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Előszó

A Református Tananyagfejlesztő Csoport a 2019-20-as tanévben elkezdte az 5–6. osztályos Természettudo-
mány tantárgy fejlesztésére irányuló munkáját, a komplex szemléletű természettudományos nevelést segítő 
Pedagógus ötlettárak kidolgozását. 

A négy részből álló ötlettársorozat különböző kerettantervi témákhoz kapcsolódóan, többféle tanulási 
lehetőséget, gazdag tevékenységgyűjteményt kínál a természettudományt tanító kollégáknak, hogy a gyer-
meki érdeklődésre és kíváncsiságra építve (érdekes kérdések mentén), a gyerekekkel közösen ismerjék meg 
a teremtett világ sokszínűségét, érdekességét, szépségét és törékenységét; valamint az emberi szerepvállalás 
jelentőségét. 

Három témakörben (kert, otthon, szántó-mező) kompletten kidolgozott modulterveket, a negyedik (erdő) 
témakörben egymástól független, más-más célt szolgáló tevékenységeket, játékokat tartalmaz, melyek fel-
használásával a pedagógus már maga állítja össze foglalkozásterveit. A kidolgozott foglalkozástervek illesz-
kednek az új Nemzeti Alaptantervhez és a hozzá tartozó kerettantervhez. 

A sorozat második részeként most az Otthon című gyűjteményt adjuk közre, amely a legszűkebb élette-
rünkkel (lakás, ház) kapcsolatos érdekes kérdésekre épülő foglalkozásterveket tartalmaz. Pl. Miért csak félig 
töltik a csipszes zacskót? Mi a házban a legnagyobb és a legkisebb élőlény? Ehetők-e az ásványok? Mitől 
pezseg az ásványvíz? Egy-egy kérdéshez két foglalkozástervet kínálunk. A többségük 2x45 perces időtartamra 
tervezett, de van köztük olyan is, amit témanap vagy témahét keretében ajánlott megvalósítani.

A fejlesztés során kiemelt hangsúlyt helyeztünk a természettudományos megismerési módszerek értő 
elsajátítására és begyakorlására, valamint a természettudomány komplex, az érdekességekből kiinduló meg-
közelítésére. Az ötlettárak mindegyike hozzájárul valamiképpen a mai ökológiai problémák megértéséhez, 
megoldásához, a rendszergondolkodás kialakulásához, a teremtésvédelemhez is.

Fejlesztőtársaink (a felkért szakértők, valamint a fejlesztésben és a kipróbálásban részt vevő, gyakorló 
pedagógusok) innovatív, új utakat is bátran kipróbáló, változást remélő kollégák. 

Nagyon fontos, hogy a felhasználók ne tekintsék az ötlettárat receptkönyvnek! Ajánlott a tevékenységek 
adaptálása, saját körülményekhez igazítása. Mi csupán sokféle tevékenységet tartalmazó gyűjteményeket 
kínálunk, mert mintát szeretnénk mutatni arra, miként lehet egy-egy érdekes kérdés nyomába eredni. A 
megvalósító pedagógus dönt arról, hogy milyen célokat szeretne elérni, s azok hogyan igazodnak a tantervi 
célokhoz. Lehet hozzátenni egy-egy foglalkozáshoz más tevékenységet, lehet elhagyni belőle. Megvalósítha-
tó rövidebb vagy akár hosszabb időtartam alatt is. Arra buzdítunk ezért mindenkit, hogy bátran nyúljon az 
ötletekhez, nyugodtan térjen el tőlük, igazítsa azokat az adott tanulócsoporthoz stb. Bízunk benne, hogy az 
itt olvasható ötletek újabb ötleteket szülnek majd, s ihletet adnak sok-sok érdekes foglalkozáshoz. S bízunk 
abban is, hogy egyre több helyen és egyre gyakrabban fogja színesíteni a tankönyvhöz ragaszkodó hagyomá-
nyos órák sorát egy-egy beépített komplex, a való élethez kötődő foglalkozás.

Az ajánlott linkek, mellékletek, kivetíthető és kinyomtatható 
segédanyagok a Reftantáron érhetőek el 

a Komplex természettudomány aloldalán. 
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A természettudományok 
megismerési módszerei

A természettudományos kultúra elsajátításában elsődleges fontosságú a természettudományos megismerési 
módszereknek – megfigyelés, leírás, összehasonlítás, mérés, vizsgálat, kísérlet – az elsajátítása és megértése. A 
megismerési módszerek egymásra épülnek, s értő elsajátításuk – gyakorlatilag a fenti felsorolás sorrendjében 
– függ a tanulók értelmi-absztrakciós-következtetési fejlettségétől is.

Módszer Életkor Jellemzői Kapcsolódó gondolatok

Megfigyelés 6–8

Nem általában, válogatás nélkül figye-
lem meg, amit meglátok! Szempon-
tok szelekciója! A tudományág adott 
szempontrendszere alapján. 

Milyen a világ körülöttünk? Miből van? 
Mire jó? Milyen szép! Mi minek a része, és 
annak milyen részei vannak? Felépítés. 
Mit csinál és miért?

Leírás 8–9

A megfigyeltek nem köznyelvi és nem 
költői leírása! Pontosságra és egyértel-
műségre törekvés. Lehetőleg egyetlen 
jelentésű szakkifejezésekkel.

A megfigyelések pontos, mások számára 
is érthető megfogalmazása. Tulajdonság. 
Változik? Hogyan és mitől? Előtte, utána. 
Miatta.

Össze-hason-
lítás 9–10

A leírtak közötti hasonlóságok és kü-
lönbségek keresése, azok pontos meg-
fogalmazása. Tendenciák megállapítá-
sa; többszörös összehasonlítás

Sajátság. Élő/élettelen. Természet/tár-
sadalom. Egyforma, hasonló, különböző. 
Kölcsönhatás.

Mérés 10–11

Kvantitatív összehasonlítás egy egyez-
ményes skálához viszonyítva. (A skála 
0-pontja és egysége is megegyezés 
kérdése.). A becslés félig kvantitatív 
viszonyítás.

Szükséges/szükségtelen. (Mérő)eszközök. 
Viszonyítás, becslés. Hely, idő, irány. Ten-
denciák.

Rendszerezés 11–12

Csoportosítás: megnevezett szempont 
szerinti halmazképzés. Rendszer: hal-
mazok hierarchikus viszonyai (alá-fö-
lé-mellérendeltségi kapcsolatai).

Jelenség és lényeg. Tipikus/esetleges. 
Kategória. Rész/egész. Tudománytörté-
net. Szaknyelv.

Vizsgálat 12–13

Kíváncsi kérdésfeltevés után tevékeny-
séggel való válaszkeresés. A kérdés és 
a végzett tevékenység pontos doku-
mentálása.

Műveletek, (labor)eszközök. Ok és okozat. 
Függ valamitől. Analízis. Szabály és tör-
vény.

Modellezés 13–14

A valóság leképezése kiválasztott 
szempontok mentén, a többi szem-
pont elhanyagolásával. Szempontkivá-
lasztás a modellezés céljától függően. 

Lényeges/lényegtelen. Szempontok. 
Absztrahálás. Analógia. Interpretálás. 
Alkalmazás, praxis, relevancia.

Kísérletezés 14–15

Felmerülő kérdéssel kapcsolatban hi-
potézis-alkotás. Annak vizsgálatokkal 
való igazolása vagy elvetése, s végül a 
tézis megfogalmazása.

Problémafelismerés. Kérdés a Természet-
hez. Hipotézisalkotás. Tervkészítés. Kor-
rekció. Kontroll. Elmélet.

Fejlődés-vizs-
gálat 15–

Időben változó állapotok összevetése, 
a változás szabályszerűségeinek meg-
állapítása. Annak alapján következte-
tés a jövőre.

Tudományos előrejelzés. Extrapoláció. 
Fejlődési sorok. Szintézis. Dialektika. Filo-
zofikum.

 (dr. Victor András munkája)
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A fejlesztés 
pedagógiai koncepciójának 

alapvetései
• Az Ötlettárat kipróbáló pedagógusokról feltételezzük a megújulás iránti elkötelezettséget. Ugyanis nemcsak 

a természettudomány tanulásához kínálunk alternatívát, hanem a pedagógusszerep megújulásához is. A 
tanulás folyamatában kulcspontnak tartjuk a pedagógus pedagógiai-módszertani felkészültségét, hogy ké-
pes az ismeretátadó szerep felől továbblépni a folyamatszervező, facilitáló szerep irányába. Természetesen 
fontos a pedagógus minél szélesebb körű szakmai felkészültsége, „tantárgyi” tudása is, de az általunk kínált 
tanulási folyamatban inkább a facilitáló, folyamatszervező szerepe a meghatározó. A pedagógusnak bele 
kell helyezkednie abba a gondolatvilágba, hogy szaktudományi és szakmódszertani felkészültsége „csak 
ráadás”. A gyerekekkel való örömteli együtt tanulása olykor olyan témakörökben is lehetséges, amelyekhez 
szakmailag nem ért. Hangsúlyozzuk, hogy ezek az ötletgyűjtemények nem a konkrét ismeretek elsajátítását 
tűzik ki elsődleges célul – „észrevétlenül” persze megtörténik az is –, hanem az örömteli tanulási folyamatot, 
a tanulási kompetenciák fejlesztését, azt, hogy minél gyakrabban átélje diák is, pedagógus is az érdeklődés-
re épített tanulás izgalmát, örömét.

• Előnyben részesítjük a valóságra épülő, feladatorientált tanulási helyzeteket, vagyis azt, hogy az isme-
reteket nem önmagukban és önmagukért tanulják meg a gyerekek, hanem egy feladat elvégzése közben, 
annak részeként. A tanulást igyekezzünk tényleges tevékenységhez kötni, pl. valaminek az elkészítéséhez, 
elvégzéséhez.

• Fontos szempontunk volt a fejlesztés során, hogy az analitikus (részekre bontó) megismeréssel egyensúlyba 
hozzuk az – általában háttérbe szoruló – holisztikus megismerést. Vagyis a megismerendő dolog egységes 
egészben látását és az összbenyomás értelmezését, tudatosítását. Az egyben látás a fokozottabb érzelmi 
beleélés, a szubjektív viszonyulás és azonosulás kultúrájával segít megismerkedni.

• Helyet adunk a nyílt végű tanulási helyzeteknek is. Gyakran nem a pedagógus által előre eldöntött isme-
retek elsajátíttatására tesszük a hangsúlyt, hanem nyomatékosan „csak” magára a tanulási helyzetre és 
folyamatra, vagyis a tanulási kompetencia fejlesztésére. Ezekben a tanulási helyzetekben másodlagossá 
válik – és nem is tudjuk előre –, hogy a feladat megoldása közben milyen konkrét ismeretekre tesznek szert 
a gyerekek. Mi „csak” igyekszünk értelmes, motiváló, kihívó feladat elé állítani a diákokat, mert bízunk a 
kíváncsiságukban, a tanulási ösztönükben. 

• Ha így tanulunk, az ismeretek rendszerbe foglalása egy későbbi feladat. Ez a fajta tanulás nem a tudomány 
logikája szerinti ismeretrendszer polcainak fokozatos „feltöltögetése” tartalommal, hanem a világ végtelen 
tartalmi kínálatából megszerzett tudáselemek beépítése a fokozatosan alakuló egyéni tudástárba. A fogal-
mi rendszer és annak megértése itt nem a tanulási folyamat előre megadott kerete és vezérfonala, hanem 
annak záró eredménye.

• Azt javasoljuk, hogy az ötlettárak felhasználása során a diákok tartalmi értékelését a kritériumorientált 
jelleg felől az eredményorientált jelleg felé toljuk el. Vagyis tekintsük pozitívumnak, ha a gyerek megtanult, 
megértett, begyakorolt valamit; akkor is, ha nem az volt a szándékunk.

• A Természettudomány tantárgy tanulásában nem a konkrét ismeretek elsajátítása a legfontosabb, hanem a 
természettudományos megismerési módszerek lényegének megértése és alkalmazásuk gyakorlása. Például 
a kerti komposztálás megfigyelését követően – hogy mi bomlik le, s mi nem –, fejlődjön a gyerekek azon 
képessége, hogy a megfigyelt sajátságokat pontos szavakkal (lehetőleg szakkifejezésekkel) le tudják írni, a 
hasonlóságokat és különbségeket meg tudják keresni (vagyis össze tudják hasonlítani), majd azok alapján 
csoportokat tudjanak alkotni (lebomló – nem lebomló anyagok).



1. 
foglalkozás

SALY ERIKA

Milyen lenne az ezüstös
 ősrovar profilképe?

3X45 PERCES TANÓRAI FELDOLGOZÁS
Egy különleges – talán „nemszeretem” – élőlény komplex, 
humoros megismerésén keresztül szinte észrevétlenül 
megtanulják a gyerekek, milyen szempontok alapján le-

het megfigyelni, bemutatni, rendszerbe helyezni, s megszeretni egy-egy állatfajt. A 
foglalkozások egymásra épülnek, sokféle megközelítéssel dolgozhatják fel a gyerekek 
a „témát”. A komplex természettudományos megismerés eleme a profilképkészítés, a 
szövegalkotás.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT

1. Egy különleges lény 45 perc 
1.1. Az egyedüli kincs… 15 perc
1.2. Gondolattérkép 30 perc

2. Az ezüstös ősrovar profilképe 45 perc 
2.1. Mikortól él a Földön? 15 perc
2.3. Profilképem 30 perc

3. Ki vagyok én? 45 perc
Összesen: 135 perc

Előzetes feladat: Nézzetek utána interneten, milyen egy 
ezüstös ősrovar! Próbáljatok keresni egy élő példányt, s ha 

sikerült, ejtsétek foglyul, s vigyétek be a következő természettudomány-órára! 
(Módszer: egy befőttesüveget ráborítva, kemény kartonlapot alácsúsztatva, foglyul 
ejthetitek egy kis időre. Tegyetek az üvegbe száraz kenyérhéjat, egy kis cukrot, egy 
falevelet, hogy legyen mit ennie! Bár sokáig bírja éhen is. Az üvegtetőt több helyen 
lyukkasszátok ki – apró lyukak legyenek –, s így csavarjátok rá, hogy kapjon levegőt!)

11

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

Tantervi vonatkozás
Rovarok testfelépí
tésének vizsgálata 
nagyítóval, esetleg 
sztereomikroszkóppal, 
a tapasztalatok rajz
ban és/vagy írásban 
történő rögzítése
Állati szervek meg
figyelése nagyítóval, 
esetleg mikroszkóppal, 
a tapasztalatok 
rögzítése rajzban és 
írásban 
Terepi körülmények 
között állatok 
meghatározása 
állathatározó, esetleg 
online alkalmazás 
segítségével
Kiselőadások tartása

Kulcsszavak
gerinctelen állat, rovar, 
élőhely, alkalmazko
dás, életközösség, 
tápláléklánc

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

megfigyelés 

leírás

összehason
lítás

mérés

Mit készítsek elő?
okostelefon, laptop, 
internet, csomagoló
papír, vastag filctollak, 
doboz, határozó
könyvek, madzag, 
csipeszek, kártyák, 
A/4es és A/3as 
lapok, színes ceruzák

 -
 =

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

Pedagógiai háttér 

A hagyományos, tankönyvalapú, tanári magyarázatra épülő, tantermi tanórákból többnyire hiányzik az ered-
ményes tanulás néhány olyan meghatározó jellemzője, amelyek nélkül pedig – akármennyi ismeretet is szerez 
– nem jut közelebb a diák a világ igazi, alapos, lényegi megismeréséhez. Ezek a következők: a tapasztalati, a 
komplex és a részvételi tanulás, amelyek ahhoz járulnak hozzá, hogy a gyerekek minél sikeresebben beépít-
hessék az új tudáselemeket a már meglévő tudásrendszerükbe.

TAPASZTALATI TANULÁS
A gyerekek évezredeken keresztül tapasztalati alapon tanultak. Részben saját tapasztalataikból, részben ab-
ból, hogy figyelték, hogy a felnőttek mit hogyan csinálnak. S mivel látták annak eredményeit is, tapasztalatból 
tudták, hogy az élet fontos dolgait hogyan – és miért éppen úgy – kell csinálni. A dolgok és teendők megta-
nulásával kapcsolatban nem volt relevanciaproblémájuk. 

Az iskolában azonban már régóta nem a gyerekek személyes tapasztalatszerzése a tanulás alapja. Az elsa-
játítandó ismeretek döntő többségét nem valós szituációban tanulják meg, hanem amikor az adott tantárgy 
logikája (vagy a tankönyvszerző látásmódja) szerint éppen oda jutnak. Például nem akkor tanulnak a tölgyfá-
ról, amikor éppen erdőben sétálnak, hanem akkor, amikor a tankönyv szerint sorra kerül.

KOMPLEX TANULÁS
Ma sajnos egészen kivételes, hogy egy gyerek számára az iskolai tanulási folyamatokban a saját valós élete 
jelenjen meg a maga teljes komplexitásával. Ezért nagy a veszélye annak, hogy a gyerekek fejében a Világ és 
az Iskola nem kapcsolódik össze. Míg otthoni világuk komplex és egységes rendszerként veszi őket körül, az 
iskola a világot különálló, egymástól elkülönített tantárgyakként képezi le számukra.  A tantárgyi-tankönyvi 
tanulás során a világot nem a maga komplexitásában látják, hanem a különböző tantárgyak ismereteinek 
egymástól független mozaikkockáiként, szétszabdalva.

A komplex tanulás azonban nem a tudományos tantárgyak fogalomrendszeréből indul ki, témája nem az 
absztrahált fogalmak és összefüggések megismerése, hanem a körülöttünk lévő valóság, az élet adta helyze-
tek természetes összetettsége, komplexitása.

A kiválasztott témák komplex módon való megismerése sokféle szempontból irányítja rá a figyelmet az 
adott témára (kert, otthon, szántó-mező, erdő). Olykor a természettudományokon is túlnyúlik; a teljes hu-
mán és reál kultúra beletartozik a látóterébe. Ha tehát pl. a tölgyfa a téma, akkor nemcsak a levelek alakja, 
a fakéreg mintája és az évgyűrűk száma érdekes, hanem a tölgyről szóló népdal, mese, művészeti alkotás, 
ipari felhasználás, a feldolgozásával kapcsolatos foglalkozások és mesterségek, a megkülönböztető faji jel-
lemzőket leíró szavak eredete (kocsányos, molyhos, cser), a helyi közösségek vagy vallások tölgyhöz kötődő 
viszonyainak felkutatása stb. is feladat.

A tantárgyakra darabolt tanulás dominanciája a fenntarthatóságra nevelés szempontjából is káros, hiszen 
éppen a komplex látásmód – a Világ egyetlen nagy egészben való látása – vezet leginkább a teremtésvédő 
látásmód és életmód kialakulásához.

Tudjuk persze, hogy a tantárgyi tanulásnak is vannak előnyei. Például az, hogy segítik az egyes tudományokra 
– s a megfelelő tantárgyakra – jellemző fogalomrendszerek logikai rendjének megértését. Ez az előny azonban 
nem ellensúlyozza a tantárgyi túltengésből és a komplex tanulás hiányából adódó káros következményeket.

RÉSZVÉTELI TANULÁS
A „részvételi” szón itt és most azt értjük, hogy a diák milyen szerepeket játszik a tanítási-tanulási folyamat-
ban. A hagyományos, megszokott (túlnyomórészt még mindig frontális) tanórákon a pedagógus döntően az 
információ és a tudás „birtokosa és átadója”, a diák pedig az ismeretek „befogadója”. Ez utóbbi nem igazán 
aktív részvétel, minthogy a folyamat menetére a diáknak gyakorlatilag nincs ráhatása; saját tanulási folyama-
tának nem alakítója, hanem elsődlegesen a „tárgya”. 

Saly Erika, Victor András

10



12

Mit akarunk elérni?
Annak megláttatása, 
hogy minden terem
tett lény egyedi, külön
leges. Ha megismerünk 
valamit, másként 
nézünk rá.

Tevékenységek
rácsodálkozás megé
lése, érték minden élő 
teremtmény – egyéni, 
„titkos” feladat; ős
rovarok megfigyelése, 
leírása kis csoportok
ban

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
1 db kicsi, fedeles 
papírdoboz, benne 
egy tükör, befőttes 
üvegekben ezüstös 
ősrovarok (otthonról 
hozva)/kis csoport, 
nagyító, térmikrosz
kóp, rovarnézőke

Tevékenységek
nyomozás és gondo
lattérkép készítése – 
kiscsoportos munka

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
internet, laptop, okos
telefon/kis csoport, 
könyvek, 1.2. b) Mel
lékletek/kis csoport, 
csomagolópapír/kis 
csoport,  
5 db különböző színű 
vastag filctoll/kis 
csoport

Mit tudtatok meg az ősrovarról? Kis csoportonként a szószólótok számoljon be a 
gondolattérkép alapján! Ami elhangzott, már ne ismételjétek meg!

Értékelés: A munkákat a pedagógus és a diákok egyaránt értékelhetik!

Az Ezüstös ősrovar c. összeállítás leginkább a pedagógus háttéranyagául szolgál (1.2. 
a) melléklet). Ugyanakkor tudjuk, hogy a tanulók többnyire különböző szinten tudnak 
olvasni, szövegből lényeget kiemelni. Az 1.2. a) mellékletben található szöveg abban is 
segíthet, hogy differenciáljunk. Pl. fel lehet osztani részekre a szöveget, s ezeket úgy 
szétosztani a gyerekeknek, hogy mindenkinek legyen sikerélménye. Ha valaki az okos-
telefonján keresne inkább információkat, támogassuk! Az időkeret ösztönzi a gyereke-
ket arra, hogy összpontosítsanak a keresésnél.
A csoportok a szóforgó szabályai szerint beszámolnak az adott feladatról, kérdésről.

Gondolattérkép:
A gondolattérkép egy vizuális kommunikációs technika. A csomagolópapír 
közepére kerül a fő téma, majd köré a szempontok, s azokhoz csatlakoztatva 

egy-egy kulcsszó. Különböző színekkel, formákkal lehet szemléletesebbé tenni az el-
ágazásokat, az összetartozó fogalmakat.

a) A gyerekek kis csoportonként minél több kérdést összegyűjthetnek az ezüstös ős-
rovar kapcsán, majd azokra megkeresik a válaszokat, s úgy nyomoznak, hogy a kér-
déseket osztják meg maguk között (nem szempontokat kapnak).

b) Lapbook vagy infografika is készíthető az összegyűjtött jellemzők alapján (2. fog-
lalkozás)!

2. Az ezüstös ősrovar profilképe
A diákok a foglalkozás második órájában idővonalon jelölik, mikortól él a Földön az 
ősrovar, miért is „ős”, megkeresik néhány fontosabb évszám helyét, összehasonlítják 
az eltelt időszakokat, elképzelik, mit élt már meg az ősrovar, majd kis csoportokban 
elkészítik a profilképét az eddig összegyűjtött információk, érdekességek alapján.

2.1. Mikortól él a Földön?

• Húzzunk ki egy 10 m-es madzagot a teremben! Az egyik és másik végét is fogja meg 
valaki, vagy rögzítsük valamihez!

• Képzeljétek el, hogy ez a madzag a Föld keletkezésétől napjainkig mutatja az eltelt 
időt! Csipesszel tegyétek a megfelelő helyre a kártyákat – jelölve a főbb események 
időbeli helyét a skálán –, nevezzetek meg néhány fontos évszámot, melyekhez fon-
tos események tartoznak! 

• Hasonlítsátok össze a jelenkor szakaszában lévő fontos eseményeket az eddigi ese-
ményekkel! A születésetek évének jelölését is próbáljátok meg!

• Mikortól létezik az ősrovar? Keressétek meg az idővonalon a helyét! Mit „élt már 
meg”? Soroljátok fel!

• Mikortól létezik ember a Földön? 
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Mellékletek
1.2. a) melléklet: 
Ezüstös ősrovar
1.2. b) melléklet: 
Szempontok az ezüs
tös ősrovar megisme
réséhez

Mit akarunk elérni?
A gyerekek tudják 
jellemezni az adott 
állatfajt a legfonto
sabb/ legérdekesebb 
szempontok alapján, 
s képesek képileg 
ábrázolni a legfőbb 
jellemzőkkel.

