
1. 
foglalkozás

SALY ERIKA

Milyen lenne az ezüstös
 ősrovar profilképe?

3X45 PERCES TANÓRAI FELDOLGOZÁS
Egy különleges – talán „nemszeretem” – élőlény komplex,
humoros megismerésén keresztül szinte észrevétlenül
megtanulják a gyerekek, milyen szempontok alapján le-

het megfigyelni, bemutatni, rendszerbe helyezni, s megszeretni egy-egy állatfajt. A 
foglalkozások egymásra épülnek, sokféle megközelítéssel dolgozhatják fel a gyerekek 
a „témát”. A komplex természettudományos megismerés eleme a profilképkészítés, a 
szövegalkotás.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT

1. Egy különleges lény 45 perc 
1.1. Az egyedüli kincs… 15 perc
1.2. Gondolattérkép 30 perc

2. Az ezüstös ősrovar profilképe 45 perc 
2.1. Mikortól él a Földön? 15 perc
2.3. Profilképem 30 perc

3. Ki vagyok én? 45 perc
Összesen: 135 perc

Előzetes feladat: Nézzetek utána interneten, milyen egy 
ezüstös ősrovar! Próbáljatok keresni egy élő példányt, s ha 

sikerült, ejtsétek foglyul, s vigyétek be a következő természettudomány-órára! 
(Módszer: egy befőttesüveget ráborítva, kemény kartonlapot alácsúsztatva, foglyul 
ejthetitek egy kis időre. Tegyetek az üvegbe száraz kenyérhéjat, egy kis cukrot, egy 
falevelet, hogy legyen mit ennie! Bár sokáig bírja éhen is. Az üvegtetőt több helyen 
lyukkasszátok ki – apró lyukak legyenek –, s így csavarjátok rá, hogy kapjon levegőt!)

Tantárgyi integráció
természettudomány, 
vizuális kultúra, mate
matika, magyar nyelv 
és irodalom, digitális 
kultúra, történelem, 
etika

Tantervi vonatkozás
Rovarok testfelépí
tésének vizsgálata 
nagyítóval, esetleg 
sztereomikroszkóppal, 
a tapasztalatok rajz
ban és/vagy írásban 
történő rögzítése
Állati szervek meg
figyelése nagyítóval, 
esetleg mikroszkóppal, 
a tapasztalatok 
rögzítése rajzban és 
írásban 
Terepi körülmények 
között állatok 
meghatározása 
állathatározó, esetleg 
online alkalmazás 
segítségével
Kiselőadások tartása

Kulcsszavak
gerinctelen állat, rovar, 
élőhely, alkalmazko
dás, életközösség, 
tápláléklánc

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

megfigyelés 

leírás

összehason
lítás

mérés

Mit készítsek elő?
okostelefon, laptop, 
internet, csomagoló
papír, vastag filctollak, 
doboz, határozó
könyvek, madzag, 
csipeszek, kártyák, 
A/4es és A/3as 
lapok, színes ceruzák

 -
 =

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek



Mit akarunk elérni?
Annak megláttatása, 
hogy minden terem
tett lény egyedi, külön
leges. Ha megismerünk 
valamit, másként 
nézünk rá.

Tevékenységek
rácsodálkozás megé
lése, érték minden élő 
teremtmény – egyéni, 
„titkos” feladat; ős
rovarok megfigyelése, 
leírása kis csoportok
ban

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
1 db kicsi, fedeles 
papírdoboz, benne 
egy tükör, befőttes 
üvegekben ezüstös 
ősrovarok (otthonról 
hozva)/kis csoport, 
nagyító, térmikrosz
kóp, rovarnézőke

Tevékenységek
nyomozás és gondo
lattérkép készítése – 
kiscsoportos munka

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
internet, laptop, okos
telefon/kis csoport, 
könyvek, 1.2. b) Mel
lékletek/kis csoport, 
csomagolópapír/kis 
csoport,  
5 db különböző színű 
vastag filctoll/kis 
csoport

FELADATOK LEÍRÁSA

1. Egy különleges lény
A tanulók rájönnek, meglátják, hogy minden teremtett lény egyedi és különleges. Az 
ezüstös ősrovar ránézésre ijesztő lehet, de cseppet sem ártalmas. Sőt: különleges. 
Megtanulják más szemmel nézni, értékelni fogják egyediségét.

1.1. Az egyedüli kincs…

Megkérjük a gyerekeket, hogy maradjanak csöndben, nagyon figyeljenek, miközben 
megmutatjuk nekik a világ egyedüli, megismételhetetlen kincsét. Színpadiasan fel-
mutatjuk a dobozt, majd körbejárunk köztük, s mindenki belenézhet a dobozba, ami-
nek alján ott van egy tükör. A gyerekek meglátják önmagukat a tükörben, de titokban 
kell tartaniuk, amit láttak. A hatás leírhatatlan lesz!
Ha körbejártunk, s már mindenki látta az egyedüli „kincset”, akkor megkérdezzük 
őket, miért egyetlen és megismételhetetlen mindenki. 

