
SÁPI MÁRIA

Mitől pezseg 
az ásványvíz?

90 PERCES TANÓRAI FELDOLGOZÁS
Ebben a foglalkozásban két célunk van: saját tapasztala-
tok segítségével tudjunk meg többet a szénsavas vizek és 
a szódavíz tulajdonságairól, emlékezzünk meg a magyar 

vonatkozásokról. Egyszerű tanulói vizsgálódások csoportmunkában és tudománytör-
téneti elemek feldolgozása kapott itt helyet.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT

1. A borvíz legendája 45 perc 
1.1. A legenda 5 perc
1.2. Szókereső 10 perc
1.3. Mert a szódavíz nem ásványvíz… 20 perc
1.4. Megfigyelések bemutatása 10 perc

2. Hungarikumok nyomában 45 perc 
2.1. Szódavízgyártás szerencsekerékkel 15 perc
2.2. Időutazás 15 perc
2.3. Csoportmunkák bemutatása 15 perc

Összesen: 90 perc

A termet rendezzük be a csoportmunkához! 
Az eszközöket készítsük ki, szerezzük be a különféle vize-

ket, nyomtassuk ki a táblázatokat, ellenőrizzük a netet! 
A tabletekre rakjuk fel a feladatok eléréseit!

Tantárgyi integráció
történelem,
hon- és népismeret,
földrajz

Tantervi vonatkozás
Anyagok tulajdonsá-
gai.
Térképészeti alapis-
meretek.

Kulcsszavak
borvíz, borkút
Székelyföld, legenda
ásványvíz
szódavíz
vizsgálódás
összehasonlítás
fröccs
Jedlik Ányos

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

megfigyelés 

leírás

összehason-
lítás

Mit készítsek elő?
tabletek
lapok, íróeszközök,
kinyomtatott mellék-
letek
szénsavas és mentes 
ásványvizek, csapvíz, 
szódavíz
műanyag poharak 
(4 + 3 x 2 dl és 8 x 
0,5 dl, vagy a csoport-
létszám függvényé-
ben)
2 db vékony üvegpohár 
(borospohár), céklalé, 
univerzális indikátor-
papír,
babszemek vagy apró 
kavicsok

11. 
foglalkozás

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek



Mit akarunk elérni?
Egy erdélyi legendán 
keresztül a gyerekek 
ráhangolódnak a té-
mára, majd egyszerű 
vizsgálatokat végez-
nek különböző vizekkel.
Önálló megfigyelések 
és kísérletek segít-
ségével a gyermekek 
saját tapasztaláso-
kon keresztül ismerjék 
meg a szénsavas víz 
tulajdonságait.

Tevékenységek
közös történethall-
gatás

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
számítógép, internet, 
hangszórók

Mellékletek
1.1: Képek csopor-
talakításhoz
1.1.a: A borvíz legen-
dája

Tevékenységek
páros szókereső játék

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
csoportonként 2-2 
tablet internet-hoz-
záféréssel

Mellékletek
1.2.: Szókereső

Tevékenységek
csoportmunka, megfi-
gyelések,
tapasztalatok 
rögzítése a különböző 
vízfajtákról.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
tálca, 4-5 féle különfé-
le ásványvíz, műanyag 
poharak, alkoholos filc, 
univerzális indikátor, 
lila káposzta leve, 
borospohár, 2-2 
babszem illetve kavics, 
pezsgőtabletta

FELADATOK LEÍRÁSA

1. A borvíz legendája
Csoportokat alakítunk ki: az 1.1. mellékletben szereplő képeket összevágjuk annyi da-
rabra, ahányan az osztályban vannak. Megkérjük őket, válasszanak egy darabot és 
keressék meg a társaikat. Ezután foglalják el a helyüket. Ezekben a csoportokban dol-
goznak a továbbiakban.

1.1 A borvíz legendája

Hallgassátok meg a történetet!

A gyerekekkel meghallgatjuk A borvíz legendája - történetet.

1.2 Szókereső párban

A csoportok a történethez kapcsolódva szókereső játékot játszanak! (1.2. melléklet)

Minden csoporthoz 2-2 tabletet (vagy nyomtatott szókeresőt) adunk.
Kapcsoljátok be a tableteket, és kattintsatok a Szókereső ikonjára! 
Keressétek meg a történethez kapcsolódó 6 szót! 5 percetek van rá. 
A kurzort a megtalált szó betűin végighúzva tudjátok elküldeni a megoldást.

1.3 „Mert a szódavíz nem ásványvíz,  
ezt jegyezzük meg jól.” (Márai Sándor)

A különböző vízfajták fizikai tulajdonságaival ismerkedünk megfigyelések és egyszerű 
tanulói vizsgálatok során. A már kialakított csoportokban dolgozunk. 