Tevékenységek
idővonal készítése 
közösen, beszélgetés, 
összehasonlítás

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
10 mes madzag, 20 
db csipesz, filctollak, 
(2.1. a) melléklet), 
(2.1. b) melléklet, 2.1. 
c) melléklet

FELADATOK LEÍRÁSA

1. Egy különleges lény
A tanulók rájönnek, meglátják, hogy minden teremtett lény egyedi és különleges. Az 
ezüstös ősrovar ránézésre ijesztő lehet, de cseppet sem ártalmas. Sőt: különleges. 
Megtanulják más szemmel nézni, értékelni fogják egyediségét.

1.1. Az egyedüli kincs…

Megkérjük a gyerekeket, hogy maradjanak csöndben, nagyon figyeljenek, miközben 
megmutatjuk nekik a világ egyedüli, megismételhetetlen kincsét. Színpadiasan fel-
mutatjuk a dobozt, majd körbejárunk köztük, s mindenki belenézhet a dobozba, ami-
nek alján ott van egy tükör. A gyerekek meglátják önmagukat a tükörben, de titokban 
kell tartaniuk, amit láttak. A hatás leírhatatlan lesz!
Ha körbejártunk, s már mindenki látta az egyedüli „kincset”, akkor megkérdezzük 
őket, miért egyetlen és megismételhetetlen mindenki. 

Beszélgessünk róla, hogy szerintük van-e két teljesen egyforma lény a Földön! Vajon 
az ezüstös ősrovarok mind különböznek?
Kiscsoportos feladat: Alaposan nézzétek meg a befőttesüvegben lévő, otthonról ho-
zott ősrovart! Milyennek látjátok? Jellemezzétek! 

Háttér: Ha a gyerekeknek nem sikerül élő példányt hozni, az internetről keressenek 
képet, s vetítsék ki.

Ha van rovarnézőkénk, óvatosan beletehetjük az ősrovart, s abban is megfigyelhetjük. 
Az alapos megfigyelést követően engedjük szabadon a foglyul ejtett állatokat, hiszen 
ártalmatlanok!
Ha netán elpusztult egy ősrovar, ne ijedjünk meg, inkább nézzük meg a gyerekekkel 
nagyítóval, térmikroszkóppal az ezüstösen csillogó pikkelyeit! Használjuk ki a hely-
zetet, figyelmeztessük a gyerekeket, hogy az ősrovaroknak nagyon érzékeny a teste! 
Tanulnak abból is, ha nem jól gondozták, nem jól nyúltak hozzá stb.

1.2. Gondolattérkép

A már létrehozott csoportokban alkossatok gondolattérképet az ezüstös ősrovarról! 
Mindenkinek más-más színű filctolla legyen, amivel felírja az általa vizsgált szempon-
tokat és megtudott információkat!

Feladat:
Olvassatok, nézzetek utána, milyen állat is az ezüstös ősrovar! Használhattok okoste-
lefont, laptopot, könyveket! Osszátok be, hogy ki, minek nézzen utána! Több szem-
pontot is vállalhat valaki. (1.2. b) melléklet)

Az értékelés szempontjai lesznek: Melyik kis csoport gyűjtötte össze a legtöbb jellem-
zőt, érdekességet? Dolgozott-e mindenki? Hogyan segítettétek egymást? Átlátható-e 
az elkészült gondolattérkép?
port szóforgóval: 

Vedd figyelembe!

45
perc

15
perc

30
perc

Vedd figyelembe!

Variáció

45
perc

10
perc
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Mellékletek
2.1. a) melléklet: Idő
vonal kártyái esemé
nyekkel, időpontokkal
2.1. b) melléklet: 
Kártyák megfelelő 
helyének kiszámítása
2.1. c) melléklet: Más 
léptékű időskála

Tevékenységek
profilkép készítése 
minta alapján kis cso
portban (rajzolás, főbb 
jellemzők)

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
csomagolópapír/kis 
csoport, vastag filc
tollak, 2.2. melléklet

Mellékletek
2.2. melléklet: Profil
kép sablonja

Szempontok a profilhoz

Családom (képen, rajzon)

Hazám/otthonom ( rajz + leírás)

Amihez legjobban értek

Amit ki nem állhatok

Kapcsolataim (kivel vagy jóban?)

Kedvenc ételem

Másságom: pl. életem során 25–66 alkalommal vedlek, 8 évet is megélek, 
ami kifejezetten hosszú idő

• Profilképek bemutatása: Mutassátok be egymásnak az elkészült alkotásokat! 
• Értékelés: Mondjatok építő jellegű véleményt! (Kezdjétek a jóval, majd jelezzétek, 

miben lehetne fejlődni!)

A gyerekek nyugodtan változtassanak a sablon szempontjain! Biztassuk őket a humo-
ros megjelenítésre! Valóban igyekezzenek beleképzelni magukat az ősrovar helyébe!

– A gyerekek eldönthetik, hogy egyedül, párban, vagy kis csoportban szeretnének-e 
dolgozni. 

– Az elkészült profilképekből kiállítást is lehet készíteni. 

3. Ki vagyok én?
A gyerekek beleképzelik magukat az ezüstös ősrovar helyébe, hiszen már megismer-
ték, tudnak vele azonosulni, s be is tudnak mutatkozni helyette. Ez a feladat mintegy 
összegzése mindannak, amit megtudtak róla, miközben érzelmileg is közel kerültek 
hozzá.

Használjátok az elkészült profilképeket! 
Választható feladatok kis csoportonként (többen is választhatnak egyet):
a) Történetmesélés 
 Ha tudna mesélni! Mi mindent láthatott, hallhatott őseitől a ma élő ezüstös ős-

rovar? Mesélj helyette! Képzeld azt, hogy te is egy ezüstös ősrovar vagy! Mire vagy 
büszke, hogyan mutatnád be magad? Mit szeretsz, mit nem? A csoport készüljön fel 
a történetmesélésre úgy, hogy valaki elkezdi a bemutatkozást, aztán továbbadja a 
szót a másiknak, s így tovább! Mindenki egy történetet kerekítsen!

b) Füllentő
 Írjatok füllentőket az ezüstös ősrovarról! Ahányan a csoportban vagytok, annyit! 

Mindegyikben legyen 3 állítás, melyből egy hamis. A többi csoportnak felolvasáskor 
el kell majd döntenie, melyik állítás nem igaz.

c) Kreatív írás (pl. vers, újsághír)
• Eresszétek el a fantáziátokat! Készítsetek pl. haikut az ősrovarról! (A haiku versek 

három, 5-7-5 szótagos sorból állnak, nem feltétlenül rímelnek.)
• Más valaki írjon rövid újsághírt az ősrovar szépségéről, különlegességéről!
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Mit akarunk elérni?
A gyerekek bele tudják 
képzelni magukat egy 
állatfaj helyébe, s be 
tudnak mutatkozni 
„helyette”.

Tevékenységek
csoportmunka: bemu
tatkozás ősrovarként 
(feladatvariációk)

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
íróeszköz, papír 
(füzet), elkészült 
profilképek

1.) A fénymásolt mellékletet – melyeken az események és időpontok vannak – (ld. a 
2.1. a) mellékletben!) szét kell vágni kártyákra. Üres kártyalapok is vannak, melyekre 
a gyerekek írhatnak még számukra fontos eseményeket, időpontokat, s megkeres-
hetik ezek helyét is az idővonalon.

2.) A kártyák megfelelő helyének kiszámítását ld. a 2.1. b) mellékletben!
3.) Látni fogjuk, hogy a 10 méteres skálán a Homo sapiens megjelenése utáni törté-

nések mind az utolsó 1mm-en belül vannak. Ezért ezt csak megbeszélni tudjuk a 
gyerekekkel. Megoldás lehet az alábbi A) variáció.

A) Fentebb láttuk, hogy a Homo sapiens megjelenése utáni történéseket még a 10 
méteres skálán is mind az utolsó 1 mm-en belül kellene elhelyezni, ami a szemlé-
letes összehasonlítást gyakorlatilag lehetetlenné teszi. Ha mégis ezeknek az ese-
ményeknek az időbeliségét és azok arányát is szemléltetni akarjuk, akkor ezekre az 
eseményekre egy más léptékű időskálát kell használnunk. Ld. a 2.1. c) mellékletet! 
Fennáll azonban annak az esélye, hogy a kétféle lépték keveredése zavart okoz a 
gyerekekben.

B) Idővonalat online is lehet készíteni!

A 2.1. a) melléklet eseményein túl az üres kártyákra kerülhet a 19. és 20. szá-
zadban felgyorsult tudományos fejlődések közül néhány (pl. űrkutatás, in-
ternet, röntgen). Az ezüstös ősrovar az ősidőkből származik, körülbelül 300 

millió éve jelent meg a Földön.

2.2. „Profilképem”
 
Profilkép készítése az ezüstös ősrovarról kis csoportban.

• Beszéljétek meg a csoporttagokkal:
• Milyen is egy közösségi oldal jó 

profilképe? Keressetek az interne ten 
pl. Facebook-profilokat! Jellemezzé-
tek azokat! Milyen információkat 
árulnak el? 

• Nézzétek meg a 2.2. mellékletben 
található sablont! Készítsétek el kis 
csoportban az ősrovar minél pon-
tosabb profilképét! 

Vedd figyelembe!

Variáció

35
perc

Vedd figyelembe!

Variáció

45
perc

https://www.storyboardthat.com/hu/articles/e/id%C5%91vonal-k%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91
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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!
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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

• Megint más írhat párbeszédet, mintha riportot készítene az ősrovarral! Ehhez 4-5 
jó kérdést kell feltenni, s ezekre válaszolni!

d) Beszámolók, alkotások meghallgatása, visszajelzések

Ha a gyerekek láthatóan élvezik a feladatokat, nyugodtan próbálják ki másban is ön-
magukat! A lényeg, hogy kreatívan alkossanak, felhasználva természettudományos 
ismereteiket!

– Táplálékláncot is készíthetünk, amelyben helye van az ezüstös ősrovarnak is. A táp-
láléklánc készítésével felhívjuk a figyelmet arra, hogy az élővilágban minden fajra 
szükség van, a biodiverzitás fontos.

– Év fája, Év vadvirága, Év rovara stb. választása során az adott fajok megismerése 
hasonló feldolgozással.

Felhasznált és ajánlott források
• Trank Schwieger (2020): Zeusz és bandája, Kolibri Kiadó, Budapest.
• Mi legyen az év rovara 2020-ban? https://mttmuzeum.blog.hu/2019/11/05/mi_le-

gyen_az_ev_rovara_2020-ban
• Molnár Krisztina Rita, Lackfi János (2019): Titkos versműhely (Kreatív ötletek és 

tippek), Móra Könyvkiadó, Budapest. 
• Idővonal online: https://www.storyboardthat.com/hu/articles/e/id%C5%91vo-

nal-k%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91

Vedd figyelembe!

Variáció

2. 
foglalkozás

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

https://mttmuzeum.blog.hu/2019/11/05/mi_legyen_az_ev_rovara_2020-ban
https://mttmuzeum.blog.hu/2019/11/05/mi_legyen_az_ev_rovara_2020-ban
https://www.storyboardthat.com/hu/articles/e/id%C5%91vonal-k%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91
https://www.storyboardthat.com/hu/articles/e/id%C5%91vonal-k%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91
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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!

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.
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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

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/

Variáció

45
perc

8
perc

25
perc

https://rovarirtas-kartevomentesites.hu/ezustos-pikkelyke-irtas/
https://rovarirtas-kartevomentesites.hu/ezustos-pikkelyke-irtas/
https://www.confessionsofahomeschooler.com/blog/2019/04/what-is-a-lapbook.html
https://www.confessionsofahomeschooler.com/blog/2019/04/what-is-a-lapbook.html
https://www.confessionsofahomeschooler.com/blog/2019/04/what-is-a-lapbook.html
https://rovarirtas-kartevomentesites.hu/ezustos-pikkelyke-irtas/
https://pixabay.com/hu/photos/ez%C3%BCst%C3%B6s-pikkelyke-f%C3%A9rgek-%C3%A1llati-61638/
https://pixabay.com/hu/photos/ez%C3%BCst%C3%B6s-pikkelyke-f%C3%A9rgek-%C3%A1llati-61638/
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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

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)
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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!

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

Vedd figyelembe!

Variáció

Variáció

12
perc

45
perc

8
perc

15
perc

15
perc

7
perc

https://www.hogyankell.hu/Haszn%C3%A1lni_az_Instagram_Storiest
https://www.hogyankell.hu/Haszn%C3%A1lni_az_Instagram_Storiest
https://youtu.be/cRMSopJfT0E
https://youtu.be/TQIcGZs0rYU
https://youtu.be/dGpE-J3NzSc
https://mttmuzeum.blog.hu/2019/11/05/mi_legyen_az_ev_rovara_2020-ban
https://mttmuzeum.blog.hu/2019/11/05/mi_legyen_az_ev_rovara_2020-ban
https://www.confessionsofahomeschooler.com/blog/2019/04/what-is-a-lapbook.html
https://www.confessionsofahomeschooler.com/blog/2019/04/what-is-a-lapbook.html
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Tantárgyi integráció
természettudomány, 
technika és tervezés, 
vizuális kultúra, mate
matika, magyar nyelv 
és irodalom, digitális 
kultúra, történelem, 
hon és népismeret, 
etika 

Tantervi vonatkozás
Alapvető térképészeti 
ismeretek
Gyakorlati jellegű tér
képészeti ismeretek
Az információgyűj
tés és feldolgozás 
fejlesztése a térképek 
használatában való 
jártasság és a térké
polvasás készségeinek 
fejlesztésével.
Aktív állampolgárságra 
nevelés a helyi környe
zeti problémák okainak 
és következményeinek 
felismerésén alapuló, a 
környezet védelméért 
való aktív együttmű
ködésre való készte
téssel. 
A szűkebb pátriához 
való kötődés erősítése 
a lakóhely környezeté
nek megismerésével.

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

megfigyelés 

leírás

összehason
lítás

mérés

Mit készítsek elő?
többféle térkép/kis 
csoport, filctollak, 
laptop/okostelefon, 
internet, Magyaror
szág Öröm és Bánat 
Térképe c. kötet, 
11 alátét/kis cso
port, A/4es lapok, 
térképek

FELADATOK LEÍRÁSA

1. Mi fán terem a térkép?
1.1 Térképek böngészése, összehasonlítása

A feladat menete:
• Kis csoportok alakítása, szerepek kiosztása (pl. jegyző, szónok, időfigyelő, mester, 

eszközfelelős, csendkapitány), melyek feladatonként cserélődnek.
• A kis csoportok munkája:

– az előzetesen összegyűjtött térképek nézegetése, összehasonlítása, majd cso-
portosítása különböző – lehetőleg a tanulók által megfogalmazott – szempontok 
alapján: közigazgatási, földrajzi, tematikus térképek (pl. autós, turista, települési)

– internetes tájékozódást segítő alkalmazások keresése, gyűjtése, összeírása
– a térképek összehasonlítását követően azonosságok és különbségek keresése 

(pl. használatuk, a kicsinyítésük méretaránya, jelrendszerük, színük, világtájak a 
térképen)

– egyetlen mondatban megfogalmazott válasz keresése a kérdésre: Mi a térkép?
• Kis csoportok beszámolója csoportforgóval:

– a kis csoportok legkülönlegesebb térképének bemutatása 3 kiválasztott jellemző 
szerint (pl. legrégebbi, kifejező térképjel, személyes kötődés)

– az összegyűjtött internetes alkalmazások felírása egyetlen csomagolópapírra

A „Mi a térkép?” kérdésre adott válasz felolvasása (a többi csoport nem ismételheti, 
ami már elhangzott, csak kiegészítheti a jellemzőket).

Természetesen a szerepkártyákon (1.1. melléklet) lévő szerepek elnevezése megváltoz-
tatható. Ha valaki másként szokta használni azokat, nyugodtan cserélje ki a megszo-
kott elnevezésre (pl. a jegyző helyett lehet írnok, vagy a csendkapitányt nevezhetjük 
csendkirálynak)!

1.2 Hol is lakom?

A feladat menete:
• A település (kerület) utcatérképét kitesszük a táblára, s előtte állva megkeressük és 

bejelöljük a nevezetes, ismert épületeket, helyszíneket, köztük az iskolát is. 
• Megkérjük a tanulókat, hogy keressék meg azt az utcát, ahol laknak, s közelítőleg 

jelöljék be (pl. monogramjukkal) a házuk/lakásuk helyét.
• Megbeszélés: Van-e utca, ahol többen is laknak az osztályból? Ki lakik az iskolához 

a legközelebb? Ki a legtávolabb? (Más épülethez is viszonyíthatunk.) Ki lakik északra 
az iskolától? Ki lakik tőle délre (keletre, nyugatra)?

• Párban dolgozzatok, segítsetek egymásnak! A térkép méretaránya alapján becsüljé-
tek meg, milyen távol laktok légvonalban az iskolától! 

• Egy fonallal azt is megmérhetitek, hogy az útvonal, amin az iskolába jártok, kb. 
milyen hosszú. A házatoktól induljatok, egészen az iskoláig vezetve a fonalat! A mé-
retaránynál lévő számegyenes szakaszra rátéve a fonaldarabot, megközelíthetőleg 
kiszámolhatjátok, milyen messze laktok az iskolától. 
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Mit akarunk elérni?
A térkép és a valóság 
közötti viszony 
megértése. A térkép 
jelrendszerének értel
mezése. 

Tevékenységek, meg-
ismerési mód
különböző térképek 
bemutatása, leírása, 
összehasonlítása, 
elemzése

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
csomagolópapír, 
filctollak, térképek, 
laptop/vagy okos
telefon/kis csoport, 
szerepkártyák

Mellékletek
1.1. Melléklet: Szerep
kártyák

Mit akarunk elérni?
Tájékozódás konkrét 
térképen. A valóság 
és a térképi ábrázolás 
összefüggéseinek 
megláttatása.

Tevékenységek
ismerkedés a települé
si térképpel ( jelma
gyarázat, méretarány, 
tájékozódás), párban 
dolgozva távolságok 
becslése, összehason
lítása, mérése

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
35 gombolyag fonal, 
olló, település/kerület 
utcatérképe

SALY ERIKA

Min szeretnél 
változtatni 

lakóhelyeden?
6X45 PERCES FOGLALKOZÁSSOROZAT

A tanulók öröm-bánat térképet készítenek településükön. 
Megismerik az adott település természeti és épített kör-
nyezeti értékeit, bánatpontjait. Megoldási javaslatot dol-

goznak ki egy-egy problémára, amin változtatnának. Egy kiválasztott bánatpontból 
örömpontot „varázsolnak”, melyet bemutatnak a helyi közösségnek is.. 

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT

1. Mi fán terem a térkép? 45 perc
1.1. Térképek böngészése, összehasonlítása  30 perc
1.2. Hol is lakom?  15 perc

2. Öröm-bánat térkép  90 perc
2.1. Mi az az öröm-bánat térkép?  15 perc
2.2. Öröm- és bánatpontok keresése a településen  45 perc
2.3. Öröm-bánat térkép elkészítése  30 perc

3. Legyen a bánatból öröm!  90 perc
3.1. Akcióterv készítése  30 perc
3.2. Megvalósítás  60 perc

4. Ablak a világra  45 perc 
4.1. Az öröm-bánat térkép bemutatása  30 perc
4.2. Értékelés  15 perc

Összesen: 270 perc

Előzetesen kiadott feladat: Különböző papírtérképek 
(földrajzi, közigazgatási térkép, tematikus térképek, pl. tör-

ténelematlasz, turista-, autó- és várostérkép), valamint internetes alkalmazások (pl. 
Google Maps, BKK FUTÁR) keresése, gyűjtése. Okostelefonok órai használatához szülői 
beleegyezés, ha szükséges.

3. 
foglalkozás

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

 -
 =

Variáció

45
perc

30
perc

15
perc
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Mit akarunk elérni?
Térképvázlat készíté
se a lakóhely részle
téről.
Helyi környezeti prob
lémák felismerése. 
A lakóhelyhez való 
kötődés erősítése a 
település természeti 
és épített környezeti 
értékeinek megisme
résével. 
A térbeli tájékozódás 
fejlesztése valós kör
nyezetben, térképen. 

Mellékletek
2.1. Melléklet: 
Örömbánat térképek 
(linkek)
2.1.1. Lampert Bálint: 
Örömbánat térképpel 
a helyidentitás és 
környezettudatosság 
erősítése érdekében 
http://www.fokusz.
info/File/Marika/lam
pertb_orom_bant_
terkep_jo_(2).pdf (4. 
oldal térképe)
2.1.2. Vásárhelyi 
Judit (szerk., 1996): 
Magyarország Öröm 
és Bánat Térképe, 
TermészetBÚVÁR 
Alapítvány, Bp. 
2.1.3. Pongráctelep 
örömbánat térképe

2.2 Öröm- és bánatpontok keresése  
a településen

A feladat menete:
• A településen (kerületben) az előre kijelölt körzeteket látogatják meg a kis cso-

portok. Minden kis csoport más-más helyszínt jár be, felnőtt kísérővel (pl. szülő, 
nagyszülő, kolléga, pedagógiai asszisztens). A csoportos közlekedés szabályait, az 
udvariassági szokásokat jó felidézni a gyerekekkel indulás előtt!

• Az adott területen, s odamenet közben is figyelnek, s kemény alátétre tett papír-
ra feljegyzik, ha valamilyen öröm- vagy bánatpontot találnak. Érdemes már ekkor 
térképvázlatot rajzoltatni velük, s azon elhelyezni a szomorú és mosolygós jeleket. 
Ezek megszámozása is fontos, hiszen visszaérve az iskolába, a térképet véglegesítik, 
s jelmagyarázatokkal is ellátják majd. 

• Okostelefonnal hasznos lehet fotókat készíteni, mert a térképkészítéskor jól jöhet a 
visszanézett képsorozat, segíthet felidézni, hol látták az adott örömet, bánatot.

Megjegyzés 
Hagynunk kell, hogy a gyerekek belső érzéseik alapján döntsenek egy-egy 
pontról, hogy felkerül-e a térképre! Ne nagyon befolyásoljuk őket! Arra vi-
szont biztathatjuk őket, hogy az örömpontokra nyíljon ki inkább a szemük, 

szívük, abból lehetőleg több legyen (legalább eggyel több)! 

A gyerekek olykor vitatkozni fognak, hiszen eltérő lehet a véleményük egy-egy termé-
szeti érték szépsége, érdekessége, hasznossága kapcsán, s hogy felkerüljön-e az adott 
pont a térképre. Nem baj, ha különbözik a véleményük. Jeleznünk kell nekik, hogy 
érzelmekkel nehéz vitatkozni. Ha nincs konszenzus, maradjon ki a vitatott öröm- vagy 
bánatpont! A beszámolónál legfeljebb elmondják, s még korrigálnak.

Lehet olyan iskola, ahol problémás lehet annak megvalósítása, hogy a kis csoportok egy-
szerre, tanítási időben, pl. szülők, nagyszülők, kollégák segítségével járják be az iskolához 
közeli vizsgált területet, s gyűjtik össze az öröm- és bánatpontokat. Ha az iskola még nem 
„nyitott iskolaként” működik – vagyis nincs a szülőkkel, nagyszülőkkel, helyi közösség 
szakértőivel együttműködő kapcsolata –, akkor a pedagógus egy adott területet vizsgál 
meg a gyerekekkel. A szemmel belátható, iskolához közeli területen is vizsgálódhatnak 
több kis csoportban is, ekkor viszont tudnunk kell, hogy az öröm-bánat térképünk is 
szűkebb területre készül, „szegényebb” lesz. Természetesen a munka folytatható máskor 
is, más terület vizsgálatával, s a térkép bővíthető öröm- és bánatpontokkal később is.

2.3. Öröm-bánat térkép elkészítése

A feladat menete:
• A területek bejárását követően a kis csoportok véglegesítik, pontosítják a saját tér-

képvázlataikat.
• A kis csoportok a táblára kitett településtérképre átvezetik, azon bejelölik a felfede-

zett öröm- és bánatpontokat. A jelölés lehet mosolygós és szomorú arc; megszámoz-
va, hogy azonosíthatók legyenek. (Az okostelefonnal készített képek segíthetnek!)