Beszélgessünk róla, hogy szerintük van-e két teljesen egyforma lény a Földön! Vajon 
az ezüstös ősrovarok mind különböznek?
Kiscsoportos feladat: Alaposan nézzétek meg a befőttesüvegben lévő, otthonról ho-
zott ősrovart! Milyennek látjátok? Jellemezzétek! 

Háttér: Ha a gyerekeknek nem sikerül élő példányt hozni, az internetről keressenek 
képet, s vetítsék ki.

Ha van rovarnézőkénk, óvatosan beletehetjük az ősrovart, s abban is megfigyelhetjük. 
Az alapos megfigyelést követően engedjük szabadon a foglyul ejtett állatokat, hiszen 
ártalmatlanok!
Ha netán elpusztult egy ősrovar, ne ijedjünk meg, inkább nézzük meg a gyerekekkel 
nagyítóval, térmikroszkóppal az ezüstösen csillogó pikkelyeit! Használjuk ki a hely-
zetet, figyelmeztessük a gyerekeket, hogy az ősrovaroknak nagyon érzékeny a teste! 
Tanulnak abból is, ha nem jól gondozták, nem jól nyúltak hozzá stb.

1.2. Gondolattérkép

A már létrehozott csoportokban alkossatok gondolattérképet az ezüstös ősrovarról! 
Mindenkinek más-más színű filctolla legyen, amivel felírja az általa vizsgált szempon-
tokat és megtudott információkat!

Feladat:
Olvassatok, nézzetek utána, milyen állat is az ezüstös ősrovar! Használhattok okoste-
lefont, laptopot, könyveket! Osszátok be, hogy ki, minek nézzen utána! Több szem-
pontot is vállalhat valaki. (1.2. b) melléklet)

Az értékelés szempontjai lesznek: Melyik kis csoport gyűjtötte össze a legtöbb jellem-
zőt, érdekességet? Dolgozott-e mindenki? Hogyan segítettétek egymást? Átlátható-e 
az elkészült gondolattérkép?
port szóforgóval: 

Vedd figyelembe!

45
perc

15
perc

30
perc



Mit tudtatok meg az ősrovarról? Kis csoportonként a szószólótok számoljon be a 
gondolattérkép alapján! Ami elhangzott, már ne ismételjétek meg!

Értékelés: A munkákat a pedagógus és a diákok egyaránt értékelhetik!

Az Ezüstös ősrovar c. összeállítás leginkább a pedagógus háttéranyagául szolgál (1.2. 
a) melléklet). Ugyanakkor tudjuk, hogy a tanulók többnyire különböző szinten tudnak
olvasni, szövegből lényeget kiemelni. Az 1.2. a) mellékletben található szöveg abban is
segíthet, hogy differenciáljunk. Pl. fel lehet osztani részekre a szöveget, s ezeket úgy
szétosztani a gyerekeknek, hogy mindenkinek legyen sikerélménye. Ha valaki az okos-
telefonján keresne inkább információkat, támogassuk! Az időkeret ösztönzi a gyereke-
ket arra, hogy összpontosítsanak a keresésnél.
A csoportok a szóforgó szabályai szerint beszámolnak az adott feladatról, kérdésről.

Gondolattérkép:
A gondolattérkép egy vizuális kommunikációs technika. A csomagolópapír 
közepére kerül a fő téma, majd köré a szempontok, s azokhoz csatlakoztatva 

egy-egy kulcsszó. Különböző színekkel, formákkal lehet szemléletesebbé tenni az el-
ágazásokat, az összetartozó fogalmakat.

a) A gyerekek kis csoportonként minél több kérdést összegyűjthetnek az ezüstös ős-
rovar kapcsán, majd azokra megkeresik a válaszokat, s úgy nyomoznak, hogy a kér-
déseket osztják meg maguk között (nem szempontokat kapnak).

b) Lapbook vagy infografika is készíthető az összegyűjtött jellemzők alapján (2. fog-
lalkozás)!

2. Az ezüstös ősrovar profilképe
A diákok a foglalkozás második órájában idővonalon jelölik, mikortól él a Földön az 
ősrovar, miért is „ős”, megkeresik néhány fontosabb évszám helyét, összehasonlítják 
az eltelt időszakokat, elképzelik, mit élt már meg az ősrovar, majd kis csoportokban 
elkészítik a profilképét az eddig összegyűjtött információk, érdekességek alapján.

