
KISSNÉ LAÁR ESZTER

Ehetők-e az ásványok?

 135 PERCES TANÓRAI FELDOLGOZÁS
A hétköznapi életben – pl. reklámokban – sokszor esik szó 
ásványokról, ásványi anyagokról. A gyerekek most meg-
ismerkednek a környezetükben lévő ásványokkal. Választ 

kapnak az óra elején feltett kérdésre is. 

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT

1. Milyenek az ásványok? 65 perc 
1.1. Ásványok vizsgálata 35 perc
1.2. Vannak a tanteremben ásványok? 10 perc
1.3. Minden ásvány kemény? 20 perc

2. Az ehető ásvány 70 perc 
2.1. A só 30 perc
2.2. Honnan kerül az asztalra a só? 20 perc
2.2. Készítsünk sókristályt! 20 perc

Összesen: 3 x 45 perc = 135 perc

Előző óra végén csoportokat alkotunk (3 fő). Minden cso-
port feladata, hogy a következő órára hozzon otthonról

legalább 3db különböző ásványt, aminek tudják a nevét! 
Az ásványokat vehették az iskolai ásványbörzén, vagy gyűjthették kiránduláson.

Tantárgyi integráció
természettudomány, 
kémia, református 
hittan, rajz és vizuális 
kultúra

Tantervi vonatkozás
Megfigyelés, kísérle-
tezés, tapasztalás: 
egyszerű kísérletek 
önálló elvégzése.
A Föld külső és belső 
erői, folyamatai: ásvá-
nyok, kőzetek.

Kulcsszavak
ásvány, keménység, 
só, kristály, kősó, kősó 
keletkezése

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

megfigyelés 

leírás

összehason-
lítás

Mit készítsek elő?
interaktív tábla vagy 
laptop és projektor, 
hangfal, füzet, íróesz-
köz, fényezetlen, fehér 
háztartási csempe 
(csoportonként 1 
db), interaktív tábla, 
mellékletek kinyom-
tatva, fehér kréta, 
kvarckristály, só, víz, 
Petri-csésze, különféle 
ásványok (pl. pirit), 
tengeri só, A3-as 
fehér papír, színes 
ceruzák és filcek, Biblia

9. 
foglalkozás

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek



Mit akarunk elérni?
Ásványok megismeré-
se a gyakorlatban.

Tevékenységek
ásványok vizsgálata, 
összehasonlítása

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
fényezetlen, fehér 
háztartási csempe 
(csoportonként 1 db), 
interaktív tábla, mel-
lékletek kinyomtatva 

Mellékletek
1.1 melléklet Ásvá-
nyok vizsgálata

Tevékenységek
ásványokat keresünk 
az osztályban (az 
otthonról hozott ásvá-
nyok mellett)

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
tálcán előkészítünk a 
földrajz-, ill. kémiaszer-
tárból ásványokat (pl.: 
kősó, kvarckristály, 
terméskén, pirit)

Tevékenységek
Az ásványok kemény-
ségének megtapasz-
talása karcpróbával.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
interaktív tábla, fehér 
kréta, kvarckristály

Mellékletek
1.3 melléklet
forrás: Ásványok 
keménysége

FELADATOK LEÍRÁSA

1. Milyenek az ásványok?
1.1 Ásványok vizsgálata

Vizsgáljátok meg az otthonról hozott ásványokat! Megfigyeléseiteket írjátok a táblá-
zatba! (1.1 melléklet)

Ezután a csoportok írjanak legalább 3 db, „LIBIKÓKA” állítást a csoportban lévő ásvá-
nyokról!
Pl. „A” nehezebb, mint „B”; „A” csillogóbb, mint „B” stb.

A csoport végül kiválasztja a náluk lévő ásványok közül a kedvencét, amit a többiek-
nek is be fog mutatni.
A feladat végén minden csoport bemutatja „kedvenc ásványát”.

Ha nincs elég ásvány, akkor az iskolai vagy tanári ásványtárból kell kipótolni.
Egy ásványkönyv (ásványhatározó) is segíthet abban, hogy miféle ásványok léteznek 
a környezetünkben.

1.2 Vannak a tanteremben ásványok?

Tegyük fel a kérdést a gyerekeknek, hogy az általuk hozott ásványokon kívül milyen 
ásványok vannak még a tanteremben?
• kréta (anyaga gipsz)
• ceruzahegy (anyaga grafit)
• a gyerekeken (fülbevaló, medál, gyűrű…) miféle kristályok, kövek vannak?

