
SÁPI MÁRIA

Milyen lenne 
az ezüstös ősrovar 
közösségi profilja?
90 PERCES TANÓRAI FELDOLGOZÁS

Ebben a foglalkozásban a természettudományos megis-
merés szolgálatába állítva fejlesztjük a tanulók digitális 
kompetenciáit. A feladat egy közösségi profil tervezése az 

élőlényünknek. 
Mivel az ezüstös ősrovar 2020-ban az év rovara, ezért a foglalkozás köthető az állatok 
világnapjához (október 4.). Ötletet ad bármely más állatfaj feldolgozásához a tan-
anyagon belül és kívül.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT

1. Ősrovarra hangolva… 45 perc 
1.1. Ismerkedés az ezüstös pikkelykével 8 perc
1.2. Lapbook lépésről lépésre 25 perc
1.3. Aukció-játékos értékelés 12 perc

2. Lapbook lapozó 45 perc 
2.1. Aukció – eredmények 8 perc
2.2. Lapbook, lapbook mondd meg… 15 perc
2.3. Most mutasd meg! 15 perc
2.4. Fejezd be a mondatot! 7 perc

Összesen: 90 perc

Mérjük fel a gyerekek között, milyen közösségi oldalakat 
használnak és mire! A foglalkozáshoz válasszunk egy digi-

tális felületet, amely mindenkinek elérhető és kezelhető! Magunk is nézzünk lehető-
ségek után! Érdemes a Youtube-on található rövid videókat használni.
Szervezzük meg, hogy a gyermekek hozzáférhessenek telefonjaikhoz a foglalkozás 
idejére vagy használjuk az iskolai tableteket! Ellenőrizzük a Wifi hozzáférést!
A színes kartonokat hajtsuk háromba! Nyomtassuk ki a mellékletben található szókár-
tyákat, feladatleírásokat!
A tantermet alakítsuk át csoportmunkához a gyerekekkel közösen!

Tantárgyi integráció
rajz és vizuális kultúra
technika és tervezés

Tantervi vonatkozás
Az állatok testfelépí-
tése: Gerinctelenek és 
gerincesek testfelépí-
tése

Kulcsszavak
földtörténeti korok, 
devon, ősrovar, ezüs-
tös pikkelyke, önálló 
ismeretszerzés

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

megfigyelés 

leírás

összehason-
lítás

Mit készítsek elő?
projektor, tablet, 
színes, A3 méretű 
műszaki kartonlapok 
„lányos” és „fiús” 
színekben,
rajzeszközök, ragasz-
tó, olló, színes lapok, 
íróeszköz, színes 
filctollak, füzet, 
mellékletek kinyom-
tatva

2. 
foglalkozás

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek



Mit akarunk elérni?
A gyerekek hozott is-
mereteinek felmérése.

Tevékenységek
közös beszélgetés

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
projektor

Mellékletek
1.1a Ezüstös pikkely-
ke képe
1.1b Pikkelykének 
behajtani tilos!

FELADATOK LEÍRÁSA

1. Ősrovarra hangolva…
Ebben a részben a gyerekek ráhangolódnak, majd részletesen is megismerkednek az 
ezüstös pikkelykével csoportmunkában.

1.1 Ismerkedés az ezüstös pikkelykével 

Mit jelenthet az 1.1b mellékletben is megtalálható tábla?

Pikkelykének behajtani tilos!
Forrás: https://rovarirtas-kartevomentesites.hu/ezustos-pikkelyke-irtas/

a) Ráhangoló beszélgetés keretében derítsük ki, megfigyelték-e már és/vagy mit hal-
lottak erről az állatkáról.

Beszéljünk meg, 
• hol találkoztak vele, milyen tapasztalataik vannak?
• ha valaki nem szeret, miért nem szeret ezzel az állattal találkozni a lakásban?
• milyen érzéseink vannak ezzel a parányi állattal kapcsolatban?
• mi a véleményük a tiltó tábláról?

b) Elfogadás, együttélés tanulása „nemszeretem” állatokkal
Tervezzetek olyan táblát, ami az ősrovar „jófejségét” (különlegességét) hangsúlyozza!

Vajon tudunk-e vele élni? Miért? (pl. nem bánt, nem okoz kárt, nem mászik ránk)

Ezüstös pikkelyke
forrás: https://pixabay.com/hu/photos/ez%C3%BCst%C3%B6s-pikkelyke-f%C3%A9r-

gek-%C3%A1llati-61638/

45
perc

8
perc
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Az ezüstös ősrovar lehet valaki számára „nemszeretem” állat, de tudjuk, hogy 
minden élőlény a teremtés része, s valamilyen fontos szerepet tölt be földi 
életünkben. Az ősrovar, ha akarjuk, ha nem – ha látjuk, ha nem –, akkor is 

„velünk” él. Nem bánt senkit, nem okoz kárt, nem mászik ránk. Fontos, hogy ez kide-
rüljön a munka során. 

