
Tantárgyi integráció
matematika,
technika és életvitel

Tantervi vonatkozás
Mérések, mértékegy-
ségek, mérőeszközök.
Megfigyelés, kísérlete-
zés, tapasztalás.

Kulcsszavak
mérés, tápanyagok, 
csipsz, zöldségcsipsz

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

összehason-
lítás

mérés

Mit készítsek elő?
íróeszközök
mellékletek
laptop, projektor
internet
tabletek vagy okoste-
lefonok
2 digitális konyhai 
mérleg, 3+1 zacskó 
csipsz, élelmiszerek 
csomagolásáról tájé-
koztató címkék.

SÁPI MÁRIA

Miért csak 
félig van töltve 

a csipszes zacskó?
45 PERCES TANÓRAI FELDOLGOZÁS

Ezen a foglalkozáson egyszerű vizsgálatok során igazoljuk 
vagy cáfoljuk a hétköznapokban közszájon forgó állítások
igazát. Közben egyszerű méréseket végzünk, összehason-

lítunk, és egyszerű következtetéseket vonunk le. Mindez a gondolkodás és probléma-
megoldó képesség fejlődése érdekében történik.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT

1. Vizsgálatok csemegékkel 45 perc 
1.1. Csipszkvíz 10 perc
1.2. Csipszből mennyi az elég? 20 perc
1.3. Csoportfeladatok bemutatása 15 perc

Összesen: 45 perc

Szerezzünk be négy féle rágcsálnivalót a vizsgálatokhoz!
Csipsz gyűjtőfogalomba tartoznak a krumpliból, zöldsé-

gekből, tésztákból készülő sós rágcsálnivalók egyaránt. Pl.: ropi, kekszek, burgonya-
szirmok, stb.
Előkészületek
A feladatokhoz érzékenyebb (digitális) konyhai mérlegekre is szükségünk lesz. Ezt elő-
re bekérhetjük a gyerekektől.
A termet csoportmunkához rendezzük be! A feladatokhoz készítsük elő a szükséges 
eszközöket!

6. 
foglalkozás

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

 -
 =



FELADATOK LEÍRÁSA

1. Vizsgálatok csemegékkel
1.1 Csipszkvíz

Érdekes kérdések a csipszekről Kahoot!-on. Bemelegítő beszélgetés után a gyerekek 
hat érdekes kérdésre kell, hogy válaszoljanak a kvízben. A téma: a csipsz története.

Bemelegítő kérdések:
Ki szereti a csipszet? 
Van kedvenc márkátok? 
Miért erre esett a választásotok?
Mit tudtok a csipszekről?
Mennyit fogyasztotok belőle és milyen gyakran?
Szerintetek egészséges-e a csipsz fogyasztása?

Vegyétek kezetekbe a tabletet/mobiltelefonotokat! Írjátok be a www.kahoot.it webcí-
met. Írjátok be a kivetített játékkódot! Válaszoljatok a következő kérdésekre! Ha kell, 
tippeljetek!
Csipszkvíz linkje

Az 1.1. mellékletben található feladatsort papíralapon is megoldhatják a gyerekek.

1.2 Csipszből sosem elég

A kialakított csoportok egy-egy állítást kapnak. A számukra kikészített tálcán levő esz-
közökkel cáfolni vagy igazolni kell azokat!
A mai órán kedvencünket, a csipszeket fogjuk közelebbről megvizsgálni. A csoportok 
asztalain találtok egy-egy olyan állítást, amit már ti is hallhattatok. 
Utána járunk, vajon igazak-e?

Csoportok feladatai:

A. Félig van a csipszes zacskó.
• Vizsgáljátok meg, jogos-e a gyanú!
• Használjátok a tálcán levő dolgokat!
• Készítsetek feljegyzéseket a méréseitekről a füzetetekbe!

Tálcán: 1 zacskó csipsz, digitális mérleg, papírlap

B. A csipsz tápláló étel
• Nézzétek meg az ember egynapi tápanyagszükségletét a net segítségével!
• Milyen tápanyagok vannak a csipszekben? Vizsgáljátok a csomagolásokon található

információkat!
• Mennyi csipsz fogyasztása lehet egészséges és tápláló? Számoljatok!

Mit akarunk elérni?
Fejlődjön a gyermekek 
kritikai készsége.
Egyszerű vizsgálato-
kat hajtsanak végre 
önállóan.