• Jelmagyarázat készítése az öröm- és bánatpontokhoz.
• Beszámolók. Egy-egy öröm- és bánatpontot kiemelve, bemutatva.
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Tevékenységek
Öröm és bánatpontok 
keresése, jelölése a 
település megadott 
útvonalán (helyszínén), 
térképvázlaton /kis 
csoportonként

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
alátét, A/4es lap, 
íróeszköz, okostelefon 
fényképezésre/kis 
csoport

Tevékenységek
térképvázlat elkészí
tése, bejelölve rajta 
az öröm és bánat
pontokat, s ráírva a 
jelmagyarázatot 

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
A/4es lapok, íróesz
közök, okostelefonnal 
készített képek, táblán 
lévő településtérkép

Magyarázat
Minden térképnek van – a kicsinyítés mértékét kifejező – méretaránya. Ez a 
számpár általában a térkép szélén jelenik meg. Ha a térképen azt látjuk, hogy 
1:100 000 (egy aránylik a százezerhez), az azt jelenti, hogy ami a térképen 1 

cm, az a valóságban 100 000 cm = 1000 m = 1 km. 

– Problémát okozhat, ha a táblán lévő térképen egyszerre méregetnek a gyerekek. 
Ebben az esetben ajánlott, hogy a pedagógus ütemezze, irányítsa, melyik páros, 
mikor van a táblánál. A másik variáció, hogy annyi települési/kerületi utcatérképet 
szerezzen be a pedagógus, ahány kis csoport van. A táblai nagyobb térképből lesz 
az öröm-bánat térkép.

– Abban az esetben, ha a fővárosi gyerekek több kerületből járnak az iskolába, akkor a 
pedagógus a főváros utcatérképét is készítse elő, s a más kerületekből érkezők azon 
jelöljék be, hol laknak, s azon mérjék le az iskolához vezető útvonal hosszúságát.

2. Öröm-bánat térkép
A diákok öröm-bánat térképet készítenek saját településük részeiről. Az öröm-bánat 
térkép készítése során a kis csoportok bejárják az adott területet (kijelölt telepü-
lésrészt, természeti környezetet), térképvázlatot készítenek a helyszínről, útvonalról, 
majd alapos megfigyelést követően jelölik – pl. mosolygós vagy szomorú arcú ikonnal 
–, miként viszonyulnak érzelmileg egy-egy ott található épített és természeti értékhez, 
problémához.

2.1. Mi az az öröm-bánat térkép?

A feladat menete:
• Hunyjátok be a szemeteket! Képzeljétek el a település térképét szép, harmoni-

kus, örömet okozó épített- és természeti környezeti értékekkel, örömpontokkal! 
Nyissátok ki a szemeteket, s mondjátok el, milyen örömpontokat „láttatok”! 

• Hunyjátok be ismét a szemeteket! Keressetek képzeletben olyan „látványt” a tele-
pülés épített- és természeti környezetében, ami bánatot, szomorúságot okoz, nem 
szép! Nyissátok ki a szemeteket, s mondjátok el, milyen bánatpontokat „láttatok”!

• Különböző öröm-bánat térképek keresése interneten, bemutatásuk (2.1. Melléklet). 
Megfigyelésük; jelek, jelmagyarázatok összehasonlítása.

Magyarázat
A képzeletbeli öröm- és bánatpontok segítik a ráhangolódást, ill. a gyűj-
tött példák alapján a valóságban is könnyebben azonosítják majd ezeket. 
Örömre okot adó pontok lehetnek: különféle épített és természeti értékek (pl. 

emlékművek, házoromdíszek, templomok, fák, facsoportok stb.) vagy egyszerűen csak 
esztétikai értékkel rendelkező gondozott parkok, terek, udvarok, épületek, de akár egy 
gólyafészek, fecskefészek is. A bánat kategóriába pedig olyan elemek kerülhetnek, 
amelyet a térkép készítői problémának tartanak (gondozatlan, szemetes területek, 
rongálások, oda nem illő dolgok stb.), s gondozásra vagy fejlesztésre javasolnak.

Variáció

Vedd figyelembe!

Variáció

90
perc

15
perc

45
perc

30
perc

http://www.fokusz.info/File/Marika/lampertb_orom_bant_terkep_jo_(2).pdf
http://www.fokusz.info/File/Marika/lampertb_orom_bant_terkep_jo_(2).pdf
http://www.fokusz.info/File/Marika/lampertb_orom_bant_terkep_jo_(2).pdf
http://www.fokusz.info/File/Marika/lampertb_orom_bant_terkep_jo_(2).pdf
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Mit Akarunk Elérni?
Környezetükért 
tenni akaró gyerekek 
problémamegoldását 
segítve az aktív állam
polgárságra nevelés 
fejlesztése. 

Tevékenységek, Meg-
ismerési Módszerek
választott bánatpont
ból örömpont alakítá
sa, akcióterv készíté
se, összehasonlítás 
fényképek készítésé
vel, híradással

Mellékletek
3.1. Melléklet: Akció
terv sablonja

4. Ablak a világra
A diákok felelős, cselekvő állampolgárként felmutatják döntéshozói szinten is az 

elkészült öröm-bánat térképet, segítve, hogy a változás elinduljon, s minél több 
örömpont legyen a településen. 

4.1. Az öröm-bánat térkép bemutatása 

A feladat menete:
• Plakátok készítése, Facebook-hír írása, meghívók küldése az iskola többi osztályá-

nak, pedagógusának, valamint a település vezetőinek és a szülőknek.
• A település öröm-bánat térképének kiállítása pl. az iskola aulájában.
• Bemutató a meghívott vendégeknek: öröm-bánat térképen örömpontok, bánatpon-

tok felmutatása. Fotók vetítése az akciók eredményességéről, az örömponttá átala-
kított bánatpontokról.

• Javaslatok megfogalmazása a döntéshozók számára.

4.2. Értékelés

Az értékelés folyamatos visszajelzésekkel történik. 
a) A gyerekek önmagukra reflektálnak elsősorban: Mit tanultam? Miben fejlődtem? 

Miben szeretnék legközelebb fejlődni?
b) A kis csoporton belül egymásnak is adnak visszajelzést a tanulók. Pl. Ki hogyan 

érezte magát a „szerepében”? Kit miben lehet megdicsérni? Kinek miben kell még 
fejlődni?

c) A bemutató végén a közönség az öröm-bánat térkép alá elhelyezett papírra mo-
solygós arcot tehet, ha elismerését szeretné kifejezni.

Ha kevesebb időt tudunk szánni a témakörre, akkor térképkészítés nélkül is feltárhat-
juk a település öröm- és bánatpontjait, pl. listát írva. 

Felhasznált és ajánlott források
• Vásárhelyi Judit (szerk., 1996): Magyarország Öröm és Bánat Térképe, TermészetBÚ-

VÁR Alapítvány, Bp. 
– Minták öröm-bánat térkép készítéséhez

• Öröm-bánat térkép – fókuszban Győr belvárosának építészete c. ökoiskola modul 
https://ofi.oh.gov.hu/orom-banat-terkep-fokuszban-gyor-belvarosanak-epiteszete-0

• Öröm-bánat térkép: Algyő az én falum c. ökoiskola modul https://ofi.oh.gov.hu/
orom-banat-terkep-algyo-az-en-falum

• Öröm-bánat pontok a Rákos-patak környezetében http://termeszetiertekeklencse-
vegen.blogspot.com/2019/02/orom-banat-pontok-rakos-patak.html

• Kisbácsa öröm-bánat térképe https://docplayer.hu/26617107-Kisbacsa-orom-ba-
nat-terkepe.html

• Pongráctelep öröm-bánat térképe http://pongractelep.hu/?p=6027
• Vásárhelyi Judit: Helyi öröm- és bánattérkép készítése (Szociális, életviteli és kör-

nyezeti kompetenciák – 8. évfolyam); http://www.kooperativ.hu/szockomp/3._mo-
dullerasok/b2_felkeszites_a_felnott_szerepekre/8._evfolyam/6_helyi_orom-ba-
nat_terkep/tanari_utmutato.pdf
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Mit Akarunk Elérni?
A diákokból felelős, 
aktív állampolgárok 
váljanak, akikben 
tudatosul, hogy 
mindenki képes tenni 
azért, hogy a világ jobb 
lehessen.

Tevékenységek
meghívókészítés, 
plakátok készítése, 
örömbánat térkép 
kiállítása és bemuta
tása, fotók vetítése a 
sikeres akciók eredmé
nyéről, értékelés

Többféle öröm-bánat térképet készíthetnek a tanulók. Hagyjuk, hogy alkossanak! Ha 
a mosolygós és szomorú fejek helyett pl. fekete számokkal jelölik a bánatpontokat, 
s pirossal az örömpontokat, az is jó. Lehet, hogy kis rajzokat készítenek, s azokat ra-
gasztják rá a térképvázlatra. 

3. Legyen a bánatból öröm!
A diákok az elkészített öröm-bánat térkép alapján kiválasztanak egy bánatpontot, s 
azt örömponttá változtatják a valóságban.

3.1. Akcióterv készítése

A feladat menete:
• A kis csoportok – az elkészült térképet elemezve – kiválasztanak egy-egy bánatpon-

tot, amiről azt feltételezik, hogy örömponttá tudják változtatni.
• Akciótervet készítenek, hogy lássák, reális-e a vállalásuk, s kit kell bevonniuk, mire 

van szükségük hozzá, mennyi időbe telik, mikor tudják megvalósítani, van-e költsé-
ge, ki mit vállal stb. (3.1. Melléklet.)

• Lerajzolják, leírják, milyenné válik a problémás pont. Ez lesz a vágyott cél.

Megjegyzés
Egy kis csoport egy célt valósít meg. Vagyis egy területen hiába van szám-
talan bánatpont, egyet választanak ki, pl. nincs madáretető a parkban. Erre 
kitalálják, hogy készítenek egyet, kiteszik az egyik fára, s etetik majd a ma-

darakat télen. A gyerekeknek az Akcióterv sablonja csak iránymutatóul szolgál, szem-
pontokat ad ahhoz, hogy tudatosan átgondolják, megtervezhessék a változtatáshoz 
szükséges lépéseket. Vagyis: egy kis csoport egy bánatponthoz egy akciótervet készít.

3.2. Megvalósítás

A feladat menete:
• A bánatpont meglátogatása, eszközök odaszállítása, felnőtt kísérettel, segítők be-

vonásával.
• Az akcióterv alapján a bánatpontból örömpontot varázsolnak.
• Okostelefonnal dokumentálják a megvalósítást.
• Köszönetet mondanak a segítőknek, rendet tesznek.
• Az iskola honlapján/vagy az iskolaújságban, települési Facebook-on hírt adnak az 

akcióról, „Ilyen volt, ilyen lett” címmel.

Vedd figyelembe!

Variáció

90
perc

30
perc

60
perc

45
perc

30
perc

15
perc
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Tantárgyi 
kapcsolódások
rajz és vizuális kultúra
technika és tervezés
történelem 
hon és népismeret

Tantervi vonatkozás
távolságmérés méret
arányok figyelembevé
telével
hazaszeretetre 
nevelés
térképtípusok
fenntarthatóságra 
nevelés

Kulcsszavak
épített és természeti 
örökség
önkéntesség, térkép, 
turisztikai térkép, 
vonalas aránymérték, 
térképek típusai

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

összehason
lítás

mérés

Mit készítsek elő?
4 db nyomtatott 
térképvázlat,
post it különböző 
színekben
  matricák
A4 lapok, csomago
lópapír, íróeszközök, 
színes ceruzák és 
filctollak,
olló, ragasztó, gyurma
ragasztó,
tablet vagy okoste
lefon

FELADATOK LEÍRÁSA

Előzetes feladat: 
Interjú készítése az idősebb családtagokkal.
Kérdezzék meg a gyerekek, hogy:
• milyen volt az ő idejükben a település? 
• miben változott meg legjobban? 
• van-e, ami eltűnt/épült az elmúlt években? 
• mit tartanak jó vagy rossz változásnak?

1.Elődeink öröksége
Kérjük meg a csoporttagokat, hogy az interjúk segítségével vitassák meg, milyen érté-
kek és milyen szégyenfoltok vannak a lakhelyükön.

1.1 Mondd, te kit választanál?

Alakítsuk ki a 4 fős csoportokat a bevált módok egyikével! A csoportok foglalják el a 
munkaállomásokat!

1.2 Őseink hagyatéka

A csoportok most konkrét szempontok alapján dolgozzák fel az előzetes feladatot! 
Ehhez a kooperatív Ablak módszert használjuk.

Ablak módszer: 
4+1 részre osztunk csoportonként két-két lapot úgy, hogy a középső, 5. kis ablak üre-
sen maradjon. Az egyik a -lap, a másik a -lap. A négy szélső mezőbe írják az egyes 
csoporttagok a saját mondandóikat, majd a középső részbe a közösen kialakított cso-
portvélemény kerül. A csoporttagok használhatnak különböző színű tollakat, filceket.
(1.2. melléklet):
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Mit akarunk elérni?
A családok bevo
násával erősítjük a 
nemzedékek közötti 
kapcsolatot. Az 
értékek és problémák 
egyaránt szerephez 
jutnak. 

Mit akarunk elérni?
Az értékek és a prob
lémák feltárása.
 
Tevékenységek
beszélgetés: az inter
júk feldolgozása
csoportmunka: az 
értékek és a problé
mák felkutatása az 
interjúk alapján. 

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
post it különböző 
színben
  matricák
táblára elhelyezett 
térkép a településről, 
íróeszközök

Mellékletek
1.1 melléklet: Mat
ricák
1.2. melléklet: Ablak 
módszer
1.3a melléklet: Régen 
és ma táblázat
1.3b melléklet: Kérdé
sek pármunkához

SÁPI MÁRIA

Min szeretnél 
változtatni 

lakhelyeden?
90 PERCES TANÓRAI FELDOLGOZÁS

A tanulók lakhelyhez való érzelmi kötődése az elvándorlás 
megelőzésében nagy szerepet játszik. Nagyon fontos, hogy 
a helyi értékek ismerete mellett kapjon helyet a gyerme-

kek építő jellegű kritikája, és ezt mintegy továbbgondolva, előremutató megoldásokat 
is megfogalmazzunk. 
A gyerekeket inspiráljuk a fenntartható életvitel alappillérét adó önkéntességre és 
társadalmi aktivitásra.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT

1. Elődeink öröksége 45 perc
1.1. Mondd, te kit választanál? 5 perc
1.2. Őseink hagyatéka 15 perc
1.3. Összegző  15 perc

1.4. Csoportfeladatok megosztása  10 perc
2. Tettek mezején 45 perc

2.1. Csoportfeladatok  25 perc
2.2. Feladatok bemutatása 15 perc
2.3. Fejezd be a mondatot!  5 perc

Összesen: 90 perc

Előzetes feladat a diákoknak:
Kérjük meg az osztály tagjait, hogy beszélgessenek 

szüleikkel, nagyszüleikkel.
Kérdezzék meg, hogy:
• milyen volt az ő idejükben a település? 
• miben változott meg legjobban? 
• van-e, ami eltűnt/épült az elmúlt években? 
• mit tartanak jó vagy rossz változásnak?
Minderről a füzetben készítsenek rövid feljegyzést.
A táblára kihelyezünk egy nagy nyomtatott helyi térképet. És kisebb méretben a cso-
portok munkájához is nyomtatunk belőle.
A pedagógus feladata, hogy az adott település térképvázlatát megkeresse és kinyom-
tassa a csoportok számára és nagyobb méretben a táblára.

4. 
foglalkozás

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

 -
 =

45
perc

5
perc

15
perc
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1.4 Csoportfeladatok megosztása 

A csoportok a közösen kialakított megoldásokat osztják meg a többiekkel.

A post it színei sugalmazhatják az emoji jelentését.  vidám színű,  komolyabb színű 
lehet.
Nagy osztálylétszámnál sok a csoport. Azért, hogy a térkép ne legyen túl zsúfolt, he-
lyezzük a kártyákat a térkép köré jobb és bal oldalra!
Az elhelyezés és a színek áttekinthetőbbé teszik a közös munkát.
Ha több csoportot alakítunk ki, mint négy, válasszuk ki azokat a feladatokat, amik 
több csoportnak is kiadhatók az adott osztályban!

2. Tettek mezején 
A következőkben arról fogunk közösen gondolkodni, hogy mire lehetünk büszkék, és 
mit és hogyan tehetnénk jobbá városunkban/falunkban. 
A csoportok 4 különféle feladatot oldanak meg: lesz, akiknek az lesz a feladata, hogy 
az értékeket foglalja csokorba, és azok további megóvásán, sokrétű hasznosításán 
gondolkozzon; míg a csoportok másik része konkrét, a környezetünket jobbító prog-
ramok megtervezését végzi. A táblára felhelyezett kártyák, kiadványok és az internet 
fognak segíteni ebben.

2.1 Csoportok feladatai

Nyomtassuk ki és tegyük a csoportok asztalára a csoportok feladatait! (2.1 melléklet) 
Így munka közben a gyerekek meg tudják nézni, jó irányban haladnak-e. Mivel nem 
bennünket „ostromolnak”, több idő jut a csoportok segítésére. (A feladatok kivetítése 
is jó megoldás. Így egymás feladatait is látják a csoportok.)
Mutassuk meg a gyerekeknek, hol találják a munkához szükséges papírokat, színese-
ket, filceket, egyéb eszközöket stb.

A. csoport: Idegenvezetők
Rajzoljatok képes kalauzt, melyben bemutatjátok a település nevezetességeit! 
• Használjátok az asztalotokon levő térképvázlatot! A táblán elhelyezett  kártyák 

ötletet adhatnak! 
• Mérjétek le, hogy a legtávolabbi és a legközelebbi nevezetesség milyen messzire 

van az iskola épületétől és egymástól!
• Nézzetek utána, hogyan tudnátok eljutni azokhoz gyalog, illetve tömegközlekedés-

sel! Az utazás mennyi idő lenne?

B. csoport: Zöldek
Tervezzetek a helyi természeti értékeket bemutató egynapos kirándulást érdeklődő 
csoportok számára!
• Gyűjtsétek össze a környék jellegzetes élőlényeit, különösen figyelve a védett fa-

jokra! Ehhez a területileg illetékes nemzeti park honlapján találtok segítséget.
• Ha van a településen, vegyétek figyelembe a tanösvény kínálta lehetőségeket!
• Készítsétek el a forgatókönyvet!
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Mit akarunk elérni?
A családokban meglé
vő kollektív ismerete
ket konkrét, haszno
sítható cselekvésekbe 
illesztjük.  

Tevékenységek
csoportmunka: pla
kátkészítés
kreatív írás stb.
tanulói előadások: a 
csoportmunkák bemu
tatása

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
4 db nyomtatott 
térképvázlat a tele
pülésről
post it különböző 
színben
A4es lapok, csoma
golópapír, színező és 
íróeszközök
olló, ragasztó, gyurma
ragasztó
tablet vagy okoste
lefon 

Mellékletek
2.1 Csoportok fel
adatai
2.1c: “Aktívak” cso
port mellékletei
2.1d: “Önkéntesek” 
csoportok táblázat

Csoportok feladatai:
Amire büszkék vagyunk!
• Beszéljétek meg, milyen helyi értékeket említettek családtagjaitok! 
• Írjátok fel azokat az -lap felétek eső részébe!
• Gyűjtsétek a lap közepére a mindenkinél szereplőket!
• Ezeket filccel írjátok a  matricákra!
• Helyezzétek el a matricákat a táblán levő térkép jobb oldalára!           

Most koncentráljunk a problémákra!
Előzőekhez hasonlóan gyűjtsétek össze azokat a dolgokat, amiken változtatni kelle-
ne/ lehetne, szeretnétek! 
Gondoljátok végig, mit kellene felújítani, megjavítani, esetleg bevezetni? 
Írjátok fel ezeket a -lapra az előzőekhez hasonlóan. Utána mehet a  matricákra!
Rakjátok fel azokat a táblai térkép bal oldalára!

1.3 Összegző

Az első foglalkozás zárásaként párban, majd csoportban dolgoznak a gyerekek. Ehhez 
a kooperatív Csoportmegoldás módszert fogjuk kicsit másként használni.

Csoportmegoldás módszer: 
Minden csoporttagnak megkezdett mondatokat kell befejezni írásban. A le-
írt mondatokat összevetik, majd közösen létrehoznak egy új mondatot, ami 
minden csoporttag gondolatát tartalmazza. A kész mondatokat a csoportok 

felolvassák, megvitatják. Bármilyen kifejtést, egyéni véleményt tartalmazó feladatnál 
alkalmazható.

Csoportfeladatok
1. Először párokban dolgoztok a csoporton belül. Töltsétek ki a „Régen és ma” táblá-

zatot (1.3a melléklet) a mellettetek ülő társatokkal közösen, majd beszéljétek meg 
a csoportban! Alakítsatok ki egy csoportmegoldást!

2. Először párokban dolgoztok a csoporton belül. Válaszoljatok a kérdésekre a mellet-
tetek ülővel közösen (1.3b melléklet)! Beszéljétek meg a válaszokat a csoportban, 
és alakítsatok ki csoportválaszokat!

3. Először párokban dolgoztok a csoporton belül. Mérjétek meg, milyen messze van az 
iskolátok a település szélétől! Használjátok a térképen levő vonalas aránymértéket! 
Beszéljétek meg a csoportban, hogyan dolgoztatok, és mi lett az eredmény! A közö-
sen elfogadott helyes eredmény a csoport eredménye.

4. A csoporton belül párokat alkotva beszéljétek meg, mennyivel lehetett több ér-
ték 100 évvel ezelőtt a lakóhelyünkön? Válaszaitokat indokoljátok! A párok vitassák 
meg álláspontjukat egymással! Alakítsatok ki csoportvéleményt, és röviden írjátok 
le egy lapra!

Variáció

15
perc

10
perc

45
perc

25
perc
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2.3. Befejezés

Véletlenszerűen szólítjuk a gyerekeket. A mondatokat egyenként kivetítjük vagy fel-
olvassuk.

Fejezd be a mondatot!
• Arra vagyok a legbüszkébb a lakóhelyemen, hogy…
• Azért ajánlanám másoknak a lakóhelyemet, mert…
• Szerintem a legfontosabb teendőnk lenne, hogy…

Amennyiben az iskolában nincs megfelelő internet, nyomtassunk a netről a csoportok 
munkáját segítő tartalmakat, szerezzünk be prospektusokat.
A helyi sajátosságokat mindig vegyük figyelembe, és azokhoz illesszük a csoportok 
feladatait!
A későbbiekben találjunk módot a megtervezett tevékenységek megvalósítására. 
Szánjunk időt a reflexiókra a megvalósítás kapcsán! Így a fenntarthatóságra nevelés-
ben nagyot lépünk előre.

Országos akcióhoz kapcsolódó, megvalósítható programokat is tervezzünk a gyere-
kekkel. Regisztráljunk ezek honlapjain, így kaphatunk eszközöket (pl. védőkesztyűt, 
zsákokat a hulladéknak és forgatókönyvet is.) A szemét elszállításáról pedig gondos-
kodnak. Vagy csemetét adnak faültetéshez. Cserébe csak fotódokumentációt és jelen-
léti ívet kérnek. 
A program mindig balesetvédelmi oktatással kezdődjön! 
Az önkéntesség a fenntarthatóság egyik fontos pillére. Erre fókuszál a negyedik cso-
port. Fontos, hogy a felnövő generációk számára ez már a köztudatban szereplő dolog 
legyen. Nemcsak költséghatékony, de a bevonódás eredményeként a felelősségválla-
lás a helyiek közös ügyévé válik. Közösségépítésnek is kitűnő!

