
Tantárgyi integráció
természettudomány, 
matematika, biológia 
és egészségtan 

Tantervi vonatkozás
Anyagok és tulajdon-
ságaik: a víz tulajdon-
ságai, megjelenési 
formái, szerepe az 
élővilág és az ember 
életében. A takarékos 
vízhasználat szokásá-
nak megalapozása.
Mérések, mértékegy-
ségek, mérőeszközök: 
mérési eljárások, 
mérőeszközök hasz-
nálata.

Kulcsszavak
víz, víztakarékosság, 
vízóra, Víz Világnapja

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

megfigyelés 

leírás

összehason-
lítás

Mit készítsek elő?
csomagolópapír, szí-
nes vastag filctollak, 
színes kréta, stoppe-
róra, mosdó dugóval, 
lavór vagy lábos, 
mérőedény, papír 
kéztörlő, tabletek/
okostelefonok, inter-
net, olló, ragasztó, 
rajzszeg, műanyag 
vagy papírpohár (5 db) 
vastag karton vagy 
falemez, széles szájú 
befőttesüveg, óra, 
mellékletek

FARKASNÉ NAGY KRISZTINA

Mennyi vizet használok 
egy nap?

ÖTLETTÁR A VÍZ VILÁGNAPJÁHOZ
TÉMANAP KÍNÁLAT

1993 óta minden év március 22-én tartják a Föld számos 
pontján a Víz Világnapját. Ehhez a nemzetközi kezdemé-
nyezéshez akár az egész iskola, akár egy-egy tanulócso-

port is csatlakozhat. A számos külső helyszínen megtartott program mellett a téma-
nap arra ad lehetőséget, hogy egy fontos kérdést körüljárva, iskolai keretek között 
beszéljünk arról: Mennyi vizet használok egy nap?

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT

1. Nyitány 15 perc 
2. Mire használunk vizet? 15 perc 
3. Mosó Masa mosodája 45 perc
4. Mennyi vizet használok egy nap? 35 perc
5. Készítsünk vízórát! 45 perc
6. Spóroljunk a vízzel! 25 perc
Összesen: 3*45 perc

A témanap megszervezése. (Pl. tanulócsoportok órarend-
jének és a témanapot tartó tanárok órarendjének átszer-

vezése.) A szükséges eszközök, mellékletek és anyagok előkészítése.

16. 
foglalkozás

Előkészületek

Miről szól ez 
a tanegység?



FELADATOK LEÍRÁSA

1. Nyitány
A témanapot Antoine de Saint Exupéry idézetével kezdjük:
„Se ízed nincs, se színed, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, 
anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy.”

Közösen beszélgessünk a gyerekekkel az idézetről!
Kérdések a közös beszélgetéshez:
• Mik azok a dolgok/feltételek, amelyek nélkül nem tudnánk élni/nem lenne élet?
• Milyen a víz? Soroljuk fel, milyen tulajdonságait ismerjük?
• Szerintetek miért kell kiemelt figyelmet fordítani a vízre? (Kapcsolódási pont a Víz

Világnapjával)

2. Mire használunk vizet?
A gyerekek 4-5 fős kiscsoportokban gondolattérképet készítenek csomagolópapírra, 
melynek központi kérdése:
 „Mire is használjuk a vizet?”

A csoportok egymás ötleteit kiegészítve, a táblára elkészítik az osztály közös gondo-
lattérképét a víz felhasználásáról.

3. Mosó Masa mosodája
Ebben a feladatban azt szeretnénk érzékeltetni a gyerekekkel, hogy azokhoz a min-
dennapi tevékenységekhez, mint pl. a kézmosás, vagy a fogmosás, milyen sok vizet 
használunk! 
Így talán jobban érzékelik azt, hogy milyen sok víz folyik ki a kezünk közül!