 Csoportok feladatai (1.3. melléklet)
Tálcákra 4-5 féle vizet – szénsavas és mentes ásványvíz, csapvíz, szóda, forrásvíz, nyer-
svíz fúrt kútból – készítünk ki számozott műanyag pohárban. 
Ügyeljünk arra, hogy a poharak számozása logikus legyen! 

A. Érzékelők csoportja
Vizsgáljátok a pohárban levő vizek érzékszervvel megállapítható tulajdonságait! Tölt-
sétek ki a táblázatot! (1.3.A. melléklet)

45
perc

5
perc

10
perc

20
perc

https://wordwall.net/play/8365/982/591
http://www.legendarium.ro/a-borviz-mondaja


Tálcán: 4 számozott féldecis pohárban vizek (szódavíz, csapvíz, szénsavas ásványvíz, 
szénsavmentes ásványvíz)

B. Kémlelők csoportja
A folyadékokat jellemezhetjük kémhatásuk alapján. Megkülönböztetünk savas és lú-
gos kémhatást. Ennek megállapításához univerzális indikátorpapírt használunk. Ha a
folyadékba mártott papír narancsos vagy vörös színre változik, akkor savas oldattal
van dolgunk. Ha a papír színe zöldre vagy kékre változik, akkor lúgos közeg van a
pohárban. A doboz színskáláját kell használni. Természetes alapú indikátorokkal is
dolgozhatunk. Ilyen például a lila káposzta leve. Az 1.3.B. mellékletben megtalálható
az ide tartozó színskála is!.
• Hasonlítsátok össze a különféle vizek kémhatását!
• Mindkét indikátort használjátok!
• Töltsétek ki a megfigyelési táblázatot! (1.3.B. melléklet)

Tálcán: az A csoporttal megegyezően számozott poharakban ugyanazok a vízfajták, 
univerzális indikátor, lila káposzta leve.

C. Buborékszámlálók csoportja
Töltsetek egy-egy üvegpohárba szénsavas ásványvizet és szódavizet!
• Figyeljétek a buborékokat!
• Rajzoljátok le, mit láttok!
• Helyezzetek egy babszemet/kavicsot a vízbe! Mit tapasztaltok?

Tálcán: borospohár, friss szódavíz, ásványvíz, műanyag poharak, 2-2 babszem, illetve 
kavics

D. Vulkán csoport
• Töltsétek félig a különböző vizekkel a 4 poharat!
• Dobjatok bele egy-egy negyed pezsgőtablettát!
• Figyeljétek, mi történik!
• Rajzoljatok!

Tálcán: a 4 féle víz, 4 x 2dl-es műanyagpohár, kb. azonos méretű pezsgőtabletta-da-
rabok

1.4 Megfigyelések bemutatása

A csoportok szóvivői bemutatják a csoportok munkáit. 

A borvizek természetes szénsavas források vizei, nevüket a fröccsre emlé-
keztető savanyú ízükről kapták. Erdélyben a mai napig hagyománya van a 
fogyasztásuknak. Számos borvízforrást találhatunk ott. Mindnek más ízű és 

hatású a vize. A népi gyógyászatban kúraszerű fogyasztását és a fürdőzést gyógyítás-
ra használják.
A szókeresőben található szavak: varázsló, Székelyföld, ördögök, Jóisten, tündér, bor-
víz. Az ezekkel a szavakkal alkotott mondatok megelevenítik a hallott történetet és 
egyben segítenek megjegyezni azt.
A szókereső linkjét helyezzük el a tabletek asztalán vagy az informatikaórán használt 
közös tárhelyen.

Mellékletek
1.3. Csoportokfel-
adatok
1.3.A.: Érzékelők meg-
figyelési táblázat
1.3.B.: Kémlelők meg-
figyelési táblázat és 
színskála

Tevékenységek
előadás
beszélgetés

10
perc



Mit akarunk elérni?
A szóda és a fröccs 
készítésének törté-
netét ismerik meg a 
gyermekek. Magyar-
országi borkutak 
nyomában kutatnak.