Felhasznált és ajánlott források
• Jeles zöld napok és információs linkjeik:  http://www.fna.hu/afoldnapja/jelesna-

pok
• Tanári útmutató: http://www.kooperativ.hu/szockomp/3._modullerasok/b2_felke-

szites_a_felnott_szerepekre/8._evfolyam/6_helyi_orom-banat_terkep/tanari_ut-
mutato.pdf

• Településtérkép linkek: ( http://xn--http-4b7a//www.openstreetmap.hu/terkep/a
• Kooperatív tanulási technikák, Juhászné Gáspár Dorottya: http://fejlesztok.hu/ima-

ges/modszerek/kooperativ_technikak.pdf
• A kooperatív módszertan elméleti és gyakorlati alapjai, Dr. Hanák Zsuzsanna: 

http://www.hefop.ektf.hu/anyagok/kooperativ_modszertan.htm
• Ablak módszer: http://tanarbazar.blogger.hu/2016/11/23/ablak-modszer
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C. csoport: Aktívak
Készítsetek plakátot, amely felhívja a figyelmet és mozgósít egy helyi szervezésű sze-
métszedési akcióra!
• Tájékozódjatok a neten, mikor vannak országos akciók, amikhez csatlakozhattok! 
• Alakítsátok át a talált rendezvényt a helyi viszonyokra (ebben segít a 2.1c melléklet/

táblázat)!
• Válasszátok ki a helyi akció színterét!
• Tervezzétek meg a program időbeosztását, elemeit! 
• Készítsétek el a plakátot! (minta: 2.1c mellékletben)
• Gondoljatok a résztvevők baleset- és egészségvédelmére!

D. csoport: Önkéntesek
Írjatok levelet az illetékes főépítésznek, és hívjátok fel a figyelmét pusztuló értékek-
re! Lehet ez műemlék, épület, ház stb.
A csoport válasszon ki egy dolgot a táblán lévő  matricáról! 
• Miért erre esett a választásotok?
• Tegyetek javaslatot arra, hogy miben és hogyan tudnak a helyi lakosok segíteni!
• Szervezzetek meg egy akciót! (Segít a 2.1d melléklet táblázata.)
• Miért lenne jó a lakosok által végzett önkéntes munka?

Vedd figyelembe!
Az első csoport mérési feladatához a gyerekeknek ismerni kell az atlaszban alkalma-
zott vonalas aránymérték használatát. Ezt a megelőző órák egyikén fel kell eleveníte-
ni, vagy meg kell tanítani. 
A harmadik csoportnál a TeSzedd! akcióra utaltam. Ötödikes korosztálynál érdemes a 
neten keresni egy felhívást, és azt a helyi viszonyokra alakítani. (Pl. 2.1a melléklet) Eh-
hez táblázatot adhatunk segítségnek. (2.1b melléklet) Ebben a mellékletben található 
az Önkéntesek csoport táblázata is.

Az év folyamán előforduló bármely jeles naphoz kapcsolódva összeállíthatunk egy 
hasonló foglalkozást.
Jó képességű csoportok esetén az 1. csoport feladata lehet összetettebb. Terveztes-
sünk velük egy sétát az általuk kiválasztott nevezetességekhez! A térkép segítségével 
mérjék le az útvonal hosszát!

2.2. Csoportmunkák bemutatása      

A csoportok szóvivői elmondják a feladatot, és röviden bemutatják az elkészült mű-
veket.
Az óra végén a faliújságra helyezzük a csoportok munkáit, így mindenki aprólékosab-
ban megnézheti.

Vedd figyelembe!

Variáció

Vedd figyelembe!

Variáció

15
perc

5
perc

http://www.fna.hu/afoldnapja/jelesnapok
http://www.fna.hu/afoldnapja/jelesnapok
http://www.kooperativ.hu/szockomp/3._modullerasok/b2_felkeszites_a_felnott_szerepekre/8._evfolyam/6_helyi_orom-banat_terkep/tanari_utmutato.pdf
http://www.kooperativ.hu/szockomp/3._modullerasok/b2_felkeszites_a_felnott_szerepekre/8._evfolyam/6_helyi_orom-banat_terkep/tanari_utmutato.pdf
http://www.kooperativ.hu/szockomp/3._modullerasok/b2_felkeszites_a_felnott_szerepekre/8._evfolyam/6_helyi_orom-banat_terkep/tanari_utmutato.pdf
http://xn--http-4b7a//www.openstreetmap.hu/terkep/a
http://fejlesztok.hu/images/modszerek/kooperativ_technikak.pdf
http://fejlesztok.hu/images/modszerek/kooperativ_technikak.pdf
http://www.hefop.ektf.hu/anyagok/kooperativ_modszertan.htm
http://tanarbazar.blogger.hu/2016/11/23/ablak-modszer
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FELADATOK LEÍRÁSA

„Ha mérlegre kerülnek, a páránál is könnyebb mindegyik.” (Zsolt 62,9)

1. Csipsztan
A diákok megismerkednek a csipsz történetével, jellemzőivel.

1.1. Egy kis „csipszológia”

Legyünk csipszológusok! Tudjátok-e, hogy honnan származik, és mit jelent magyarul 
a csipsz szó? (sült krumpli)
Hallgassuk meg a csipsz történetét! Egy önkéntes mesélő felolvassa a történetet.

Tisztázzuk, hogy bár a csipszológia roppant izgalmas tudományág lehetne, a 
valóságban nincs ilyen. A burgonyaszirom története Amerikában indult. Egy 
finnyás milliomos túl vastagnak találta a sült krumplit az étteremben, a sér-

tődött szakács mérgében egészen vékonyra szelte a burgonyát. Azt hitte, a milliomos 
majd megsértődik, de fordítva történt: rögtön rendelt még egy adaggal, az étterem új 
„fogása”, ez a vékonyra szeletelt sült krumpli pedig messze földön híres lett.

1.2. Igazat mond-e a csipsz? 

A történetben szereplő sült krumplihoz hasonlót mi is készíthetünk, ha elég vékonyra 
szeleteljük a burgonyát, és nem teszünk rá mást, csak egy csipet sót. 
Miért van az, hogy az otthon sütött krumpli, és amit ebben az étteremben felszolgál-
tak, nem olyan, mint ami manapság a csipszes zacskóban van? Igaz-e vajon, hogy a 
„csipsz” csak egyszerű „sült krumpliból” van, ahogy a neve alapján gondoljuk?

Nézzük meg, hogy mi minden van ebben a „bolti sült krumpliban”! 
Csoportalakítás
Minden csoport összeírja a csipszek összetevőit az 1.2-es melléklet képei, internetes 
nyomozás és a behozott csipszes zacskók alapján. Így minden csoportnak születik egy 
listája az összetevőkről.
Mit tapasztaltatok? Igazat mond-e a csipsz, hogy csak sült krumpli és semmi más?

Az általatok összeírt listát minden csoport adja tovább a szomszéd csoportnak. A má-
sik csoport egészítse ki a táblázat alapján a hiányzó összetevőkkel! Beszéljétek meg 
csoportonként az összetevők hatásait is! Nézzétek meg, hogy melyik csoportban volt 
a legkevesebb kiegészítenivaló! 

Változat
A keményítő kémiai kimutatása gazdagíthatja a vizsgálódást.
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Mit akarunk elérni?
A csipsszel kapcsola
tos élettani problémák 
megértése.

Tevékenységek
Szöveg alapján megis
merkednek a tanulók a 
csipsz történetével.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
1.1 melléklet kinyom
tatva 1 példányban

Mellékletek
1.1 melléklet: csipsz
történet

Tevékenységek
Csoportmunkában 
ismerkedés a csip
szekkel.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
nagyító, csipszes 
zacskó(k); 1.2. mellék
let kinyomtatva vagy 
kivetítve; papírlap, 
írószer; projektor

Mellékletek
1.2 melléklet: Igazat 
monde a csipsz?

SZŰCS BOGLÁRKA

Miért csak félig töltik 
a csipszes zacskót?

90 PERCES TANÓRAI FELDOLGOZÁS
Megismerkedünk a csipszek összetevőivel, egészségre és 
környezetre gyakorolt hatásával. Megnézzük, hogy a pál-
maolajat milyen körülmények között állítják elő és milyen 

termékekben fordul elő. A csomagolóipar kulisszatitkaiba is betekintünk kicsit.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT

1. Csipsztan 30 perc 
1.1. Egy kis csipszológia 5 perc
1.2. Igazat mond-e a csipsz? 15 perc
1.3. Csípős csipsz játék 10 perc

2. Apróbetűs részek 10 perc 
3. Olajpálma pálmaházban?  50 perc

3.1. Nem élhetek pálmaolaj nélkül 10 perc
3.2. Mi jön az oráng után?  20 perc
3.3. Miért csak félig töltik a csipszes zacskót?  20 perc

Összesen: 90 perc

WC-papír- vagy papírtörlő-guriga, üres csipszcsomagolá-
sok gyűjtése. 

5. 
foglalkozás

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

Változat

30
perc

5
perc

15
perc

Tantárgyi integráció
természettudomány; 
kémia; biológia és 
egészségtan; törté
nelem; etika

Tantervi vonatkozás
Anyagok és tulajdon
ságaik.
Mérések, mértékegy
ségek, mérőeszközök.
Megfigyelés, kísérlete
zés, tapasztalás.
Az erdők életközössé
ge és természetikör
nyezeti problémái.
Az emberi szervezet 
felépítése, működése, 
a testilelki egészség.

Kulcsszavak
egészséges táplálko
zás, élelmiszerössze
tétel, élelmiszerada
lékanyag, pálmaolaj, 
védett fajok, fogyasz
tóvédelem, csomago
lóanyag

Természettudomá
nyos megismerési 
módszerek

megfigyelés 

leírás

összehason
lítás

mérés

Mit készítsek elő?
A foglalkozás megtar
tásához szükséges 
eszközök mindegyiké
nek felsorolása.

 -
 =
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Tevékenységek
Csipeszes játék, a 
csipsz jellemzőinek 
memorizálásával.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
ruhacsipeszek 
(2030 db)

Mit akarunk elérni?
Tudatosabb fogyasz
tói, vásárlási szokások 
kialakítása.

Tevékenységek
Négy csoportban 
dolgozunk. Élelmi
szerösszetevőket és 
képeket kell párosítani.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
2. melléklet nyom
tatása, kivágása. 
Ugyanez kivágás nélkül 
is megoldókulcsként.

Mellékletek
2. melléklet: 
Apróbetűs részek

Hasonlítsátok össze a három hústerméket a tényleges hústartalom és a bennük lévő 
– E-számmal jelzett – adalékanyagok száma szerint!
Melyiknek a legnagyobb a hústartalma?
Szerintetek miért írják ilyen apró betűvel?

Magyarázat 
Beszéljük meg a gyerekekkel, hogy a sokféle adalékanyag egészségtelen. Az 
eltarthatóság, és gyakran a gyenge minőségű alapanyagok elfedése, javítása 
miatt szükségesek. Az otthon előállított friss ételekhez ilyenekre nincs szükség.

3. Olajpálma pálmaházban?
3.1. Nem élhetek pálmaolaj nélkül

3.1.1.) Keresünk egy összetevőt, ami egészen sok élelmiszerben előfordul, pl. a csip-
szekben is. Mi volt az?
Válasz: a pálmaolaj!
Rendezzük a „pálmaolaj” felirat (3.1. melléklet) alá azokat az élelmiszereket (2.1. mel-
léklet), amelyek tartalmaznak pálmaolajat!

3.1.2.) Mi a baj a pálmaolajjal? Nézzünk meg egy filmet erről! (3.1.2. melléklet)

A filmet lehalkítva játsszuk le, és narráljuk: 
Vásárlási szokásaink közvetlen hatással vannak az élővilágra, a klímára, a közössé-
gekre. A pálmaolaj tartalmú termékekre ez fokozottan igaz. A pálmaolaj a boltokban 
kapható termékek közel felében jelen van: a kozmetikumokban, fogkrémben, a fa-
gylaltban, csokoládéban, a gépjárműveket hajtó biodízelben is. Sokféle néven talál-
kozhatunk vele, többféle néven szerepel a csomagolásokon. Kisebb termőterületre 
van szüksége, könnyen kinyerhető az olajpálma terméséből, sokáig eltartható, nem 
avasodik meg, olcsó és rengeteg célra használható. Ezért hatalmas területeken olaj-
pálmát termesztenek, ami komoly környezeti károkkal jár. 
Az olajpálmát nem pálmaházi dísznövényként termesztik. A világ legnagyobb pálma-
olaj-termelői Indonézia és Malajzia, ahol olyan veszélyeztetett fajok is élnek, mint az 
orangután, a tigris, orrszarvú, elefánt, medve. A pálmaolaj-ültetvények létrehozása 
miatt az erdőket kivágják és felégetik. Az emberek és az állatok, amelyek ezekben az 
erdőkben élnek, hajléktalanná válnak, megsérülnek, füstmérgezést kapnak. Az égetés 
szennyezi a levegőt, és gyorsítja a klímaváltozást is. A pálmaolaj termelése így egyike 
a leginkább környezetpusztító tevékenységeknek, fő oka a trópusi esőerdők irtásának. 
Mi is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy ez a fenntarthatatlan gazdálkodás megszűnjön, 
azzal, ha nem vásárolunk pálmaolajat tartalmazó termékeket, vagy olyan termékeket 
választunk, amelyekben fenntartható gazdálkodásból származó pálmaolaj van.

Variáció 1.
A WWF filmje is jól érzékelteti a problémát, és alkalmas ugyanazzal a narrációs szö-
veggel. https://www.youtube.com/watch?v=w-1DQwaauwE&feature=emb_logo
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Mit akarunk elérni?
Tudatosabb fogyasz
tói magatartás 
kialakítása. 

Tevékenységek
Csoportban dolgo
zunk. A gyerekek az 
élelmiszerösszetevő 
kártyákat (2.1. mel
léklet) a „pálmaolajat 
tartalmaz” felirat alá 
rendezik.
Közös filmnézés.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
3.1. melléklet nyom
tatva, 
2.1. melléklet kártyái,
laptop, projektor

Mellékletek
3.1. melléklet: Nem él
hetek pálmaolaj nélkül 
(felirat)
3.1.2. melléklet: 
Pálmaolaj
film 1.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
laptop, projektor, film: 
Mellékletek
3.1.2. Variáció 1: 
Pálmaolajfilm 2. 
https://www.you
tube.com/watch?
v=w1DQwaauwE&
feature=emb_log

Magyarázat
A csipszet a legtöbb ember szereti. Az eredetileg natúr burgonya a kereske-
delmi forgalomba kerülve a tartósítás és a változatos ízek miatt sok adalé-
kanyaggal készül. Kerüljön minden olyan dolog a leltárba, ami kedvezőtlen 

(egészségügyi, környezeti, mentális) hatású.
A csipsz magas energia- és zsírtartalmú, sok felesleges kalóriát tartalmazó élelmi-
szer, amire a szervezetünknek egyáltalán nincs szüksége. Túl sok sóval, zsiradékkal, 
adalékanyaggal, ami elhízást, rákos megbetegedést is okozhat, és könnyű rászokni. 
A csomagolása sem újrahasznosítható és a pálmaolaj-előállítás hozzájárul a fajok 
kihalásához. Nem mindegy ezért, hogy mennyit és milyen gyakran fogyasztunk belőle.

1.3.Csípős csipsz játék

A csipszek között van olyan is, ami meglehetősen csípős. Ilyennel fogunk most ját-
szani. 
Előkészület: 
Egy „gyártásvezetőt” kell kiválasztani, és minden további játékosnak 1 db ruhacsipeszt 
osztani.
Játék: 
A játék a gyártásvezető jelzésére indul: „gyártás indul” felkiáltással. A játék lényege, 
hogy csíptessék rá egymás ruhájára a csipeszt (ettől csíp a csipsz). Csak akkor érvé-
nyes a ruhára csíptetés, ha közben egy olyan dolgot is mond a csíptető, ami a csipszre 
jellemző az 1.2. feladatban felsoroltak közül. Ezt a gyártásvezető és az a gyerek elle-
nőrzi, akinek a ruhájára csíptettek. 
A gyártásvezető figyeli az időt, és egy perc után leállítja a játékot. Három kör van 
műszakváltással, azaz a gyártásvezető váltásával. Az a nyertes, akinél a legkevesebb 
csipesz marad a végére.

Magyarázat beszúrása
Ügyeljünk arra, hogy ne a hangerővel „győzzenek” a gyerekek, hanem érthe-
tően mondják egymásnak a jellemzőket.

2. Apró betűs részek
A diákok megismerkednek azzal a problémával, hogy a kereskedelemben kapható 
élelmiszerek egészségtelen adalékanyagokat tartalmazhatnak, gyenge alapanyagok-
ból készülhetnek. 

Sok élelmiszerről tudni véljük, miből is készül, pedig a csomagoláson található apró 
betűs rész sokszor mást árul el!
Az összetevőket érdemes más élelmiszereknél is megnézni. 
Párosítsátok a kártyákat: keressétek meg néhány jól ismert élelmiszerünknek a leí-
rását!
Ellenőrizzük a táblázat alapján (2. melléklet)! 
Találtatok-e olyat, amely meglepő volt, mert nem ezekre az összetevőkre számítottatok?

Vedd figyelembe!

Variáció 1.

10
perc

10
perc

50
perc

10
perc

https://www.youtube.com/watch?v=w-1DQwaauwE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=7jojJj-s5w8
https://www.youtube.com/watch?v=w-1DQwaauwE&feature=emb_log
https://www.youtube.com/watch?v=w-1DQwaauwE&feature=emb_log
https://www.youtube.com/watch?v=w-1DQwaauwE&feature=emb_log
https://www.youtube.com/watch?v=w-1DQwaauwE&feature=emb_log
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Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
laptop, projektor 

Mellékletek
3.1.2. Variáció 2: 
Orángutánfilm https://
www.youtube.com/
watch?v=G32Yehc
dUAw&feature=emb_
logo

Tevékenységek
Négy csoportban 
dolgozunk. A gyerekek 
pálmafákat készítenek 
papírhengerből és 
papírból, majd célba 
dobnak.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
3.2. melléklet kinyom
tatva csoportonként 
1 példányban, papír
henger (WCpapír
guriga); papír, színes 
ceruza, olló, ragasztó

Mellékletek
3.2. melléklet  pálma
fa sablon

Tevékenységek
Négy csoportban 
dolgozunk. A gyerekek 
megmérik a különböző 
csomagolású termé
keket.
Filmrészlet meg
tekintése a csipsz 
csomagolásáról.
Kísérlet: nitrogénpró
ba gyertyával.

A csipszes zacskó is olyan, mintha tele lenne, aztán kibontva kiderül, hogy félig le-
vegővel volt töltve. Vajon miért így csomagolják? (törékeny, sérülékeny)
Ha még bizonytalanok lennénk, választ kapunk a csipsz csomagolását bemutató film-
részletből (18:00-20:14-ig)! (3.3. melléklet)

Milyen gázzal töltik a csipszeszacskót? (A filmben elhangzott, hogy nitrogéngázzal.)
A nitrogénes töltést le is ellenőrizhetjük egy egyszerű kísérlettel.
Együtt dolgozunk. Feladat: nitrogénpróba gyertyával.
• Gyújtsunk meg egy gyertyát! 
• Vágjuk le egy csipszes zacskó sarkát!
• Óvatosan préseljük ki belőle a gázt a láng felé, hogy ne fújjuk el a gyertyát vele!
• A láng ki fog aludni, mert nem jut oxigénhez, ami az égéshez nélkülözhetetlen.

Így már akkor választ kaptunk arra a kérdésre is, hogy miért csak félig töltik a csipszes 
zacskót.

A csipszes zacskó üres részében valójában nem levegő, hanem nitrogéngáz 
van, ami a levegőnek is természetes alkotórésze. A zacskó nitrogénes felfú-
jásának éppen az a lényege, hogy a levegő másik alkotórésze, az oxigén ne 

legyen jelen. Ha nincs oxigén a zacskóban, a csipsz tovább megőrzi a minőségét, az 
ízét. Ha sikerül szárazon tartani, azaz nincs páratartalom, akkor megőrzi a ropogós-
ságát is.

Felhasznált és ajánlott források
• A termőföldtől az asztalig: https://elelmiszerlanc.kormany.hu/altalanos-tajekoztato.
• Hogy készül a csipsz? http://ecolounge.hu/eletmod/hogy-keszul-a-chips
• Csipsz kontra egészség: https://szupermenta.hu/chips-kontra-egeszseg-mit-mond-

a-szakerto/
• Why are potato chips bags half empty? https://www.mentalfloss.com/article/51993/

why-are-potato-chip-bags-always-half-empty
Filmek: 
• What is palmoil (BBC): https://www.youtube.com/watch?v=7jojJj-s5w8
• Palm oil (WWF): https://www.youtube.com/watch?v=w-1DQwaauwE&feature=emb_log
• Süket orangután jelnyelven beszél: https://www.youtube.com/watch?v=G32Yehc-

dUAw&feature=emb_logo
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Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
mérőszalag, vonalzó,
mindenféle csomago
lású termék (vitamin 
dobozban; csipsz; 
joghurt; bonbon…); 
filctoll, papír, írószer,
laptop, projektor, 
hangfal, 
olló, zacskós csipsz, 
gyertya, gyufa

Mellékletek
3.3 melléklet: a csip
szeszacskó megtölté
se filmrészlet

Képzeljétek, van egy orángután, akivel lehet jelnyelven beszélgetni. Ismerkedjetek 
meg ti is vele! Nézzük meg ezt a filmet! https://www.youtube.com/watch?v=G32Yehc-
dUAw&feature=emb_logo 
Miért szomorodott el az orangután a film végén?
Mire is gondolt az orangután? Elmesélem nektek. Megbeszélés a 3.1.2. Variáció 2. 
Orángutánfilm képei elnevezésű melléklet alapján. 

A Földön naponta hatalmas területű esőerdőt dózerolnak le, hogy a helyé-
re olajpálma-ültetvényt telepítsenek. Az olajpálma-termesztő cégek növé-
nyestül-állatostul felégetik az eredeti erdőket, milliószámra pusztulnak az 

élőlények, és közben mérhetetlen mennyiségű szén-dioxid szabadul fel, hozzájárulva 
a klímaváltozáshoz. Az indonéz erdők háromnegyedét már így elpusztították, emiatt 
a veszélyeztetett fajként nyilvántartott szumátrai és borneói orángutánok és tigrisek 
élőhelyei is megsemmisültek, gyakran maguk az állatok is bennégnek a fölgyújtott 
területen. 
Hogy tudjuk megakadályozni az olajpálma-termesztést? – Ha nem vásárolunk pálma-
olajjal készült termékeket. Ha nincs, aki megvásárolja, akkor nem is fogják termeszteni.

3.2. Mi jön az oráng után? 

Segítsünk az orángutánnak megmenekülni! 
Készítsünk a mellékletből pálmafát. Mérjen ki minden csoport a terem falától 3 méter 
távolságot, oda helyezze el a „pálmafát”. Dobjunk célba a pálmafákra. Ha sikerül ki-
döntenünk, ezzel megmentjük egy esőerdei fa és egy majom életét.

Feladat: A gyerekek csoportonként felosztják a munkát: 1. gyerek kivágja a pálmafa 
lombját, 2. gyerek a törzsét, 3. kiszínezi, 4. ráragasztja a papírgurigára, 5. kivágja a 
majomfejeket. 
Csoportonként választanak két „mérnököt”, aki mérni fog, két ültetvényest, aki a pál-
mafát leállítja a megfelelő helyre, és egy orángutánt, aki a majomkártyákat osztja.
Csoportonként sorba állnak, a mérnökök mérjék ki a 3 méteres „lőtávolságot” és je-
löljék aszfaltkrétával. Mindenki részt vesz a célbadobásban: a labdával célba dob-
nak a „pálmafára”, ha sikerül „kidönteniük”, ezzel megmentik egy esőerdei fa és egy 
orangután életét. Minden gyereknek 2 dobása van, ha mindkettő célba talált, kap egy 
majomkártyát. A játék végén megszámolják, hogy kinek hány kártyája van.