2.1. Mikortól él a Földön?

• Húzzunk ki egy 10 m-es madzagot a teremben! Az egyik és másik végét is fogja meg
valaki, vagy rögzítsük valamihez!

• Képzeljétek el, hogy ez a madzag a Föld keletkezésétől napjainkig mutatja az eltelt
időt! Csipesszel tegyétek a megfelelő helyre a kártyákat – jelölve a főbb események
időbeli helyét a skálán –, nevezzetek meg néhány fontos évszámot, melyekhez fon-
tos események tartoznak!

• Hasonlítsátok össze a jelenkor szakaszában lévő fontos eseményeket az eddigi ese-
ményekkel! A születésetek évének jelölését is próbáljátok meg!

• Mikortól létezik az ősrovar? Keressétek meg az idővonalon a helyét! Mit „élt már
meg”? Soroljátok fel!

• Mikortól létezik ember a Földön?

Mellékletek
1.2. a) melléklet: 
Ezüstös ősrovar
1.2. b) melléklet: 
Szempontok az ezüs
tös ősrovar megisme
réséhez

Mit akarunk elérni?
A gyerekek tudják 
jellemezni az adott 
állatfajt a legfonto
sabb/ legérdekesebb 
szempontok alapján, 
s képesek képileg 
ábrázolni a legfőbb 
jellemzőkkel.

Tevékenységek
idővonal készítése 
közösen, beszélgetés, 
összehasonlítás

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
10 mes madzag, 20 
db csipesz, filctollak, 
(2.1. a) melléklet), 
(2.1. b) melléklet, 2.1. 
c) melléklet

Vedd figyelembe!

Variáció

45
perc

10
perc



Mellékletek
2.1. a) melléklet: Idő
vonal kártyái esemé
nyekkel, időpontokkal
2.1. b) melléklet: 
Kártyák megfelelő 
helyének kiszámítása
2.1. c) melléklet: Más 
léptékű időskála

Tevékenységek
profilkép készítése 
minta alapján kis cso
portban (rajzolás, főbb 
jellemzők)

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
csomagolópapír/kis 
csoport, vastag filc
tollak, 2.2. melléklet

Mellékletek
2.2. melléklet: Profil
kép sablonja

1.) A fénymásolt mellékletet – melyeken az események és időpontok vannak – (ld. a 
2.1. a) mellékletben!) szét kell vágni kártyákra. Üres kártyalapok is vannak, melyekre 
a gyerekek írhatnak még számukra fontos eseményeket, időpontokat, s megkeres-
hetik ezek helyét is az idővonalon.

2.) A kártyák megfelelő helyének kiszámítását ld. a 2.1. b) mellékletben!
3.) Látni fogjuk, hogy a 10 méteres skálán a Homo sapiens megjelenése utáni törté-

nések mind az utolsó 1mm-en belül vannak. Ezért ezt csak megbeszélni tudjuk a 
gyerekekkel. Megoldás lehet az alábbi A) variáció.

A) Fentebb láttuk, hogy a Homo sapiens megjelenése utáni történéseket még a 10
méteres skálán is mind az utolsó 1 mm-en belül kellene elhelyezni, ami a szemlé-
letes összehasonlítást gyakorlatilag lehetetlenné teszi. Ha mégis ezeknek az ese-
ményeknek az időbeliségét és azok arányát is szemléltetni akarjuk, akkor ezekre az
eseményekre egy más léptékű időskálát kell használnunk. Ld. a 2.1. c) mellékletet!
Fennáll azonban annak az esélye, hogy a kétféle lépték keveredése zavart okoz a
gyerekekben.

B) Idővonalat online is lehet készíteni!

A 2.1. a) melléklet eseményein túl az üres kártyákra kerülhet a 19. és 20. szá-
zadban felgyorsult tudományos fejlődések közül néhány (pl. űrkutatás, in-
ternet, röntgen). Az ezüstös ősrovar az ősidőkből származik, körülbelül 300 

millió éve jelent meg a Földön.

2.2. „Profilképem”

Profilkép készítése az ezüstös ősrovarról kis csoportban.

• Beszéljétek meg a csoporttagokkal:
• Milyen is egy közösségi oldal jó

profilképe? Keressetek az interne ten 
pl. Facebook-profilokat! Jellemezzé-
tek azokat! Milyen információkat
árulnak el?

• Nézzétek meg a 2.2. mellékletben
található sablont! Készítsétek el kis
csoportban az ősrovar minél pon-
tosabb profilképét!

Vedd figyelembe!

Variáció

35
perc

https://www.storyboardthat.com/hu/articles/e/id%C5%91vonal-k%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91


Szempontok a profilhoz

Családom (képen, rajzon)

Hazám/otthonom ( rajz + leírás)

Amihez legjobban értek

Amit ki nem állhatok

Kapcsolataim (kivel vagy jóban?)