Tevékenységek
Rövidfilm megtekintése 
közösen a szódagyár-
tásról. Szerencsekerék 
– játék.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
számítógép internettel
projektor, hangfal

Mellékletek
2.1. Szódagyártás
2.1a Szódagyártás 
szerencsekerék

Tevékenységek
csoportmunka

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
csoportfeladatok ki-
nyomtatva, íróeszközök 

A https://wordwall.net/community linken magunk is regisztrálhatunk, és elkészíthet-
jük a szavakkal a rejtvényt nyomtatható verzióban abban az esetben, ha nincs stabil 
netünk, vagy nem akarunk IKT-eszközt használni.
A csoportfeladatokról:
A Kémlelők csoportjánál a káposztalé savakban téglavörös, piros szín felé változik. 
Lúgokban lila, majd kék, zöld, sárga színre vált. Esetünkben piros színű a szódavízbe 
öntve, mivel az enyhén savas folyadék. Erős színváltozás nem várható. Fontos, hogy a 
folyadékokban legyen elég szénsav, tehát ne töltsük ki előre azokat! (Készítése: lilaká-
poszta-darabokat megfőzünk vízben. A darabokat a lében hűtjük ki, majd leszűrjük. 
Hűtőben tárolandó.)
A Buborékszámlálók azt látják az üvegpohárban, hogy a buborékok láncszerűen, 
ugyanazokról a pontokról indulnak a felszín felé (Ld. pezsgő a pohárban). A folyadék-
ba helyezett tárgyak feszínén egyre több buborék jelenik meg. Ennek magyarázata, 
hogy a szén-dioxid kiválása a felszín egyenetlenségein indul meg. A gázok sűrűsége 
kisebb, mint a folyadékoké, így a buborékok a felszín irányába mozognak. Ez a ma-
gyarázata a pezsgésnek.
A Vulkán csoportnál a szén-dioxid keletkezését gyorsítjuk. Amikor a pezsgőtabletta 
szétesik, a sok kis darabkán „robbanásszerűen” beindul a gázfejlődés: kifut a folyadék 
az edényből. A tálcának legyen egy kis pereme!

2. Hungarikumok nyomában
Az ásványvíz és a szódavíz nem azonos. Utóbbi és a fröccs hungarikum. A reformkori 
Magyarországhoz kötődik elkészítésük és nevük. 
A szódavíz gyártása máig is Jedlik Ányos eljárásán alapszik. 
A fröccs elnevezés Vörösmartytól ered 1842-ből. 
Ezen a foglalkozáson képzeletbeli időutazásra megyünk a gyerekekkel.

2.1. Szódagyártás szerencsekerékkel

 Nézzük meg együtt a következő rövidfilmet a szódagyártásról!

A rövidfilm megtekintése után egy-egy tanulót szólítunk a számítógéphez.
Elkezdődik a szerencsekerék-játék!
A linken jobb oldalon fent, felülről a második négyzetre kattintva érhető el a szeren-
csekerék. A tanuló pörget és mond egy mondatot. 
A kerék alatt a jobb oldali téglalapra kattintva ez a szó eltűnik a kerékből. Így követni 
tudjuk, hol járunk.

2.2. Időutazás

Ebben a feladatsorban a magyar vonatkozásokat fedezzük fel az internet segítségével. 
A már kialakított csoportokban dolgozunk.

45
perc

15
perc

15
perc

https://youtu.be/7HePcf2UTjM
https://wordwall.net/resource/8365982/borv%c3%adz-legend%c3%a1ja
https://wordwall.net/resource/8365982/borv%c3%adz-legend%c3%a1ja
https://wordwall.net/community


A.) Ki volt Jedlik Ányos?
• Olvassátok el a melléklet cikkét Jedlik Ányosról! (2.2a. melléklet)
• Készítsétek el Jedlik Ányos közösségi profilját!
• A profilban koncentráljatok életének fontos állomásaira!
• Használjátok a kikészített eszközöket!

B.) Szénsavas gyógyvizek Magyarországon
Magyarországon a viszonylag vékony földkéreg miatt sok helyen sokféle gyógyhatású 
vizet hoznak a felszínre. Gyakoriak a meleg vizű termálkutak és szénsavas hőforrások. 
Ha a településünk határában fúrnának, nagy valószínűséggel találnának ilyen vizet.
• Adjatok fantázianevet a település határában fúrt kútból származó gyógyvíznek!
• Tervezzétek meg településünk gyógyvizének palackcímkéjét!
• Használjátok a kikészített eszközöket!

C.) Hungarikum a fröccs is!
A XIX. század közepén született ez az elnevezés a német spritzer szóból. 
• Mit jelent ez a kifejezés?
• Készítsetek gondolattérképet a fröccs történetéről és fajtáiról!
• Használjátok a cikkben fellelhető információkat és a kikészített eszközöket!

D.) Borvizek Magyarországon 
A borvizek vagy savanyúvizek a magyar népi gyógyászatban fontos szerepet kaptak.
• Mikortól isznak borvizet Magyarországon?
• Kutassatok a neten!
• Jelöljétek a térképen a leghíresebb kutak helyét!
• Készítsetek idővonalat a hazai borvízkutak első említése alapján!

