
SALY ERIKA

Mi a házban a legkisebb 
és a legnagyobb élőlény?

1 HÉT ELŐZETES OTTHONI MUNKA 
ÉS 5X45 PERCES TANÓRA

A foglalkozások során rájövünk, hogy a szemmel jól lát-
ható élőlényeken túl is élnek velünk együtt szemmel alig,
vagy nem is látható élőlények. Ezeknek az élőlényeknek

is fontos szerepük van. Az élőlények változatossága, sokszínűsége – a biodiverzitás 
– érték. Összegyűjtjük, megfigyeljük a házban fellelhető élőlényeket, majd méretük,
tömegük, egyéb mérhető tulajdonságuk alapján becsléseket, méréseket, összehason-
lításokat végzünk, különböző szempontok alapján csoportosítjuk az adatokat.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT

1. „Nálatok laknak-e állatok?” 45 perc 
1.1. Hangolódjunk! 10 perc
1.2. Barkochba 15 perc
1.3. Beszélgetőkör 20 perc

2. Az osztály hobbiállatai, házi kedvencei 45 perc 
2.1. Statisztikai adatgyűjtés 15 perc
2.2. Diagram készítése 20 perc
2.3. Hány arasz a cicád? 10 perc

3. Pincétől a padlásig 90 perc
3.1. Pókok, egerek és más társbérlőink 20 perc
3.2. Szemmel nem látható élőlények? 30 perc
3.3. Növesszünk penészt! 20 perc
3.4. Az iskola növényei 20 perc

4. A családtagok magassága 30 perc
5. Csoportosítsunk! 30 perc
6. Mi a legnagyobb és a legkisebb élőlény a házban? 30 perc
Összesen: 270 perc

Előzetes, otthoni feladatok: (1 hét)
1. Közösségi kutatás:

A foglalkozások előtt alakítsunk kis csoportokat, s hozzunk létre mindegyik kiscso-
portnak közösségi kutatásra alkalmas zárt Facebook-oldalt, melyet a gyerekek szü-
lei kezelnek majd! (Erről egyeztessünk a szülőkkel!) Feladat: egy héten át kutassanak 
otthon a gyerekek élőlények után! Minden házban, lakásban talált, ott megforduló 
élőlényt fotózzanak le okostelefonnal (akár szülői vagy nagyobb testvéri segítséggel), 
s osszák meg a csoportjukban a fotót! Ha tudják, írják oda a nevét is az élőlénynek! 
Papírra is jegyezzék fel, mit láttak, ill. le is rajzolhatják.

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

Tantervi vonatkozás
rovarok testfelépíté-
sének, testrészeinek 
vizsgálata nagyítóval, 
esetleg sztereomik-
roszkóppal, a tapasz-
talatok rajzban és/
vagy írásban történő 
rögzítése
felelős állattartás
a növények testfelépí-
tése, életfeltételei
a növényi részek 
(gyökér, szár, virágzat, 
termés), funkcióik, 
megfigyelése nagyító-
val, esetleg mikroszkó-
ppal, a tapasztalatok 
rögzítése rajzban vagy 
írásban
élőlények összeha-
sonlítása és csopor-
tosítása megadott 
szempontok alapján 
az emberi egészség-
hez kötődő adatok 
(testsúly, testmagas-
ság) elemzése
a gerinctelen és 
a gerinces állatok 
testfelépítése közötti 
különbségek azono-
sítása
mikroszkóp segítségé-
vel egysejtű élőlények 
megfigyelése
az állatok, növények 
különböző szempontok 
szerinti csoportosí-
tása

Kulcsszavak
élőlény, életjelenségek, 
gerinctelen, gerinces, 
egysejtű, háziállat, 
növényi részek, gomba, 
viszonyítás, becslés, 
mérés, átlagszámolás 

8. 
foglalkozás

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek



Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

megfigyelés 

leírás

összehason-
lítás

mérés

rendszerezés

Mit készítsek elő?
Mellékletek, csoma-
golópapír, vastag 
filctollak, mikroszkóp 
és/vagy térmikrosz-
kóp, 1 guriga madzag, 
20-30 db csipesz, 
Petri-csészék, kis-
kanál, mérőszalagok, 
internet, laptop, A/4-
es lapok

Mit akarunk elérni?
Annak tisztázása, 
hogy mit tekintünk 
élőlénynek. Rendsze-
rezés, csoportosítás 
megalapozása.

