
Tantárgyi integráció
természettudomány,
földrajz, kémia, etika,
biológia és egészség-
tan. 

Tantervi vonatkozás
Anyagok és tulajdon-
ságaik. 
Mérések, mértékegy-
ségek, mérőeszközök.
Megfigyelés, kísérlete-
zés, tapasztalás.
Az emberi szervezet 
felépítése, működése, 
a testi-lelki egészség.
A Föld külső és belső 
erői, folyamatai.

Kulcsszavak
ásvány, kőzet, nyers-
anyag, táplálkozás

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

megfigyelés 

leírás

összehason-
lítás

mérés

Mit készítsek elő?
laptop; projektor; 
internet; olló; írószer; 
papírlap; alkoholos filc; 
aszfaltkréta; vonalzó; 
mérőszalag; mellék-
letek
Csoportonként 1 
doboz homokkal meg-
töltve, 4db  
0,5–5 cm mérettar-
tományú ásványdarab, 
vegyes szemcsemé-
retű folyami hordalék; 
nagyszemcsés kőzet-
darab (pl. gránit vagy 
gabbro); müzliszelet; 
színes drazsé (pl. 
Dunakavics; csokire-
szelék; papírtörlő; kézi 
nagyító; mellékletek.

SZŰCS BOGLÁRKA

Ehetőek-e az ásványok?

145 PERCES TÉMANAP-FELDOLGOZÁS
Ismerkedés az ásványok világával. Ásványok mint a kőze-
tek alkotórészei. Ásványok és kőzetek felhasználási terüle-
tei. Ásványi alkotórészek a szervezetünkben. 

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT

1. Mik azok az ásványok? 55 perc 
1.1. Kincskeresés 10 perc
1.2. Sávos ásvány a sós posványban 15 perc
1.3. Hamupipőke bevetésen 15 perc
1.4. Müzlikőzet vagy kőzetmüzli? 15 perc

2. Mi mindenre használjuk? 90 perc 
2.1. Mi mindenre használjuk? 15 perc
2.2. Megszépítik életünket 40 perc
2.3. Ehetőek-e az ásványok? 35 perc

Összesen: 145 perc

Apró ásványdarabok előzetes gyűjtése, összekészítése a 
tanár és/vagy a diákok által.

10. 
foglalkozás

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek
 -
 =



FELADATOK LEÍRÁSA

„A só jó. De ha a só elveszti ízét, mivel ízesítik meg? Legyen bennetek só, és éljetek 
békében egymással.” (Mk 9, 50)

1. Mik azok az ásványok?
Az ásványok sokféleségére való rácsodálkoztatás, összehasonlítás, rendszerezés.

1.1 Kincskeresés

Előkészület: Alakítsunk 3-4 fős csoportokat. Minden csoport kap egy homokkal teli 
dobozt. Előzetesen rejtsük el a homokban szétszórtan az apró ásványokat.
Feladat: A gyerekek megkeresik az előzetesen elrejtett ásványokat, letisztogatják, pa-
pírlapra teszik azokat.

• Minden csoport kapott egy „terepasztalt”. Mi van benne? (homok)
• Nézzük meg, hátha van benne még más is! Ássunk a mélyére!
• Mit találtatok? (ásványokat)

Folytassuk tovább a keresést, míg az összes ásvány napvilágra nem kerül.
A kincskeresés sikeres volt!

A négy csoport dobozaiban négy-négy ásvány van elrejtve. Lehetőleg legyen 
benne csoportonként 1-1 eltérő ásvány is.

1.2. Sávos ásvány a sós posványban

Ki tudjuk mondani ezt a nyelvtörőt? (Próbálkozzunk közösen!) Aki a legügyesebb, meg-
próbálhatja egyedül is.
Sovány sármány sávos ásványt ás a sás közt a sós posványban.

A következő feladatunk ennél sokkal egyszerűbb lesz. A nyelvtörő sávos ásványról 
szólt, de az ásványok ezen kívül nagyon sokfélék lehetnek még, rendkívül változa-
tos színűek, formájúak, mintázatúak, kristályszerkezetűek, keménységűek, átlátszóak, 
opálosak stb.

Vegyük alaposan szemügyre az ásványainkat, tapogassuk meg, tenyerünkbe téve ér-
zékeljük a súlyukat!
Tegyük mindegyiket sorba a papírlapunkra, sorszámozzuk be, majd csoportosítsuk a 
megjelenésük, színük, formájuk, súlyuk stb. alapján!