3.3. Miért csak félig töltik  
a csipszes zacskót?

Láttatok már olyat, hogy valamit sokkal nagyobb csomagolásba bugyoláltak, mint azt 
a dolog mérete indokolná?
Megnézzük néhány termék esetében, hogy mennyivel nagyobb a csomagolás.
Csoportokban dolgozunk. Először jelöljük be filctollal minden csomagoláson, hogy 
meddig van megtöltve! Utána mérjük le az egész csomagolás hosszát, és írjuk fel! Majd 
végül mérjük le a jelölésig is!
Mekkora a különbség a teljes csomagolás és a vonal között?
Mi lehet az oka szerintetek, hogy nagyobb a csomagolás?

Variáció 2.

20
perc

20
perc

https://www.youtube.com/watch?v=G32YehcdUAw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=G32YehcdUAw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=G32YehcdUAw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=G32YehcdUAw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=G32YehcdUAw&feature=emb_logo
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/altalanos-tajekoztato
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/altalanos-tajekoztato
http://ecolounge.hu/eletmod/hogy-keszul-a-chips
https://szupermenta.hu/chips-kontra-egeszseg-mit-mond-a-szakerto/
https://szupermenta.hu/chips-kontra-egeszseg-mit-mond-a-szakerto/
https://www.mentalfloss.com/article/51993/why-are-potato-chip-bags-always-half-empty
https://www.mentalfloss.com/article/51993/why-are-potato-chip-bags-always-half-empty
https://www.youtube.com/watch?v=7jojJj-s5w8
https://www.youtube.com/watch?v=w-1DQwaauwE&feature=emb_log
https://www.youtube.com/watch?v=G32YehcdUAw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=G32YehcdUAw&feature=emb_logo
https://videa.hu/videok/ozonetv/emberek-vlogok/hogyan-keszul-megmutatjuk-a-chips-burgonya-chio-csaba-fA76417SJbT3V0Up?start=12.806877
https://videa.hu/videok/ozonetv/emberek-vlogok/hogyan-keszul-megmutatjuk-a-chips-burgonya-chio-csaba-fA76417SJbT3V0Up?start=12.806877
https://videa.hu/videok/ozonetv/emberek-vlogok/hogyan-keszul-megmutatjuk-a-chips-burgonya-chio-csaba-fA76417SJbT3V0Up?start=12.806877
https://www.youtube.com/watch?v=G32YehcdUAw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=G32YehcdUAw&feature=emb_logo
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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.

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!
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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
séglettáblázat 

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

 -
 =

Variáció

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

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
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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, A4es 
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.

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)
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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

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

40
perc
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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, A4es fehér 
papírok

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

Tevékenységek
közös beszélgetés

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Biblia

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

Variáció
10
perc

20
perc

8
perc
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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.
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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 

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

8. 
foglalkozás

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

https://epa.oszk.hu/00000/00011/00031/pdf/iskolakultura_EPA00011_1999_10_086-096.pdf
https://epa.oszk.hu/00000/00011/00031/pdf/iskolakultura_EPA00011_1999_10_086-096.pdf
http://magyarpedagogia.hu/document/Nagyne_MP993.pdf
http://magyarpedagogia.hu/document/Nagyne_MP993.pdf
https://abibliamindenkie.hu/karoli/1SA/17/
https://abibliamindenkie.hu/karoli/LUK/22/
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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, 
2030 db csipesz, 
Petricsészék, 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

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.
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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/4es 
lapok, íróeszköz, inter
net, laptop és/vagy 
okostelefon, közösségi 
kutatás jegyzetei (kis
csoportok tagjaitól 
különkülön)

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

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!

 -
 =

Vedd figyelembe!

Variáció

Vedd figyelembe!

Variáció

45
perc

10
perc

15
perc

20
perc
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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/4es 
méretben (kis csopor
tonként), vonalzók, 
íróeszközök, gyűjtött 
adatok tanulónként

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.
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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

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

Vedd figyelembe!

Variáció

45
perc

15
perc

20
perc

10
perc

90
perc

20
perc

https://szentiras.hu/RUF/1S%C3%A1m 17,4
https://szentiras.hu/RUF/2M%C3%B3z 25
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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, 56 db Petricsé
sze, 56 db pipetta/
vagy kiskanál

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/)
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Tevékenységek
megfigyelés, vizsgá
lódás, mikroszkópos 
megfigyelés, kísérlet

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
térmikroszkóp, Pet
ricsészék, kiskanalak, 
különböző penész 
(23)

• 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.

Vedd figyelembe!

Variáció

Vedd figyelembe!
30
perc

20
perc

https://ng.24.hu/tudomany/2015/07/17/a-penesz-es-az-elelmiszer/
https://ng.24.hu/tudomany/2015/07/17/a-penesz-es-az-elelmiszer/
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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/4es lapok, 
íróeszközök, előzetes 
otthoni adatok

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!
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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

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

Variáció

20
perc

30
perc

30
perc
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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 mes 
madzag/fonal, kb. 20
25 csipesz, filctollak 

Mellékletek
1.2. melléklet

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.
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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, 
Petricsésze, különféle 
ásványok (pl. pirit), 
tengeri só, A3as 
fehér papír, színes 
ceruzák és filcek, Biblia

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

9. 
foglalkozás

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

30
perc

https://prezi.com/nwagxiozj7r2/a-mertekegyseg-tortenete/
https://prezi.com/nwagxiozj7r2/a-mertekegyseg-tortenete/
https://szentiras.hu/RUF/Ez
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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

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.
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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, A3as fehér 
papír, színes ceruzák 
és filcek.

Mellékletek
2.1. melléklet: A só, 
népmese

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

70
perc

30
perc

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

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
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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!

Variáció

20
perc

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
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_9/lecke_02_007
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Tantárgyi integráció
természettudomány,
földrajz, kémia, etika,
biológia és egészség
tan. 

Tantervi vonatkozás
Anyagok és tulajdon
ságaik. 
Mérések, mértékegy
ségek, mérőeszközök.
Megfigyelés, kísérlete
zés, tapasztalás.
Az emberi szervezet 
felépítése, működése, 
a testilelki egészség.
A Föld külső és belső 
erői, folyamatai.

Kulcsszavak
ásvány, kőzet, nyers
anyag, táplálkozás

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

megfigyelés 

leírás

összehason
lítás

mérés

Mit készítsek elő?
laptop; projektor; 
internet; olló; írószer; 
papírlap; alkoholos filc; 
aszfaltkréta; vonalzó; 
mérőszalag; mellék
letek
Csoportonként 1 
doboz homokkal meg
töltve, 4db  
0,5–5 cm mérettar
tományú ásványdarab, 
vegyes szemcsemé
retű folyami hordalék; 
nagyszemcsés kőzet
darab (pl. gránit vagy 
gabbro); müzliszelet; 
színes drazsé (pl. 
Dunakavics; csokire
szelék; papírtörlő; kézi 
nagyító; mellékletek.

FELADATOK LEÍRÁSA

„A só jó. De ha a só elveszti ízét, mivel ízesítik meg? Legyen bennetek só, és éljetek 
békében egymással.” (Mk 9, 50)

1. Mik azok az ásványok?
Az ásványok sokféleségére való rácsodálkoztatás, összehasonlítás, rendszerezés.

1.1 Kincskeresés

Előkészület: Alakítsunk 3-4 fős csoportokat. Minden csoport kap egy homokkal teli 
dobozt. Előzetesen rejtsük el a homokban szétszórtan az apró ásványokat.
Feladat: A gyerekek megkeresik az előzetesen elrejtett ásványokat, letisztogatják, pa-
pírlapra teszik azokat.

• Minden csoport kapott egy „terepasztalt”. Mi van benne? (homok)
• Nézzük meg, hátha van benne még más is! Ássunk a mélyére!
• Mit találtatok? (ásványokat)

Folytassuk tovább a keresést, míg az összes ásvány napvilágra nem kerül.
A kincskeresés sikeres volt!

A négy csoport dobozaiban négy-négy ásvány van elrejtve. Lehetőleg legyen 
benne csoportonként 1-1 eltérő ásvány is.

1.2. Sávos ásvány a sós posványban

Ki tudjuk mondani ezt a nyelvtörőt? (Próbálkozzunk közösen!) Aki a legügyesebb, meg-
próbálhatja egyedül is.
Sovány sármány sávos ásványt ás a sás közt a sós posványban.

A következő feladatunk ennél sokkal egyszerűbb lesz. A nyelvtörő sávos ásványról 
szólt, de az ásványok ezen kívül nagyon sokfélék lehetnek még, rendkívül változa-
tos színűek, formájúak, mintázatúak, kristályszerkezetűek, keménységűek, átlátszóak, 
opálosak stb.

Vegyük alaposan szemügyre az ásványainkat, tapogassuk meg, tenyerünkbe téve ér-
zékeljük a súlyukat!
Tegyük mindegyiket sorba a papírlapunkra, sorszámozzuk be, majd csoportosítsuk a 
megjelenésük, színük, formájuk, súlyuk stb. alapján!

• Keressünk olyan tulajdonságot, amiben mind a négy ásvány megegyezik!
• Keressünk olyan tulajdonságot, amiben három ásvány megegyezik!
• Keressünk olyan tulajdonságot, amiben két ásvány megegyezik!
• Keressünk olyan tulajdonságot, amiben mind a négy ásvány különbözik!
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Mit akarunk elérni?
Az ásványok sokféle
ségére való rácsodál
koztatás, változatos 
hasznosításuk bemu
tatása, nyersanyag
ként, de a növényi és 
állati élet szükséges 
építőköveiként is.

Tevékenységek
Négy csoportban 
dolgozunk. Homokba 
rejtett ásványokat 
keresnek a gyerekek.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Csoportonként 1 do
boz homokkal megtölt
ve, 4 db apró (0,5–5 
cm) mérettartományú 
ásványdarab; folyami 
hordalék; papírtörlő; 
kézi nagyító, papírlap.

Tevékenységek
Bemelegítésül ásvá
nyos nyelvtörő, majd 
az ásványok összeha
sonlítása. 

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
4 db ásvány, papírlap, 
írószer 

Mellékletek
1.2 melléklet kinyom
tatva 
1.2.1 melléklet 
kinyomtatva
(csoportonként 1 
példányban)

SZŰCS BOGLÁRKA

Ehetőek-e az ásványok?

145 PERCES TÉMANAP-FELDOLGOZÁS
Ismerkedés az ásványok világával. Ásványok mint a kőze-
tek alkotórészei. Ásványok és kőzetek felhasználási terüle-
tei. Ásványi alkotórészek a szervezetünkben. 

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT

1. Mik azok az ásványok?  55 perc 
1.1. Kincskeresés 10 perc
1.2. Sávos ásvány a sós posványban 15 perc
1.3. Hamupipőke bevetésen 15 perc
1.4. Müzlikőzet vagy kőzetmüzli?  15 perc

2. Mi mindenre használjuk? 90 perc 
2.1. Mi mindenre használjuk? 15 perc
2.2. Megszépítik életünket 40 perc
2.3. Ehetőek-e az ásványok? 35 perc

Összesen: 145 perc

Apró ásványdarabok előzetes gyűjtése, összekészítése a 
tanár és/vagy a diákok által.

10. 
foglalkozás

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek
 -
 =

55
perc

10
perc

15
perc
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Tevékenységek
Négy csoportban 
dolgozunk. Minden 
csoport kap egy 
félmaroknyi vegyes 
szemcseméretű folya
mi hordalékot. Feladat: 
a laza törmelékes 
üledékes kőzetalkotók 
szétválogatása szem
cseméret alapján.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Csoportonként vonal
zó, milliméterpapír, kézi 
nagyító, folyami hor
dalék tálkában; 1.3. 
melléklet kinyomtatva; 
internet; mobiltelefon 
vagy laptop

• Vizsgáljuk meg közelebbről is a kavicsokat! Gyűjtsük össze szóban, mit tudunk meg-
állapítani: milyen az alakja, felszíne, tapintása! 

• Mit gondoltok, miből keletkeznek a kavicsok? (Nagyobb kőzetdarabok törmelékda-
rabjai.)

• Mitől ilyen sima és gömbölyű a felszíne? (Élei a folyóvízi szállítás során lekopnak.)
• Miért van az, hogy ha pl. a Duna-parton sétálunk, sokféle kavicsot találunk? (Sokfé-

le helyről érkeznek, különféle kőzetű hegységekből. A kavicsot alkotó kavicsszemek 
is általában nem egyfélék, többféle ásványból állnak.)

Szedjünk ki pár szemet a durva szemű homokból és a finomabb szemű homokból. 
Az építőanyagtelepen is így van, méret szerint külön tárolják a különféle kavicsokat, 
homokot stb.
• Milliméterpapírra szórva, kézi nagyító alatt olvassuk le, hogy milyen méret szerinti osz-

tályokat tudunk megkülönböztetni. Hasonlítsuk össze az 1.3. melléklet táblázatával!
• Ahogy tovább aprózódnak tehát a kavicsok, végül már a bennük levő ásványok is 

feldarabolódnak, és az így keletkező apró szemcse a homok. A természetes homok 
általában leginkább kvarc ásványból áll. Vannak még apróbb szemcseméretű ásvá-
nyok is, pl. az agyag is ilyen.

Kutassuk ki a világháló segítségével, hogy mekkorák a legnagyobb ásványok a világon!
Ajánlott honlapok:
• https://www.erdekesvilag.hu/kulonleges-es-gyonyoru-asvanyok/
• https://ng.24.hu/fold/2019/10/20/hogyan-keletkezett-a-vilag-legnagyobb-geodaja/
• http://www.geologyin.com/2015/10/the-worlds-largest-crystals.html

A csoportok mutassák be említés szintjén, hogy ki mit talált!

1.4. Müzlikőzet vagy kőzetmüzli?

Az ásványok a kőzetek építőkövei.
• A kőzetek felépítése hasonlít ehhez a müzliszelethez. Ahogy ebben elkülönülnek a 

zab, csokoládé-, gyümölcsdarabok, úgy a kőzetek is egy vagy több ásványból állnak.

Vegyük példának ezt a kőzetdarabot, amiben sok-sok nagyméretű ásvány látható! 
• Nézzük meg nagyítóval, és próbáljuk meg szavakkal minél pontosabban megfogal-

mazni, hogy hányféle színében, alakjában, fényében stb. jellegzetesen elkülönülő 
ásványt látunk benne! Próbáljuk meg úgy leírni szavakkal, hogy még az is el tudja 
képzelni, aki sosem látott ilyet!

• Mérjük meg vonalzóval egy-egy ásvány szemcseméretét!

Most próbáljuk meg kirakni ennek a kőzetnek a hasonmását drazsékból! Az a lényeg, 
hogy arányosan szerepeljenek az egyes elegyrészeknek megfelelő színű drazsék.
• Ezt hívják a tudósok modellezésnek. Miben nem „tökéletes” (miben különbözik) a 

mi modellünk? (Például elkülönülnek egymástól a drazsék.)

Magyarázat 
A müzliszeletet és drazsékat elfogyaszthatják.
Gránit, gabbro vagy más nagykristályos kőzet legyen, lehetőleg friss törés-
felülettel!

Törekedjünk arra, hogy pontosan, szemléletesen fogalmazzanak a gyerekek!
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Mellékletek
1.3. melléklet: Hamu
pipőke bevetésen
Ajánlott honlap 1: 
https://www.erde
kesvilag.hu/kulonle
gesesgyonyoruas
vanyok/
Ajánlott honlap 2. 
https://ng.24.hu/
fold/2019/10/20/
hogyankeletke
zettavilaglegna
gyobbgeodaja/
Ajánlott honlap 3.
http://www.geologyin.
com/2015/10/
theworldslar
gestcrystals.html

Tevékenységek
Négy csoportban dol
gozunk. Kőzet szem
léltetése müzlivel. 
Nagy kristályos kőzet 
vizsgálata nagyítóval, 
majd modellezése.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Csoportonként: 
müzliszelet; grá
nit vagy más nagy 
kristályos kőzetdarab 
(pl. gabbro) lehetőleg 
friss törésfelülettel; 
kézi nagyító; íróesz
köz; színes drazsé (pl. 
Dunakavics); csokire
szelék, magok; papír.

A megoldásokat írjuk fel az 1.2. melléklet táblázatába!

Tulajdonság 
amiben mind 
a négy ásvány 
megegyezik

Tulajdonság 
amiben három
ásvány megegyezik

Tulajdonság 
amiben két ásvány 
megegyezik

Tulajdonság 
amiben mind 
a négy ásvány 
megegyezik

Hányféle ásványt tudtunk megkülönböztetni?
A homokot valószínűleg kihagyják, ekkor egészítsük ki: Én látok itt még egyet, mivel a 
homok is ásvány!

Magyarázat
A nyelvtörőnél beszéljük meg, ha esetleg van ismeretlen fogalom (sármány, 
posvány). 
A feladat lényege, hogy rácsodálkoztassuk a gyerekeket az ásványok sokfé-

leségére, szépségére. Az ásványok meghatározása itt nem feladat ugyan, de néhány 
gyakori ásványról képeket mutat be az 1.2.1-es melléklet.

1.3. Hamupipőke bevetésen

Hamupipőke újabb bevetésen van. Gonosz mostohája ezúttal ömlesztett folyami hor-
dalékot adott neki, hogy válogassa szét. Segítsünk neki!
Minden csoport kap egy adag folyami hordalékot. Tisztázzuk, hogy ez a folyók által 
szállított hordalékanyag.

Válogassuk ki először a kavicsokat, tegyük ezeket a papírra!
A tanár nem ad semmi további információt, a gyerekekre bízza a válogatást.
• Mit tekintettünk kavicsnak? (Ha nem mondják maguktól a gyerekek, akkor tisztáz-

zuk, hogy a kavics csupán mérete szerint különül el a többi hordaléktól.)
• Szemcseátmérője 2 mm-nél nagyobb. Ellenőrizzük a válogatásunkat vonalzó segít-

ségével! Javítsuk ki, ha nem jól válogattuk ki elsőre!

A laza törmelékes üledékes kőzetek szemcsemérete

Méret Fajta

20 cm-nél nagyobb tömb

2 mm – 20 cm kavics

1 mm – 2 mm durvaszemű homok

0,2 mm – 1 mm középszemű homok

0,02 mm – 0,2 mm finomszemű homok

15
perc

15
perc

https://www.erdekesvilag.hu/kulonleges-es-gyonyoru-asvanyok/
https://ng.24.hu/fold/2019/10/20/hogyan-keletkezett-a-vilag-legnagyobb-geodaja/
http://www.geologyin.com/2015/10/the-worlds-largest-crystals.html
https://www.erdekesvilag.hu/kulonleges-es-gyonyoru-asvanyok/
https://www.erdekesvilag.hu/kulonleges-es-gyonyoru-asvanyok/
https://www.erdekesvilag.hu/kulonleges-es-gyonyoru-asvanyok/
https://www.erdekesvilag.hu/kulonleges-es-gyonyoru-asvanyok/
https://ng.24.hu/fold/2019/10/20/hogyan-keletkezett-a-vilag-legnagyobb-geodaja/
https://ng.24.hu/fold/2019/10/20/hogyan-keletkezett-a-vilag-legnagyobb-geodaja/
https://ng.24.hu/fold/2019/10/20/hogyan-keletkezett-a-vilag-legnagyobb-geodaja/
https://ng.24.hu/fold/2019/10/20/hogyan-keletkezett-a-vilag-legnagyobb-geodaja/
https://ng.24.hu/fold/2019/10/20/hogyan-keletkezett-a-vilag-legnagyobb-geodaja/
http://www.geologyin.com/2015/10/the-worlds-largest-crystals.html
http://www.geologyin.com/2015/10/the-worlds-largest-crystals.html
http://www.geologyin.com/2015/10/the-worlds-largest-crystals.html
http://www.geologyin.com/2015/10/the-worlds-largest-crystals.html
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Mit akarunk elérni?
Ismerjék meg a diákok, 
hogy mennyi minden
hez hasznosulnak az 
ásványok és kőzetek!

Tevékenységek
Ásványok és hasz
nosításuk, környe
zetterhelő hatásuk 
megismerése kártyák 
párosításával.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
2.1. melléklet kinyom
tatva, kivágva

Mellékletek
2.1. melléklet

Tevékenységek
Négy csoportban 
dolgozunk. Az ásvá
nyok szépségére, a 
kristályszerkezetek 
különlegességére való 
rácsodálkoztatás. 
Információkeresés 
interneten. Megfi
gyelés és rendsze
rezés képességének 
fejlesztése. Ásványok 
megfigyelése, majd 
lefestése.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
nagy ív papír; festék, 
ecset, ecsetmosó, 
törlőrongy; 2.1 mellék
let és 1.2.1 melléklet 
kivetítve; internet

Mellékletek
Ásványgyűjtemények 
https://www.erde
kesvilag.hu/kulonle
gesesgyonyoruas
vanyok/
2.2.melléklet: Képrejt
vény
2.2.1. melléklet: Ás
ványfestés

Nézzük meg a „gyűjteményét” is! (2.2. mellékletben)
A tegzeslegyek is gyűjtenek ásványokat. Apró, barnás-szürke hártyás szárnyú rovarok, 
a lepkék közeli rokonai, általában víz közelében élnek. Potrohuk mirigyeiből vála-
dékot bocsátanak ki, ami a vízben megszilárdul, ehhez aztán apró ásványszemcsék, 
csigaházak, kagylóhéjak, szerves lebegő anyagok tapadnak, ebből egy kb. 1-1,5 cm-es 
csövet (tegezt) képeznek. Azokat az ásványokat találjuk a tegezen, amelyek az élőhe-
lyére jellemzők.

Az ásványok szépsége a művészeket is megihleti!

Nézzük meg közösen egy kortárs fes-
tő, Kertész Attila képét (2.2.1. mellék-
let), akiről a műkritikusok ezt írták: 
„Festményeinek inspirációs forrásai 
az ásványok, amelyek egyszerre hor-
dozzák magukban a múlt geológiai 
hatásait, a fényt magukba zárva pe-
dig különleges energiát sugároznak, 
ami által spirituális többletjelentés-
sel is bírnak.”

Örökítsünk meg mi is egy ásványt, 
ami valamiért megragadta a fantá-
ziánkat! Dolgozzunk csoportokban 
egy-egy alkotáson közösen!

Beszéljük meg a gyerekek-
kel, ha van ismeretlen foga-
lom (te  gez; kortárs; inspirá-
ció; spi rituális)
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2. Mi mindenre használjuk?
A diákok megismerkednek az ásványok és kőzetek sokrétű felhasználásával.

2.1. Mindennapi ásványaink

Az ásványokat és kőzeteket rengetegféleképpen hasznosítjuk. Párosítsátok a kártyá-
kat (2.1. melléklet), hogy miből mit gyártanak! Egy ásványnak több párja is lehet.

A feladat után Shakespeare nyomán beszélgessünk a gyerekekkel!
Miért írta vajon Shakespeare, a híres angol költő a következőt? 

„A természet varázsát ontja bőven:
A fűben, a virágban és a kőben.
Ó nincs a földön oly silány anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad;
De nincs oly jó, melyben ne volna vész,
Ha balga módra véle visszaélsz.” 

William Shakespeare, Rómeó és Júlia

Megbeszélés: Beszéljük meg a gyerekekkel a bányászat és a felhasználás árnyoldalait 
is, az emberi hatásokat!

2.2. Megszépítik az életünket

Összegyűjtöttük az ásványok és a kőzetek hasznait, de egy fontos dologról nem esett 
szó..Mi lehet az? 
Gyönyörködtetnek bennünket, megszépítik a mi földi otthonunkat. Ez is fontos ám!

Vannak, akik annyira rajonganak az ásványokért, hogy komoly gyűjteményeket hoznak 
létre. 
Nézzetek utána az interneten híres ásványgyűjteményeknek!
Pl. https://www.erdekesvilag.hu/kulonleges-es-gyonyoru-asvanyok/
Beszéljük meg! Ki talált magyarországi gyűjteményt? Talált-e valamelyik csoport kül-
földi gyűjteményt? Hol található? Emeljetek ki egy dolgot, ami a legjobban tetszett!