Tevékenységek
versolvasás, zene-
hallgatás, megfigye-
lés alapján jegyzet 
készítése

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
1.1. melléklet, íróesz-
köz, internet, laptop/
Youtube alkalmazás, 
hangszóró

Mellékletek
1.1 melléklet: Vers és 
megzenésített válto-
zat linkje

Változat: Csak összeszámolják az élőlényeket családonként, s listát írnak, miből hány 
van. Pl. 2 kutya, 3 légy, 2 pók, 1 papagáj, 5 aranyhal, 10 cserepes virág, 4 ember. A kis-
csoportok összesítik a családok gyűjteményét, közös listát készítenek. A szemmel alig 
látható élőlények nem biztos, hogy eszükbe jutnak. Nem baj, hiszen arra döbbentjük 
majd rá őket, hogy több millió élőlénnyel osztozunk a lakásunkon, házunkon. 
2. Hobbiállatok, házi kedvencek magassága, hosszúsága (tömege) – becslés, mérés:
Becsüljék meg a gyerekek a házi kedvenceik, hobbiállataik méreteit, de becslést köve-
tően mindig mérjenek is, s hasonlítsák össze a becsült és a mért adatokat! Jegyezzék le! 
Plusz vállalható feladat: tömegmérés is lehetséges. 

3. Családtagok magasságának mérése

FELADATOK LEÍRÁSA

1. „Nálatok laknak-e állatok?”
A diákok előzetes feladatokkal és megzenésített verssel, játékos formában, beszélge-
téssel hangolódnak rá a témára. A feladatok során kiderül számukra, hogy mit tekin-
tünk élőlénynek, s hogy élőlények vannak a „láthatatlan”, vagy alig látható világban 
is. Az élőlények életjelenségeket mutatnak: önállóan táplálkoznak, lélegeznek, mo-
zognak, növekednek, szaporodnak, és válaszolnak a környezetük különböző ingereire. 

1.1. Hangolódjunk!

Rigó Béla versének felolvasása (1.1. melléklet), a Kaláka által megzenésített változat 
meghallgatása.
Feladat: Kis csoportban jegyezzétek le, milyen állatok fordulnak elő a vers szövegé-
ben!
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45
perc

10
perc



1.2. Barkochba élőlényekkel

• Kiterítjük magunk elé az összes élőlényt ábrázoló kártyát (1.2. melléklet). Gondo-
lunk egy élőlényre, s a gyerekek a feltett kérdések-válaszok alapján rakosgatják a
kártyákat. Amelyik élőlényt kizárhatják, azt külön teszik. Egyre kevesebb élőlény
jöhet majd számításba, míg végül eljutnak a gyerekek a gondolt élőlényig. Megis-
mételjük a játékot többször, többféle élőlénnyel.

Magyarázat
Előnye a feladatnak a fokozatos szűkítés az élőlények képkártyáival, hiszen 
modellezi a rendszerezést, vagyis azt, hogy egy nagy halmaznak van egy ki-
sebb, annak egy még kisebb stb. halmaza. Ez a játék a csoportosítást és a 

csoportmeghatározást, valamint a rendszerezés gyakorlását segíti, konkrét képekkel.

Hagyományos barkochba: Gondoltam egy élőlényre… Játék 5-6 fordulóval, a pedagó-
gus gondol egy élőlényre: ember, állat, növény, gomba, mikroszkopikus nagyságú is 
legyen köztük, pl. baktérium. A tanulók kérdeznek, „igen” és „nem” lehet csak a válasz, 
így találják ki, milyen élőlényre gondolt a játékvezető. 

Ha van rá idő, s biztonságos a tanulók ismerete, akkor néhányan közülük is gondol-
hatnak egy-egy élőlényre, amit a többiek kitalálnak. Ha bizonytalan a kisdiák a válasz-
ban, beavathatja a pedagógust, aki segít dönteni.