Kedvenc ételem

Másságom: pl. életem során 25–66 alkalommal vedlek, 8 évet is megélek, 
ami kifejezetten hosszú idő

• Profilképek bemutatása: Mutassátok be egymásnak az elkészült alkotásokat!
• Értékelés: Mondjatok építő jellegű véleményt! (Kezdjétek a jóval, majd jelezzétek,

miben lehetne fejlődni!)

A gyerekek nyugodtan változtassanak a sablon szempontjain! Biztassuk őket a humo-
ros megjelenítésre! Valóban igyekezzenek beleképzelni magukat az ősrovar helyébe!

– A gyerekek eldönthetik, hogy egyedül, párban, vagy kis csoportban szeretnének-e
dolgozni.

– Az elkészült profilképekből kiállítást is lehet készíteni.

3. Ki vagyok én?
A gyerekek beleképzelik magukat az ezüstös ősrovar helyébe, hiszen már megismer-
ték, tudnak vele azonosulni, s be is tudnak mutatkozni helyette. Ez a feladat mintegy 
összegzése mindannak, amit megtudtak róla, miközben érzelmileg is közel kerültek 
hozzá.

Használjátok az elkészült profilképeket! 
Választható feladatok kis csoportonként (többen is választhatnak egyet):
a) Történetmesélés

Ha tudna mesélni! Mi mindent láthatott, hallhatott őseitől a ma élő ezüstös ős-
rovar? Mesélj helyette! Képzeld azt, hogy te is egy ezüstös ősrovar vagy! Mire vagy
büszke, hogyan mutatnád be magad? Mit szeretsz, mit nem? A csoport készüljön fel
a történetmesélésre úgy, hogy valaki elkezdi a bemutatkozást, aztán továbbadja a
szót a másiknak, s így tovább! Mindenki egy történetet kerekítsen!

b) Füllentő
Írjatok füllentőket az ezüstös ősrovarról! Ahányan a csoportban vagytok, annyit!
Mindegyikben legyen 3 állítás, melyből egy hamis. A többi csoportnak felolvasáskor
el kell majd döntenie, melyik állítás nem igaz.

c) Kreatív írás (pl. vers, újsághír)
• Eresszétek el a fantáziátokat! Készítsetek pl. haikut az ősrovarról! (A haiku versek

három, 5-7-5 szótagos sorból állnak, nem feltétlenül rímelnek.)
• Más valaki írjon rövid újsághírt az ősrovar szépségéről, különlegességéről!

Mit akarunk elérni?
A gyerekek bele tudják 
képzelni magukat egy 
állatfaj helyébe, s be 
tudnak mutatkozni 
„helyette”.

Tevékenységek
csoportmunka: bemu
tatkozás ősrovarként 
(feladatvariációk)

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
íróeszköz, papír 
(füzet), elkészült 
profilképek

Vedd figyelembe!

Variáció

45
perc



• Megint más írhat párbeszédet, mintha riportot készítene az ősrovarral! Ehhez 4-5
jó kérdést kell feltenni, s ezekre válaszolni!

d) Beszámolók, alkotások meghallgatása, visszajelzések

Ha a gyerekek láthatóan élvezik a feladatokat, nyugodtan próbálják ki másban is ön-
magukat! A lényeg, hogy kreatívan alkossanak, felhasználva természettudományos 
ismereteiket!

– Táplálékláncot is készíthetünk, amelyben helye van az ezüstös ősrovarnak is. A táp-
láléklánc készítésével felhívjuk a figyelmet arra, hogy az élővilágban minden fajra
szükség van, a biodiverzitás fontos.

– Év fája, Év vadvirága, Év rovara stb. választása során az adott fajok megismerése
hasonló feldolgozással.

Felhasznált és ajánlott források
• Trank Schwieger (2020): Zeusz és bandája, Kolibri Kiadó, Budapest.
• Mi legyen az év rovara 2020-ban? https://mttmuzeum.blog.hu/2019/11/05/mi_le-

gyen_az_ev_rovara_2020-ban
• Molnár Krisztina Rita, Lackfi János (2019): Titkos versműhely (Kreatív ötletek és

tippek), Móra Könyvkiadó, Budapest.
• Idővonal online: https://www.storyboardthat.com/hu/articles/e/id%C5%91vo-

nal-k%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91

Vedd figyelembe!

Variáció

https://mttmuzeum.blog.hu/2019/11/05/mi_legyen_az_ev_rovara_2020-ban
https://mttmuzeum.blog.hu/2019/11/05/mi_legyen_az_ev_rovara_2020-ban
https://www.storyboardthat.com/hu/articles/e/id%C5%91vonal-k%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91
https://www.storyboardthat.com/hu/articles/e/id%C5%91vonal-k%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91