3.1. Az osztály párokban dolgozik

Minden pár kimegy a mosdóba, ahol először a pár egyik, majd a másik tagja mos kezet 
a helyes módon!
Akik éppen a tanteremben tartózkodnak, azoknak folyamatosan lehetősége van meg-
nézni és gyakorolni a helyes kézmosás lépéseit a mellékletben található videó se-
gítségével. Emellett a tanteremben lévő diákok segítenek az összefoglaló táblázatot 
elkészíteni a táblára. (3 oszlop: név, idő, vízmennyiség), valamint a táblázatot lemá-
solják, és folyamatosan bővítik az eredményekkel.

Mit akarunk elérni?
Ráhangolódás a téma-
napra.

Tevékenységek
közös beszélgetés

Mit akarunk elérni?
A gyerekek gondolják 
végig, mennyi mindenre 
használjuk a vizet!

Tevékenységek
gondolattérkép készí-
tése csoportokban

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
csomagolópapír, szí-
nes vastag filctollak, 
színes kréta

Mit akarunk elérni?
A gyerekek saját 
kezükön tapasztalják, 
mennyi víz folyik ki a 
kezeink közül!

Tevékenységek
mérés – mennyi vizet 
használunk el kézmo-
sásra 

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
(stopper)óra, mosdó 
dugóval, lavór vagy 
lábos (a mosdók 
számával megegye-
ző mennyiségű), 
mérőedény (a mosdók 
számával megegyező 
mennyiségű), papír 
kéztörlő

10
perc

45
perc

15
perc



Mellékletek
3.1.: A helyes 
kézmosás lépései
3.1a: A helyes 
kézmosás videó

Tevékenységek
közös beszélgetés

Forrás: https://semmelweis.hu/koronavirus/mit-tehetunk/kezhigiene/

Míg a pár egyik tagja kezet mos, a másik méri annak időtartamát, és feljegyzi a füzeté-
be. Mindeközben a mosdóba állított lavór összegyűjti az elhasznált vizet. A vizet utána 
mérőedénybe öntik, és feljegyzik, hány dl-t használtak fel.
A tanterembe visszaérve a párok a táblán lévő táblázatba rögzítik, hogy mennyi idő 
alatt mennyi vizet használtak el a folyamathoz.

A mosdóban történő kézmosás és fogmosás egyfelől időigényes, hiszen a mosdó nem 
feltétlenül van közvetlenül a tanterem mellett, másrészt pedig egyszerre csak 1-2 pár 
tud kimenni a mosdóba. 
Érdemes lehet a többi kollégának szólni, hogy a mosdót a kijelölt órában mérésre fog-
ják használni a gyerekek, így nemtől függetlenül mindkét mosdóba be tudnak menni, 
így egyszerre akár 4 pár is kint tartózkodhat, ezzel lerövidítve a megfigyelés idejét egy 
egész osztály esetén.

A feladat/óra végén célszerű lehet a mosdókat ellenőrizni, és a vizes padlót felszárí-
tani.

3.2. Közös beszélgetés és az eredmények 
értékelése:

• Ki használta a legkevesebb vizet? Hogyan csinálta?
• Valóban kevés az a víz, amit használt? Adjuk össze, hogy mi együtt mint csoport

összesen mennyi vizet használtunk fel!
• Ki volt a leggyorsabb? Hogyan csinálta?

Vedd figyelembe!



3.3. Ismét mérjünk!

Sok iskolában már van víztakarékos csap(fej). 
Nézzük meg, hogy 30 mp alatt mennyi víz folyik ki a csapból, ha simán, és mennyi, ha 
víztakarékos fejjel használjuk!
Jelöljünk ki 2-2 párt, akik kimennek a mosdóhoz, és megmérik a csapból kifolyó víz-
mennyiséget először sima, majd víztakarékos fejet használva. (A mérésre a korábban 
már megismert módon kerüljön sor).

Az osztályban maradt tanulók ezalatt TIPPVERSENYT játszanak!
Végiggondolják, hogy szerintük a kifolyó vízmennyiség hány százalékát lehet megspó-
rolni a víztakarékos csapfej használatával. A párok/osztály végső tippje kerüljön fel a 
táblára.

Az adatokat itt is rögzítjük a füzetbe.
Ezt már jól össze lehet hasonlítani, miért is érdemes víztakarékos fejet használni!
Hasonlítsuk össze az osztály által megtippelt vízmennyiség-csökkenést a valósan 
megmért adatokkal!
Beszéljük meg a gyerekekkel a tapasztalatokat!

