
FARKASNÉ NAGY KRISZTINA

Hogyan kerül a víz 
a csapba?

90 PERCES TANÓRAI FELDOLGOZÁS
A víz minden élet alapja, így a víz körforgásának megér-
tése kiemelt feladat. A gyerekek megismerik a víz útját a
csapadékképződéstől egészen a poharukig. A vízszennye-

zés módjaival való találkozás, példák gyűjtése elősegíti a környezetért felelős maga-
tartás kialakítását.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT

1. Ess, eső, ess! 45 perc 
1.1. Ess, eső, ess! 10 perc
1.2. A víz körforgása 10 perc
1.3. Gyűjtsünk esőt! 25 perc

2. Hogyan kerül a víz a csapba? 45 perc 
2.1. Hogyan kerül a víz a csapba? 15 perc
2.2. Te milyen vizet iszol? 20 perc
2.3. Óvjuk az ivóvizet! 10 perc

Összesen: 90 perc

A csapadékmérő-készítés előkészítése (anyagok, eszközök 
beszerzése, mintadarab készítése). Különféle ásványvizes

palackok beszerzése. Megkérhetjük a gyerekeket is, hogy erre a foglalkozásra hozza-
nak magukkal üres műanyag palackot.
Rajzolás, gondolattérkép, közös ábra alkotásának előkészítése: rajzeszközök, gyurma-
ragasztó, írólap, csomagolópapír, stb.). Vers előkészítése.

Tantárgyi integráció
természettudomány, 
magyar nyelv és 
irodalom, biológia és 
egészségtan

Tantervi vonatkozás
Anyagok és tulajdon-
ságaik: A víz tulaj-
donságai, megjelenési 
formái, szerepe az 
élővilág és az ember 
életében, a takarékos 
vízhasználat szoká-
sának megalapozása, 
természetes és 
mesterséges anyagok 
tulajdonságai; 
Mérések, mértékegy-
ségek, mérőeszközök: 
az időjárási elemek 
mérése, mérési eljá-
rások, mérőeszközök 
használata;
Megfigyelés, kísérle-
tezés, tapasztalás: 
a csapadékképződés 
folyamata; 
Az emberi szervezet 
felépítése, működése, 
testi-lelki egészség:
egészségvédelem

Kulcsszavak
víz, ásványvíz, víz kör-
forgása, csapadék

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

megfigyelés 

leírás

összehason-
lítás

Mit készítsek elő?
rajz- és ábrakészítés 
eszközei, anyagai: rajz-
lapok, színes ceruzák 
és filctollak, csomago-
lópapír;
csapadékmérő ké-
szítésének eszközei, 
anyagai;
íróeszköz, füzet, gyur-
maragasztó, színes 
táblakréta.

14. 
foglalkozás

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek



Mit akarunk elérni?
A vers segítségével a 
gyerekek képzeljék el 
az esőt!
A gyerekek ismerjék 
meg a víz körforgását. 
Készítsenek a gyere-
kek egyszerű esőmé-
rőt!

Tevékenységek
vershallgatás, önálló 
rajz készítése, közös 
beszélgetés

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
rajzlap, színes ceruzák 
és filctollak

Mellékletek
1.1a: Weöres Sándor: 
Eső vers (videó)
1.1b: Weöres Sándor: 
Eső vers (szöveg)

Tevékenységek
közös ábrakészítés 
és beszélgetés a víz 
körforgásáról.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
csomagolópapír, színes 
filctollak, gyurmara-
gasztó

Mellékletek
1.2. A víz körforgása 
kép

FELADATOK LEÍRÁSA

1.Ess, eső, ess!
Ebben a részben az esővíz keletkezésével, a víz körforgásával foglalkozunk. a folyama-
tok megismerése után csapadékmérőt készítünk a gyerekekkel.

1.1 Ess, eső, ess!

A gyerekek Weöres Sándor: Eső című verse (1.1 melléklet) alapján önálló rajzot készíte-
nek az esőről. (Akár többször, a rajz készítése közben is felolvashatjuk a verset.)
Mutassátok be a rajzaitokat! (A pedagógus a jelentkezők közül választ!)

