika/lapbook készítése
1.3 „A mindenséggel mérd magad!”
1.4 Keringés, forgás különbsége, bemutatása

2. Légy te is kutató!
2.1 Sok kérdésből választva
2.2 Egyetlen kérdésre keresve a választ: Hová bújik éjjel a Nap?
2.3. A kert és az erdő talajának összehasonlítása

3. Eredmények bemutatása, értékelése
3.1 Sok kérdésre kutatva a választ
3.2 Egyetlen kérdést vizsgálva

A Naprendszer megismerése. A Naphoz való viszonyítás.
A Naprendszer bolygóinak megismerése. A Föld mozgása.

A rendszerszemlélet fejlesztése a Nap, a Föld és a Hold mozgásai, a közöttük levő 
kölcsönhatások és következményeik vizsgálata során. Az emberi mivoltunk Világegye-
temhez mért nagyságának érzékeltetése. Felelősségtudatos Földvédő attitűd kialakí-
tása. A térbeli tájékozódás, a térfogalom fejlesztése átfogó kép kialakításával a Nap-
rendszer felépítéséről, Földünknek a világegyetemben elfoglalt helyéről. Az oksági 
gondolkodás fejlesztése a természeti környezet jelenségeinek feltárása során. Külön-
böző típusú információforrások használatának gyakoroltatása. Kreativitásfejlesztés 
kutatásalapú tanulással, a kutatás lépéseinek elsajátítása, érvelés gyakorlása.
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FELADATOK LEÍRÁSA

1. Előkészítés, témára hangolódás 

1.1. Mi jut eszedbe a Napról? 

1.  Asszociációs játék (frontálisan), egy csomagolópapírra jegyzetelve.
2.  A gondolattérkép a Naprendszerről is elkészíthető.

Ez a feladat azt szolgálja, hogy felmérjük, hol tartanak a tanulók a témakörben, milyen 
ismereteik vannak, mire asszociálnak. A művészetek, a humán terület Nappal kapcso-
latos gondolatai, példái is jó, ha előkerülnek, pl. zene, népdal, vers, mese.
A gondolattérkép készítése során a tanulók az adott fogalom, a Nap köré gyűjtik össze 
azokat a kifejezéseket, gondolatokat, amelyek eddigi ismereteik szerint kapcsolódnak 
hozzá. Igyekeznek a gondolatok közötti kapcsolatokat is ábrázolni (pl. alá-, föléren-
deltséget). Az asszociációs játék során szabad ötletelés van, minden Naphoz kapcso-
lódó kifejezést leírunk, de nem kell összefüggéseket keresniük.

1.2. Infografika vagy lapbook készítése

a) Nyomozz az űrkutatók, csillagászok után! Mit kutattak? Mire jutottak? Milyen em-
berek voltak?

 (Egyéni, páros, kiscsoportos munka.)
A tanulók utánanéznek interneten, könyvekben magyar és külföldi csillagászok, tudó-
sok életének, kutatásainak. Jegyzetek készítése, kulcsmondatok kiemelése és képek 
keresése, nyomtatása.

b) Infografika vagy lapbook készítése. 
Az infografika nem más, mint az információ grafikus megjelenítése. Segítsé-
gével az adatok vizualizálása történik. A gyerekek rajzosan, rövid szövegek-
kel ábrázolják, amit megtudnak a tudósokról.

c) Történetmesélés az infografikák vagy lapbookok alapján
A megismert csillagászokról, tudósokról felkészülést követően mesélnek.
Javasolt:
• Kopernikusz (a Föld és a többi bolygó is a Nap körül keringenek), 
• Galilei (ő használta fel a távcsövet először komoly csillagászati megfigyelésekre), 
• Kepler (ő volt az első, aki a bolygók mozgását ellipszispályán feltételezte, előtte 

mindenki körpályát képzelt)
• Newton (gravitációs törvénye adott elsőként magyarázatot arra, hogy a bolygók miért 

a Kepler által leírt módon mozognak, s Newton fejlesztette ki a tükrös távcsövet is)
• Fraunhofer (spektroszkóp feltalálása, színképelemzési vizsgálatok: a csillagok a 

Naphoz hasonló elemekből épülnek fel, csupán a hőmérsékletük, tömegük, mére-
tük más)

• Erdélyi Róbert (a Napból kiáramló plazmát vizsgálja napjainkban)

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Csomagolópapír, 
filctoll

Mit fogunk csinálni?
Gondolattérkép készí-
tése (kis csoportok-
ban, szereposztással, 
szóforgóval). 
Beszámoló: Kis 
csoportok szónokai-
nak beszámolója. Ha 
ugyanaz a fogalom 
előkerül, akkor már 
nem ismétlik meg 
(Csoport-szóforgó).