1.3. Beszélgetőkör

• „Nálatok laknak-e állatok?” (hobbiállatok, házi kedvencek, hívatlan állatok). Közös-
ségi kutatás eredménye. Mindegyik kis csoport összesítést végez, közös listát ké-
szít, beszámol. Melyik kis csoport gyűjtött össze többféle élőlényt?

• Mi a legkisebb és a legnagyobb élőlény a házban? Tippeljetek! (Jegyezzük a vála-
szokat. Megbecsüljük a felsoroltak között a legkisebbet, legnagyobbat.) Interneten
nézzetek utána a valóságos méretüknek, majd mérőszalagon mérjétek le azokat!
Mekkora volt a becslés és mérés eltérése?

• Mely élőlények tartoznak a 0–1 cm-es nagyságrendbe? Pl. poratka, bolha, hangya.

A legkisebb és legnagyobb élőlény becslése, mérése, az eltérés számolása segítheti a 
későbbi önálló méréseket. Segíthetjük azokat, akik nehezebben boldogulnak; tisztáz-
hatjuk, hogyan is kell pontosan mérni. A hibákból tanulhatnak.

Móra Ferenc történetének elmondása a pókról, melyet pincétől a padlásig kerestek 
(ld. 1.3. melléklet). Természetesen a gyerekek is elolvashatják, feldolgozhatják a mel-
lékletben található szöveget.

Tevékenységek
Barkochba, közös 
gondolkodás, ráhango-
lódás, rendszerezés, 
csoportosítás

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
képkártyák (1.2. mel-
léklet képei kivágva)

Mellékletek
1.2. melléklet: Élőlé-
nyek kártyái

Tevékenységek
kis csoportban 
összesítés, beszá-
molók, becslés, mérés 
gyakorlása (Variáció: 
olvasás vagy elbeszé-
lés meghallgatása)

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
1.3. melléklet, mé-
rőszalagok, A/4-es 
lapok, íróeszköz, inter-
net, laptop és/vagy 
okostelefon, közösségi 
kutatás jegyzetei (kis-
csoportok tagjaitól 
külön-külön)

Mellékletek
Variáció: 
1.3. melléklet: Móra 
Ferenc: A mi pókunk

Vedd figyelembe!

Variáció

Vedd figyelembe!

Variáció

15
perc

20
perc



Mit akarunk elérni?
Érdeklődésre épített, 
valós adatokat gyűjt-
senek a gyerekek, házi 
kedvenceiken gyakorol-
va a méréseket.

Tevékenységek
statisztikai adat-
gyűjtés osztályszin-
ten, közös táblázat 
készítése

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
csomagolópapír, vonal-
zó, filctollak, gyerekek 
otthonról hozott, mért 
adatai az állatokról

Tevékenységek
diagramok készítése 
kis csoportokban, 
értelmezésük

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
kockás papír A/4-es 
méretben (kis csopor-
tonként), vonalzók, 
íróeszközök, gyűjtött 
adatok tanulónként

2. Az osztály hobbiállatai,
házi kedvencei
A gyerekek előzetes feladatként, otthon minden házi kedvencük, hobbiállatuk mérhe-
tő adatait (hosszúság, tömeg) begyűjtötték (becsültek, mértek). Az adatfeldolgozást 
fogják elvégezni együtt: összesítő táblázatot, diagramokat készítenek, azokat értelme-
zik. Végül régi mértékegységekkel is megmérik néhány állat hosszúságát.

2.1. Statisztikai adatgyűjtés

• Beszámoló az előzetes feladatról. Mekkora volt az eltérés? Ki becsült jól (kicsi elté-
réssel)?

• A gyerekek által otthon, a házi kedvenceikről, hobbiállataikról gyűjtött adatok alap-
ján egy nagy, közös, összesítő táblázat készítése csomagolópapíron: kutya, macska,
papagáj, hal, teknős, tengerimalac, aranyhörcsög, zebrapinty stb. Húzzunk strigulát,
ha egy állatfajból több is van az osztályban. Van-e nevük? Ki és hogyan gondozza
őket? Mit esznek? Koruk? Magasságuk?/Hosszúságuk? Tömegük (ha megmérték)?