• Keressünk olyan tulajdonságot, amiben mind a négy ásvány megegyezik!
• Keressünk olyan tulajdonságot, amiben három ásvány megegyezik!
• Keressünk olyan tulajdonságot, amiben két ásvány megegyezik!
• Keressünk olyan tulajdonságot, amiben mind a négy ásvány különbözik!

Mit akarunk elérni?
Az ásványok sokféle-
ségére való rácsodál-
koztatás, változatos 
hasznosításuk bemu-
tatása, nyersanyag-
ként, de a növényi és 
állati élet szükséges 
építőköveiként is.

Tevékenységek
Négy csoportban 
dolgozunk. Homokba 
rejtett ásványokat 
keresnek a gyerekek.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Csoportonként 1 do-
boz homokkal megtölt-
ve, 4 db apró (0,5–5 
cm) mérettartományú 
ásványdarab; folyami 
hordalék; papírtörlő; 
kézi nagyító, papírlap.

Tevékenységek
Bemelegítésül ásvá-
nyos nyelvtörő, majd 
az ásványok összeha-
sonlítása. 

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
4 db ásvány, papírlap, 
írószer 

Mellékletek
1.2 melléklet kinyom-
tatva 
1.2.1 melléklet 
kinyomtatva
(csoportonként 1 
példányban)

55
perc

10
perc

15
perc



Tevékenységek
Négy csoportban 
dolgozunk. Minden 
csoport kap egy 
félmaroknyi vegyes 
szemcseméretű folya-
mi hordalékot. Feladat: 
a laza törmelékes 
üledékes kőzetalkotók 
szétválogatása szem-
cseméret alapján.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Csoportonként vonal-
zó, milliméterpapír, kézi 
nagyító, folyami hor-
dalék tálkában; 1.3. 
melléklet kinyomtatva; 
internet; mobiltelefon 
vagy laptop

A megoldásokat írjuk fel az 1.2. melléklet táblázatába!

Tulajdonság 
amiben mind 
a négy ásvány 
megegyezik

Tulajdonság 
amiben három
ásvány megegyezik

Tulajdonság 
amiben két ásvány 
megegyezik

Tulajdonság 
amiben mind 
a négy ásvány 
megegyezik

Hányféle ásványt tudtunk megkülönböztetni?
A homokot valószínűleg kihagyják, ekkor egészítsük ki: Én látok itt még egyet, mivel a 
homok is ásvány!

Magyarázat
A nyelvtörőnél beszéljük meg, ha esetleg van ismeretlen fogalom (sármány, 
posvány). 
A feladat lényege, hogy rácsodálkoztassuk a gyerekeket az ásványok sokfé-

leségére, szépségére. Az ásványok meghatározása itt nem feladat ugyan, de néhány 
gyakori ásványról képeket mutat be az 1.2.1-es melléklet.

1.3. Hamupipőke bevetésen

Hamupipőke újabb bevetésen van. Gonosz mostohája ezúttal ömlesztett folyami hor-
dalékot adott neki, hogy válogassa szét. Segítsünk neki!
Minden csoport kap egy adag folyami hordalékot. Tisztázzuk, hogy ez a folyók által 
szállított hordalékanyag.

Válogassuk ki először a kavicsokat, tegyük ezeket a papírra!
A tanár nem ad semmi további információt, a gyerekekre bízza a válogatást.
• Mit tekintettünk kavicsnak? (Ha nem mondják maguktól a gyerekek, akkor tisztáz-

zuk, hogy a kavics csupán mérete szerint különül el a többi hordaléktól.)
• Szemcseátmérője 2 mm-nél nagyobb. Ellenőrizzük a válogatásunkat vonalzó segít-

ségével! Javítsuk ki, ha nem jól válogattuk ki elsőre!

A laza törmelékes üledékes kőzetek szemcsemérete

Méret Fajta

20 cm-nél nagyobb tömb

2 mm – 20 cm kavics

1 mm – 2 mm durvaszemű homok

0,2 mm – 1 mm középszemű homok

0,02 mm – 0,2 mm finomszemű homok

15
perc



• Vizsgáljuk meg közelebbről is a kavicsokat! Gyűjtsük össze szóban, mit tudunk meg-
állapítani: milyen az alakja, felszíne, tapintása!

• Mit gondoltok, miből keletkeznek a kavicsok? (Nagyobb kőzetdarabok törmelékda-
rabjai.)