Tevékenységek
közös beszélgetés és 
játék

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
csipszek (4 féle),
internet (mobil/ tablet 
minden gyermeknek)

Mellékletek
Csipszkvíz (feladatok)

Tevékenységek
csoportok kialakítása
tervezés
mérés
megfigyelés
érvelés
csoportmunka

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
csipszek, üres csip-
szes csomagolások
íróeszközök, mellék-
letek
digitális konyhai 
mérlegek,
tablet

Mellékletek
1.2.Csoportok felada-
tai kinyomtatva
1.2a.Tápanyagszük-
séglet-táblázat 

Variáció

http://www.kahoot.it
https://create.kahoot.it/share/csipsz-kviz/908b6163-90a2-4a48-90f5-d77335c49f42


Tálcán: számológép, tablet, különböző rágcsálnivalók csomagolása
(Egy zacskóban legyen meg a tartalom is, amit a feladat végén elfogyaszthatnak a 
gyerekek!) Kinyomtatott melléklet a 10–12 évesek napi tápanyagszükségletéről.

C. Pár darab sós keksz
elfogyasztása nem számít.
• Vitassátok meg társaitokkal az állítást!
• Vizsgálódjatok!
• Használjátok a mérleget és a csomag oldalán található táblázatot!

Tálcán: 1 csomag Tuc keksz, digitális konyhai mérleg, papírlap

D. Vannak egészséges csipszek is.
• Kutassatok a neten!
• Miből készüIhet csipsz?
• Segítsetek osztálytársaitoknak abban, milyen csipszet válasszanak, hogy egészsé-

gesek maradjanak!

Eszközök: laptop/tablet/okostelefon + zöldségcsipsz

Érdemes tudni, hogy a zacskókat a betöltés után nitrogénnel fújják fel, így 
nincs oxigén a csipsz közelében, és nem romlik (avasodik) meg. A felfújt zacs-
kó részben mechanikai védelmet is nyújt, bár ez nem túl hatékony.

A mért és a feltüntetett súlyok között 1-1 g eltérés adódhat.
A teli zacskó tömege és a megmért zacskóban levő csipsz tömege közötti különbség a 
csomagolás és a nitrogéngáz, valamint a használt só súlya együttesen. 
Egy darab rágcsálnivaló súlyát ki tudjuk számolni ropi, vagy más sós kekszek esetén 
is, nem csak a Tuc jöhet szóba. Mindig ellenőrizzük előre, hogy a választott terméket a 
konyhai mérleg meg tudja-e mérni darabonként is!
Minden csoporthoz jusson egy teli zacskó rágcsálnivaló, amit az órai munka jutalma-
ként a feladatok végén elfogyaszthatnak!
Mivel ezen az órán mérés és számolás van, érdemes a matematika szakos kollégával 
egyeztetni, ő hogyan tanítja ezeket az osztályban. 

Időmegtakarítás szempontjából a csoportfeladatokat forgószínpadszerűen is meg le-
het valósítani, hogy minden csoportnak, mindegyik feladattal legyen lehetősége fog-
lalkozni.



1.3 Csoportmunkák bemutatása

A csoportok szóvivői ismertetik a feladatukat és azt, mit és hogyan oldottak meg.

A feladatok egyszerű méréseket, számításokat tartalmaznak. Jó képességű csoportok 
esetén gondoljuk tovább ezeket bátran! Igyekezzünk a gyerekeknek érdekes dolgokra 
fókuszálni! Sokszor maguk a csoportok fogalmaznak meg további kérdéseket. Ilyenkor 
hagyjuk őket kipróbálni, amit kitaláltak. Ennél értékesebb és hasznosabb tevékeny-
kedés nincs!

Nagy létszámú osztályoknál több csoport kialakításával többféle csipszet is vizsgálha-
tunk a mintafeladatok felhasználásával!
Érdekes összevetni a dobozos és a zacskós csipszeket a fenti feladatok tükrében. 
(Hogyan alakul egy csomag és a csomagolás nélküli csipsz súlya, és ez mivel magya-
rázható? Megéri-e vajon a drágább dobozos csipszet megvenni, és ha igen, miért?)

Felhasznált és ajánlott források
• Dr Komonyi Éva PhD: Egészséges, biztonságos létünket, tevékenységünket megha-

tározó tényezők https://slideplayer.hu/slide/11939996/
• Index – Miért félig üres a csipszes zacskó? https://index.hu/tudomany/

til/2016/04/17/miert_felig_ures_minden_csipszes_zacsko/
• chio.hu – Miből készül a csipsz? http://www.chio.hu/tudastar/tevhitek/mibol-

keszul-a-chips
• Hogyan készül? TV-sorozat; Hogyan készül a csipsz? https://www.youtube.com/

watch?v=FqpJT_aEcfU

Vedd figyelembe!

Variáció

https://slideplayer.hu/slide/11939996/
https://index.hu/tudomany/til/2016/04/17/miert_felig_ures_minden_csipszes_zacsko/
https://index.hu/tudomany/til/2016/04/17/miert_felig_ures_minden_csipszes_zacsko/
http://www.chio.hu/tudastar/tevhitek/mibol-keszul-a-chips
http://www.chio.hu/tudastar/tevhitek/mibol-keszul-a-chips
https://www.youtube.com/watch?v=FqpJT_aEcfU
https://www.youtube.com/watch?v=FqpJT_aEcfU

