
KISSNÉ LAÁR ESZTER

Mitől pezseg 
az ásványvíz?

90 PERCES TANÓRAI FELDOLGOZÁS
Mindenki ismeri a szénsavas és a szénsavmentes ásvány-
vizeket. Kinek az egyik ízlik jobban, kinek a másik.  
Az ásványvízben jól láthatóak a buborékok. Megvizsgáljuk, 

hogy van-e benne másféle anyag is, ami szabad szemmel nem látható. 

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT

1. Buborékok 45 perc 
1.1. Mi pezseghet? 25 perc
1.2. Miből van a buborék? 20 perc

2. Ásványok a vízben 45 perc 
2.1. Ásványvíz, gyógyvíz, hévíz 20 perc
2.2. Hol van az ásvány az ásványvízben? 10 perc
2.3. Minden ásványvíz pezseg? 15 perc

Összesen: 90 perc

A vizsgálatokhoz szükséges anyagok, eszközök előkészíté-
se. Interaktív tábla és internet szükséges a 2. órához.

FELADATOK LEÍRÁSA

1. Buborékok
Minden kisgyerek szeret buborékot fújni, vagy éppen összerezzen, mikor hirtelen na-
gyot pukkan a pezsgősüveg, esetleg kifut a buborékos víz a palackból. De mi is az a 
buborék? Ezzel ismerkedünk meg közelebbről.

1.1 Mi pezseghet?

1.1.1. Az óra első részében párban dolgoznak a gyerekek.
Mondjatok ötleteket, mi pezseghet!
Készítsetek a füzetbe gondolattérképet, címe: Mi pezseghet?

Tantárgyi integráció
természettudomány, 
fizika, 

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

Kulcsszavak
buborék, pezsgés, 
ásványvíz, ásványok, 
szénsavas és szén-
savmentes ásványvíz

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

megfigyelés 

leírás

összehason-
lítás

Mit készítsek elő?
füzet, íróeszköz, 
laptop, projektor 
vagy interakítv tábla, 
ásványvizek, tálca, 
papírtörlő, kiskanál, 
főzőpohár, pohár, 
borszeszégő, gyúj-
tópálca, pezsgőtab-
letta, mécses, gyufa, 
kémcső, kémcsőfogó, 
desztillált víz

Mit akarunk elérni?
A buborékokról és a 
pezsgésről szól ez az 
óra.

Tevékenységek
közös megbeszélés, 
gondolattérkép készí-
tése, 

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
papír, íróeszköz

12. 
foglalkozás

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

45
perc

25
perc



Tevékenységek
az aktuális részfela-
dat mind pontosabb 
tevékenységének 
megnevezése.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
főzőpohár, pohár, 
borszeszégő, gyújtó-
pálca, pezsgőtabletta, 
mécses, gyufa

1.1.2. Magyarázzuk meg párokban a kifejezéseket! Miben hasonlítanak, miben külön-
böznek ezek a pezsgések?
Pezseg…
• a pezsgő
• az élet
• valakinek a vére
• a pezsgőtabletta
• az ásványvíz
• az élesztő

Végül összegezzük a párok magyarázatait!

1.2 Miből van a buborék?

Két kísérletet végez el a tanár. A gyerekek megfigyelik mindkét kísérletet, majd párok-
ban keresik a látott jelenség okait.
Feladatötletek a pároknak:
• Fogalmazd meg, mit láttál a kísérletben!
• Mit gondolsz, mi az oka a változásoknak?
• Milyen magyarázatot tudtok rá adni?
• Figyeld meg/Hasonlítsd össze melyik esetben aludt ki hamarabb a láng!
• Mennyi ideig ég a láng (az első illetve) a második kísérletben?
• Mérjük meg stopperrel is, hogy mennyi ideig tartott az égés!

1. kísérlet: Egy pohárba pezsgőtablettát dobok, majd égő gyújtópálcát tartok fölé. A
láng kialszik.

2. kísérlet: Egy mécsest gyújtok meg, majd letakarom egy pohárral. A láng kialszik.
(Magyarázat: mert szén-dioxid keletkezik.)

A magyarázatot csak akkor mondjuk el, ha minden ötletüket megbeszéltük közösen.

A jelenségek magyarázata mindkét esetben: a szén-dioxid keletkezése.
De a gyerekek nem biztos, hogy egyből erre a következtetésre jutnak. Segít-
sük őket abban, hogy végig tudják gondolni a folyamatot.

pl. az a magyarázat, hogy „mert nincs ott oxigén, ami kellene az égéshez”. De miért 
nincs? Hova lett? MI lett vele?

20
perc



2. Ásványok a vízben
A diákok a foglalkozás második órájában megismerkednek az ásványvizek fajtáival és 
„megkeresik” az ásványokat a vízben.