Gondoltátok volna, hogy van olyan állat is, ami ásványokat gyűjt? Melyik lehet az? 
2.2. melléklet: Képrejtvény. (Megfejtés: tegzes)

90
perc

15
perc

40
perc

https://www.erdekesvilag.hu/kulonleges-es-gyonyoru-asvanyok/
https://www.erdekesvilag.hu/kulonleges-es-gyonyoru-asvanyok/
https://www.erdekesvilag.hu/kulonleges-es-gyonyoru-asvanyok/
https://www.erdekesvilag.hu/kulonleges-es-gyonyoru-asvanyok/
https://www.erdekesvilag.hu/kulonleges-es-gyonyoru-asvanyok/
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Tevékenységek
Csoportokban dolgo
zunk. 
A testünket felépítő 
ásványokról megné
zünk egy filmrészletet, 
majd ehhez kapcsoló
dó rejtvényt fejtünk. 
Végül egy mesét hall
gatunk meg: Benedek 
Elek: A só

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Ehetőeke az ásvá
nyok? https://www.
youtube.com/wat
ch?v=DSzlxeNCBk 
1:20tól 1:45ig

Benedek Elek: A só: 
https://www.youtube.
com/watch?v=_cFA
XwZg0K4 

Mellékletek
2.3.1. Keresztrejt
vény, csoportonként 
egy példány kinyom
tatva
2.3.2. Szoborjáték

SÁPI MÁRIA

Mitől pezseg 
az ásványvíz?

90 PERCES TANÓRAI FELDOLGOZÁS
Ebben a foglalkozásban két célunk van: saját tapasztala-
tok segítségével tudjunk meg többet a szénsavas vizek és 
a szódavíz tulajdonságairól, emlékezzünk meg a magyar 

vonatkozásokról. Egyszerű tanulói vizsgálódások csoportmunkában és tudománytör-
téneti elemek feldolgozása kapott itt helyet.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT

1. A borvíz legendája 45 perc 
1.1. A legenda 5 perc
1.2. Szókereső 10 perc
1.3. Mert a szódavíz nem ásványvíz… 20 perc
1.4. Megfigyelések bemutatása 10 perc

2. Hungarikumok nyomában 45 perc 
2.1. Szódavízgyártás szerencsekerékkel 15 perc
2.2. Időutazás 15 perc
2.3. Csoportmunkák bemutatása 15 perc

Összesen: 90 perc

A termet rendezzük be a csoportmunkához! 
Az eszközöket készítsük ki, szerezzük be a különféle vize-

ket, nyomtassuk ki a táblázatokat, ellenőrizzük a netet! 
A tabletekre rakjuk fel a feladatok eléréseit!
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Tantárgyi integráció
történelem,
hon és népismeret,
földrajz

Tantervi vonatkozás
Anyagok tulajdonsá
gai.
Térképészeti alapis
meretek.

Kulcsszavak
borvíz, borkút
Székelyföld, legenda
ásványvíz
szódavíz
vizsgálódás
összehasonlítás
fröccs
Jedlik Ányos

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

megfigyelés 

leírás

összehason
lítás

Mit készítsek elő?
tabletek
lapok, íróeszközök,
kinyomtatott mellék
letek
szénsavas és mentes 
ásványvizek, csapvíz, 
szódavíz
műanyag poharak 
(4 + 3 x 2 dl és 8 x 
0,5 dl, vagy a csoport
létszám függvényé
ben)
2 db vékony üvegpohár 
(borospohár), céklalé, 
univerzális indikátor
papír,
babszemek vagy apró 
kavicsok

2.3. Ehetőek-e az ásványok?

2.3.1 A müzliszeletet megehettük, de ehetőek-e vajon igaziból is az ásványok? Választ 
kapunk a filmrészletből.
A filmet lehalkítva nézzük meg, élőszóval fordítsuk: Az emberi test testtömegének 
4%-át ásványok alkotják. A legfontosabbak közülük pl. a foszfor- és kalciumtartalmú 
ásványok, a csontok és fogak szilárdságát főleg ezek biztosítják. A vas a vér fontos 
építőeleme. A nátrium és kálium a só-víz háztartás egyensúlyában, az idegrendszer 
egészségében játszik szerepet. A réz, cink és a jód az anyagcsere-folyamatok megfe-
lelő működéséhez kellenek.

Az emberi testben több, mint 40-féle ásvány alkotóelemei találhatók. Hol találhatók 
az emberben ezek az ásványok, és hogy kerülnek oda?
Oldjuk meg a keresztrejtvényt (2.3.1. melléklet), amelyből fény derül az igazságra!

2.3.2 Szoborjáték 
Az ásványokat a növények a talajból nyerik ki. Nagyon szépen ír erről Jane Goodall 
biológus. (2.3.2. melléklet)
Három csoportban játsszuk el! A csoportok osszák föl maguk között a szerepeket. 
Minden csoport megkapja a maga szövegét. Feladat, hogy az egyes csoportok formáz-
zanak meg egy olyan szobrot a csoport tagjaiból, ami a szöveget hűen tükrözi. Miután 
elkészültek a szobrokkal, a mesélő olvassa fel az egész történetet.
Ehetőek-e tehát az ásványok? 
Van olyan kitüntetett szerepű ehető ásvány is, mint amilyen a só, ami megízesíti az 
életünket.
Alapvető fontosságú a só megfelelő mennyisége és aránya a szervezetben. Ha nem 
fogyasztunk elég sót, rosszul leszünk. Hiánya szédülést, görcsöket okoz. A túlzott só-
fogyasztás sem jó, magas vérnyomást okoz. 
„A só jó. De ha a só elveszti ízét, mivel ízesítik meg? Legyen bennetek só, és éljetek 
békében egymással.” – mondja a Biblia is. (Mk 9,50)

Egy híres mese is arról szól, hogy milyen fontos nekünk ez az ásvány. Hallgassuk meg!

Felhasznált és ajánlott források
• Geology.com honlap: https://geology.com/minerals/
• Szalay Mihály – Dr. Kiss Ferenc (2009): Környezeti Ásványtan. Nyíregyházi Főiskola 

Környezettudományi Intézet, http://asvanytan.nyf.hu/book/export/html/2
• Weiszburg Tamás (szerk., 2011): Környezeti ásványtan, ELTE TTK, Budapest http://

etananyag.ttk.elte.hu/FiLeS/downloads/EJ-Weiszburg_Toth_Korny_asv.pdf
• Ásványok és az ember: http://www.geology.uni-miskolc.hu/documents/SzS-kor-

nyezeti-asvanytan/korny-asv05.pdf
• Magyar Természettudományi Múzeum Ásványgyűjteménye: http://www.nhmus.hu/

hu/gyujtemenyek/asvany-_es_kozettar/asvany-_es_ercteleptani_gyujtemeny
• Különleges és gyönyörű ásványok: https://www.erdekesvilag.hu/kulonle-

ges-es-gyonyoru-asvanyok/
• Hogyan keletkezett a világ legnagyobb geódája? https://ng.24.hu/

fold/2019/10/20/hogyan-keletkezett-a-vilag-legnagyobb-geodaja/
• A világ legnagyobb kristályai: http://www.geologyin.com/2015/10/the-worlds-lar-

gest-crystals.html

35
perc 11. 

foglalkozás

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

https://www.youtube.com/watch?v=-DSzlxeNCBk
https://www.youtube.com/watch?v=-DSzlxeNCBk
https://www.youtube.com/watch?v=-DSzlxeNCBk
https://www.youtube.com/watch?v=_cFAXwZg0K4
https://www.youtube.com/watch?v=_cFAXwZg0K4
https://www.youtube.com/watch?v=_cFAXwZg0K4
https://geology.com/minerals/
http://asvanytan.nyf.hu/book/export/html/2
http://etananyag.ttk.elte.hu/FiLeS/downloads/EJ-Weiszburg_Toth_Korny_asv.pdf
http://etananyag.ttk.elte.hu/FiLeS/downloads/EJ-Weiszburg_Toth_Korny_asv.pdf
http://www.geology.uni-miskolc.hu/documents/SzS-kornyezeti-asvanytan/korny-asv05.pdf
http://www.geology.uni-miskolc.hu/documents/SzS-kornyezeti-asvanytan/korny-asv05.pdf
http://www.nhmus.hu/hu/gyujtemenyek/asvany-_es_kozettar/asvany-_es_ercteleptani_gyujtemeny
http://www.nhmus.hu/hu/gyujtemenyek/asvany-_es_kozettar/asvany-_es_ercteleptani_gyujtemeny
https://www.erdekesvilag.hu/kulonleges-es-gyonyoru-asvanyok/
https://www.erdekesvilag.hu/kulonleges-es-gyonyoru-asvanyok/
https://ng.24.hu/fold/2019/10/20/hogyan-keletkezett-a-vilag-legnagyobb-geodaja/
https://ng.24.hu/fold/2019/10/20/hogyan-keletkezett-a-vilag-legnagyobb-geodaja/
http://www.geologyin.com/2015/10/the-worlds-largest-crystals.html
http://www.geologyin.com/2015/10/the-worlds-largest-crystals.html
http://www.geologyin.com/2015/10/the-worlds-largest-crystals.html
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Mit akarunk elérni?
Egy erdélyi legendán 
keresztül a gyerekek 
ráhangolódnak a té
mára, majd egyszerű 
vizsgálatokat végez
nek különböző vizekkel.
Önálló megfigyelések 
és kísérletek segít
ségével a gyermekek 
saját tapasztaláso
kon keresztül ismerjék 
meg a szénsavas víz 
tulajdonságait.

Tevékenységek
közös történethall
gatás

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
számítógép, internet, 
hangszórók

Mellékletek
1.1: Képek csopor
talakításhoz
1.1.a: A borvíz legen
dája

Tevékenységek
páros szókereső játék

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
csoportonként 22 
tablet internethoz
záféréssel

Mellékletek
1.2.: Szókereső

Tevékenységek
csoportmunka, megfi
gyelések,
tapasztalatok 
rögzítése a különböző 
vízfajtákról.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
tálca, 45 féle különfé
le ásványvíz, műanyag 
poharak, alkoholos filc, 
univerzális indikátor, 
lila káposzta leve, 
borospohár, 22 
babszem illetve kavics, 
pezsgőtabletta

Tálcán: 4 számozott féldecis pohárban vizek (szódavíz, csapvíz, szénsavas ásványvíz, 
szénsavmentes ásványvíz)

B. Kémlelők csoportja
A folyadékokat jellemezhetjük kémhatásuk alapján. Megkülönböztetünk savas és lú-
gos kémhatást. Ennek megállapításához univerzális indikátorpapírt használunk. Ha a 
folyadékba mártott papír narancsos vagy vörös színre változik, akkor savas oldattal 
van dolgunk. Ha a papír színe zöldre vagy kékre változik, akkor lúgos közeg van a 
pohárban. A doboz színskáláját kell használni. Természetes alapú indikátorokkal is 
dolgozhatunk. Ilyen például a lila káposzta leve. Az 1.3.B. mellékletben megtalálható 
az ide tartozó színskála is!.
• Hasonlítsátok össze a különféle vizek kémhatását!
• Mindkét indikátort használjátok!
• Töltsétek ki a megfigyelési táblázatot! (1.3.B. melléklet)

Tálcán: az A csoporttal megegyezően számozott poharakban ugyanazok a vízfajták, 
univerzális indikátor, lila káposzta leve.

C. Buborékszámlálók csoportja
Töltsetek egy-egy üvegpohárba szénsavas ásványvizet és szódavizet!
• Figyeljétek a buborékokat!
• Rajzoljátok le, mit láttok!
• Helyezzetek egy babszemet/kavicsot a vízbe! Mit tapasztaltok?

Tálcán: borospohár, friss szódavíz, ásványvíz, műanyag poharak, 2-2 babszem, illetve 
kavics

D. Vulkán csoport
• Töltsétek félig a különböző vizekkel a 4 poharat! 
• Dobjatok bele egy-egy negyed pezsgőtablettát!
• Figyeljétek, mi történik!
• Rajzoljatok!

Tálcán: a 4 féle víz, 4 x 2dl-es műanyagpohár, kb. azonos méretű pezsgőtabletta-da-
rabok

1.4 Megfigyelések bemutatása

A csoportok szóvivői bemutatják a csoportok munkáit. 

A borvizek természetes szénsavas források vizei, nevüket a fröccsre emlé-
keztető savanyú ízükről kapták. Erdélyben a mai napig hagyománya van a 
fogyasztásuknak. Számos borvízforrást találhatunk ott. Mindnek más ízű és 

hatású a vize. A népi gyógyászatban kúraszerű fogyasztását és a fürdőzést gyógyítás-
ra használják.
A szókeresőben található szavak: varázsló, Székelyföld, ördögök, Jóisten, tündér, bor-
víz. Az ezekkel a szavakkal alkotott mondatok megelevenítik a hallott történetet és 
egyben segítenek megjegyezni azt.
A szókereső linkjét helyezzük el a tabletek asztalán vagy az informatikaórán használt 
közös tárhelyen.
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Mellékletek
1.3. Csoportokfel
adatok
1.3.A.: Érzékelők meg
figyelési táblázat
1.3.B.: Kémlelők meg
figyelési táblázat és 
színskála

Tevékenységek
előadás
beszélgetés

FELADATOK LEÍRÁSA

1. A borvíz legendája 
Csoportokat alakítunk ki: az 1.1. mellékletben szereplő képeket összevágjuk annyi da-
rabra, ahányan az osztályban vannak. Megkérjük őket, válasszanak egy darabot és 
keressék meg a társaikat. Ezután foglalják el a helyüket. Ezekben a csoportokban dol-
goznak a továbbiakban.

1.1 A borvíz legendája

Hallgassátok meg a történetet!

A gyerekekkel meghallgatjuk A borvíz legendája - történetet.

1.2 Szókereső párban

A csoportok a történethez kapcsolódva szókereső játékot játszanak! (1.2. melléklet)

Minden csoporthoz 2-2 tabletet (vagy nyomtatott szókeresőt) adunk.
Kapcsoljátok be a tableteket, és kattintsatok a Szókereső ikonjára! 
Keressétek meg a történethez kapcsolódó 6 szót! 5 percetek van rá. 
A kurzort a megtalált szó betűin végighúzva tudjátok elküldeni a megoldást.

1.3 „Mert a szódavíz nem ásványvíz,  
ezt jegyezzük meg jól.” (Márai Sándor)

A különböző vízfajták fizikai tulajdonságaival ismerkedünk megfigyelések és egyszerű 
tanulói vizsgálatok során. A már kialakított csoportokban dolgozunk. 

 Csoportok feladatai (1.3. melléklet)
Tálcákra 4-5 féle vizet – szénsavas és mentes ásványvíz, csapvíz, szóda, forrásvíz, nyer-
svíz fúrt kútból – készítünk ki számozott műanyag pohárban. 
Ügyeljünk arra, hogy a poharak számozása logikus legyen! 

A. Érzékelők csoportja
Vizsgáljátok a pohárban levő vizek érzékszervvel megállapítható tulajdonságait! Tölt-
sétek ki a táblázatot! (1.3.A. melléklet)

45
perc

5
perc

10
perc

20
perc

10
perc

https://wordwall.net/play/8365/982/591
http://www.legendarium.ro/a-borviz-mondaja
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Mit akarunk elérni?
A szóda és a fröccs 
készítésének törté
netét ismerik meg a 
gyermekek. Magyar
országi borkutak 
nyomában kutatnak.

Tevékenységek
Rövidfilm megtekintése 
közösen a szódagyár
tásról. Szerencsekerék 
– játék.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
számítógép internettel
projektor, hangfal

Mellékletek
2.1. Szódagyártás
2.1a Szódagyártás 
szerencsekerék

Tevékenységek
csoportmunka

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
csoportfeladatok ki
nyomtatva, íróeszközök 

A.) Ki volt Jedlik Ányos?
• Olvassátok el a melléklet cikkét Jedlik Ányosról! (2.2a. melléklet)
• Készítsétek el Jedlik Ányos közösségi profilját!
• A profilban koncentráljatok életének fontos állomásaira!
• Használjátok a kikészített eszközöket!

B.) Szénsavas gyógyvizek Magyarországon
Magyarországon a viszonylag vékony földkéreg miatt sok helyen sokféle gyógyhatású 
vizet hoznak a felszínre. Gyakoriak a meleg vizű termálkutak és szénsavas hőforrások. 
Ha a településünk határában fúrnának, nagy valószínűséggel találnának ilyen vizet.
• Adjatok fantázianevet a település határában fúrt kútból származó gyógyvíznek!
• Tervezzétek meg településünk gyógyvizének palackcímkéjét!
• Használjátok a kikészített eszközöket!

C.) Hungarikum a fröccs is!
A XIX. század közepén született ez az elnevezés a német spritzer szóból. 
• Mit jelent ez a kifejezés?
• Készítsetek gondolattérképet a fröccs történetéről és fajtáiról!
• Használjátok a cikkben fellelhető információkat és a kikészített eszközöket!

D.) Borvizek Magyarországon 
A borvizek vagy savanyúvizek a magyar népi gyógyászatban fontos szerepet kaptak.
• Mikortól isznak borvizet Magyarországon? 
• Kutassatok a neten!
• Jelöljétek a térképen a leghíresebb kutak helyét!
• Készítsetek idővonalat a hazai borvízkutak első említése alapján!
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Mellékletek
2.2.: Csoportfeladatok
2.2a: Jedlik Ányos
2.2c: A fröccs
2.2d: Savanyúvíz

A https://wordwall.net/community linken magunk is regisztrálhatunk, és elkészíthet-
jük a szavakkal a rejtvényt nyomtatható verzióban abban az esetben, ha nincs stabil 
netünk, vagy nem akarunk IKT-eszközt használni.
A csoportfeladatokról:
A Kémlelők csoportjánál a káposztalé savakban téglavörös, piros szín felé változik. 
Lúgokban lila, majd kék, zöld, sárga színre vált. Esetünkben piros színű a szódavízbe 
öntve, mivel az enyhén savas folyadék. Erős színváltozás nem várható. Fontos, hogy a 
folyadékokban legyen elég szénsav, tehát ne töltsük ki előre azokat! (Készítése: lilaká-
poszta-darabokat megfőzünk vízben. A darabokat a lében hűtjük ki, majd leszűrjük. 
Hűtőben tárolandó.)
A Buborékszámlálók azt látják az üvegpohárban, hogy a buborékok láncszerűen, 
ugyanazokról a pontokról indulnak a felszín felé (Ld. pezsgő a pohárban). A folyadék-
ba helyezett tárgyak feszínén egyre több buborék jelenik meg. Ennek magyarázata, 
hogy a szén-dioxid kiválása a felszín egyenetlenségein indul meg. A gázok sűrűsége 
kisebb, mint a folyadékoké, így a buborékok a felszín irányába mozognak. Ez a ma-
gyarázata a pezsgésnek.
A Vulkán csoportnál a szén-dioxid keletkezését gyorsítjuk. Amikor a pezsgőtabletta 
szétesik, a sok kis darabkán „robbanásszerűen” beindul a gázfejlődés: kifut a folyadék 
az edényből. A tálcának legyen egy kis pereme!

2. Hungarikumok nyomában
Az ásványvíz és a szódavíz nem azonos. Utóbbi és a fröccs hungarikum. A reformkori 
Magyarországhoz kötődik elkészítésük és nevük. 
A szódavíz gyártása máig is Jedlik Ányos eljárásán alapszik. 
A fröccs elnevezés Vörösmartytól ered 1842-ből. 
Ezen a foglalkozáson képzeletbeli időutazásra megyünk a gyerekekkel.

2.1. Szódagyártás szerencsekerékkel

 Nézzük meg együtt a következő rövidfilmet a szódagyártásról!

A rövidfilm megtekintése után egy-egy tanulót szólítunk a számítógéphez.
Elkezdődik a szerencsekerék-játék!
A linken jobb oldalon fent, felülről a második négyzetre kattintva érhető el a szeren-
csekerék. A tanuló pörget és mond egy mondatot. 
A kerék alatt a jobb oldali téglalapra kattintva ez a szó eltűnik a kerékből. Így követni 
tudjuk, hol járunk.

2.2. Időutazás

Ebben a feladatsorban a magyar vonatkozásokat fedezzük fel az internet segítségével. 
A már kialakított csoportokban dolgozunk.

45
perc

15
perc

15
perc

https://youtu.be/7HePcf2UTjM
https://wordwall.net/resource/8365982/borv%c3%adz-legend%c3%a1ja
https://wordwall.net/resource/8365982/borv%c3%adz-legend%c3%a1ja
https://archivum.mtva.hu/stories/Delejes-ember-aki-megforgatta-a-vilagot
http://sokszinuvidek.hu/mozaik/hungarikum-lett-a-fr%C3%B6ccs-is-n%C3%A9zz%C3%BCk,-mit-tudunk-r%C3%B3la
https://foodandwine.hu/2016/06/03/savanyuvizek-borvizek-a-hazai-savanyuvizek-rovid-tortenete/
https://foodandwine.hu/2016/06/03/savanyuvizek-borvizek-a-hazai-savanyuvizek-rovid-tortenete/
https://wordwall.net/community
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Tevékenységek
Csoportok beszámolói

KISSNÉ LAÁR ESZTER

Mitől pezseg 
az ásványvíz?

90 PERCES TANÓRAI FELDOLGOZÁS
Mindenki ismeri a szénsavas és a szénsavmentes ásvány-
vizeket. Kinek az egyik ízlik jobban, kinek a másik.  
Az ásványvízben jól láthatóak a buborékok. Megvizsgáljuk, 

hogy van-e benne másféle anyag is, ami szabad szemmel nem látható. 

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT

1. Buborékok 45 perc 
1.1. Mi pezseghet? 25 perc
1.2. Miből van a buborék? 20 perc

2. Ásványok a vízben 45 perc 
2.1. Ásványvíz, gyógyvíz, hévíz 20 perc
2.2. Hol van az ásvány az ásványvízben? 10 perc
2.3. Minden ásványvíz pezseg? 15 perc

Összesen: 90 perc

A vizsgálatokhoz szükséges anyagok, eszközök előkészíté-
se. Interaktív tábla és internet szükséges a 2. órához.

FELADATOK LEÍRÁSA

1. Buborékok
Minden kisgyerek szeret buborékot fújni, vagy éppen összerezzen, mikor hirtelen na-
gyot pukkan a pezsgősüveg, esetleg kifut a buborékos víz a palackból. De mi is az a 
buborék? Ezzel ismerkedünk meg közelebbről.

1.1 Mi pezseghet?

1.1.1. Az óra első részében párban dolgoznak a gyerekek.
Mondjatok ötleteket, mi pezseghet!
Készítsetek a füzetbe gondolattérképet, címe: Mi pezseghet?
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Tantárgyi integráció
természettudomány, 
fizika, 

Tantervi vonatkozás
Anyagok és tulajdon
ságaik; 
Megfigyelés, kísérlete
zés, tapasztalás:

Kulcsszavak
buborék, pezsgés, 
ásványvíz, ásványok, 
szénsavas és szén
savmentes ásványvíz

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

megfigyelés 

leírás

összehason
lítás

Mit készítsek elő?
füzet, íróeszköz, 
laptop, projektor 
vagy interakítv tábla, 
ásványvizek, tálca, 
papírtörlő, kiskanál, 
főzőpohár, pohár, 
borszeszégő, gyúj
tópálca, pezsgőtab
letta, mécses, gyufa, 
kémcső, kémcsőfogó, 
desztillált víz

Mit akarunk elérni?
A buborékokról és a 
pezsgésről szól ez az 
óra.

Tevékenységek
közös megbeszélés, 
gondolattérkép készí
tése, 

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
papír, íróeszköz

2.3. Megosztás

A csoportok szóvivői ismertetik a csoportok feladatait.

A higiénia miatt a vízmintákat egy nagyobb, számozott pohárba rakjuk vagy palackban 
maradjon! Minden gyermeknek legyen külön kóstoló pohara!
A szénsavas vizek legyenek frissek! Ne porciózzuk ki előre!
A második egységben a forráscikkek nyomtathatók a linkekről, ha nem tudunk vagy 
akarunk digitális eszközöket használni.
Térképet nyomtatni a következő linkről is tudsz: Nyomtatható térképek

A két foglalkozási egység sorrendje felcserélhető, vagy külön-külön is megvalósítható.
Az első részben a vizek vizsgálatánál igazodjunk a helyi lehetőségekhez! A lényeg: 
szóda és ásványvíz mindenképpen legyen közöttük, és ezekhez választhatjuk a csap-
vizet, otthoni fúrt kút vizét, vízműből nyers vizet! Ha nagyobb az osztálylétszám, több 
csoport ugyanazt a feladatot végezheti különböző vízfajtáknál. Így lehetőség van ezek 
összevetésére is.
Internet nélkül is jól megvalósíthatók a foglalkozások. Ilyenkor ki kell nyomtatni a 
feldolgozandó anyagokat, játékokat. Illetve a szerencsekerék is átvariálható némi kre-
ativitással. (Bár ehhez egy tanári gép elég internet-eléréssel.)

