
KISSNÉ LAÁR ESZTER

Hogyan kerül a víz 
a csapba?

90 PERCES TANÓRAI FELDOLGOZÁS

Arra keressük a választ ezeken az órákon, hogy milyen a 
jó ivóvíz, valamint felhívjuk a gyerekek figyelmét az ivó-
vízfogyasztás fontosságára. Megismerkednek azokkal az

üzenetekkel, amelyeket a testük küld, ha kevés vizet fogyasztanak.
Kreatív feladaton keresztül ismerkednek meg a gyerekek azzal, hogyan kerül a víz a 
csapba.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT

1. Víz, víz, tiszta víz 50 perc 
1.1. Miért fontos az ivóvíz? 10 perc
1.2. Csoportalkotás szólásokkal 15 perc
1.3. Ivóvizek vizsgálata 20 perc
1.4. Milyen a jó ivóvíz? 5 perc

2. Hogyan kerül a víz a csapba? 40 perc 
2.1. Ez érdekes! 20 perc
2.2. Legek 20 perc

Összesen: 90 perc

A foglalkozáshoz szükséges különféle vízminták (csapvíz, 
desztillált víz, ásványvíz) beszerzése, előkészítése. A kém-

csövek, tálca, papírtörlő előkészítése a vizsgálódáshoz.

Tantárgyi integráció
természettudomány, 
biológia- és egészség-
tan, rajz és vizuális 
kultúra, magyar nyelv 
és irodalom 

Tantervi vonatkozás
Anyagok és tulajdon-
ságaik: A víz tulaj-
donságai, megjelenési 
formái, szerepe az 
élővilág és az ember 
életében. 
Mérések, mértékegy-
ségek, mérőeszközök: 
mérési eljárások, 
mérőeszközök hasz-
nálata.

Kulcsszavak
víz, ivóvíz, csapvíz, 
ásványvíz, víztorony

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

megfigyelés 

leírás

összehason-
lítás

Mit készítsek elő?
papír, íróeszköz, pro-
jektor, laptop, internet 
(interaktív tábla), 
táblakréta, különféle 
vízminták a vizsgáló-
dáshoz, kémcsövek, 
tálca, papírtörlő, kicsi 
műanyag poharak, 
csomagolópapír, 
színes filctollak, olló, 
ragasztó,
mellékletek kinyom-
tatva

13. 
foglalkozás

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek



Mit akarunk elérni?
Tudatosuljon a gyere-
kekben, hogy fontos 
az ivóvíz fogyasztása. 
Megbeszéljük, hogy 
milyen a jó ivóvíz.

Tevékenységek
filmnézés és közös be-
szélgetés az ivóvízről

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
projektor, laptop, 
internet, papír, íróesz-
köz

Mellékletek
1.1 melléklet: Az 
ivóvízfogyasztás és 
folyadékbevitel

Tevékenységek
csoportalkotás, 
csoportmunka: szó-
lások/közmondások 
közös értelmezése

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
szóláskártyák kinyom-
tatva

Mellékletek
1.2 melléklet: Szólások 
és mondások a vízről 
(csoportalkotáshoz)

FELADATOK LEÍRÁSA

1. Víz, víz, tiszta víz
1.1 Miért fontos az ivóvíz?

A foglalkozás elején pár kérdés erejéig gyűjtsük össze, mit tudnak a gyerekek az ivó-
vízről és a vízfogyasztásról!
Ajánlott kérdések:
• Mennyi vizet szoktatok inni egy nap?
• Milyen italokat isztok?
• Miért kell megfelelő mennyiségű innivalót inni egy nap?
• Ki szokott csapvizet inni? Hazánkban mindenütt lehet inni a csapvízből?

Nézzétek meg az ivóvízfogyasztásról és folyadékbevitelről szóló kisfilmet (1.1 mellék-
let)! Beszélgessünk közösen az alábbi témákról!
• Szavazzunk! Fogyasztható-e Magyarországon a csapvíz? IGEN/NEM
• Tippeljünk! Mennyi vizet kell inni egy nap?
Az alábbi kérdésekre válaszoljatok a füzetbe írásban!
• Miért fontos a folyadékbevitel? Miért fontos elegendő vizet inni?
• Milyen káros hatásai lehetnek a cukrozott üdítők, szörpök fogyasztásának?
• Mikor kell a szokásosnál több vizet inni?

1.2 Csoportalkotás szólásokkal

Húzzatok 1-1 vízzel kapcsolatos szólást tartalmazó kártyát! 
(1.2. melléklet – javasolt, hogy a pedagógus előre válassza ki, mely szólásokat fogja 
használni a csoportalkotáshoz.) 
Az azonos kártyák tulajdonosai alkotnak egy csoportot (kb. 3-4 fő)!

Beszéljétek meg a csoportban, hogy mit jelent az általatok húzott szólás vagy köz-
mondás! A csoportok először minden segítség nélkül próbálják megfejteni a kapott 
szólás/közmondás jelentését!

Amikor a csoportok készen vannak, a tanár kivetíti a szólásokhoz tartozó jelentés-lis-
tát (csak a jelentéseket!)!
Most minden csoport megkeresi azt a jelentést/magyarázatot, ami szerinte a legin-
kább illik az elképzeléséhez.
Nézzük, kinek hogyan igazolódott be az elképzelése!
Minden csoport felolvassa a húzott szólást/közmondást. Elmondja az általuk megfo-
galmazott magyarázatot, majd azt, hogy a kivetített jelentések közül végül melyiket 
választották!