Javasolt a feladathoz jegyzőt választani minden kiscsoportból, akik forognak az össze-
sítő táblázat előtt, s felviszik a csoporttagok által diktált adatokat.

2.2. Diagram készítése és értelmezése 
az adatok alapján

• Hobbiállatok, házi kedvencek diagramja pl. tömeg, magasság, hosszúság, kor alap-
ján diagram készítése (kis csoportonként más feladat).

• Olvassunk a diagramokról!
– Milyen hobbiállatot, ill. házi kedvencet tartunk otthon a leggyakrabban?
– Legrövidebb-leghosszabb, ill. legöregebb-legfiatalabb, legmagasabb-legalacso-

nyabb állat azonosítása a gyűjtött adatok alapján. Melyik a legsúlyosabb, melyik
a legkisebb tömegű állat?

Nagyon fontos, hogy az otthoni méréseket elvégezzék a gyerekek, s feljegyezzék, el-
hozzák a gyűjtött adatokat. Érdemes a szülőket is bevonni a feladatba. Tisztázni kell, 
hogyan mérhetjük le egy állat magasságát, hosszúságát, pl. mettől meddig mérjük. 
Meg kell beszélni, hogyan mérjük meg a tömegét. Pl. ficánkoló kutya, cica tömegét 
ölbe véve, a saját testsúlyuk és az összsúly különbsége adja. 

Számolják ki a házi kedvenceik össztömegét! (Ha mindenki lemérte minden otthon 
tartott állat tömegét, ez csak akkor lehetséges.) De lehetséges, hogy pl. csak az osztály 
cicáinak össztömegét számolják ki.

Vedd figyelembe!

Vedd figyelembe!

Variáció

45
perc

15
perc

20
perc



2.3. Hány arasz a cicád?

Amikor még nem voltak pontos mérőeszközök, az emberek a testrészeikkel, meg tár-
gyakkal mértek meg mindent, s azokhoz viszonyítottak. 
• Gyűjtsünk régi mértékegységeket hosszúságmérésre! Pl. hüvelyk, láb, arasz, öl, lépés…
• Mit jelentenek ezek az egységek? Nézzétek meg a 2.3. melléklet ábráját! Próbálgassá-

tok! Mutassatok egy arasznyi hosszúságot! Hogy mérünk hüvelykkel? Mekkora egy láb
(egy lábnyom hosszúsága)? Kinek mekkora egy lépése, s mettől meddig kell mérni?

• Páros munka: Próbáljatok régi egységekkel mérni! Válasszatok ki egy házi kedven-
cet, aminek tudjátok a pontos hosszát! Ezt az adatot jelöljétek a mérőszalagon! Vá-
lasszatok ki egy testrészt, amivel ugyanez az adat kifejezhető, mérhető! Araszolja-
tok a nullától indulva a jelölt pontig! Pl. hány arasz a cicátok? Most a mérőszalagot
a földre letéve, nézzétek meg, hány lábhossz? És hány hüvelyk?

Ki kell térni mindenképpen arra, hogy nem pontosak a testrészekkel való mérések, hi-
szen pl. Józsinak nagyobb a lábnyoma, mint pl. Lacié. Vagyis Józsi kevesebb „lábbal”(-
lábnyom hosszúsággal) méri meg pl. a terem szélességét, mint Laci. Vagyis viszonyítás 
kérdése minden mérés. A példánál maradva: Józsi lábához viszonyítunk vagy Laciéhoz?

Tehetséggondozásra ajánlott feladatok: 
Miben (milyen mértékegységekben) adták meg régen valaminek a súlyát vagy a térfo-
gatát (űrtartalmát)?
Mértékegységek a Bibliában. Pl. Ószövetségben a „könyök” is a hosszúságmérés alap-
egysége. Gyűjtsetek még régi mértékegységeket a Bibliából!