• Mitől ilyen sima és gömbölyű a felszíne? (Élei a folyóvízi szállítás során lekopnak.)
• Miért van az, hogy ha pl. a Duna-parton sétálunk, sokféle kavicsot találunk? (Sokfé-

le helyről érkeznek, különféle kőzetű hegységekből. A kavicsot alkotó kavicsszemek
is általában nem egyfélék, többféle ásványból állnak.)

Szedjünk ki pár szemet a durva szemű homokból és a finomabb szemű homokból. 
Az építőanyagtelepen is így van, méret szerint külön tárolják a különféle kavicsokat, 
homokot stb.
• Milliméterpapírra szórva, kézi nagyító alatt olvassuk le, hogy milyen méret szerinti osz-

tályokat tudunk megkülönböztetni. Hasonlítsuk össze az 1.3. melléklet táblázatával!
• Ahogy tovább aprózódnak tehát a kavicsok, végül már a bennük levő ásványok is

feldarabolódnak, és az így keletkező apró szemcse a homok. A természetes homok
általában leginkább kvarc ásványból áll. Vannak még apróbb szemcseméretű ásvá-
nyok is, pl. az agyag is ilyen.

Kutassuk ki a világháló segítségével, hogy mekkorák a legnagyobb ásványok a világon!
Ajánlott honlapok:
• https://www.erdekesvilag.hu/kulonleges-es-gyonyoru-asvanyok/
• https://ng.24.hu/fold/2019/10/20/hogyan-keletkezett-a-vilag-legnagyobb-geodaja/
• http://www.geologyin.com/2015/10/the-worlds-largest-crystals.html

A csoportok mutassák be említés szintjén, hogy ki mit talált!

1.4. Müzlikőzet vagy kőzetmüzli?

Az ásványok a kőzetek építőkövei.
• A kőzetek felépítése hasonlít ehhez a müzliszelethez. Ahogy ebben elkülönülnek a

zab, csokoládé-, gyümölcsdarabok, úgy a kőzetek is egy vagy több ásványból állnak.

Vegyük példának ezt a kőzetdarabot, amiben sok-sok nagyméretű ásvány látható! 
• Nézzük meg nagyítóval, és próbáljuk meg szavakkal minél pontosabban megfogal-

mazni, hogy hányféle színében, alakjában, fényében stb. jellegzetesen elkülönülő
ásványt látunk benne! Próbáljuk meg úgy leírni szavakkal, hogy még az is el tudja
képzelni, aki sosem látott ilyet!

• Mérjük meg vonalzóval egy-egy ásvány szemcseméretét!

Most próbáljuk meg kirakni ennek a kőzetnek a hasonmását drazsékból! Az a lényeg, 
hogy arányosan szerepeljenek az egyes elegyrészeknek megfelelő színű drazsék.
• Ezt hívják a tudósok modellezésnek. Miben nem „tökéletes” (miben különbözik) a

mi modellünk? (Például elkülönülnek egymástól a drazsék.)

Magyarázat 
A müzliszeletet és drazsékat elfogyaszthatják.
Gránit, gabbro vagy más nagykristályos kőzet legyen, lehetőleg friss törés-
felülettel!

Törekedjünk arra, hogy pontosan, szemléletesen fogalmazzanak a gyerekek!

Mellékletek
1.3. melléklet: Hamu-
pipőke bevetésen
Ajánlott honlap 1: 
https://www.erde-
kesvilag.hu/kulonle-
ges-es-gyonyoru-as-
vanyok/
Ajánlott honlap 2. 
https://ng.24.hu/
fold/2019/10/20/
hogyan-keletke-
zett-a-vilag-legna-
gyobb-geodaja/
Ajánlott honlap 3.
http://www.geologyin.
com/2015/10/
the-worlds-lar-
gest-crystals.html

Tevékenységek
Négy csoportban dol-
gozunk. Kőzet szem-
léltetése müzlivel. 
Nagy kristályos kőzet 
vizsgálata nagyítóval, 
majd modellezése.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Csoportonként: 
müzliszelet; grá-
nit vagy más nagy 
kristályos kőzetdarab 
(pl. gabbro) lehetőleg 
friss törésfelülettel; 
kézi nagyító; íróesz-
köz; színes drazsé (pl. 
Dunakavics); csokire-
szelék, magok; papír.

15
perc
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Mit akarunk elérni?
Ismerjék meg a diákok, 
hogy mennyi minden-
hez hasznosulnak az 
ásványok és kőzetek!