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Papír, tűzőgép, író- és 
rajzeszközök, ollók, 
internet, számítógé-
pek, okostelefonok, 
nyomtató
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Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Számítógép/laptop, 
okostelefon, köny-
vek, internet, papír, 
íróeszköz

A történetmeséléskor minél érdekesebb történeteken keresztül kell bemu-
tatni a tudósokat. Akár a kornak megfelelő jelmezbe öltözve, a kutatókra 
jellemző eszközök felmutatásával. 

Lehetséges, hogy más tudósok életével is megismerkednek a tanulók, megfigyelve, 
mennyi mindent lehet kutatni, ha van egy jó témánk. Pl. Szent-Györgyi Albert, Eins-
tein, Erdős Pál, koronavírus-kutatók.

1.3. A mindenséggel mérd magad!

a) Képzeletbeli utazás. 
A Világegyetem és a Naprendszer, benne a Földünk, a Földön élő emberek egymáshoz 
viszonyított elhelyezkedése, nagyságrendje.

• Szokásos iskolai körülmények között: 
• Jó időben, a szabadban – lehetőleg egy szép réten, de akár az iskolaudvaron is – 

leülünk (lefekszünk) a földre, s felnézünk az égre. Megfigyeljük a felhők játékát. 
Vigyázat! A Napba csak „napnéző” (napfogyatkozást-néző) szemüvegen át szabad 
belenézni, mert vakságot is okozhat!

• Erdei iskolában: 
• Este a csillagokat és a Holdat kémleljük. Érdemes szabad ég alatti alvást is be-

tervezni jó időben, mert hatalmas élmény. Ha kint alvást nem is vállal mindenki, 
éjjeli túrát bizonyára örömmel. Érdemes megállni, bámulni az eget a sok-sok 
csillaggal, s elképzelni a körülöttünk lévő világmindenséget. A Világegyetem pi-
rinyó részeként tekinthetünk önmagunkra. Maradandó élmény, érzés, ami min-
denkorra megalapozhatja a Világegyetem iránti érdeklődést.

A pedagógus (vagy egy diák, a téma tudora) mesél, majd beszélgetés következik: El-
képzeljük magunkat a Föld nevű bolygón, melyen utazunk egy emberöltőnyit több 
milliárd emberrel együtt, akik közül mi egyek vagyunk. A mi bolygónk a Naprendszer 
bolygóinak egyike. Mellettünk még a Nap körül keringenek más bolygók is: Merkúr 
(a Naphoz legközelebbi bolygó), Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptu-
nusz. A mi Naprendszerünk a Világegyetem egy kicsiny része. Valójában el sem tudjuk 
pontosan képzelni, milyen hosszú idő 4,6 milliárd év, amikor keletkezett. A hatalmas 
távolságok elképzelése a Nap és az egyes bolygók között szintén felfoghatatlan.

1. A Plútó már nem számít a bolygók közé. Az úgynevezett „törpebolygók” 
közé sorolták a csillagászok. 2. Felidézhetjük Saint-Exupery: A kis herceg 
című történetét is, aki egy kisbolygón lakott.

b) Nyomozzatok! 
Hasonlítsátok össze a bolygókat különböző szempontok, kérdések alapján! (Párban, 
kis csoportban, egy-egy bolygót és a Napot elemezve dolgoznak.)
• Mekkora az adott bolygó? Hányadik a növekvő sorban?
• Milyen a színe?
• Mi a jellegzetessége?
• A Naphoz viszonyítva hol áll?
• Jellemezzétek a Napot is!
Beszámolók egymáshoz viszonyítással, pontosítások.
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c) A Naprendszer modellezése
 Választott technikával a bolygók és a Nap elkészítése technika- és rajzórán. 
 (Összesen 9 pár, vagy kis csoport dolgozik, mindenki egy adott égitesten.) 
 (1.3. melléklet)

Forrás: http://tamop412a.ttk.pte.hu/files/kornyezettan9/www/out/html-chunks/ch01s03.html

Válasszatok a Naprendszer bolygói közül egyet kis csoportonként! Valamelyik csoport 
a Napot készítse el! Szerezzétek be a szükséges anyagokat, eszközöket, majd tervezzé-
tek meg a munka menetét! Figyeljetek rá, hogy mindenkinek legyen feladata! 

A felkínált technikák közül egy kiválasztása közös megegyezéssel. Az adott bolygó és a 
Nap elkészítése a nagyságrendre figyelve, arányosan. Ehhez folyamatos becslés, mé-
rés, összehasonlítás szükséges. Már az anyagok előkészítésénél figyelni kell az ará-
nyokra! Pl. A Nap a legnagyobb, a Merkúr a legkisebb.