50
perc

10
perc

15
perc



1.3 Ivóvizek vizsgálata

Hasonlítsátok össze csoportmunkában, érzékszervi vizsgálattal a következő vizeket: 
csapvíz, felforralt víz, savanyúvíz (pl. Kossuth-forrás vize Balatonfüreden), keserűvíz 
(Hunyadi vagy Ferenc József)! 
A vizsgálat eredményét írjátok a feladatlapra! (1.3. melléklet)

Segítség a vízvizsgálathoz
Ízvizsgálat
Mindenki kap egy kis műanyag poharat (még jobb, ha újrahasznosított papír!)
A csoport minden tagja kóstolja meg a négyféle vizet. Egymás után töltsön mindenki 
a saját poharába!
Egymás poharából ne igyanak!

Színvizsgálat
Egy kémcsövet tölts meg majdnem színültig a vizsgált vízzel. Állítsd fehér lapra, s fe-
lülről nézve állapítsd meg a színét!*
* Így még a halvány színárnyalatok is látszanak, mert nagy rétegvastagságon keresz-
tül nézzük.

Az alábbi ábrán kösd össze a megfelelő színeket vonalakkal, s azokon egy-egy ponttal 
érzékeltesd, hogy melyik színárnyalat erősebb. Írd a pont mellé a vízminta számát!**
** Amilyen mértékben erősebb az egyik szín, olyan mértékben közelebb tesszük a vo-
nalon a pontot az adott szóhoz.

Szagvizsgálat
Legyezgetéssel nemigen fognak érezni semmiféle szagot; ahhoz sokkal erősebb sza-
gok kellenének. Ha úgy nem érzünk semmiféle szagot, akkor nyugodtan beleszagol-
hatunk az üvegbe (kémcsőbe). 
Az ivásra javasolt gyógyvíznek nem lehet olyan szaga, hogy az ártalmas legyen, ha – 
akár mélyen is – beleszagolunk.
A megnevezett gyógyvizeknek nagyon gyenge szaga van (hiszen nem kén-hidrogé-
nesek). Ilyenkor a szaganyag feldúsulása érdekében megoldás lehet az is, hogy egy 
szűrőbe tett vattacsomón többször egymás után átfolyatjuk a vizsgált vizet, majd ki-
vesszük a vattát, s azt szagoljuk meg.

Tevékenységek
csoportmunkában 
különféle ivóvizek 
vizsgálata

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
4 féle vízminta, 
kémcsövek, tálca, 
papírtörlő, műanyag 
poharak (pici is elég!)

Mellékletek
1.3 melléklet: Ivóvizek 
vizsgálata feladatlap

színtelen

barna sárga

zöld szürke

kék

20
perc



Tevékenységek
Az első rész összeg-
zése: csoportmunka, 
majd közös beszélge-
tés az ivóvízről.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
táblakréta

Mit akarunk elérni?
Ismerkedjenek meg a 
gyerekek azzal, hogyan 
kerül a természetben 
lévő víz számunkra is 
fogyasztható formá-
ban a csapba.

Tevékenységek
csoportmunka: 
szövegértés, plakát-
készítés

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
mellékletek kinyom-
tatva, csomagolópa-
pír, színes filctollak, 
olló, ragasztó

Melléklet
2.1 a–c. melléklet: 
Csoportfeladatok

Tevékenységek
csoportmunka: pla-
kátok bemutatása és 
értékelése

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
post-it, színes filc-
tollak

1.4 Milyen a jó ivóvíz?

Minden csoport mondjon legalább 2 ötletet és írja fel a táblára! Szavazzon az osztály, 
hogy mi a legfontosabb, 2. legfontosabb stb. a felírt szempontok közül!

2. Hogyan kerül a víz a csapba?
A diákok a foglalkozás második órájában a csoportok számára kiosztott rövid szöve-
gek, a plakátkészítés és a többi plakát megtekintése által kapnak választ a kérdésre. 

2.1. Ez érdekes!

A diákok a már kialakított csoportokban dolgoznak. 
Minden csoport kap egy-egy csoportfeladatot (2.1a–c mellékletek), melyen a vízzel 
kapcsolatos különböző folyamatokat látnak (ábra + szöveges leírás)
A csoportok olvassák el a rövid szöveget, majd értelmezzék a hozzá kapcsolódó képet!

Csoportfeladat
Készítsetek plakátot a kapott kép és szöveg alapján! 
Legyen a legérdekesebb, legszebb, legszínesebb plakátotok az osztályban a vízzel 
kapcsolatban! 

2.2 Legek

Minden csoport mutassa be az elkészült plakátot! Ezután sorsolásos alapon minden 
csoport egy másik csoport plakátját viszi az asztalához.
Értékeljétek és keressetek minél több pozitívumot a másik csoport munkájában!
A véleményeteket írjátok a színes post-it-re és ragasszátok fel a plakátra!
• mi tetszik a legjobban a plakáton?
• melyik a legérdekesebb része a plakátnak?

Az elkészült plakátokat felhasználhatjuk a Víz Világnapján a faliújság elkészítésére.

Felhasznált és ajánlott források
• Ivóvízfogyasztás és folyadékbevitel: https://www.youtube.com/watch?v=gL-

h5aD0C-34
• O. Nagy Gábor (2010): Magyar szólások és közmondások, Akkord Kiadó, Budapest.
• Víztorony: https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/tudomany/hogyan-mukodik-a-viztorony
• Hogyan jut el hozzánk az ivóvíz? https://www.vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/

tarsasagi-informaciok/a_vizrol/tudnivalok_kisiskolasoknak/hogyan_jut_el__hoz-
zank_az_ivoviz

• Hogyan lesz a vízből ivóvíz? https://www.vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/
tarsasagi-informaciok/a_vizrol/tudnivalok_kisiskolasoknak/hogyan_jut_el__hoz-
zank_az_ivoviz

Variáció

5
perc

40
perc

20
perc

20
perc