2.1. Ásványvíz 

Nézzétek meg az ásványvízről szóló kisfilmet!(7perc 22mp-ig)
Beszélgessünk közösen az alábbi kérdések mentén!
• Miért nincs a természetben (kémiailag) tiszta víz?
• Igaz-e, hogy a víz jó oldószer?
• Tudtok-e olyan anyagot mondani, amit mégsem old a víz? (pl. étolaj)
• Mitől nevezzük ásványvíznek az ásványvizet?
• Igaz-e, hogy az ásványvizekben vannak oldott anyagok?
• Hogyan kerül a szénsav az ásványvízbe?
• Milyen oldott anyagok vannak/lehetnek az ásványvizekben?
• Mi a különbség az ásványvíz és a szódavíz között?
• Mennyi ásványvizet szabad meginni naponta?
• Veszélyes lehet a PET az egészségünkre?
• Újra lehet hasznosítani a PET palackokat?

2.2. Hol van az ásvány az ásványvízben?

Két kísérletet végez el a tanár.
1. kísérlet: Egy kémcsőbe kb. 1 cm3 desztillált vizet öntök és elforralom. A kémcsőben

nem marad semmi.
2. kísérlet: Egy kémcsőbe kb. 1 cm3 magas ásványianyag tartalmú vizet (pl.  Balfi vizet)

öntök és elforralom. A kémcsőben jól látható a “vízkő” - a víz ásványi anyag tartalma.

Magyarázat 
A desztillált víz “tiszta víz” (csak vízmolekulák vannak benne). A többi víz (pl. 
a csapvíz) tartalmaz különböző - szabad szemmel általában nem látható - ol-
dott anyagokat. Az ásványvizek különösen sok oldott anyagot tartalmaznak.

2.3. Minden ásványvíz pezseg?

Természetes szénsavas és szénsavmentes ásványvizet hasonlítunk össze csoport-
munkában:
A (mentes) Mizse ásványvíz a legalacsonyabb CO2-tartalmú ásványvizünk. Ezt hason-
lítjuk össze valamelyik szénsavas ásványvízzel (pl. Kossuth forrás vize). 

Gyerekek, figyeljétek meg, mi történik a vizsgálatokban és rajzoljátok le a füzetbe!

1. Öntsetek 1dl-t a két vízből egy-egy pohárba, s figyeljétek meg, mennyire buborékol!
Azt is figyeljétek meg, hogy hol keletkeznek a buborékok!

2. Mindkét pohárba tegyetek egy kiskanalat! Figyeljétek meg, hogy hol keletkeznek a
buborékok

Mit akarunk elérni?
Az ásványvízben jól 
láthatóak a buborékok. 
Ezen az órán megvizs-
gáljuk, hogy van-e ben-
ne másféle anyag is, 
ami szabad szemmel 
nem látható.

Tevékenységek
filmnézés, közös meg-
beszélés

Mellékletek
Ásványvíz kisfilm
2.1 melléklet: Kér-
dések az Ásványvíz, 
gyógyvíz, termálvíz 
kisfilmhez

Tevékenységek
ásványvizek vizsgála-
ta, közös megfigyelés 
és megbeszélés.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
kémcső, kémcsőfogó, 
borszeszégő, gyufa, 
desztillált víz, Balfi víz

Mit akarunk elérni?
Vannak szénsavas 
és szénsavmentes 
ásványvizek, ezeket 
hasonlítjuk össze.

Tevékenységek
ásványvizek vizsgála-
ta, közös megbeszélés

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
csoportonként tálcán 
két főzőpohár, két 
kiskanál, szénsav-
mentes és szénsavas 
ásványvíz

45
perc

20
perc

10
perc

15
perc

https://www.youtube.com/watch?v=_6ueeTz6KQI


Válasz: a bele állított kiskanál felületén – mindig valamilyen felületen és onnan lesza-
kadva indulnak el a víz felszíne felé!

Végül beszéljük meg közösen a megfigyelések eredményét!

Ha több időnk van a vizsgálatok elvégzésére, az alábbi vizsgálatokat is elvégezhetjük:
1.) Nagy lábasban lévő meleg (nem forró) vízbe állítjuk a két poharat, s megint figyel-

jük a buborék-képződést!
Amit várunk: Erőteljesebb a buborékolás. Kicsit még a Mizse is buborékolhat. Me-
legítésre minden folyamat gyorsul.

2.) Újra vizet öntünk a két pohárba, s kevés ecetet csöpögtetünk mindkettőbe!
Amit várunk: Heves pezsgés jelzi, hogy sok CO2 szabadul fel, még a „mentesből” is 
valamennyire. Az ecet mint erősebb sav hatására a vízben lévő szénsavmolekulák 
elbomlanak vízre és szén-dioxidra. Az utóbbi pedig kipezseg a vízből.

Felhasznált és ajánlott források
• Ásványvizek: https://www.youtube.com/watch?v=x6Yz5uYM5Yk (7perc 22mp-ig)

Variáció

https://www.youtube.com/watch?v=x6Yz5uYM5Yk

