
Tantárgyi integráció
természettudomány, 
matematika, reformá-
tus hit- és erkölcstan

Tantervi vonatkozás
Mérések, mértékegy-
ségek, mérőeszközök: 
az élő és élettelen 
anyag mérhető jellem-
zői. Mérési eljárások, 
mérőeszközök hasz-
nálata.
Az állatok testfel-
építése: az állatokat 
különböző szempontok 
szerint csoportosítja.

Kulcsszavak
élőlény, legkisebb, 
legnagyobb

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

mérés

rendszerezés

összehason-
lítás

Mit készítsek elő?
füzet, íróeszköz, 
színes papírok, A4-es 
fehér papírok, színes 
(vastag) filctollak, 
gyurmaragasztó, 
mérőszalag/méterrúd, 
Biblia

Mit akarunk elérni?
Az élőlény fogalmának 
körüljárása.

Tevékenységek
Páros munka, majd 
közös beszélgetés az 
élőlények fogalmáról, 
annak meghatározá-
sáról.

FARKASNÉ NAGY KRISZTINA

Mi a házban 
a legnagyobb és 

a legkisebb élőlény?
90 PERCES TANÓRAI FELDOLGOZÁS

Az élőlény fogalmának körüljárása után a gyerekek azzal 
ismerkednek, hogy az összehasonlítás, a mérés és a cso-
portosítás sokféle szempont szerint történhet. A foglalko-

zás központi, visszatérő feladata az összehasonlítás és mérés gyakorlása is!

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT

1. Élőlény 12 perc 
2. Kutassunk az iskolában! 40 perc 
3. Álljunk tornasorba! 10 perc
4. Legkisebb-legnagyobb 20 perc
5. A tanítványok nagyravágyása 8 perc
Összesen: 90 perc

Előzetes feladatkiadás a gyerekeknek: Gyűjtsd össze, mi-
lyen élőlényekkel élsz együtt otthon!

FELADATOK LEÍRÁSA

Előzetes feladat: 
Írd össze, milyen élőlényekkel élsz együtt otthon!

1. Élőlény
A gyerekek fejében az élőlény legfőképpen valamilyen mozogni tudó, sokszor nagyobb 
méretű állattal azonosul. Nem is gondolnak a mozogni nem tudó növényekre, vagy a 
csak mikroszkóp alatt látható mikroélőlényekre. Ezzel a feladattal arra szeretnénk 
őket érzékenyíteni, hogy vegyék észre, mennyi minden(ki) él körülöttünk!

7. 
foglalkozás

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

 -
 =

12
perc



Páros munka
A gyerekek pármunkában 5 perc alatt átbeszélik, ki, milyen élőlényeket talált otthon!

Közös beszélgetés
Az osztály közösen összegyűjti a „legfurcsább” élőlényeket (pl. amire nem is gondol-
tak)! Megbeszélhetik, miért nem gondolunk gyakran a szobanövényre, vagy a mosoga-
tóban lévő baktériumra mint élőlényre?
• Mit nevezünk élőlénynek? Határozzuk meg közösen az élőlény fogalmát!
• Tehetünk különbséget fontosság, megbecsültség szempontjából két élőlény között?

Élőlénynek vagy élő organizmusnak az életjelenségeket mutató, sejtes szer-
kezetű, környezetétől elválaszthatatlan rendszereket nevezzük, amelyek ké-
pesek az anyagcserére, a szaporodásra, az érzékelésre, a növekedésre és az 

evolúcióra. (Németh és Szécsi, 1983).
Hagyományosan nem tekintjük élőlényeknek azokat a rendszereket, amelyek nem sej-
tes szerkezetűek, nincs saját anyagcseréjük, s önállóan szaporodni sem képesek: így 
például a vírusokat.

2. Kutassunk az iskolában!
2.1. Most az iskola vizsgálatán a sor! Keressük meg előbb a tanterem, majd az isko-

laudvar élőlényeit, és páros munkában gyűjtsük őket össze felsorolás formájában 
a füzetbe!
(A kutatás javasolt időkerete mind a teremben, mind az udvaron 10-10 perc)

2.2. Amikor visszatérünk a tanterembe, készítsünk közös szófelhőt a látott élőlények-
ről (csak a neveiket felsorolva) a táblára színes papírok segítségével! 
(Javasolt időkeret: 10 perc – beleszámolva az osztály visszaérkezését és elrendezke-
dését a tanteremben)