Példák a Bibliából (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája, 2014)
Sámuel első könyve: 17,4 „Ekkor kilépett a filiszteusok seregéből egy kiváló har-
cos, név szerint Góliát, Gát városából. Magassága hat könyök és egy arasz volt.”
Mózes második könyve: 25 [...] „Készíts rá körös-körül egytenyérnyi keretet, a 

keretére pedig készíts körös-körül aranyszegélyt!”

3. Pincétől a padlásig
A tanulók átkutatják az iskola épületét, mindenféle látható, s szemmel alig, vagy nem 
is látható élőlényeket keresnek. Dokumentálják, amit találnak, mérnek, jegyzetelnek, 
mikroszkóppal megfigyeléseket végeznek, penészt növesztenek. 

3.1. Pókok, egerek és más társbérlőink

• Kutassatok, keressetek! (Kis csoportban, feladatok megosztásával.) Szemmel látha-
tó (vagy nehezen látható) állatok keresése, felfedezése a házban/lakásban/iskola
épületében.

• Ha lehet, egy üres befőttesüveggel ejtsétek óvatosan fogságba a megtalált rovaro-
kat, pókokat! Módszer: az üres üveget ráborítjuk a rovarra, pókra, alácsúsztatunk
egy kemény kartonlapot, majd az üveget visszafordítjuk a talpára. Így sérülés nélkül
megússzák a megfigyelést, s végül kint szabadon engedhetjük őket.

Tevékenységek
régi mértékegységek-
kel való hosszúságmé-
rések párban

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
2.3. melléklet, mérő-
szalagok (mindenki-
nek), Variáció: Biblia

Mellékletek
2.3. melléklet: Régi 
mértékegységek hosz-
szúságmérésre

Mit akarunk elérni?
Ráirányítani a gyere-
kek figyelmét a velünk 
élő élőlények jelenlé-
tére, s rádöbbenteni 
őket, hogy szemmel 
nem vagy alig látható 
élőlények is léteznek.
Becslés, mérés 
(hosszúság, tömeg) 
begyakorlása. 

Tevékenységek
becslés, mérés, megfi-
gyelés kiscsoportban, 
rajzolás, jegyzetké-
szítés

Vedd figyelembe!

Variáció

10
perc

90
perc

20
perc

https://szentiras.hu/RUF/1S%C3%A1m 17,4
https://szentiras.hu/RUF/2M%C3%B3z 25


Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
nagyító, mérőszalag, 
üres cédulák, írószer 
(feljegyzésekhez, 
rajzokhoz), üres, köze-
pes méretű befőtte-
süvegek, kockás (négy-
zethálós) füzetlap

Mellékletek
1.2. melléklet képei

Tevékenységek
mikroszkópos 
megfigyelések több 
mikroszkópnál, kis-
csoportokban, rajzos 
ábrázolás

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
tanulói mikroszkópok, 
esetleg térmikrosz-
kóp, 5-6 db Petri-csé-
sze, 5-6 db pipetta/
vagy kiskanál

• Megfigyelést követően rajzoljátok le, s becsüljétek, majd mérjétek meg a hosszúsá-
gukat! Hogyan? Az üvegen kívül, az alátett kockás (négyzethálós) papíron jelölheti-
tek, mettől meddig ér, s ezt a szakaszt lemérhetitek könnyedén, hiszen pontosan 5
mm-enként vannak vonalak a rácsos papíron. A becsült és mért adatokat hasonlít-
sátok össze! Melyik a legnagyobb megtalált, nemkívánatos állat?

• Találjátok meg a legkisebb látható állatot! Mi ez? Van-e nála kisebb szerintetek a
lakásban? Interneten is megnézhetitek!

• Mit tudtok róluk? Nyomozzatok! Mivel táplálkoznak? Miért élnek bent, az épület-
ben? Behúzódtak, mindig is itt vannak? Jellemezzétek őket!

Magyarázat
A poratka annyira kicsi, hogy nem biztos, hogy látjuk. A poratka az 1.2. mel-
léklet képén kb. 100-szoros nagyításban látható. Az atka 0,3 mm, tehát a sza-
bad szemmel láthatóság alsó tartományában van. A bolha jól rejtőzik, de 

hiába lenne látható, nagyon gyorsan elugrik.