Tevékenységek
Ásványok és hasz-
nosításuk, környe-
zetterhelő hatásuk 
megismerése kártyák 
párosításával.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
2.1. melléklet kinyom-
tatva, kivágva

Mellékletek
2.1. melléklet

Tevékenységek
Négy csoportban 
dolgozunk. Az ásvá-
nyok szépségére, a 
kristályszerkezetek 
különlegességére való 
rácsodálkoztatás. 
Információkeresés 
interneten. Megfi-
gyelés és rendsze-
rezés képességének 
fejlesztése. Ásványok 
megfigyelése, majd 
lefestése.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
nagy ív papír; festék, 
ecset, ecsetmosó, 
törlőrongy; 2.1 mellék-
let és 1.2.1 melléklet 
kivetítve; internet

Mellékletek
Ásványgyűjtemények 
https://www.erde-
kesvilag.hu/kulonle-
ges-es-gyonyoru-as-
vanyok/
2.2.melléklet: Képrejt-
vény
2.2.1. melléklet: Ás-
ványfestés

2. Mi mindenre használjuk?
A diákok megismerkednek az ásványok és kőzetek sokrétű felhasználásával.

2.1. Mindennapi ásványaink

Az ásványokat és kőzeteket rengetegféleképpen hasznosítjuk. Párosítsátok a kártyá-
kat (2.1. melléklet), hogy miből mit gyártanak! Egy ásványnak több párja is lehet.

A feladat után Shakespeare nyomán beszélgessünk a gyerekekkel!
Miért írta vajon Shakespeare, a híres angol költő a következőt? 

„A természet varázsát ontja bőven:
A fűben, a virágban és a kőben.
Ó nincs a földön oly silány anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad;
De nincs oly jó, melyben ne volna vész,
Ha balga módra véle visszaélsz.” 

William Shakespeare, Rómeó és Júlia

Megbeszélés: Beszéljük meg a gyerekekkel a bányászat és a felhasználás árnyoldalait 
is, az emberi hatásokat!

2.2. Megszépítik az életünket

Összegyűjtöttük az ásványok és a kőzetek hasznait, de egy fontos dologról nem esett 
szó..Mi lehet az? 
Gyönyörködtetnek bennünket, megszépítik a mi földi otthonunkat. Ez is fontos ám!

Vannak, akik annyira rajonganak az ásványokért, hogy komoly gyűjteményeket hoznak 
létre. 
Nézzetek utána az interneten híres ásványgyűjteményeknek!
Pl. https://www.erdekesvilag.hu/kulonleges-es-gyonyoru-asvanyok/
Beszéljük meg! Ki talált magyarországi gyűjteményt? Talált-e valamelyik csoport kül-
földi gyűjteményt? Hol található? Emeljetek ki egy dolgot, ami a legjobban tetszett!

Gondoltátok volna, hogy van olyan állat is, ami ásványokat gyűjt? Melyik lehet az? 
2.2. melléklet: Képrejtvény. (Megfejtés: tegzes)

90
perc

15
perc

40
perc
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Nézzük meg a „gyűjteményét” is! (2.2. mellékletben)
A tegzeslegyek is gyűjtenek ásványokat. Apró, barnás-szürke hártyás szárnyú rovarok, 
a lepkék közeli rokonai, általában víz közelében élnek. Potrohuk mirigyeiből vála-
dékot bocsátanak ki, ami a vízben megszilárdul, ehhez aztán apró ásványszemcsék, 
csigaházak, kagylóhéjak, szerves lebegő anyagok tapadnak, ebből egy kb. 1-1,5 cm-es 
csövet (tegezt) képeznek. Azokat az ásványokat találjuk a tegezen, amelyek az élőhe-
lyére jellemzők.

Az ásványok szépsége a művészeket is megihleti!

Nézzük meg közösen egy kortárs fes-
tő, Kertész Attila képét (2.2.1. mellék-
let), akiről a műkritikusok ezt írták: 
„Festményeinek inspirációs forrásai 
az ásványok, amelyek egyszerre hor-
dozzák magukban a múlt geológiai 
hatásait, a fényt magukba zárva pe-
dig különleges energiát sugároznak, 
ami által spirituális többletjelentés-
sel is bírnak.”

Örökítsünk meg mi is egy ásványt, 
ami valamiért megragadta a fantá-
ziánkat! Dolgozzunk csoportokban 
egy-egy alkotáson közösen!