2.3. Újra pármunkában keressünk 3-5 szempontot, hogy mi szerint tudnánk a táblán 
látható élőlényeket csoportosítani.
A párok válasszanak ki 1-3 szempontot (pl. kicsi, zöld színű, két lábon jár) és a táb-
lán látható élőlényeket sorolják be az adott csoportba! A csoportosítást rögzítsék a 
füzetükbe! Lehet olyan, ami több helyre is tartozik? (halmazok és metszeteik)
(Javasolt időkeret: 5 perc)

2.4. A következő feladatban a párok egy élőlényt választanak ki a táblán lévők közül!
Nevezzétek meg (rögzítsétek a füzetbe/lapra) a választott élőlény egy tulajdonságát!
A táblán látható többi élőlény közül melyekre jellemző még ugyanez a tulajdonság?
A válaszokat rögzítsék a füzetbe, majd egy másik párral osszák meg szóban eredmé-
nyeiket!
(javasolt időkeret: 5 perc)

Mit akarunk elérni?
A gyerekek ismerjék 
meg iskolai környeze-
tük élőlényeit!

Tevékenységek
Az iskolában élő élő-
lények összegyűjtése 
páros munkában.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, 
színes papírok, színes 
vastag filctollak, gyur-
maragasztó

40
perc



Mit akarunk elérni?
A viszonyítás gyakor-
lása a feladat célja.

Tevékenységek
Az osztály torna-
sorának felállítása, 
mérések és összeha-
sonlítások.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, mérő-
szalag/méterrúd

Mit akarunk elérni?
A legnagyobb és 
legkisebb fogalmának 
meghatározása.

Tevékenységek
Csoportokban a legki-
sebb és a legnagyobb 
élőlény saját szem-
pont szerinti megha-
tározása.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
íróeszköz, színes 
filcek, A4-es fehér 
papírok

3. Álljunk tornasorba!
3.1. Az osztályteremben, a folyosón, vagy akár az iskolaudvaron álljon az egész osztály 

magasság szerint sorrendbe! (A tanár is bekapcsolódhat!)

3.2. Mindenki írjon 3-5 igaz állítást a füzetébe az osztály tornasoráról, 
pl. alacsonyabb vagyok, mint…, magasabb vagyok, mint…. X; ugyanolyan magas 
vagyok, mint Y.
Az arra vállalkozók olvassák fel állításaikat!

A méretarányok esetenként olyan nagy különbséget jeleznek, hogy annak méretará-
nyos bemutatásához óriási tér kellene. Pl. egy szúnyog lábának utolsó íze – akármiyen 
picike – ezerszer akkora, mint egy Covid-vírus. Vagyis ha a vírust 5mm-esnek rajzoljuk, 
akkor arányosan a szúnyog lábíze kb. 5 méteres, s maga a szúnyog nagyjából stadion 
méretű lenne. Ilyenkor vagy többlépéses arányítást alkalmazunk, vagy szavakkal je-
lezzük a méretek arányát.

A játékot úgy is nehezíthetjük, hogy két igaz és egy hamis állítást kell írni a tornasor-
ról. A vállalkozó diákok felolvassák a három állítást, és az osztálynak kell kitalálnia, 
melyik a hamis!

3.3. Mérjük meg a csoport/osztály legmagasabb és legalacsonyabb tagjának magas-
ságát! 
Ezzel megtudjuk, hogy a magasság szempontjából itt a csoportban ki a legnagyobb 
és a legkisebb (egészen pontosan a legmagasabb és a legalacsonyabb) élőlény.

De vajon a magassággal egyenlő kifejezés a „legnagyobb” és „legkisebb” fogalma? A 
következő részben erre keressük majd a választ!

4. Legkisebb-legnagyobb
Ebben a feladatban azt szeretnénk pontosítani/definiálni: mit is jelent a köznyelvben 
oly sokszor használt „nagy” és „kicsi” fogalma!

4.1. A gyerekek csoportokban (4–5 fős csoportok) közösen gondolkodnak, milyen szem-
pontok szerint lehet valami „nagy” vagy éppen „kicsi”! – gondolattérkép készítése
Pl. magasság, súly, térfogat, kerület, terület, hosszúság, életkor stb.

4.2. Csoportmunka
Innentől az a célunk, hogy az összegyűjtött élőlények közül eldöntsük, melyik a 
saját szempontunk szerint a legnagyobb és a legkisebb!
A csoport közösen megbeszéli, melyik szempont szerint választja ki a táblán lévő 
élőlények közül a legnagyobbat és a legkisebbet!
pl. a legkisebb szerintük a legkisebb súlyú; míg a leghosszabb lesz a legnagyobb – 
itt már a futónövény fog nyerni!

A csoportok megosztják egymással, hogy milyen szempont szerint gondolkodtak, és 
melyik a legnagyobb és a legkisebb élőlény az iskolában!