3.2. Szemmel nem látható élőlények?

• Mikroszkópos vizsgálat (forgószínpadhoz hasonlóan, kis csoportban): Vannak nem
látható, parányi élőlények is: pl. baktériumok. (Tizedestörteket már tanultátok.)
0,000001 méter, vagyis 1 mikrométer egy baktérium átlagos mérete. (A COVID- vírus
nem élőlény, nanométerben mérhető, még kisebb, mint egy baktérium! Gazdasejt
kell a létezéséhez.) Nézzetek meg mikroszkóp alá tett Petri-csészében egy szem-
mel nem látható, egysejtű élőlényt! Pl. kicsi nyálat, cipőtalpon behozott földet, egy
csepp, mosdóból vett vizet, egy csipet virágföldet vagy arra cseppentett vizet, egy
porcicát. Valószínű, hogy több mindent fogtok látni, de ez nem baj.

• Vajon egy emberben hány baktérium van? Rajzolva érzékeltessétek, pl. infografikán
bemutatva! (kiscsoportban)

• Képzeljétek el! Ha felnagyítanánk egy emberben lévő minden baktériumot ezer-
szeresére, akkor az ember is ezerszer ekkora lenne! Érdekesség: Egy 75 kilogramm
testtömegű felnőtt kb. 1–2 kg baktériummal él együtt. A velünk-bennünk együtt élő
baktériumok száma 10x akkora, mint a saját sejtjeink száma.
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Ha több tanulói mikroszkóp is van, akkor mindegyiknél mást-mást figyeljünk meg! 
Állítsuk be a mikroszkópokat! Nem lesz egyszerű, mert a tanulók látása is más, s köny-
nyen elmozdulhat a megfigyelni kívánt élőlény. Türelemre lesz szükség. Ezért ajánlott, 
hogy Petri-csészékben tegyük a mikroszkóp alá a vizsgálni kívánt anyagokat (bennük 
a „láthatatlan” élőlényekkel).

Magyarázat
Az egysejtűek olyan élőlények, amelyek egyetlen sejtből épülnek fel, szem-
ben a többsejtű élőlényekkel, melyek egynél több sejtből állnak. A legtöbb 
egysejtű mikroszkopikus méretű, azaz szabad szemmel nem látható (mikro-

organizmus), de akadnak kivételek. Szemmel látható egysejtű is van, pl. zöldmoszat, 
átmérője 1–4 cm, de nem a házban él.
Érdekesség: 1 gramm talajban 2 milliárd baktérium, több millió sugár- és penészgom-
ba, és több százezer egyéb mikroszervezet található. 

Ha van térmikroszkópunk, akkor többféle, szemmel láthatatlan csodát megmutatha-
tunk a mikroszkópos vizsgálat helyett. Térmikroszkóppal könnyebb láttatni, megfigye-
léseket végeztetni, gyönyörködtetni! Nézzék meg egy élőlény valamely szemmel nem 
látható apró részletét, s mondják el, mit látnak! Pl. bizonyos leveleken szőrök, vagy 
egy papagáj tollán az apró részletek.

3.3. Növesszünk penészt!

• Nézzetek szét! Van-e az iskola épületében (lakásban, házban) gomba? Élőlény az is!
Vizsgálódj nagyítóval! Pl. penész a falon, kenyéren, cserepes virágok levelén, talaján.

• Nézzétek meg a talált gombákat térmikroszkóppal! Milyennek látjátok? Jellemezzé-
tek a látottakat!

• Hogyan növesszünk penészt? Mi szükséges hozzá? Kinek van erről tapasztalata? (Pl.
uzsonnásdobozban hagyott kenyér, vagy felbontott, romlott joghurt, tejföl, sajt.)

• Kis csoportok kísérlete. Kinek lesz hamarabb penésze? A megfigyeléseket rögzítsé-
tek papíron vagy okostelefonnal!

Általában könnyen találunk otthon penészes ételt, pl. kenyeret, sajtot, lekvárt. Jusson 
eszünkbe a foglalkozásra való felkészüléskor, hogy szükségünk lesz rá, ezért tegyük 
félre vizsgálati célra! 