Beszélgessünk a gyerekekkel a versről és a rajzokról.
Ötletek a közös beszélgetéshez:
• Milyen színeket használtál a rajzodban, és miért?
• A vers melyik elemét jelenítetted meg?
• Melyik rész maradt meg benned legjobban a versből?
• Mit jelent a vers vége, hogyan képzeled el, hogy „visszaszívják az egek”?
• Mi történik az esővel, esőcseppel a versben?

1.2 A víz körforgása

Beszélgessünk a gyerekekkel a víz körforgásáról! 
A versből kiindulva néhány rávezető kérdéssel beszéljük át a körforgás lépéseit és 
állomásait!
Ezután minden gyerek elkészíti a saját füzetébe a víz körforgásának ábráját. Akiknek 
pedig van kedvük, azok tanári irányítás mellett, a tanári asztalra helyezett csomago-
lópapírra „nagyban” is elkészítik a víz körforgásának ábráját.

Ötletek a közös beszélgetéshez:
• Milyen utat tesz meg a víz? Hol kezdődik a víz körforgása?
• Milyen folyamatokra ismertünk rá Weöres Sándor verséből?

A víz körforgása: https://hu.pinterest.com/pin/346566133803504118/

45
perc

10
perc

10
perc

https://egyszervolt.hu/vers/eso.html
https://egyszervolt.hu/vers/eso.html
http://wsc.blogger.hu/2013/10/16/weores-sandor-eso
http://wsc.blogger.hu/2013/10/16/weores-sandor-eso
https://hu.pinterest.com/pin/346566133803504118/


1.3 Gyűjtsünk esőt!

Készítsük el az 1.3 mellékletben leírtak szerint az esőmérőket 3-4 fős csoportokban!

A csapadékmérők elkészítése után beszéljük meg a gyerekekkel, hova helyezzük ki az 
esőmérőket!
Az esőmérőket kihelyezzük az arra alkalmas helyre.
Végül beszéljük meg a megfigyelés szempontjait a következő egy hétre/hetekre!
• Mérjék meg a lehullott csapadék mennyiségét minden nap, és rögzítsék azt!
• A hét végén hasonlítsuk össze az eredményeket! Fogalmazzunk meg igaz állításokat

az elmúlt hét csapadékeloszlásával kapcsolatban!
• Ha lehetőség van több héten át (pl. egy hónapig) mérni a napi/heti csapadékmeny-

nyiséget, akkor a hosszabb időszak eredményeit is össze lehet hasonlítani.
• Ha más-más helyekre kerültek ki a csapadékmérők, akkor érdekes lehet a megfi-

gyelési időszak végén összehasonlítani a különböző helyre kihelyezett esőmérők
adatait. Vajon mi lehet az esetleges eltérések oka?

A műanyag palack nyakának levágásához felnőtt segítsége szükséges!
Az esőmérő beosztásának elkészítéséhez vízre és pontos mérőedényre van szükség. 
Célszerű lehet vizes kancsó, tálca, konyharuha bekészítése az óra előtt a tanterembe.

A gyerekek ebben az életkorban még nehezen készítik el a megfigyelések rögzítésére 
alkalmas táblázatot egyedül, így az óra része lehet, hogy segítünk nekik egy mintát 
készíteni a füzetükbe. (Ugyanez a 2.2. feladat esetében is érvényes.)

Tevékenységek
esőmérő készítése kis 
csoportokban

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
esőmérő készítésének 
leírása kinyomtatva 
minden csoportnak, 
műanyag palack, olló, 
színes ragasztósza-
lag, mérőedény, víz.

Mellékletek
1.3 Esőmérő készí-
tése

Vedd figyelembe!

25
perc



Mit akarunk elérni?
A gyerekek ismerjék 
meg, milyen folyama-
tokon megy keresztül 
a csapadékvíz, mielőtt 
fogyasztásra alkal-
mas lenne.
Vizek összehasonlí-
tása.
Érzékenyítés a víz 
megóvása iránt.