Ha több időnk van, akkor a csoportok is választhatnak a technikák közül, s elkészít-
hetik a Naprendszert. Így többféle technikával, a becslést, mérést, összehasonlítást, 
arányosítást csoportonként gyakorolva.
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1.4. Keringés, forgás különbsége, bemutatása 

a) A keringés és forgás bemutatása. Összehasonlításuk. Különbségek keresése.
Ajánlott tevékenységek keringés és forgás bemutatására: keringő (bécsi, angol), forgatás 
tánc közben (pl. néptánc), vagy pörgettyű készítése (forgás), vérkeringés (keringés) stb.

Nagyon sokszor gondot okoz a kétféle mozgás értelmezése, megkülönböztetése. 
Hasznos, ha előkészítjük a Föld kétféle, egy időben történő mozgásának megértését.

b) A bolygók tánca. 
A tanulók cédulára írják, s kitűzik a ruhájukra, hogy a Naprendszer bolygói közül ki 
kicsoda, megjelölik a Földet, a Napot is, majd lassú, csendes zenére mozognak (fo-
rognak, s keringenek a Nap körül). Egyes bolygók gyorsabbak, vagy lassabbak, attól 
függően, a Naphoz képest hol helyezkednek el.

Több kis csoport egymás után modellezheti, mivel 9 „szereplő” szükséges egyszerre a 
bemutatóhoz. A lényeg, hogy kiderüljön a gyerekek számára, hogy a Naprendszerben 
folyton-folyvást, megállás nélkül mozgásban van minden. 

2. Légy te is kutató! 

Kétféle megvalósítást érdemes átgondolni:

1. Az egyik, amikor sok kérdésből választhatnak a tanulók, köztük a „Hová bújik éjjel 
a Nap?” kérdést is, s arra keresik-kutatják a választ. 

2. A másik megoldás, amikor kevesebb idő áll a rendelkezésünkre, s egyetlen kérdés 
nyomába ered minden kis csoport, a „Hová bújik éjjel a Nap?” után nyomoznak, a 
saját hipotézisük alapján.

A cél mindkét esetben, hogy a kérdésekre a gyerekek maguk keressék meg a választ. 
Hagyjuk, hogy akár képtelen hipotézist is vizsgáljanak, ill. vállalhatnak nehezen kivite-
lezhető vizsgálatot is. Hagyjuk nekik! Pl. Hová bújik éjjel a Nap? Szervezhetnek estétől 
reggelig megfigyelést, őrszolgálatot. Mikor bukik le a Nap, mikor kel fel? Feljegyzik egy 
héten át. Mit látnak, amikor a Napot nem? stb.

2.1. Sok kérdésből választva

1) Feltesszük a meghökkentő kérdéseket: 
• Mikor van éjszaka? Mikor, meddig van nappal? Mikor milyen hosszú? (Téli napfordu-

ló, nyári napforduló, éjfél, napéjegyenlőség.)
• Hová bújik éjjel a Nap? 
• Miért tart fél évig az éjszaka és a nappal az Északi-sarkon és a Déli-sarkon?
• Honnan hová kellene utazgatnunk, hogy egy éven át mindig lássuk a Napot, sose 

legyen éjszaka?
• Mi az a Napfogyatkozás? Ha nem látjuk a Napot, akkor Napfogyatkozás van?
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• A Naprendszer többi bolygójánál mikor van és meddig tart a nappal és az éjszaka?
• (A gyerekek is tehetnek fel érdekes kérdéseket.)

2) A tanulók kiválasztják az őket leginkább érdeklő kérdést. Azok, akik ugyanazt a kér-
dést választották, párba vagy kis csoportba rendeződnek. (Többen is választhatják 
ugyanazt a kérdést.)

3) Megfogalmazzák a feltételezett válaszukat (hipotézis), felírják egy csomagolópapír-
ra, majd kutatási tervet készítenek a válasz alátámasztására. 

4) Kutatás. A kis csoportok feladata: a feladatok megosztása (pl. jegyző, aki végig jegy-
zeteli, mikor, mi történt, eszközfelelős, aki összeírja, mire van szükség, s begyűjti), 
a hipotézis bizonyítása modellezéssel, megfigyeléssel, vizsgálattal, vagy szakiroda-
lomból, internetről, ismerősöktől származó információk begyűjtésével és értelme-
zésével. A bemutatás előkészítése, felkészülés rá.

5) Ha a hipotézisre adott választ megtalálták, s az helyesnek bizonyult, akkor a kuta-
tási kérdésre válasz megfogalmazása. (Ha a hipotézis téves volt, akkor újabb hipo-
tézis felállítása – amit újra felírnak a csomagolópapírra –, s annak alátámasztása.) 

6) A kutatási folyamat lezárása, minél pontosabb dokumentálása (fotók, jegyzet, posz-
ter, modell, könyvek címe stb.), a beszámolóra való felkészülés.