Magyarázat
A kenyéren vagy lekváron stb. lévő penész is lehet Penicillium faj, a camem-
bert és a kék-sajtok nemes penésze is Penicillium, s az antibiotikumok (pe-
nicillin és társai) fölfedezése is Penicillium fajhoz kötődik. A látható penész 

egyedenként láthatatlanul kicsi (mikroszkopikus) gombák tömegéből áll, ezek növé-
nyi vagy állati szöveteken, élettelen anyagokon telepszenek meg. A gombák, a nö-
vény- és állatvilág mellett, az eukarióta (sejtmaggal rendelkező sejtek) élőlények ön-
álló csoportját alkotják. Szaporodásukhoz általában a savas közeget (pH<6), a 20–25 
Celsius-fokos hőmérsékletet, nedvességet kedvelik, de vannak, melyek a hidegben 
is szaporodnak, pl. hűtőben. (Forrás: https://ng.24.hu/tudomany/2015/07/17/a-pe-
nesz-es-az-elelmiszer/)

Tevékenységek
megfigyelés, vizsgá-
lódás, mikroszkópos 
megfigyelés, kísérlet

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
térmikroszkóp, Pet-
ri-csészék, kiskanalak, 
különböző penész 
(2-3)

Vedd figyelembe!

Variáció

Vedd figyelembe!
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Tevékenységek
rajzolás, fotózás, 
mérés párban, össze-
hasonlítás, rendezés, 
növények neveinek 
kinyomozása

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
papír, íróeszköz, 
mérőszalag, internet, 
laptop/okostelefon, 
Variáció: 1.2. melléklet 
növényképei és üres 
keretei

Mellékletek
Variáció: 1.2. melléklet

Mit akarunk elérni?
Mért adatok ábrázo-
lásának, összehason-
lításának gyakorlása, 
átlagszámolás valósá-
gos adatokkal.

Tevékenységek
csoportosítás, diag-
ramkészítés, elem-
zés, átlagmagasság 
számolása 

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
kockás A/4-es lapok, 
íróeszközök, előzetes 
otthoni adatok

3.4. Az iskola növényei

• Párban dolgozzatok! Rajzoljátok (fotózzátok) le az iskola belső tereiben található
növényeket, majd nyomozzátok ki a nevüket!

• Mérjétek meg a talált növények magasságát, szélességét!
• Rendezzétek a növényeket növekvő sorrendbe! Hasonlítsátok össze egymáshoz vi-

szonyítva a magasságukat!

Az 1.2. melléklet növényképeit is lehet használni az iskolai növények beazonosítására, 
ill. azokat ki is lehet egészíteni hasonló méretű rajzokkal (pl. az üres keretekbe rajzolva).

4. A családtagok közül ki
a legmagasabb, ki a legalacsonyabb?
A diákok a foglalkozáson az előzetes otthoni feladat eredményét dolgozzák fel. Elő-
zetes feladatuk volt, hogy otthon mérjék meg mérőszalaggal mindenki magasságát, s 
jegyezzék fel! 
Adatok feldolgozása:
• Kis csoportonként összesítsétek az adatokat! Külön papíron legyenek az anyukák,

apukák, testvérek testmagassága és a saját testmagasságotok! Ha nagyszülők is
élnek veletek, az ő adataik is kerüljenek egy külön papírra!

• Készítsetek diagramokat külön-külön az apukák, anyukák, testvérek, meg a saját
testmagasságotok alapján!

• Végezzetek összehasonlító elemzést az elkészült diagramok alapján! Melyik diagra-
mon ki a legmagasabb, ki a legalacsonyabb?

• Számoljátok ki az apukák átlagmagasságát, aztán az anyukákét, a testvérekét, meg
a magatokét is!

Csak az osztályközösség tagjainak magasságmérése, diagramkészítés, s átlagszámo-
lás. Ki a legmagasabb, legalacsonyabb? Elemezzétek az adatokat! Hasonlítsátok össze 
a lányokat és fiúkat külön is!