Beszéljük meg a gyerekek-
kel, ha van ismeretlen foga-
lom (te  gez; kortárs; inspirá-
ció; spi rituális)



Tevékenységek
Csoportokban dolgo-
zunk. 
A testünket felépítő 
ásványokról megné-
zünk egy filmrészletet, 
majd ehhez kapcsoló-
dó rejtvényt fejtünk. 
Végül egy mesét hall-
gatunk meg: Benedek 
Elek: A só

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Ehetőek-e az ásvá-
nyok? https://www.
youtube.com/wat-
ch?v=-DSzlxeNCBk 
1:20-tól 1:45-ig

Benedek Elek: A só: 
https://www.youtube.
com/watch?v=_cFA-
XwZg0K4 

Mellékletek
2.3.1. Keresztrejt-
vény, csoportonként 
egy példány kinyom-
tatva
2.3.2. Szobor-játék

2.3. Ehetőek-e az ásványok?

2.3.1 A müzliszeletet megehettük, de ehetőek-e vajon igaziból is az ásványok? Választ 
kapunk a filmrészletből.
A filmet lehalkítva nézzük meg, élőszóval fordítsuk: Az emberi test testtömegének 
4%-át ásványok alkotják. A legfontosabbak közülük pl. a foszfor- és kalciumtartalmú 
ásványok, a csontok és fogak szilárdságát főleg ezek biztosítják. A vas a vér fontos 
építőeleme. A nátrium és kálium a só-víz háztartás egyensúlyában, az idegrendszer 
egészségében játszik szerepet. A réz, cink és a jód az anyagcsere-folyamatok megfe-
lelő működéséhez kellenek.

Az emberi testben több, mint 40-féle ásvány alkotóelemei találhatók. Hol találhatók 
az emberben ezek az ásványok, és hogy kerülnek oda?
Oldjuk meg a keresztrejtvényt (2.3.1. melléklet), amelyből fény derül az igazságra!

2.3.2 Szoborjáték 
Az ásványokat a növények a talajból nyerik ki. Nagyon szépen ír erről Jane Goodall 
biológus. (2.3.2. melléklet)
Három csoportban játsszuk el! A csoportok osszák föl maguk között a szerepeket. 
Minden csoport megkapja a maga szövegét. Feladat, hogy az egyes csoportok formáz-
zanak meg egy olyan szobrot a csoport tagjaiból, ami a szöveget hűen tükrözi. Miután 
elkészültek a szobrokkal, a mesélő olvassa fel az egész történetet.
Ehetőek-e tehát az ásványok? 
Van olyan kitüntetett szerepű ehető ásvány is, mint amilyen a só, ami megízesíti az 
életünket.
Alapvető fontosságú a só megfelelő mennyisége és aránya a szervezetben. Ha nem 
fogyasztunk elég sót, rosszul leszünk. Hiánya szédülést, görcsöket okoz. A túlzott só-
fogyasztás sem jó, magas vérnyomást okoz. 
„A só jó. De ha a só elveszti ízét, mivel ízesítik meg? Legyen bennetek só, és éljetek 
békében egymással.” – mondja a Biblia is. (Mk 9,50)

Egy híres mese is arról szól, hogy milyen fontos nekünk ez az ásvány. Hallgassuk meg!

Felhasznált és ajánlott források
• Geology.com honlap: https://geology.com/minerals/
• Szalay Mihály – Dr. Kiss Ferenc (2009): Környezeti Ásványtan. Nyíregyházi Főiskola

Környezettudományi Intézet, http://asvanytan.nyf.hu/book/export/html/2
• Weiszburg Tamás (szerk., 2011): Környezeti ásványtan, ELTE TTK, Budapest http://

etananyag.ttk.elte.hu/FiLeS/downloads/EJ-Weiszburg_Toth_Korny_asv.pdf
• Ásványok és az ember: http://www.geology.uni-miskolc.hu/documents/SzS-kor-

nyezeti-asvanytan/korny-asv05.pdf
• Magyar Természettudományi Múzeum Ásványgyűjteménye: http://www.nhmus.hu/

hu/gyujtemenyek/asvany-_es_kozettar/asvany-_es_ercteleptani_gyujtemeny
• Különleges és gyönyörű ásványok: https://www.erdekesvilag.hu/kulonle-

ges-es-gyonyoru-asvanyok/
• Hogyan keletkezett a világ legnagyobb geódája? https://ng.24.hu/

fold/2019/10/20/hogyan-keletkezett-a-vilag-legnagyobb-geodaja/
• A világ legnagyobb kristályai: http://www.geologyin.com/2015/10/the-worlds-lar-

gest-crystals.html
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