Mutassuk meg a tálcára bekészített ásványokat, pl.:
• kősó
• kvarckristály
• terméskén
• pirit – „a bolondok aranya”

1.3 Minden ásvány kemény?

Nézzétek meg a kivetített képet! Az ásványokat keménységük szerint is sorba lehet 
rendezni. 
Minél nagyobb az adott ásvány mellett szereplő szám a keménységi listán, annál el-
lenállóbb, keményebb.

Karcoljunk!
Melyikkel lehet (illetve nem lehet) megkarcolni a másikat? Keressetek példát és írjá-
tok le a füzetbe!

Végül minden csoport végezze el a karcolási próbát a gipsz (kréta) és a kvarckristály 
segítségével! Mit tapasztaltok? Jegyezzétek le a füzetbe!

Variáció

65
perc

35
perc

10
perc

20
perc



2. Az ehető ásvány
A diákok a foglalkozás második órájában a gyakorlatban is megismerkednek egy ehe-
tő ásvánnyal – a sóval.

2.1. A só 

Nézzétek meg az ismert magyar népmesét! (7 perc)
Beszélgessünk a népmeséről:
• Miért fontos számunkra a só? – a mese alapján válaszoljatok!
• Ti mit válaszoltatok volna a király kérdésére?

Ezután a gyerekek a sóval a Bibliából ismerkednek, ahol egészen másfajta jelentés 
társul ehhez az ásványhoz!
Az első órában működő csoportok feladata most az, hogy a kapott bibliai részeket 
elolvassák, és egy-egy képet alkossanak róla (ajánlott időkeret: 12 perc), melyet aztán 
az egész osztálynak bemutatnak.

A csoportoknak kiadható bibliai részek:
• A szövetség megújítása: Mózes 5. 29, 22–24. Hogyan képzelitek el a bibliai tájat?
• Büntető ítélet a népek felett: Sof 2. 8–10. Hogyan képzelitek el a bibliai tájat?
• Ételáldozatok törvénye: Mózes 2. 13. Milyen lehetett az ételáldozat és maga a temp-

lom?
• A só szövetsége: Mózes 4. 18, 19. Hogyan képzelitek el a só szövetségét?
• Elizeus meggyógyítja a jerikói vizet: II. Királyok. 2, 19–22. Hogyan képzeled el Elizeus

tettét?
• Hegyi beszéd: Máté 5, 13–16. Hogyan képzelitek el a keresztényeket mint a föld sóját?
• Ne legyünk sótlanok: Márk 9, 49–50. Hogyan van bennünk a só?

Magyarázat
A só a Bibliában többféleképpen is megjelenik. 
Egyfelől a terméketlenség szimbóluma. Elpusztítja az életet, a növényzetet. 
Ezt az ókor lakói megtapasztalhatták a Holt-tenger környékén is. Az Ószövet-

ségben Isten büntetése, ha egy vidék terméketlen pusztasággá válik. Az ókori hadvise-
lés egyik szokása volt az elfoglalt terület vagy város területének sóval való behintése. 
(Pl. pun háborúk – Karthágó elfoglalása)
Másfelől viszont használták és ismerték a sót mint ízesítőszert az ételeik elkészítéséhez. 
Ennél talán még fontosabb volt a só mint tartósítószer, ami megóvta az ételt a bom-
lástól, az ételáldozatot a tisztátalanná válástól.
A só védő, megóvó, örökké tartó szerepe pedig tükröződik pl. az Úr és Izráel szövet-
ségében, a „só szövetségében”. Úgy is tekinthetünk a sóra (itt a kibányászott kősóra, 
nem a tenger vizében lévő sóra), mint ami ha nedvességet kap, akkor elveszíti ízét és 
tartósságát; vagyis megromlik a szövetség.
A tartósság mint egyfajta átvitt értelmű hűség is társul a sóhoz. Jellemző volt az ókori ke-
leti békekötésekre, vagy éppen szövetségkötésekre, hogy egyik fontos elemük volt a só.

Mit akarunk elérni?
Ismerkedés a sóval. 
A meséktől egészen 
a keletkezéséig és 
tulajdonságaiig.