6-8 fős kis csoportokban: a) Álljatok növekvő sorba édesapátok testmagassága sze-
rint! b) Édesanyátok magassága szerint is álljatok növekvő sorba! c) Mit tapasztalta-
tok? Találtatok-e valami összefüggést?

Variáció

Variáció

Variáció
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5. Csoportosítsunk!
A tanulók rendszerezik, csoportosítják a tanultakat. Mindenféle játékos szempont is 
elfogadott, nem kell még tudományos ismerettel rendelkezniük.
• Készítsünk halmazokat fonalból pl. a terem padlóján (szőnyegén), s rendszerezzük

az élőlényeket (1.2. melléklet és saját készítésű képek), amelyek a házban élnek! Pl.
ember – állat – növény – gomba – egysejtű. Mi lesz a fő halmaz neve?

• A házban élő élőlények képkártyáját (nevét) tegyük ki magunk elé! Csoportosítsuk
különböző szempontok alapján az élőlényeket! Pl. gerinces – gerinctelen állatok,
lágyszárú-fás szárú növények, hobbiállatok, házi kedvencek, hívatlan állatok, szem-
mel látható – szemmel láthatatlan (vagy alig látható). Szeretem állatok – nem sze-
retem állatok (ez szubjektív, érzelmi alapon történő csoportosítást igényel).

A tanulók közül valaki kezdje el rendezni a kártyákat (azok egy részét) egy „titkos” 
szempont szerint! Ha valaki rájön a szabályra, folytassa „némán”! Aki tudja folytatni, 
kapcsolódjon be! Végül, aki elkezdte a csoportosítást, fedje fel, mi volt a szempontja!

Mit akarunk elérni?
A tanuló képes az 
élőlényeket különböző 
szempontok szerint 
csoportosítani;
tudja azonosítani 
a gerinctelen és 
a gerinces állatok 
testfelépítése közötti 
különbségeket.

Tevékenységek
rendszerezés, csopor-
tosítás

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
1 guriga vastag fonal, 
olló, 1.2. melléklet ké-
pei, saját képkártyák 
élőlényekről

Mellékletek
1.2. melléklet

Variáció
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Mit akarunk elérni?
A tanuló képes lesz 
összehasonlítani 
ismert állatokat mére-
tük alapján.

Tevékenységek
gyűjtött adatok 
feldolgozása, növekvő 
sorrend alkotása, 
válasz keresése

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
1.2. melléklet kártyái, 
üres cédulák, 4 m-es 
madzag/fonal, kb. 20-
25 csipesz, filctollak 

Mellékletek
1.2. melléklet

6. Mi a legnagyobb és a legkisebb
élőlény a házban?
A tanulók az eddig gyűjtött, feldolgozott adatok alapján igyekeznek válaszolni a feltett 
kérdésre.
Feladatok:
Az eddigi tapasztalatok, adatok alapján válasszatok ki néhány élőlényt a nagyobbak 
és kisebbek közül (ember, állat, növény, gomba, parányi élőlények), legyen köztük 
a legnagyobb és a legkisebb is! Állítsátok növekvő sorrendbe az adatok alapján a 
kiválasztott élőlényeket (ld. 1.2. melléklet kártyái és üres cédulák, melyre írhattok, 
rajzolhattok)! 
Egy kb. 4 m-es madzagot húzzatok ki a teremben valamelyik fal mentén, rögzítsétek 
a két végét! Ez lesz a számegyenesetek, az eleje jelzi a nullát. Csipesszel, növekvő 
sorrendben tegyétek fel rájuk a cédulákat, jelölve rajta az élőlény nevét és a mért 
hosszúságot!
A látottak alapján válaszoljátok meg a kérdést! Mi a legkisebb és legnagyobb élőlény 
az iskolaépületben?

Felhasznált és ajánlott források
• A mértékegység története: https://prezi.com/nwagxiozj7r2/a-mertekegyseg-torte-

nete/
• Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája, 2014 – https://szentiras.hu/RUF
• Ezékiel próféta könyve – https://szentiras.hu/RUF/Ez
• Móra Ferenc: A mi pókunk – https://mek.oszk.hu/00900/00968/00968.htm#46
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