Ha nincs víztakarékos csapfej az iskolai mosdóban, akkor a 3.3. melléklet videóját 
megnézve a gyerekek arról beszélgethetnek, hogy mennyivel lassabban telítődik meg 
a kancsó a víztakarékos csapfej segítségével. A videó második lejátszása során már 
érdemes stopperórával mérni, mennyivel több idő megtölteni ugyanazt a kancsót a 
víztakarékos csapfejjel, vagyis mennyivel kevesebb vizet enged ki a csapfejből, egy-
ségnyi idő alatt.

4. Mennyi vizet használok
egy nap?
A gyerekek párokban (esetleg kisebb csoportokban) a cikkek alapján táblázatot készí-
tenek a füzetükbe, melyben összeszámolják egy négytagú család napi vízfogyasztását.
4.a melléklet: https://szamoldki.hu/hu/hirek/mennyi-vizet-fogyaszt-egy-atlagos-
csalad-egy-nap
4.b melléklet: https://rendegykattintasra.hu/mennyi-napi-vizfogyasztas/

Ezután a párok keressék meg az interneten, mennyibe kerül 1m3 víz, és számolják ki, 
hogy havonta mennyibe kerül a víz, amit a négytagú család elhasznál!
Arra is érdemes őket emlékeztetni, hogy a csatornába folyó vízmennyiségért még egy-
szer ki kell fizetni!
Beszéljük meg közösen a tapasztalatokat, hiszen ahány ház, annyi eredmény fog szü-
letni.
Most, hogy kiszámoltuk, hogy elméletben mennyi vizet használ a család otthon, a gye-
rekek a következő házi feladatot kapják:
Otthon a legtöbb háztartásban van vízóra. Ezzel mérik, hogy mennyi vizet használunk el.

Tevékenységek
mérés a vízzel, közös 
beszélgetés

Mellékletek
3.3: Víztakarékos 
csapfej videó

Mit akarunk elérni?
A napi vízfogyasztás 
kiszámolása.

Tevékenységek
Vízfogyasztás és költ-
ségének kiszámolása 
pármunkában. 
Közös beszélgetés.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, tab-
letek/okostelefonok, 
internet

Melléklet
4.a és 4.b – családi 
vízfogyasztás cikkek

Variáció

35
perc



Mit akarunk elérni?
Saját mérőeszköz 
(vízóra) tervezése és 
kivitelezése.

Tevékenységek
Vízóra tervezése és 
kivitelezése csoport-
munkában.
Közös beszélgetés.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
a gyerekek által terve-
zett és rendelkezésre 
álló eszközök
VAGY
papír, olló, ragasz-
tó, rajzszeg, író- és 
rajzeszközök, 
műanyag vagy papír-
pohár (5 db) vastag 
karton vagy falemez, 
széles szájú befőtte-
süveg, óra

Melléklet
Készítsünk vízórát! 5. 
melléklet

Otthonra kiadott feladat:
• Egy héten keresztül mindennap ugyanabban az időpontban rögzítsd a füzetedbe a

hideg és a meleg vízóra állását!
• Számold ki, melyik nap mennyi vizet fogyasztottatok! Milyen tendenciát tudsz meg-

figyelni? (Pl. hétvégén több víz fogyott?)

A hét végén (vagy a következő órán) mindenki beszámolhat arról a társainak kis cso-
portban, hogy milyen megfigyeléseket tett a vízfogyasztással kapcsolatban.
Hasonlítsuk össze az otthon mért, és az elméletben, előre kiszámolt vízfogyasztási 
adatokat! Mit tapasztalunk? Mi lehet a különbség oka?

Előfordulhat, hogy van olyan tanuló, akinek az otthonában nincsen vízóra. Ebben az 
esetben az ő otthoni házi feladata lehet az, hogy az internet segítségével kiderítse, 
hogyan is néz ki, és hogyan működik a vízóra!