Felhasznált és ajánlott források
• A szikvíz készítése, film: https://youtu.be/7HePcf2UTjM
• nyomtatható Magyarország-térképek: https://coupedecheveuxfrun.blogspot.

com/2019/01/magyarorszag-terkep-nyomtathato-verzio.html?m=0
• Hungarikum lett a fröccs is! http://sokszinuvidek.hu/mozaik/hungari-

kum-lett-a-fr%C3%B6ccs-is-n%C3%A9zz%C3%BCk,-mit-tudunk-r%C3%B3la
• Savanyúvizek története: https://foodandwine.hu/2016/06/03/savanyuvizek-borvi-

zek-a-hazai-savanyuvizek-rovid-tortenete/
• Jedlik Ányos: https://archivum.mtva.hu/stories/Delejes-ember-aki-megforgat-

ta-a-vilagot
• Kémia tankönyv 9: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505050901_1__teljes.

pdf

Vedd figyelembe!

Variáció

15
perc 12. 

foglalkozás

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

45
perc

25
perc

https://coupedecheveuxfrun.blogspot.com/2019/01/magyarorszag-terkep-nyomtathato-verzio.html?m=0
https://youtu.be/7HePcf2UTjM
https://coupedecheveuxfrun.blogspot.com/2019/01/magyarorszag-terkep-nyomtathato-verzio.html?m=0
https://coupedecheveuxfrun.blogspot.com/2019/01/magyarorszag-terkep-nyomtathato-verzio.html?m=0
http://sokszinuvidek.hu/mozaik/hungarikum-lett-a-fr%C3%B6ccs-is-n%C3%A9zz%C3%BCk,-mit-tudunk-r%C3%B3la
http://sokszinuvidek.hu/mozaik/hungarikum-lett-a-fr%C3%B6ccs-is-n%C3%A9zz%C3%BCk,-mit-tudunk-r%C3%B3la
https://foodandwine.hu/2016/06/03/savanyuvizek-borvizek-a-hazai-savanyuvizek-rovid-tortenete/
https://foodandwine.hu/2016/06/03/savanyuvizek-borvizek-a-hazai-savanyuvizek-rovid-tortenete/
https://archivum.mtva.hu/stories/Delejes-ember-aki-megforgatta-a-vilagot
https://archivum.mtva.hu/stories/Delejes-ember-aki-megforgatta-a-vilagot
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505050901_1__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505050901_1__teljes.pdf
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Tevékenységek
az aktuális részfela
dat mind pontosabb 
tevékenységének 
megnevezése.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
főzőpohár, pohár, 
borszeszégő, gyújtó
pálca, pezsgőtabletta, 
mécses, gyufa

2. Ásványok a vízben
A diákok a foglalkozás második órájában megismerkednek az ásványvizek fajtáival és 
„megkeresik” az ásványokat a vízben.

2.1. Ásványvíz 

Nézzétek meg az ásványvízről szóló kisfilmet!(7perc 22mp-ig)
Beszélgessünk közösen az alábbi kérdések mentén!
• Miért nincs a természetben (kémiailag) tiszta víz?
• Igaz-e, hogy a víz jó oldószer?
• Tudtok-e olyan anyagot mondani, amit mégsem old a víz? (pl. étolaj)
• Mitől nevezzük ásványvíznek az ásványvizet?
• Igaz-e, hogy az ásványvizekben vannak oldott anyagok?
• Hogyan kerül a szénsav az ásványvízbe?
• Milyen oldott anyagok vannak/lehetnek az ásványvizekben? 
• Mi a különbség az ásványvíz és a szódavíz között?
• Mennyi ásványvizet szabad meginni naponta?
• Veszélyes lehet a PET az egészségünkre?
• Újra lehet hasznosítani a PET palackokat?

2.2. Hol van az ásvány az ásványvízben?

Két kísérletet végez el a tanár.
1. kísérlet: Egy kémcsőbe kb. 1 cm3 desztillált vizet öntök és elforralom. A kémcsőben 

nem marad semmi.
2. kísérlet: Egy kémcsőbe kb. 1 cm3 magas ásványianyag tartalmú vizet (pl.  Balfi vizet) 

öntök és elforralom. A kémcsőben jól látható a “vízkő” - a víz ásványi anyag tartalma.

Magyarázat 
A desztillált víz “tiszta víz” (csak vízmolekulák vannak benne). A többi víz (pl. 
a csapvíz) tartalmaz különböző - szabad szemmel általában nem látható - ol-
dott anyagokat. Az ásványvizek különösen sok oldott anyagot tartalmaznak.

2.3. Minden ásványvíz pezseg?

Természetes szénsavas és szénsavmentes ásványvizet hasonlítunk össze csoport-
munkában:
A (mentes) Mizse ásványvíz a legalacsonyabb CO2-tartalmú ásványvizünk. Ezt hason-
lítjuk össze valamelyik szénsavas ásványvízzel (pl. Kossuth forrás vize). 

Gyerekek, figyeljétek meg, mi történik a vizsgálatokban és rajzoljátok le a füzetbe!

1. Öntsetek 1dl-t a két vízből egy-egy pohárba, s figyeljétek meg, mennyire buborékol! 
Azt is figyeljétek meg, hogy hol keletkeznek a buborékok!

2. Mindkét pohárba tegyetek egy kiskanalat! Figyeljétek meg, hogy hol keletkeznek a 
buborékok 
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Mit akarunk elérni?
Az ásványvízben jól 
láthatóak a buborékok. 
Ezen az órán megvizs
gáljuk, hogy vane ben
ne másféle anyag is, 
ami szabad szemmel 
nem látható.

Tevékenységek
filmnézés, közös meg
beszélés

Mellékletek
Ásványvíz kisfilm
2.1 melléklet: Kér
dések az Ásványvíz, 
gyógyvíz, termálvíz 
kisfilmhez

Tevékenységek
ásványvizek vizsgála
ta, közös megfigyelés 
és megbeszélés.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
kémcső, kémcsőfogó, 
borszeszégő, gyufa, 
desztillált víz, Balfi víz

Mit akarunk elérni?
Vannak szénsavas 
és szénsavmentes 
ásványvizek, ezeket 
hasonlítjuk össze.

Tevékenységek
ásványvizek vizsgála
ta, közös megbeszélés

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
csoportonként tálcán 
két főzőpohár, két 
kiskanál, szénsav
mentes és szénsavas 
ásványvíz

1.1.2. Magyarázzuk meg párokban a kifejezéseket! Miben hasonlítanak, miben külön-
böznek ezek a pezsgések?
Pezseg…
• a pezsgő
• az élet
• valakinek a vére
• a pezsgőtabletta
• az ásványvíz
• az élesztő

Végül összegezzük a párok magyarázatait!

1.2 Miből van a buborék?

Két kísérletet végez el a tanár. A gyerekek megfigyelik mindkét kísérletet, majd párok-
ban keresik a látott jelenség okait.
Feladatötletek a pároknak:
• Fogalmazd meg, mit láttál a kísérletben!
• Mit gondolsz, mi az oka a változásoknak? 
• Milyen magyarázatot tudtok rá adni?
• Figyeld meg/Hasonlítsd össze melyik esetben aludt ki hamarabb a láng!
• Mennyi ideig ég a láng (az első illetve) a második kísérletben?
• Mérjük meg stopperrel is, hogy mennyi ideig tartott az égés!

1. kísérlet: Egy pohárba pezsgőtablettát dobok, majd égő gyújtópálcát tartok fölé. A 
láng kialszik.

2. kísérlet: Egy mécsest gyújtok meg, majd letakarom egy pohárral. A láng kialszik. 
(Magyarázat: mert szén-dioxid keletkezik.)

A magyarázatot csak akkor mondjuk el, ha minden ötletüket megbeszéltük közösen.

A jelenségek magyarázata mindkét esetben: a szén-dioxid keletkezése.
De a gyerekek nem biztos, hogy egyből erre a következtetésre jutnak. Segít-
sük őket abban, hogy végig tudják gondolni a folyamatot.

pl. az a magyarázat, hogy „mert nincs ott oxigén, ami kellene az égéshez”. De miért 
nincs? Hova lett? MI lett vele?

20
perc

45
perc

20
perc

10
perc

15
perc

https://www.youtube.com/watch?v=_6ueeTz6KQI
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Válasz: a bele állított kiskanál felületén – mindig valamilyen felületen és onnan lesza-
kadva indulnak el a víz felszíne felé!

Végül beszéljük meg közösen a megfigyelések eredményét!

Ha több időnk van a vizsgálatok elvégzésére, az alábbi vizsgálatokat is elvégezhetjük:
1.) Nagy lábasban lévő meleg (nem forró) vízbe állítjuk a két poharat, s megint figyel-

jük a buborék-képződést!
 Amit várunk: Erőteljesebb a buborékolás. Kicsit még a Mizse is buborékolhat. Me-

legítésre minden folyamat gyorsul.

2.) Újra vizet öntünk a két pohárba, s kevés ecetet csöpögtetünk mindkettőbe!
 Amit várunk: Heves pezsgés jelzi, hogy sok CO2 szabadul fel, még a „mentesből” is 

valamennyire. Az ecet mint erősebb sav hatására a vízben lévő szénsavmolekulák 
elbomlanak vízre és szén-dioxidra. Az utóbbi pedig kipezseg a vízből.

Felhasznált és ajánlott források
• Ásványvizek: https://www.youtube.com/watch?v=x6Yz5uYM5Yk (7perc 22mp-ig)

Variáció

KISSNÉ LAÁR ESZTER

Hogyan kerül a víz 
a csapba?

90 PERCES TANÓRAI FELDOLGOZÁS

Arra keressük a választ ezeken az órákon, hogy milyen a 
jó ivóvíz, valamint felhívjuk a gyerekek figyelmét az ivó-
vízfogyasztás fontosságára. Megismerkednek azokkal az 

üzenetekkel, amelyeket a testük küld, ha kevés vizet fogyasztanak.
Kreatív feladaton keresztül ismerkednek meg a gyerekek azzal, hogyan kerül a víz a 
csapba.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT

1. Víz, víz, tiszta víz 50 perc 
1.1. Miért fontos az ivóvíz? 10 perc
1.2. Csoportalkotás szólásokkal 15 perc
1.3. Ivóvizek vizsgálata 20 perc
1.4. Milyen a jó ivóvíz? 5 perc

2. Hogyan kerül a víz a csapba? 40 perc 
2.1. Ez érdekes! 20 perc
2.2. Legek 20 perc

Összesen: 90 perc

A foglalkozáshoz szükséges különféle vízminták (csapvíz, 
desztillált víz, ásványvíz) beszerzése, előkészítése. A kém-

csövek, tálca, papírtörlő előkészítése a vizsgálódáshoz.
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Tantárgyi integráció
természettudomány, 
biológia és egészség
tan, rajz és vizuális 
kultúra, magyar nyelv 
és irodalom 

Tantervi vonatkozás
Anyagok és tulajdon
ságaik: A víz tulaj
donságai, megjelenési 
formái, szerepe az 
élővilág és az ember 
életében. 
Mérések, mértékegy
ségek, mérőeszközök: 
mérési eljárások, 
mérőeszközök hasz
nálata.

Kulcsszavak
víz, ivóvíz, csapvíz, 
ásványvíz, víztorony

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

megfigyelés 

leírás

összehason
lítás

Mit készítsek elő?
papír, íróeszköz, pro
jektor, laptop, internet 
(interaktív tábla), 
táblakréta, különféle 
vízminták a vizsgáló
dáshoz, kémcsövek, 
tálca, papírtörlő, kicsi 
műanyag poharak, 
csomagolópapír, 
színes filctollak, olló, 
ragasztó,
mellékletek kinyom
tatva

13. 
foglalkozás

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

https://www.youtube.com/watch?v=x6Yz5uYM5Yk
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Mit akarunk elérni?
Tudatosuljon a gyere
kekben, hogy fontos 
az ivóvíz fogyasztása. 
Megbeszéljük, hogy 
milyen a jó ivóvíz.

Tevékenységek
filmnézés és közös be
szélgetés az ivóvízről

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
projektor, laptop, 
internet, papír, íróesz
köz

Mellékletek
1.1 melléklet: Az 
ivóvízfogyasztás és 
folyadékbevitel

Tevékenységek
csoportalkotás, 
csoportmunka: szó
lások/közmondások 
közös értelmezése

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
szóláskártyák kinyom
tatva

Mellékletek
1.2 melléklet: Szólások 
és mondások a vízről 
(csoportalkotáshoz)

1.3 Ivóvizek vizsgálata

Hasonlítsátok össze csoportmunkában, érzékszervi vizsgálattal a következő vizeket: 
csapvíz, felforralt víz, savanyúvíz (pl. Kossuth-forrás vize Balatonfüreden), keserűvíz 
(Hunyadi vagy Ferenc József)! 
A vizsgálat eredményét írjátok a feladatlapra! (1.3. melléklet)

Segítség a vízvizsgálathoz
Ízvizsgálat
Mindenki kap egy kis műanyag poharat (még jobb, ha újrahasznosított papír!)
A csoport minden tagja kóstolja meg a négyféle vizet. Egymás után töltsön mindenki 
a saját poharába!
Egymás poharából ne igyanak!

Színvizsgálat
Egy kémcsövet tölts meg majdnem színültig a vizsgált vízzel. Állítsd fehér lapra, s fe-
lülről nézve állapítsd meg a színét!*
* Így még a halvány színárnyalatok is látszanak, mert nagy rétegvastagságon keresz-
tül nézzük.

Az alábbi ábrán kösd össze a megfelelő színeket vonalakkal, s azokon egy-egy ponttal 
érzékeltesd, hogy melyik színárnyalat erősebb. Írd a pont mellé a vízminta számát!**
** Amilyen mértékben erősebb az egyik szín, olyan mértékben közelebb tesszük a vo-
nalon a pontot az adott szóhoz.

Szagvizsgálat
Legyezgetéssel nemigen fognak érezni semmiféle szagot; ahhoz sokkal erősebb sza-
gok kellenének. Ha úgy nem érzünk semmiféle szagot, akkor nyugodtan beleszagol-
hatunk az üvegbe (kémcsőbe). 
Az ivásra javasolt gyógyvíznek nem lehet olyan szaga, hogy az ártalmas legyen, ha – 
akár mélyen is – beleszagolunk.
A megnevezett gyógyvizeknek nagyon gyenge szaga van (hiszen nem kén-hidrogé-
nesek). Ilyenkor a szaganyag feldúsulása érdekében megoldás lehet az is, hogy egy 
szűrőbe tett vattacsomón többször egymás után átfolyatjuk a vizsgált vizet, majd ki-
vesszük a vattát, s azt szagoljuk meg.
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Tevékenységek
csoportmunkában 
különféle ivóvizek 
vizsgálata

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
4 féle vízminta, 
kémcsövek, tálca, 
papírtörlő, műanyag 
poharak (pici is elég!)

Mellékletek
1.3 melléklet: Ivóvizek 
vizsgálata feladatlap

FELADATOK LEÍRÁSA

1. Víz, víz, tiszta víz
1.1 Miért fontos az ivóvíz?

A foglalkozás elején pár kérdés erejéig gyűjtsük össze, mit tudnak a gyerekek az ivó-
vízről és a vízfogyasztásról!
Ajánlott kérdések:
• Mennyi vizet szoktatok inni egy nap?
• Milyen italokat isztok?
• Miért kell megfelelő mennyiségű innivalót inni egy nap?
• Ki szokott csapvizet inni? Hazánkban mindenütt lehet inni a csapvízből?

Nézzétek meg az ivóvízfogyasztásról és folyadékbevitelről szóló kisfilmet (1.1 mellék-
let)! Beszélgessünk közösen az alábbi témákról!
• Szavazzunk! Fogyasztható-e Magyarországon a csapvíz? IGEN/NEM
• Tippeljünk! Mennyi vizet kell inni egy nap?
Az alábbi kérdésekre válaszoljatok a füzetbe írásban!
• Miért fontos a folyadékbevitel? Miért fontos elegendő vizet inni?
• Milyen káros hatásai lehetnek a cukrozott üdítők, szörpök fogyasztásának?
• Mikor kell a szokásosnál több vizet inni?

1.2 Csoportalkotás szólásokkal

Húzzatok 1-1 vízzel kapcsolatos szólást tartalmazó kártyát! 
(1.2. melléklet – javasolt, hogy a pedagógus előre válassza ki, mely szólásokat fogja 
használni a csoportalkotáshoz.) 
Az azonos kártyák tulajdonosai alkotnak egy csoportot (kb. 3-4 fő)!

Beszéljétek meg a csoportban, hogy mit jelent az általatok húzott szólás vagy köz-
mondás! A csoportok először minden segítség nélkül próbálják megfejteni a kapott 
szólás/közmondás jelentését!

Amikor a csoportok készen vannak, a tanár kivetíti a szólásokhoz tartozó jelentés-lis-
tát (csak a jelentéseket!)!
Most minden csoport megkeresi azt a jelentést/magyarázatot, ami szerinte a legin-
kább illik az elképzeléséhez.
Nézzük, kinek hogyan igazolódott be az elképzelése!
Minden csoport felolvassa a húzott szólást/közmondást. Elmondja az általuk megfo-
galmazott magyarázatot, majd azt, hogy a kivetített jelentések közül végül melyiket 
választották!

színtelen

barna  sárga

zöld szürke

kék

50
perc

10
perc

15
perc

20
perc

https://www.youtube.com/watch?v=gLh5aD0C-34
https://www.youtube.com/watch?v=gLh5aD0C-34
https://www.youtube.com/watch?v=gLh5aD0C-34
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Tevékenységek
Az első rész összeg
zése: csoportmunka, 
majd közös beszélge
tés az ivóvízről.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
táblakréta

Mit akarunk elérni?
Ismerkedjenek meg a 
gyerekek azzal, hogyan 
kerül a természetben 
lévő víz számunkra is 
fogyasztható formá
ban a csapba.

Tevékenységek
csoportmunka: 
szövegértés, plakát
készítés

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
mellékletek kinyom
tatva, csomagolópa
pír, színes filctollak, 
olló, ragasztó

Melléklet
2.1 a–c. melléklet: 
Csoportfeladatok

Tevékenységek
csoportmunka: pla
kátok bemutatása és 
értékelése

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
postit, színes filc
tollak

FARKASNÉ NAGY KRISZTINA

Hogyan kerül a víz 
a csapba?

90 PERCES TANÓRAI FELDOLGOZÁS
A víz minden élet alapja, így a víz körforgásának megér-
tése kiemelt feladat. A gyerekek megismerik a víz útját a 
csapadékképződéstől egészen a poharukig. A vízszennye-

zés módjaival való találkozás, példák gyűjtése elősegíti a környezetért felelős maga-
tartás kialakítását.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT

1. Ess, eső, ess! 45 perc 
1.1. Ess, eső, ess! 10 perc
1.2. A víz körforgása 10 perc
1.3. Gyűjtsünk esőt! 25 perc

2. Hogyan kerül a víz a csapba? 45 perc 
2.1. Hogyan kerül a víz a csapba? 15 perc
2.2. Te milyen vizet iszol? 20 perc
2.3. Óvjuk az ivóvizet! 10 perc

Összesen: 90 perc

A csapadékmérő-készítés előkészítése (anyagok, eszközök 
beszerzése, mintadarab készítése). Különféle ásványvizes 

palackok beszerzése. Megkérhetjük a gyerekeket is, hogy erre a foglalkozásra hozza-
nak magukkal üres műanyag palackot.
Rajzolás, gondolattérkép, közös ábra alkotásának előkészítése: rajzeszközök, gyurma-
ragasztó, írólap, csomagolópapír, stb.). Vers előkészítése.
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Tantárgyi integráció
természettudomány, 
magyar nyelv és 
irodalom, biológia és 
egészségtan

Tantervi vonatkozás
Anyagok és tulajdon
ságaik: A víz tulaj
donságai, megjelenési 
formái, szerepe az 
élővilág és az ember 
életében, a takarékos 
vízhasználat szoká
sának megalapozása, 
természetes és 
mesterséges anyagok 
tulajdonságai; 
Mérések, mértékegy
ségek, mérőeszközök: 
az időjárási elemek 
mérése, mérési eljá
rások, mérőeszközök 
használata;
Megfigyelés, kísérle
tezés, tapasztalás: 
a csapadékképződés 
folyamata; 
Az emberi szervezet 
felépítése, működése, 
testilelki egészség:
egészségvédelem

Kulcsszavak
víz, ásványvíz, víz kör
forgása, csapadék

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

megfigyelés 

leírás

összehason
lítás

Mit készítsek elő?
rajz és ábrakészítés 
eszközei, anyagai: rajz
lapok, színes ceruzák 
és filctollak, csomago
lópapír;
csapadékmérő ké
szítésének eszközei, 
anyagai;
íróeszköz, füzet, gyur
maragasztó, színes 
táblakréta.

1.4 Milyen a jó ivóvíz?

Minden csoport mondjon legalább 2 ötletet és írja fel a táblára! Szavazzon az osztály, 
hogy mi a legfontosabb, 2. legfontosabb stb. a felírt szempontok közül!

2. Hogyan kerül a víz a csapba?
A diákok a foglalkozás második órájában a csoportok számára kiosztott rövid szöve-
gek, a plakátkészítés és a többi plakát megtekintése által kapnak választ a kérdésre. 

2.1. Ez érdekes!

A diákok a már kialakított csoportokban dolgoznak. 
Minden csoport kap egy-egy csoportfeladatot (2.1a–c mellékletek), melyen a vízzel 
kapcsolatos különböző folyamatokat látnak (ábra + szöveges leírás)
A csoportok olvassák el a rövid szöveget, majd értelmezzék a hozzá kapcsolódó képet!

Csoportfeladat
Készítsetek plakátot a kapott kép és szöveg alapján! 
Legyen a legérdekesebb, legszebb, legszínesebb plakátotok az osztályban a vízzel 
kapcsolatban! 

2.2 Legek

Minden csoport mutassa be az elkészült plakátot! Ezután sorsolásos alapon minden 
csoport egy másik csoport plakátját viszi az asztalához.
Értékeljétek és keressetek minél több pozitívumot a másik csoport munkájában!
A véleményeteket írjátok a színes post-it-re és ragasszátok fel a plakátra!
• mi tetszik a legjobban a plakáton?
• melyik a legérdekesebb része a plakátnak?

Az elkészült plakátokat felhasználhatjuk a Víz Világnapján a faliújság elkészítésére.

Felhasznált és ajánlott források
• Ivóvízfogyasztás és folyadékbevitel: https://www.youtube.com/watch?v=gL-

h5aD0C-34
• O. Nagy Gábor (2010): Magyar szólások és közmondások, Akkord Kiadó, Budapest. 
• Víztorony: https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/tudomany/hogyan-mukodik-a-viztorony
• Hogyan jut el hozzánk az ivóvíz? https://www.vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/

tarsasagi-informaciok/a_vizrol/tudnivalok_kisiskolasoknak/hogyan_jut_el__hoz-
zank_az_ivoviz

• Hogyan lesz a vízből ivóvíz? https://www.vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/
tarsasagi-informaciok/a_vizrol/tudnivalok_kisiskolasoknak/hogyan_jut_el__hoz-
zank_az_ivoviz

Variáció

14. 
foglalkozás

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

5
perc

40
perc

20
perc

20
perc

https://www.youtube.com/watch?v=gLh5aD0C-34
https://www.youtube.com/watch?v=gLh5aD0C-34
https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/tudomany/hogyan-mukodik-a-viztorony
https://www.vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/tarsasagi-informaciok/a_vizrol/tudnivalok_kisiskolasoknak/hogyan_jut_el__hozzank_az_ivoviz
https://www.vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/tarsasagi-informaciok/a_vizrol/tudnivalok_kisiskolasoknak/hogyan_jut_el__hozzank_az_ivoviz
https://www.vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/tarsasagi-informaciok/a_vizrol/tudnivalok_kisiskolasoknak/hogyan_jut_el__hozzank_az_ivoviz
https://www.vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/tarsasagi-informaciok/a_vizrol/tudnivalok_kisiskolasoknak/hogyan_jut_el__hozzank_az_ivoviz
https://www.vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/tarsasagi-informaciok/a_vizrol/tudnivalok_kisiskolasoknak/hogyan_jut_el__hozzank_az_ivoviz
https://www.vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/tarsasagi-informaciok/a_vizrol/tudnivalok_kisiskolasoknak/hogyan_jut_el__hozzank_az_ivoviz
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Mit akarunk elérni?
A vers segítségével a 
gyerekek képzeljék el 
az esőt!
A gyerekek ismerjék 
meg a víz körforgását. 
Készítsenek a gyere
kek egyszerű esőmé
rőt!