Variáció

10
perc

20
perc



Ha van rá lehetőségünk, a gyerekek az általuk választott szempont szerint tényleges 
mérést követően döntsék el, melyik a legkisebb és a legnagyobb élőlény az iskolában!

4.3. Házi feladat 
Házi feladatként megkérjük a tanulókat, hogy a saját, megnevezett szempontjaik 
alapján döntsék el, mi a legkisebb és a legnagyobb élőlény az otthonukban! A vá-
laszokat rögzítsétek a füzetbe/Készítsetek róluk rajzot vagy fényképet!

5. A tanítványok nagyravágyása
A foglalkozást Isten igéjével zárjuk.
Lukács evangéliumának 22. fejezetében a tanítványok nagyravágyásáról olvashatunk:

„Versengés is támadt köztük, hogy ki közülük a legnagyobb.” (Lk 22, 24)

Már a nyitó mondat is érdekes: versengés, amiben a legnagyobbat keresik maguk 
közül!

Kérdések a közös beszélgetéshez:
• Mi is szoktunk versengeni?
• Mi is szeretnénk valamiben a legnagyobbak lenni? Mikor éreztetek ilyet? Milyen

érzés volt?
• Miben szeretnétek a legnagyobbak lenni? Mit jelent a nagyravágyás?
• Vajon a tanítványok az úrvacsora után miben szerettek volna a legnagyobbak lenni?

– (Az úrvacsora vétele után Jézus megmondja tanítványainak, hogy valaki el fogja
őt árulni; azon kezdenek tanakodni, vajon ki lesz az? Talán a leggyengébb?)

Nézzük tovább az Igét!
„Ő ezt monda: A pogányok királyai uralkodnak népeiken, és hatalmaskodásukban jó-
tevőknek hívatják magukat.
Ti azonban ne így cselekedjetek. Hanem aki legnagyobb közöttetek, olyan legyen, 
mint aki legkisebb; és az legyen a vezér, aki szolgál.” (Lk 22, 25–26)
Kérdések a közös beszélgetéshez:
• Mit jelenthet, milyen érzés lehet úrból szolgává válni? Nagyból kicsivé?
• Mit üzen nekünk ezzel Jézus?

Majd kérdez a tanítványoktól:
„Mert melyik nagyobb, az-e, aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? Nemde aki asztalnál 
ül? De én itt közöttetek olyan vagyok, mint aki szolgál.
Ti maradtatok meg velem az én kisértésemben:
És én királyságot adok nektek örökségül, amint nekem is adott az én Atyám,
hogy egyetek és igyatok az én asztalomon az én országomban, és királyi székekben 
ülve ítéljétek Izráel tizenkét nemzetségét.” (Lk 22, 27–30)

Mit akarunk elérni?
A legnagyobb és 
legkisebb fogalmának 
bibliai és keresztyén 
értelmezése.

Tevékenységek
közös beszélgetés

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Biblia

Variáció

8
perc



Kérdések a közös beszélgetéshez:
• Válaszoljuk meg a jézusi kérdést: Ki a nagyobb úr?
• Mit jelent nekünk, embereknek, hogy Jézus leült, és szolgált minket is az asztalnál?
• Vajon mi szolgálatra készülünk, vagy uralkodásra tanítanak minket?

A foglalkozást közös imádsággal, fohászkodással zárhatjuk le.

A „legnagobb-legkisebb” kapcsán egy szintén ismert kép és történet is eszünkbe jut-
hat, amit talán a gyerekek is jobban ismernek: Dávid és Góliát története, ahol nem a 
fizikai nagyság vagy éppen kicsiség számított. (1Sám 17)

Felhasznált és ajánlott források
• Élőlény fogalma: Dr. Németh Endre – Szécsi Szilveszter (1983): Fogalomgyűjtemény

és összefoglaló táblázatok a gimnáziumi biológia tananyagból – JATE, TTK házi-
jegyzet, Szeged.

• Élőlény fogalma: https://epa.oszk.hu/00000/00011/00031/pdf/iskolakultura_
EPA00011_1999_10_086-096.pdf 86.oldal

• Nagy Lászlóné: A biológiai alapfogalmak fejlődése 6–16 éves korban, József Attila
Tudományegyetem, Biológiai Szakmódszertani Csoport. http://magyarpedagogia.
hu/document/Nagyne_MP993.pdf

• Dávid és Góliát: https://abibliamindenkie.hu/karoli/1SA/17/
• A tanítványok nagyravágyása: https://abibliamindenkie.hu/karoli/LUK/22/

Variáció
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