Mellékletek
2.2.: Csoportfeladatok
2.2a: Jedlik Ányos
2.2c: A fröccs
2.2d: Savanyúvíz

https://archivum.mtva.hu/stories/Delejes-ember-aki-megforgatta-a-vilagot
http://sokszinuvidek.hu/mozaik/hungarikum-lett-a-fr%C3%B6ccs-is-n%C3%A9zz%C3%BCk,-mit-tudunk-r%C3%B3la
https://foodandwine.hu/2016/06/03/savanyuvizek-borvizek-a-hazai-savanyuvizek-rovid-tortenete/
https://foodandwine.hu/2016/06/03/savanyuvizek-borvizek-a-hazai-savanyuvizek-rovid-tortenete/


Tevékenységek
Csoportok beszámolói

2.3. Megosztás

A csoportok szóvivői ismertetik a csoportok feladatait.

A higiénia miatt a vízmintákat egy nagyobb, számozott pohárba rakjuk vagy palackban 
maradjon! Minden gyermeknek legyen külön kóstoló pohara!
A szénsavas vizek legyenek frissek! Ne porciózzuk ki előre!
A második egységben a forráscikkek nyomtathatók a linkekről, ha nem tudunk vagy 
akarunk digitális eszközöket használni.
Térképet nyomtatni a következő linkről is tudsz: Nyomtatható térképek

A két foglalkozási egység sorrendje felcserélhető, vagy külön-külön is megvalósítható.
Az első részben a vizek vizsgálatánál igazodjunk a helyi lehetőségekhez! A lényeg: 
szóda és ásványvíz mindenképpen legyen közöttük, és ezekhez választhatjuk a csap-
vizet, otthoni fúrt kút vizét, vízműből nyers vizet! Ha nagyobb az osztálylétszám, több 
csoport ugyanazt a feladatot végezheti különböző vízfajtáknál. Így lehetőség van ezek 
összevetésére is.
Internet nélkül is jól megvalósíthatók a foglalkozások. Ilyenkor ki kell nyomtatni a 
feldolgozandó anyagokat, játékokat. Illetve a szerencsekerék is átvariálható némi kre-
ativitással. (Bár ehhez egy tanári gép elég internet-eléréssel.)

Felhasznált és ajánlott források
• A szikvíz készítése, film: https://youtu.be/7HePcf2UTjM
• nyomtatható Magyarország-térképek: https://coupedecheveuxfrun.blogspot.

com/2019/01/magyarorszag-terkep-nyomtathato-verzio.html?m=0
• Hungarikum lett a fröccs is! http://sokszinuvidek.hu/mozaik/hungari-

kum-lett-a-fr%C3%B6ccs-is-n%C3%A9zz%C3%BCk,-mit-tudunk-r%C3%B3la
• Savanyúvizek története: https://foodandwine.hu/2016/06/03/savanyuvizek-borvi-

zek-a-hazai-savanyuvizek-rovid-tortenete/
• Jedlik Ányos: https://archivum.mtva.hu/stories/Delejes-ember-aki-megforgat-

ta-a-vilagot
• Kémia tankönyv 9: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505050901_1__teljes.

pdf

Vedd figyelembe!

Variáció

15
perc

https://coupedecheveuxfrun.blogspot.com/2019/01/magyarorszag-terkep-nyomtathato-verzio.html?m=0
https://youtu.be/7HePcf2UTjM
https://coupedecheveuxfrun.blogspot.com/2019/01/magyarorszag-terkep-nyomtathato-verzio.html?m=0
https://coupedecheveuxfrun.blogspot.com/2019/01/magyarorszag-terkep-nyomtathato-verzio.html?m=0
http://sokszinuvidek.hu/mozaik/hungarikum-lett-a-fr%C3%B6ccs-is-n%C3%A9zz%C3%BCk,-mit-tudunk-r%C3%B3la
http://sokszinuvidek.hu/mozaik/hungarikum-lett-a-fr%C3%B6ccs-is-n%C3%A9zz%C3%BCk,-mit-tudunk-r%C3%B3la
https://foodandwine.hu/2016/06/03/savanyuvizek-borvizek-a-hazai-savanyuvizek-rovid-tortenete/
https://foodandwine.hu/2016/06/03/savanyuvizek-borvizek-a-hazai-savanyuvizek-rovid-tortenete/
https://archivum.mtva.hu/stories/Delejes-ember-aki-megforgatta-a-vilagot
https://archivum.mtva.hu/stories/Delejes-ember-aki-megforgatta-a-vilagot
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505050901_1__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505050901_1__teljes.pdf