Tevékenységek
közös filmnézés és 
beszélgetés

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
interaktív tábla vagy 
laptop és projektor, 
hangfal, A3-as fehér 
papír, színes ceruzák 
és filcek.

Mellékletek
2.1. melléklet: A só, 
népmese

70
perc

30
perc

https://www.youtube.com/watch?v=-Ra-dOab_T0
https://www.youtube.com/watch?v=-Ra-dOab_T0


Tevékenységek
az aktuális részfela-
dat mind pontosabb 
tevékenységének meg-
nevezése, pl. levelek 
megfigyelése

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
interaktív tábla, füzet, 
íróeszköz

Mellékletek
2.2. melléklet: Kősó 
keletkezése

Tevékenységek
sókristály készítése 
csoportmunkában

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
csoportonként tál-
cára készített só, víz, 
Petri-csészék

2.2. Honnan kerül az asztalra a só?

Nézzétek meg az interaktív táblára kivetített képeket, és készítsetek ábrát a sóbánya 
kialakulásáról a füzetetekbe!

Forrás: https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_9/lecke_02_007

1. A tengerek egyes öblei lezáródtak.
2. A víz fokozatosan elpárolgott belőlük, csak só maradt.
3. A szél homokot, port szállított a sórétegre.
4. A kőzetlemezek mozgása miatt mélyen a földfelszín alá került a sóréteg.

Miután a gyerekekkel megbeszéltük, hogyan keletkezik a kősó, most a gyakorlatban is 
ismerkedjenek meg vele a gyerekek.
A boltokban kapható „tengeri sót” hasonlítsuk össze a „közönséges”, bányászott só-
val. A szempontokat és a megfigyeléseket ezúttal maguk a csoportok válasszák ki és 
jegyezzék le a füzetbe!

20
perc

https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_9/lecke_02_007


2.3. Készítsünk sókristályt!

Az első óra csoportbeosztását megtartva, csoportban dolgoznak a gyerekek.
A tálcára kikészített sót oldjátok fel a vízben! Töltsétek ki Petri-csészékbe! Mindenki 
írja fel a nevét egy papírra és tegye rá a saját sóoldatát!

Kb. egy hét alatt elpárolog a víz, és minden gyerek hazaviheti a saját készítésű sók-
ristályait!

Látványosabb sókristály készítése: Közösen tömény sóoldatot készítünk. Sóra vizet 
öntünk, sokáig keverjük. Ha teljesen feloldódott, még teszünk bele sót, mindaddig, 
amikor már nehezen oldódik. Ennek leöntjük a tisztáját, akár le is szűrjük itatóspa-
píron. Ebből öntenek a kiscsoportok egy-egy vizespohárba legalább 1 dl-t. Egy darab 
vékony spárga egyik végére kis nehezéket (pl. egy gémkapcsot) tesznek, átfektetnek a 
pohár tetején egy ceruzát, s arra úgy erősítik rá a spárgát, hogy a nehezék éppen ne 
érjen le a pohár aljára.
Ha nem ragaszkodunk ahhoz, hogy konyhasót „kell” kristályosítani, akkor látványos 
kristály készíthető rézgálicból. Ezel az anyaggal még a legegyszerűbb, „petri-csészés 
módon” is valóban szép, látványos, kék kristályok válnak ki. (Mezőgazdasági boltban 
lehet venni rézgálicot, hiszen permetezőszer.)

Felhasznált és ajánlott források
• Martyn Barmwell: Kőzetek és ősmaradványok
• A só (magyar népmese): https://www.youtube.com/watch?v=2N4BvZJjk2Q
• Rupert Hochleitner: Milyen ásvány ez?
• Természettudományi Enciklopédia: Kőzetek és ásványok (Kossuth Kiadó, Buda-

pest, 2018)
• Só a Bibliában: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-ke-

resztyen-bibliai-lexikon-C97B2/s-sz-CA54E/so-CA5FA/
• Interaktív hittankönyv: Jézus a keresztyén életről tanít:
• http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/Hittan_8/28.

html
• Biblia

Variáció

20
perc

https://www.youtube.com/watch?v=2N4BvZJjk2Q
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/s-sz-CA54E/so-CA5FA/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/s-sz-CA54E/so-CA5FA/
http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/Hittan_8/28.html
http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/Hittan_8/28.html