1.2 Lapbook lépésről lépésre

Ismerkedjünk meg közelebbről az ezüstös ősrovarral! 

Csoportok kialakítása
Húzzatok az asztalon található szókártyákból egyet-egyet és keressétek meg csopor-
totokat! (1.2a melléklet)
Minden csoport megkapja a feladat leírását! (1.2b melléklet)

Csoportfeladat
Tervezzétek meg Pikkely Panka/Pikkely Pali közösségi oldalát lapbook formájában! 

A lapbook lényegében egy három egyenlő részre hajtott kartonlap (Lapbook 
minta), ami így könyvként is hajtogatható. Innen a neve is. Az egyes „oldala-
kon” bármilyen technikával dolgozhatnak a gyermekek. Kitűnően alkalmaz-

ható ismeretek rendszerezéséhez.
Amennyiben még nem csináltak lapbookot a tanulók, gondosan beszéljük át, hogyan 
osszuk el a helyet a tervezésnél és milyen „oldalcímek” szerepeljenek!
A gyerekek csoportokban, önállóan információt gyűjtenek az ezüstös ősrovarról. Ez-
után az ismeretek felhasználásával elkészítik a közösségi profil papír alapú tervét. 
Ehhez borítékba helyezve megkapják a közösségi oldalakon szereplő profilelemeket.
A foglalkozás során a csoportok ugyanazon a feladatsoron dolgoznak. De mivel nyílt-
végű a feladat, így garantáltan más-más lapbook születik a csoportokban. Itt az lesz 
az érdekes ki, mit és hogyan gyűjtött össze és rendezett el a lapon.
A csoportfeladatok részletes leírását és a közösségi oldalon megjelenítendő elemeket 
az 1.2b melléklet tartalmazza.
Keresési szempontok az internetes böngészéshez: állatcsoport, ismertetőjegyek, táp-
lálkozás, élőhely, egyéb érdekesség.

Az önálló információszerzés forrása az internet. A kialakított csoportokban 
1-1 tablet vagy saját telefonjaik szolgálnak eszközül. 
Pedagógusként kövessük nyomon, és ha kell segítsük a folyamatot!

Amennyiben az iskolában nincs megfelelő internet a teremben, akkor a könyvtárból 
határozó könyv segítségével tudjuk megoldani a fentieket. A gyerekek olyan ritkán 
olvasnak a tankönyvön kívül más könyveket, hogy ez már magában különleges kaland.

Tevékenységek
csoportok kialakítása,
csoportmunka.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
mellékletek kinyom-
tatva a diákok/
csoportok számához 
igazodva; tabletek, 
műszaki kartonlapok, 
íróeszköz, színes 
filctollak.

Mellékletek
1.2a Szókártyák 
csoportalkotáshoz
1.2b Csoportfelada-
tok leírása, közösségi 
oldal lehetséges 
elemei
1.2c. Lapbook minta

Variáció

25
perc

https://www.confessionsofahomeschooler.com/blog/2019/04/what-is-a-lapbook.html
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Tevékenységek
csoportmunka: licitá-
lás, árverés

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
krajcárok (melléklet) 
kinyomtatva

Mellékletek
1.3 Krajcárok

Mit akarunk elérni?
Ezen a foglalkozáson 
az összegyűjtött 
ismereteket osztjuk 
meg a csoportok kö-
zött kicsit másképpen.

Tevékenységek
közös beszélgetés

Tevékenységek
kreatív írás, bemuta-
tás
előadás

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
íróeszköz, papír, lap-
bookok

Mellékletek
2.2 Csoportfeladatok 
lapbookhoz

1.3 Aukció – játékos értékelés 

A csoportok által elkészített lapbookokból kiállítást rendezünk. Minden csoport el-
dönti, hány krajcárt adna egy-egy műért. 
A csoportok kapnak 10-10 krajcárt (1.3 melléklet), amellyel licitálhatnak. Fontos ki-
hangsúlyozni, hogy minden lapbookra licitáljunk!
Jól nézzétek meg, majd a helyeteken beszéljétek át a döntéseteket! Tegyetek közös 
ajánlatot a négy műre! A krajcárok száma tükrözze, mennyire felelnek meg a szem-
pontoknak!
Miután eldöntötték, melyikre hány krajcárral licitálnak, a teremből kifelé menet elhe-
lyezik a pénzt a művek alatt. 
Ezzel a foglalkozás első része lezárult.
Szünet után megbeszéljük az eredményeket.