5. Készítsünk vízórát!
5.1. Vízóra készítése

A vízzel lehet időt is mérni, az így kialakított időmérő szerkezetet is vízórának nevez-
zük.
(Fontos felhívni a gyerekek figyelmét az azonos jelentésű szóra: vízóra)

A gyerekek 4-5 fős csoportokban először arról ötleteljenek, hogyan lehetne vízórát 
készíteni. Terveiket egy csomagolópapírra rögzítsék. 
(Javasolt időkeret: 10 perc)
Az osztály beszélje meg közösen az elképzelt terveket. Ha találunk olyan ötletet, ami 
jó lehet, akkor segítsünk azt finomítani! Beszéljük meg, mely ötlete(ke)t tudjuk meg-
valósítani!
Mutassák be a csoportok az ő vízórájuknak a működését (pl. milyen időegységet lehet 
vele mérni)!

A gyerekek nem feltétlenül fognak olyan vízóra-készítési tervvel előállítani, amelyet 
ott és akkor meg tudunk valósítani. Ebben az esetben használjuk az alábbi vízóra-ké-
szítési ötletet, mindamellett, hogy biztatjuk őket arra, hogy otthon próbálják megva-
lósítani és dokumentálni (pl. fotó, videó) az általuk elképzelt vízórát is!
Készítsünk mi is vízórát! (5. melléklet)

Használható eszközök: ∙ papír, olló, ragasztó, rajzszeg ∙ író-, és rajzeszközök, a foglal-
kozás jegyzetei ∙ műanyag vagy papírpohár (5 db) ∙ vastag karton vagy falemez, széles 
szájú befőttesüveg, óra 

A legegyszerűbb típus elkészítése: 
1. Lyukaszd ki az 5 pohár alját óvatosan (legyen egyforma lyuk mindegyiken)!

Nem feltétlenül kell minden csoportnak 5 poharat használnia. Bátran próbáljuk ki
3, illetve 4 pohárral (így lehet, hogy gyorsabb lesz a folyamat…)

2. Tűzd egymás fölé őket egy kartonra vagy falemezre rajzszeggel!

Vedd figyelembe!

Variáció

45
perc



3. Az alsó pohár érjen bele egy széles szájú befőttesüvegbe!
4. Ragassz papírcsíkot függőlegesen a befőttesüveg oldalára!
5. Önts vizet a felső pohárba (közben indítsd el az órát); majd hagyd, hogy majdnem

átcsepegjen az alatta lévőbe! Önts bele még vizet, pótolva az előző mennyiséget, és
5 percenként jelöld a víz szintjét a papírszalagon!

5.2. Pontatlanok voltunk!

Beszéljük meg az alábbi kérdéseket és a lehetséges magyarázatokat a gyerekekkel!
Javasolt kérdések:
• Vajon pontosan méri-e az időt a vízóra?
• Ha van eltérés, mi okozhatja az anomáliát?
• Milyen alakú vízórát (víztartó edényt) készítsünk, hogy a lehető legpontosabban

mérjünk?
• Miért folyik ki eltérő sebességgel a víz a teli és a már majdnem üres edényből? Ho-

gyan lehetne ezt kompenzálni?
• Ma miért nem elterjedtek a vízórák az idő mérésére?
• Tudnátok olyan vízórát készíteni, ami „állandóan” működik? Hogyan?

„A vízórának legkezdetlegesebb, és egyúttal legegyszerűbb alakja az ismert 
„csepegtetős üveg”, amelyben orvosságot szoktak tartani. Először is arra kel-
lett ügyelni, hogy a kiürült edényeket mindig újra kellett tölteni, lehetőleg 