Megállapodás:
• Végső határidő (javasolt 2 hét)
• Értékelés szempontjainak közös meghatározása (pl. feladatok megosztása, együtt-

működés, arányos időráfordítás, esztétikus bemutatóanyagok). Formája: egyéni 
portfóliót is kérhetünk, ha már más munkák során elkezdtük ennek készítését.

• Mentorálás, mentorok ajánlása, választása. (Több mentor is lehet. Akár szülőket is 
bevonhatunk, vagy egy felkért csillagászt.) A mentor már a 4. lépéstől segíthet.

• Mentorok: segítségnyújtás, eszközök (kérés, jelzés esetén).

2.2 Egyetlen kérdésre keresve a választ:  
Hová bújik éjjel a Nap? 

Ha hazánkban éjjel van, akkor hol van a Nap? 

1. Keresd, mutasd meg a földgömbön! 
A kislámpa „helyettesíti” a Napot. A földgömb forog a tengelye körül. A forgás határoz-
za meg a nappalok és az éjszakák váltakozását. Modellezés. Több helyszín megadásá-
val meghatározhatják, mikor, hol van a Nap, hol van éjszaka, hol van nappal!

2. Képzeld el, hogy a Földünk egy hatalmas „jármű”, melynek mi is „utasai” vagyunk. 
Folyton mozgásban vagyunk, bár ezt nem érzékeljük, hiszen rajta vagyunk a mozgó 
„járművön”. A Nap mozgása is csak látszólagos, s a „járművünk”, vagyis a Föld forog a 
képzeletbeli tengelye körül. Az éjszakai égbolton sem a csillagok mozdulnak el, ha-
nem a Földünk fordul el a tengelye körül.
Feladat: A Nap kel, a Nap delel, a Nap nyugszik, éjszaka van. Mutasd be, mikor, milyen 
helyzetben áll a Nap és a Föld ilyenkor!

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Földgömb országokkal, 
kislámpa (= Nap)
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3. Fogalmazd meg minél pontosabban a választ a kérdésre! Hová bújik éjjel a Nap? 
(Nem mindegy, hol vagyunk, melyik országban stb.)

Forrás: https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/em-
ber-a-termeszetben-4-osztaly/a-fold-alakja/a-fold-sajat-tengely-koruli-forgasa 

A Föld nyugatról keletre forog a tengelye körül. 24 óra alatt forog körbe. Ez 
egy nap. A forgás következménye a nappalok és éjszakák váltakozása. Ha itt 
nappal van, akkor a Föld másik oldalán éjszaka. A Nap, amikor nálunk besö-

tétedik, akkor is megvilágítja a Földet, csak a Föld másik oldalát. Ha nálunk éjszaka 
van, a Föld másik oldalán nappal. Az ott élő emberek akkor ebédelnek, amikor mi már 
alszunk.
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3. Eredmények bemutatása,  
értékelése 
3.1. Sok kérdésre kutatva a választ

1. A kis csoportok bemutatják a kutatási folyamatot, s az eredményt (ppt, kisfilm, mo-
dellezés, poszter, élő szerepjáték stb.)

2. Kérdezz! Felelek! A csoportok kérdéseket tesznek föl a bemutató kis csoportnak, 
azokra választ kapnak.

3. Értékelés (a megállapodott szempontok alapján önértékelés, s a pedagógus visz-
szajelzése).

3.2. Egyetlen kérdést vizsgálva
 
A válaszadások alapján egymást értékelik a tanulók. Mennyire volt pontos?

Felhasznált és ajánlott források
• Major Klára (szerk.): A mi világunk (Móra Ferenc Könyvkiadó, Bp., 1967.)
• Borsa Gedeon: Csízió, vagyis a csillagászati tudománynak rövid és értelmes leírása 

(Mezőgazdasági Kiadó, Bp., 1986.)
• F. Virginia Walter: Újságpapír-hajtogatás (LAP-ICS Könyvkiadó, Bp., 1994.)
• Peter J. Smith – P. M. Kelly – Jerry van Andel: Bolygónk születése (Helikon Kiadó, Bp., 

1991.), 53–55. oldal
• A Nap és bolygói (Helikon Kiadó, Bp., 1992.)
• Varga Domonkos – Varga András: Ég és Föld (Kérdések könyve), Móra Kiadó, Bp., 

1985.
• Öveges József: Játékos fizikai kísérletek (Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1995., 1. 

reprint kiadás)
• Öveges József: Érdekes fizika (Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1995., 1. reprint kiadás)
• http://astro.u-szeged.hu/oktatas/csillagaszat/6_Naprendszer/0100Naprendszer/

naprendszer.html 
• https://reftantar.hu/wp-content/uploads/2020/11/Komplex-nem_tantargyi-tanu-

lasszervezesi_formak.pdf
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