Tevékenységek
közös beszélgetés, 
ábraelemzés

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
folyamatábra, gyur-
maragasztó

Mellékletek
2.1 Az ivóvíz előállítá-
sának lépései

Tevékenységek
ivóvizek összehason-
lítása, közös beszél-
getés

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
különféle vizek (ismert 
ásványianyag-ösz-
szetétellel), füzet, 
íróeszköz

Az esőmérő készítése történhet egyénileg, páros munkában vagy 3-4 fős csoportok-
ban is.

2. Hogyan kerül a víz a csapba?
A foglalkozás második részében, a víz körforgását már megismerve a figyelmünket 
arra fordítjuk, hogy a lehullott csapadékvízből hogyan lesz emberi fogyasztásra alkal-
mas ivóvíz.

2.1. Hogyan kerül a víz a csapba? 

Beszéljük meg a gyerekekkel: 

• Mi történik a csapadékvízzel, míg a poharunkba kerül?
• Hogyan lehet a természetből kinyerni a vizet? Ki látott már kutat?
• Honnan származik az ivóvizünk?
• Folyamatábra elemzése az ivóvízkészítés lépéseiről. (2.1. melléklet)

2.2. Te milyen vizet iszol? 

Vizsgáljuk meg a különféle vizek összetételét! (javasolt időkeret: 10 perc)
Vizsgálódásra ajánlott ásványvizek: Theodora Kékkúti (magas sótartalom), Visegrádi 
ásványvíz (magas CA2+ tartalom), Margitszigeti Kristályvíz (magas K+ tartalom), Balfi 
Ásványvíz (magas Mg2+ tartalom), Fonyódi Forrásvíz (forrásvíz!), NaturAqua (szulfáttar-
talmú víz)

• A gyerekek 3-4 fős csoportokban vizsgálják meg az általuk választott szempontok
(pl. szín, íz, összetétel a leírás alapján) szerint az egyes „vizek” összetételét.

• Megfigyelési szempontjaikat és eredményeiket rögzítsék a füzetükbe!
• Minden csoport fogalmazzon meg három olyan állítást, melyre a megfigyelésük

alapján jutottak. Minden csoport felolvassa az állításait!
• Beszéljük meg a gyerekekkel, hogyan döntötték el, hogy mely szempontokat vizs-

gálják meg! Mi okozott nehézséget a megfigyelés során?

Variáció

45
perc

15
perc

20
perc



2.3. Óvjuk az ivóvizet!

Készítsünk a táblára közös gondolattérképet a gyerekekkel a vízszennyezésről!
A gondolattérkép készítése közben beszélgessünk az alábbi témákról (ezek egy-egy 
főbb csomópontot is jelenthetnek a közös ábrán):
• Milyen vízszennyező anyagokat/módokat ismerünk?
• Milyen következményei vannak a vizek szennyez(őd)ésének?
• Mi is óvjuk a vizeket!? Mit tehetek én?

Felhasznált és ajánlott források
• John Farndom (2017): Időjárás: Fedezd fel a természetet, próbáld ki a tudásodat!

Kolibri Kiadó, Budapest 21. p.
• Csodálatos világunk – Találmányok (szerk. Ballér Judit, 1991). Juventus Kft., Buda-

pest. 38–39. p. (csatorna, szennyvíztisztítás)
• Brian Williams (1997): Tudomány és technika. Elektra Tudománytár. Elektra Kiadó-

ház, Budapest. 60–61. p. (csatornázási rendszer)
• Rainer Crummenerl (1999): A levegő és a víz. Mi micsoda 54. Tessloff Babilon,

Budapest. 24–25.p. (felhő, csapadékképződés); 27. p. (víztakarékosság); 32–33. p.
(szennyvíztisztítás)

• Steve Pollock – Peter Wingham (1992): Veszélyben a világunk: A víz. Magvető
Könyvkiadó, Budapest. 4–5. p. (víz a csapból); 12–13. p. (szennyvíz); 18–19. p. (vizek
védelme)

• Fővárosi Csatornázási Művek: Az éltető víz (tájékoztató kiadvány)

Tevékenységek
Közös gondolattérkép 
készítése a táblára, 
közös beszélgetés a 
vizek megóvásáról.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
tábla, színes kréta

10
perc