azonnal, tehát minden időveszteség nélkül töltsék meg. Arra már gyorsan rájöttek, 
hogy érdemesebb olyan edényt használni, ami nem egy, hanem 24 óra alatt ürül ki. 
Azt is kitaláltak, hogy a 24 órás vízióra azért az órákat is mutassa. Így az edény falát 
pontosan huszonnégy részre osztották, egyforma távolságokkal. Elég volt egy pillan-
tás a víz felszínére, és máris tudták, hogy mennyi az idő. Olyasmiképpen osztották fel, 
mint az orvosságos üveget. Ám ennek a vízórának is volt hátránya. A víz nem egyforma 
sebességgel folyik ki az edényből. Eleinte, amikor az edény tele van, gyorsabban megy 
le a víz, amikor pedig kevesebb van benne, lassabban folyik. Ez érthető is, mert minél 
magasabb a víz szintje, annál nagyobb a víz nyomása, márpedig minél nagyobb a nyo-
mása, a víz annál nagyobb sebességgel távozik az edényből. Minél magasabban van 
a víztartály, annál gyorsabban rohan a víz. Eszerint: eleinte óránként több víz folyik le, 
mint később. Az első időkben a víz szintje gyorsan apad, majd utána mind lassabban. 
Hogy az óra ennek ellenére se járjon rosszul, azt találták ki, hogy nem egyforma távol-
ságra rajzolják be a vonalkákat. Felül ritkábban, alul sűrűbben. Van egy másik, talán 
még ennél is jobb módszer. A víztartó edényeket tölcsér alakúra szerkesztik. Ha a töl-
csér szerkesztése megfelelő, akkor az időjelző vonalkák egyforma távolságra vannak 
egymástól. Mindenesetre a felső két vonás között nagyobb vízmennyiség helyezkedik 
el, mint az alatta lévő két vonás között. Ez így van rendjén, hiszen az első órában a víz 
gyorsabban, és nagyobb tömegben távozik, mint a másodikban, és így tovább.”



Mit akarunk elérni?
A diákok gondolják 
végig, milyen vízta-
karékossági ötleteik 
vannak!

Tevékenységek
plakátok kiegészítése 
csoportokban, közös 
beszélgetés

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
csomagolópapír, szí-
nes filctollak, színes 
ceruzák

Melléklet
6.a, 6.b és 6.c 
mellékletek: cikkek a 
víztakarékosságról

6. Spóroljunk a vízzel!
A diákok a témanap elején közösen alkottak gondolattérképet arról, mire használunk 
vizet (2. feladat). A 4-5 fős csoportok most ezt a plakátot veszik újra elő, és egészítik ki 
azokkal az ötleteikkel, melyekkel csökkenteni lehet a vízfogyasztást! 
Segítségül használjátok tapasztalataitokat, fantáziátokat és az internetet is! (mellék-
letek)

Lehetséges takarékoskodási megoldások:
pl. csapadékvíz gyűjtése – öntözéshez szükséges vízmennyiség csökkentése, víztaka-
rékos csapfejek használata, elzárni a csapot kézmosás, fogmosás közben, stb.

A csoportok bemutatják egymásnak az elkészült/kiegészített plakátokat.
Beszéljük meg közösen, melyik ötletet tudjuk/fogjuk otthon is kipróbálni!

Felhasznált és ajánlott források
• A helyes kézmosás lépései: https://semmelweis.hu/koronavirus/mit-tehetunk/

kezhigiene/
• Víz, a folyékony arany: https://www.zoldbolt.hu/magazin/viz-a-folyekony-arany
• Százezer forintot folyatunk el évente: https://www.zoldbolt.hu/magazin/szaze-

zer-forintot-folyatunk-el-evente
• Víztakarékossági tippek: http://www.viztakarekossag.hu/tippek
• Hogyan kell csökkenteni: https://www.hogyankell.hu/V%C3%ADzsz%C3%A1m-

l%C3%A1t_cs%C3%B6kkenteni
• Hogyan óvhatod bolygónk vízkészleteit: https://www.zoldbolt.hu/magazin/ho-

gyan-ovhatod-te-is-bolygonk-vizkeszleteit
• Mennyi vizet fogyaszt egy átlagos család egy nap?: https://szamoldki.hu/hu/hi-

rek/mennyi-vizet-fogyaszt-egy-atlagos-csalad-egy-nap
• Mennyi a napi vízfogyasztás? https://rendegykattintasra.hu/mennyi-napi-vizfo-

gyasztas/
• Vízóra készítése otthon: http://www.galbandi.hu/letoltesek/mp/3.pdf

25
perc