Beszéljük meg az értékelési szempontokat előtte! (esztétika, részletesség, pontosság, 
mennyire informatívak)

2. Lapbook lapozó
2.1. Aukció - eredmények

Visszatérve a terembe nézzük meg, melyik lapbook hány krajcárt kapott. A krajcár-
számláló bizottság tagjai a hetesek lehetnek.

Beszéljünk az eredményekről! Minden lapbook kerüljön sorra! 
Fontos, hogy mindegyiknél hangsúlyozzuk azt, ami jól sikerült!

Tanári kérdések a közös beszélgetéshez:
• Melyik tetszett legjobban? Miért?
• Mi volt a legjobb ebben a lapbookban? Miért?
• Van-e, amit másképpen csináltatok volna? Hogyan?
• Mivel egészítenétek ki?

2.2. Lapbook, lapbook mondd meg nékem… 

Minden csoport magához veszi a saját lapbookját, amelyből a továbbiakban dolgozni 
fog és helyet foglal.

A csoportok nem a saját, hanem egy másik csoport lapbookjával dolgoznak tovább

Az asztalokon találtok egy összehajtott lapot benne feladatokkal. Olvassátok el figyel-
mesen! Párokban dolgozzatok! Használjátok a csoport lapbookját! Válasszatok maga-
toknak egy feladatot! Fogjatok munkához! 

Vedd figyelembe!

Variáció

12
perc

45
perc

8
perc

15
perc



Csoportfeladatok a lapbookhoz (2.2 melléklet)
1. Válasszatok egy fogalmat a lapbookról! Készítsetek hozzá találós kérdést a többi-

eknek!
2. Készítsetek rövid bemutatkozó interjút Pikkely Pannával/ Pikkely Palival!
3. Alkoss értelmes mondatot a „ROVAR” szó betűivel kezdődő szavakból az ezüstös

pikkelykéről!

A két foglalkozás közötti szünetben tegyük a feladatokat a csoportok asztalára! Itt 
tudjuk kicsit „csoportra szabni” azokat. A feladatok jellege különböző, így lehetőség 
van a differenciálásra. Fontos, hogy a csoportokhoz odakészített feladatokat ne szá-
mozva adjuk ki! (A gyerekek azonnal rangsornak élnék meg.)

A „ROVAR” szó betűivel kezdődő mondatok készítése könnyebb alternatívája a 4. cso-
portfeladatnak.

2.3. Most mutasd meg!

Minden csoport szóvivője ismerteti a lapbookhoz kapott csoportfeladatot, majd 
előadják, felolvassák megoldásaikat!

2.4. Fejezd be a mondatot! 

A foglalkozás záró elemeként, mintegy összefoglalva az eddig tanultakat, a gyerekek – im-
máron egyéni feladatként – a projektorra kivetített mondatok befejezésén gondolkodnak.
Hallgassunk meg több megoldást is egy-egy feladványhoz!

Fejezd be a mondatot!
A rovarok olyan állatok, melyek…
Az ezüstös pikkelyke kedveli…
A vedlés során…
Az ezüstös pikkelyke utódai…

Otthoni feladatnak egy az ezüstös pikkelyke mindennapjairól szóló videó elkészítését 
feladhatjuk a csoportoknak, amennyiben az előzetes beszélgetések során megbizo-
nyosodtunk arról, hogy a gyerekek ilyen szinten is tudják használni telefonjaikat.

Felhasznált és ajánlott források
• Hogyan kell használni az Instagramot: https://www.hogyankell.hu/Haszn%C3%A1l-

ni_az_Instagram_Storiest
• Androidos videókészítés: androidos videókészítés: https://youtu.be/cRMSopJfT0E
• Imovie: https://youtu.be/TQIcGZs0rYU
• TikTok trendek: https://youtu.be/dGpE-J3NzSc
• Ezüstös ősrovar bemutatása: https://mttmuzeum.blog.hu/2019/11/05/mi_legyen_

az_ev_rovara_2020-ban
• Lapbook készítése: https://www.confessionsofahomeschooler.com/blog/2019/04/

what-is-a-lapbook.html (angol nyelvű)

Tevékenységek
A csoportok szóbeli 
beszámolója

Tevékenységek
egyéni feladat: mon-
datalkotás, közös 
megbeszélés

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
projektor, füzet, 
íróeszköz

Mellékletek
2.4 Fejezd be a mon-
datot!

Vedd figyelembe!

Variáció

Variáció
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perc

7
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