Tevékenységek
vershallgatás, önálló 
rajz készítése, közös 
beszélgetés

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
rajzlap, színes ceruzák 
és filctollak

Mellékletek
1.1a: Weöres Sándor: 
Eső vers (videó)
1.1b: Weöres Sándor: 
Eső vers (szöveg)

Tevékenységek
közös ábrakészítés 
és beszélgetés a víz 
körforgásáról.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
csomagolópapír, színes 
filctollak, gyurmara
gasztó

Mellékletek
1.2. A víz körforgása 
kép

1.3 Gyűjtsünk esőt!

Készítsük el az 1.3 mellékletben leírtak szerint az esőmérőket 3-4 fős csoportokban!

A csapadékmérők elkészítése után beszéljük meg a gyerekekkel, hova helyezzük ki az 
esőmérőket!
Az esőmérőket kihelyezzük az arra alkalmas helyre.
Végül beszéljük meg a megfigyelés szempontjait a következő egy hétre/hetekre!
• Mérjék meg a lehullott csapadék mennyiségét minden nap, és rögzítsék azt!
• A hét végén hasonlítsuk össze az eredményeket! Fogalmazzunk meg igaz állításokat 

az elmúlt hét csapadékeloszlásával kapcsolatban!
• Ha lehetőség van több héten át (pl. egy hónapig) mérni a napi/heti csapadékmeny-

nyiséget, akkor a hosszabb időszak eredményeit is össze lehet hasonlítani.
• Ha más-más helyekre kerültek ki a csapadékmérők, akkor érdekes lehet a megfi-

gyelési időszak végén összehasonlítani a különböző helyre kihelyezett esőmérők 
adatait. Vajon mi lehet az esetleges eltérések oka?

A műanyag palack nyakának levágásához felnőtt segítsége szükséges!
Az esőmérő beosztásának elkészítéséhez vízre és pontos mérőedényre van szükség. 
Célszerű lehet vizes kancsó, tálca, konyharuha bekészítése az óra előtt a tanterembe.

A gyerekek ebben az életkorban még nehezen készítik el a megfigyelések rögzítésére 
alkalmas táblázatot egyedül, így az óra része lehet, hogy segítünk nekik egy mintát 
készíteni a füzetükbe. (Ugyanez a 2.2. feladat esetében is érvényes.)
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Tevékenységek
esőmérő készítése kis 
csoportokban

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
esőmérő készítésének 
leírása kinyomtatva 
minden csoportnak, 
műanyag palack, olló, 
színes ragasztósza
lag, mérőedény, víz.

Mellékletek
1.3 Esőmérő készí
tése

FELADATOK LEÍRÁSA

1.Ess, eső, ess!
Ebben a részben az esővíz keletkezésével, a víz körforgásával foglalkozunk. a folyama-
tok megismerése után csapadékmérőt készítünk a gyerekekkel.

1.1 Ess, eső, ess!

A gyerekek Weöres Sándor: Eső című verse (1.1 melléklet) alapján önálló rajzot készíte-
nek az esőről. (Akár többször, a rajz készítése közben is felolvashatjuk a verset.)
Mutassátok be a rajzaitokat! (A pedagógus a jelentkezők közül választ!)

Beszélgessünk a gyerekekkel a versről és a rajzokról.
Ötletek a közös beszélgetéshez:
• Milyen színeket használtál a rajzodban, és miért?
• A vers melyik elemét jelenítetted meg?
• Melyik rész maradt meg benned legjobban a versből?
• Mit jelent a vers vége, hogyan képzeled el, hogy „visszaszívják az egek”?
• Mi történik az esővel, esőcseppel a versben?

1.2 A víz körforgása

Beszélgessünk a gyerekekkel a víz körforgásáról! 
A versből kiindulva néhány rávezető kérdéssel beszéljük át a körforgás lépéseit és 
állomásait!
Ezután minden gyerek elkészíti a saját füzetébe a víz körforgásának ábráját. Akiknek 
pedig van kedvük, azok tanári irányítás mellett, a tanári asztalra helyezett csomago-
lópapírra „nagyban” is elkészítik a víz körforgásának ábráját.

Ötletek a közös beszélgetéshez:
• Milyen utat tesz meg a víz? Hol kezdődik a víz körforgása?
• Milyen folyamatokra ismertünk rá Weöres Sándor verséből?

A víz körforgása: https://hu.pinterest.com/pin/346566133803504118/

Vedd figyelembe!

45
perc

10
perc

10
perc

25
perc

https://egyszervolt.hu/vers/eso.html
https://egyszervolt.hu/vers/eso.html
http://wsc.blogger.hu/2013/10/16/weores-sandor-eso
http://wsc.blogger.hu/2013/10/16/weores-sandor-eso
https://hu.pinterest.com/pin/346566133803504118/
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Mit akarunk elérni?
A gyerekek ismerjék 
meg, milyen folyama
tokon megy keresztül 
a csapadékvíz, mielőtt 
fogyasztásra alkal
mas lenne.
Vizek összehasonlí
tása.
Érzékenyítés a víz 
megóvása iránt.

Tevékenységek
közös beszélgetés, 
ábraelemzés

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
folyamatábra, gyur
maragasztó

Mellékletek
2.1 Az ivóvíz előállítá
sának lépései

Tevékenységek
ivóvizek összehason
lítása, közös beszél
getés

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
különféle vizek (ismert 
ásványianyagösz
szetétellel), füzet, 
íróeszköz

2.3. Óvjuk az ivóvizet!

Készítsünk a táblára közös gondolattérképet a gyerekekkel a vízszennyezésről!
A gondolattérkép készítése közben beszélgessünk az alábbi témákról (ezek egy-egy 
főbb csomópontot is jelenthetnek a közös ábrán):
• Milyen vízszennyező anyagokat/módokat ismerünk?
• Milyen következményei vannak a vizek szennyez(őd)ésének?
• Mi is óvjuk a vizeket!? Mit tehetek én?

Felhasznált és ajánlott források
• John Farndom (2017): Időjárás: Fedezd fel a természetet, próbáld ki a tudásodat! 

Kolibri Kiadó, Budapest 21. p.
• Csodálatos világunk – Találmányok (szerk. Ballér Judit, 1991). Juventus Kft., Buda-

pest. 38–39. p. (csatorna, szennyvíztisztítás)
• Brian Williams (1997): Tudomány és technika. Elektra Tudománytár. Elektra Kiadó-

ház, Budapest. 60–61. p. (csatornázási rendszer)
• Rainer Crummenerl (1999): A levegő és a víz. Mi micsoda 54. Tessloff Babilon, 

Budapest. 24–25.p. (felhő, csapadékképződés); 27. p. (víztakarékosság); 32–33. p. 
(szennyvíztisztítás) 

• Steve Pollock – Peter Wingham (1992): Veszélyben a világunk: A víz. Magvető 
Könyvkiadó, Budapest. 4–5. p. (víz a csapból); 12–13. p. (szennyvíz); 18–19. p. (vizek 
védelme)

• Fővárosi Csatornázási Művek: Az éltető víz (tájékoztató kiadvány)
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Tevékenységek
Közös gondolattérkép 
készítése a táblára, 
közös beszélgetés a 
vizek megóvásáról.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
tábla, színes kréta

Az esőmérő készítése történhet egyénileg, páros munkában vagy 3-4 fős csoportok-
ban is.

2. Hogyan kerül a víz a csapba?
A foglalkozás második részében, a víz körforgását már megismerve a figyelmünket 
arra fordítjuk, hogy a lehullott csapadékvízből hogyan lesz emberi fogyasztásra alkal-
mas ivóvíz.

2.1. Hogyan kerül a víz a csapba? 

Beszéljük meg a gyerekekkel: 

• Mi történik a csapadékvízzel, míg a poharunkba kerül?
• Hogyan lehet a természetből kinyerni a vizet? Ki látott már kutat?
• Honnan származik az ivóvizünk?
• Folyamatábra elemzése az ivóvízkészítés lépéseiről. (2.1. melléklet)

2.2. Te milyen vizet iszol? 

Vizsgáljuk meg a különféle vizek összetételét! (javasolt időkeret: 10 perc)
Vizsgálódásra ajánlott ásványvizek: Theodora Kékkúti (magas sótartalom), Visegrádi 
ásványvíz (magas CA2+ tartalom), Margitszigeti Kristályvíz (magas K+ tartalom), Balfi 
Ásványvíz (magas Mg2+ tartalom), Fonyódi Forrásvíz (forrásvíz!), NaturAqua (szulfáttar-
talmú víz)

• A gyerekek 3-4 fős csoportokban vizsgálják meg az általuk választott szempontok 
(pl. szín, íz, összetétel a leírás alapján) szerint az egyes „vizek” összetételét. 

• Megfigyelési szempontjaikat és eredményeiket rögzítsék a füzetükbe!
• Minden csoport fogalmazzon meg három olyan állítást, melyre a megfigyelésük 

alapján jutottak. Minden csoport felolvassa az állításait!
• Beszéljük meg a gyerekekkel, hogyan döntötték el, hogy mely szempontokat vizs-

gálják meg! Mi okozott nehézséget a megfigyelés során? 

Variáció

45
perc

15
perc

20
perc

10
perc
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Tantárgyi integráció
természettudomány, 
fizika,
biológia és egészség
tan, 
földrajz, Eetika

Tantervi vonatkozás
Anyagok és tulajdon
ságaik. 
Mérések, mértékegy
ségek, mérőeszközök.
Megfigyelés, kísérlete
zés, tapasztalás.
Vízi és vízparti 
életközösségek és 
természetikörnyeze
ti problémáik.

Kulcsszavak
víztakarékosság; súly
talanság; vízkészlet; 
édesvíz; felszín alatti 
víz; vízfogyasztás; 
vízlábnyom

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

 
megfigyelés 

leírás

összehason
lítás

mérés

Mit készítsek elő?
laptop; projektor; 
internet; olló; írószer; 
papír; alkoholos filc; 
aszfaltkréta; 4 db lufi; 
befőttesgumi; vonalzó; 
mérőszalag; 4 palack 
víz; szappan; mellék
letek

FELADATOK LEÍRÁSA

1. A kék bolygó
A Föld vízkészletének összetételére, végességére való figyelemfelhívás. 

1.1 Űrutazás

1.1.1 Űrfelvétel a Földről; a videó megtekintése közben történetmesélés: 
Űrhajósok vagyunk. Utazunk az űrben, és közben kinézünk az űrhajó ablakán. Látunk 
egy kék színű bolygót. 
Vajon miért ilyen a színe? 
Melyik bolygóról van szó? 

1.1.2. Ha a Földön található összes vizet összegyűjtenénk egyetlen óriás cseppbe, ak-
kor ez úgy aránylana a Földhöz, ahogy ezen az ábrán látjuk. Miféle vizekre gondolunk, 
amikor a bolygónkon található teljes vízkészletről beszélünk? (Édes, sós, folyékony, 
fagyott, a felszínen és a Föld felszíne alatt egyaránt.)

1.1.3. Milyen ízű az a víz, amit mi szoktunk inni? 
A tengerek és óceánok vize milyen ízű?
Nem minden víz iható tehát. Nézzük meg a következő kép alapján, hogy mennyi a 
teljes vízkészletből az édesvíz (tehát a nem sós víz minden formája)! Ezt a középső 
vízcsepp mutatja az ábrán.
Hol található ez az édesvízkészlet? Gyűjtsük össze! Jég, folyók, tavak, felszín alatti 
vizek.

1.1.4. Az édesvízből pedig lényegében a folyók és tavak vize az, ami hozzáférhető ivó-
víz. Ennek arányát a legkisebb vízcsepp mutatja. 
Megállapíthatjuk tehát, hogy meglehetősen kevés, ami könnyen hozzáférhető ivóvíz.

Tisztázzuk, hogy a sok kék felület mind víz, és a fehér színű, jégbe fagyott víz 
mennyisége is jelentős.
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Mit akarunk elérni?
A Föld vízkészletének 
megismerése, véges 
voltának megértése.

Tevékenységek
Földről űrfelvételvideó 
közös megnézése 
(hang nem szükséges). 
Közösen összegyűjtik 
az információkat a 
mellékletek alapján.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
projektor, laptop

Mellékletek
1.1.2; 1.1.3_1.1.4 
mellékletek: Űrutazás: 
https://youtu.be/
Cp9GbVqfEkA

SZŰCS BOGLÁRKA

Mennyi vizet használok 
egy nap?

90 PERCES TANÓRAI FELDOLGOZÁS
A Föld édesvízkészletének megismerése, az ivóvíz egyen-
lőtlen eloszlása, a vízhasználati szokások és vízfogyasztás 
megismerése.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT

1. A kék bolygó 25 perc 
1.1. Űrutazás 5 perc
1.2. Mennyi víz van a Földön? 15 perc
1.3. Űrhajmosás 5 perc

2. Verseny az ivóvízért 35 perc 
2.1. 80 literrel a Föld körül 20 perc
2.2. A csapból is ez folyik 5 perc
2.3. A víz nekem… 10 perc

3. Vízhasználati szokások  30 perc
3.1. Vízöntő  10 perc
3.2. Vízszámla 10 perc
3.3. Hideg zuhany 5 perc
3.4. Mekkora vízlábnyomod van?  5 perc

Összesen: 90 perc

A foglalkozáshoz szükséges anyagok előkészítése, a mel-
lékletek kinyomtatása.

15. 
foglalkozás

Előkészületek

Miről szól ez 
a tanegység?

 -
 =

25
perc

5
perc

https://youtu.be/Cp9GbVqfEkA
https://youtu.be/Cp9GbVqfEkA
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Tevékenységek
Négy csoportot 
alakítunk. Minden 
csoport felfúj egy lufit 
a megadott arányok 
szerinti méretre. 

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
laptop, projektor, 4 db 
luftballon (lehetőleg 
gömbölyű), befőt
tesgumi vagy zsineg 
bekötözni, alkoholos 
filcek, aszfaltkréta; 
egy gombolyag fonal 
(variáció)

Mellékletek
1.1.2; 1.1.3_1.1.4 
mellékletek

Tevékenységek
Együtt dolgozunk. A 
megadott videófelvé
telt megnézzük, majd 
becslést és összeha
sonlítást végzünk.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
laptop, projektor, 
internet
1.3. melléklet: Űrhaj
mosás

2. Verseny az ivóvízért
A diákok megismerkednek azzal a problémával, hogy sokan pazarló módon használják 
az erőforrásokat, és nem mindenki fér hozzá egészséges ivóvízhez a Földön. 

2.1. 80 literrel a Föld körül 

2.1.1. Ismeritek Verne regényét, amelyben Phileas Fogg úgy dönt, hogy 80 nap alatt meg-
kerüli a Földet? Képzeljétek, van két magyar hajós, akik 2011-ben elindultak, és két év 
alatt körbehajózták a Földet egy vitorláshajóval. Expedíciójuk címe „80 literrel a Föld 
körül”, ugyanis 80 liternyi üzemanyaguk volt csak, hogy azokba a kikötőkbe behajózza-
nak, ahol előírás, hogy motorral kell bemenni. Egyébként csak a szél és a víz vitte őket, 
ezzel akarták felhívni a figyelmet a pazarló energiafelhasználásra. Amikor hazaérkeztek, 
mindent sorban elmeséltek, hogy és mint történt. Hallgassuk meg együtt, hogy mit írtak 
az expedícióról! (2.1.1. melléklet) (Egy gyerek felolvassa a történetet.)
Az interjút ezzel a mondattal fejezte be Blaskovich Ákos: „Ha hazaérek, az lesz az első 
dolgom, hogy bocsánatot kérek gyermekeimtől azért, amit még ők nem is sejtenek.”
Mit gondoltok, miért mondta ezt? 

2.1.2. Amerikából jöttem játékot játszunk, egy kicsit másképp: olyan dolgokat, fogal-
makat keresünk, amelyekre ez a két hajós is felhívta a figyelmet. Egy páros kimegy, 
húz egy kártyát, és a rajta szereplő dolgot kell elmutogatni vagy lerajzolni. A kezdő- és 
utolsó betűt megmondhatják. A többiek próbálják kitalálni. „Amerikából jöttem, híres 
találmányom címere”: itt mondhatjátok a kifejezés első és utolsó betűjét. 
A 2.1.2. melléklet kifejezései alapján összesen 3 játékkör. (Nem kell minden kártyát 
felhasználni.) 

Magyarázat
A feladatok során beszéljük meg a gyerekekkel, hogy pazarló módon bánunk 
az erőforrásainkkal (nyersanyagokkal, energiával, vízzel…). Vannak olyan ta-

lálmányok, amelyek segítenek a hatékonyság növelésében. Fontos lenne ezeket hasz-
nálni a pazarló berendezések helyett.

2.2. A csapból is ez folyik

Mit szoktunk olyankor mondani, amikor már unalmas valami, mert mindenhol erről 
beszélnek? (A csapból is ez folyik.) Nekünk természetes, hogy a csapból folyik a víz, 
de ez nem mindenhol van így. Az előbbi cikkben olvastunk egy adatot, hogy a Föld la-
kosságából sokan nem jutnak biztonságos ivóvízhez. Nézzük meg ezt az órát: https://
worldwater.io/ Olvassuk le, hányan vannak, akik nem jutnak ivóvízhez! Hogyan válto-
zik az arányuk a világban? (Nő, csökken?)
Felrajzolták térképre is, nézzük meg ezen, hogy hol okoz gondot az ivóvízellátás. A 
pirossal jelölt területeken nem jutnak elegendő vízhez az emberek. Mely földrészek 
érintettek leginkább? 

Hangsúlyozzuk, hogy számunkra természetes, hogy a csapból ivóvíz folyik, de 
vannak országok, főleg Afrikában és Ázsiában, ahol szomjaznak az emberek, 

számukra ez értelmezhetetlen. Inni is alig van vizük, nemhogy főzni, mosogatni, mos-
ni. A klímaváltozás miatt egyre romlik a helyzet. A vízhiány és a száraz időszak egyre 
gyakoribb jelenség Európában is. 
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Mit akarunk elérni?
Tudatosítsuk a gye
rekekben a vízzel való 
takarékosság fontos
ságát és módjait.

Tevékenységek
Föld űrfelvételvideó 
közös megnézése 
(hang nem szükséges). 
Közösen összegyűj
tik a gyerekek a Föld 
vízkészletéről való 
tudást a melléklet 
ábrái alapján.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
projektor, laptop

Mellékletek
2.1.; 2.1.2

Tevékenységek
Az ivóvíz aránytalan 
eloszlásának érzékel
tetése. 
Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
laptop, internet, 
projektor 

Mellékletek
https://worldwater.io/

1.2 Mennyi víz van a Földön?

1.2.1 Négy csoportban dolgozunk. 

• Csoportonként egy lufit fújjatok fel, mindegyiket más-más nagyságúra, az ábra ará-
nyait figyelembe véve. Az elsőt a lehető legkisebbre, ez lesz az ivóvíz. A második 
csoport lufija arányosan nagyobb legyen; ez az összes édesvíz (tehát a nem sós víz), 
ideértve a havat és jeget is. A harmadikat akkorára, mint a Föld összes vízkészlete 
(a sós és édesvíz együttesen). Írjátok rá a lufikra, hogy mi van bennük.

A negyedik csoporté lesz maga a Föld. 
Tudunk-e ekkora lufit fújni? Rajzoljuk fel aszfaltkrétával a padlóra, hogy kb. mekkora 
lenne arányosan a Föld. 

Az aszfaltkrétával való rajzolást helyettesíthetjük mással is: pl. alakítsanak a gyerekek 
akkora kört, amekkora arányaiban a Föld; vagy egy hosszú fonaldarabot gombolyítsa-
nak le, és azt húzzák ki a padlón körbe. 

1.2.2 Mérjük meg vonalzóval, hogy melyik lufinak mekkora az átmérője. Az aszfaltkré-
takört is mérjük meg mérőszalaggal. Hasonlítsuk össze a kapott eredményeket. Ezek 
nem pontos arányok, de annyit láthatunk belőle, hogy a Föld méretéhez és az összes 
víz mennyiségéhez képest is nagyon kevés az ivóvízkészletünk.

Magyarázat beszúrása
A csoportok sorban haladnak, mindegyik megvárja, amíg a másik felfújja a 
maga lufiját, így az utolsónál rá kell jönniük, hogy nem lehetséges akkora 
lufit fújni, amekkora arányosan a Föld lenne. 

Világítsunk rá, hogy víz nélkül nem lenne élet a Földön, a világűrben a további élet 
utáni kutatás is elsősorban a víz keresését jelenti.

1.3. Űrhajmosás

Napok óta utazunk az űrhajóban, ideje hajat mosnunk. Tudjátok, hogy mos hajat egy 
űrhajós?
Az űrhajósok élete nagyon különleges, a súlytalanság miatt minden másképp zajlik, 
mint itt a Földön, a hajmosás is. Az amerikai űrhajózási társaság, a NASA egyik űrhajó-
sa megmutatja, hogy szokott hajat mosni. Nézzük meg az 1.3. mellékletben található 
videót!
Mennyi vizet szoktunk használni hajmosáshoz? Becsüljük meg valahogy ennek a mér-
tékét. 
Hányszorosa lehet ez annak, amennyit az űrhajós használ? Hasonlítsuk össze!

Magyarázat beszúrása
A film kapcsán beszéljük meg azt is, hogy az űrhajón működik egy olyan 
berendezés, ami folyamatosan gyűjti az összes vizet, megtisztítja és ismét 
iható minőségű vizet készít. A párát, vízcseppeket, szennyvizet, vizeletet. Így 

semmi nem vész el, hanem körforgásban marad. A hajmosáshoz használt vízmennyi-
ség megbecsülésénél elég, ha arra rávilágítunk, hogy normál hajmosásnál lényegesen 
több vizet fogyasztunk a szükségesnél, pedig kevesebbel is bőven megoldható lenne.

Variáció

15
perc

5
perc

35
perc

20
perc

5
perc

https://www.youtube.com/watch?v=M1lPU0nYb3s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=M1lPU0nYb3s&feature=emb_logo
https://worldwater.io/
https://worldwater.io/
https://worldwater.io/
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Tevékenységek
Csoportokban 
dolgozunk. Az ivóvíz 
aránytalan eloszlásá
nak és a pazarlásnak 
az érzékeltetése. 

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
olló

Mellékletek
2.3. melléklet kinyom
tatva, kivágva

Tevékenységek
Négy csoportban 
dolgozunk. A gyerekek 
megmérik, hogy meny
nyi vizet használnak el 
kézmosáskor és egy 
pohár mosogatásakor. 

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
4 palack vagy kancsó 
víz, mérőedény, 4 lavór 
vagy nagyobb tál, 2 
szappan, papír, írószer 

Tevékenységek
Csoportokban dolgo
zunk. Az átlagos napi 
vízfogyasztásértéke
ket hasonlítjuk össze.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
laptop, projektor

Mellékletek
3.2. melléklet

Hasonlítsuk össze az egyes csoportok eredményeit! Kinek lett több, kevesebb? Melyik 
tételben mutatkozott a legnagyobb eltérés?
Melyik területen lehetne a legtöbb vizet megtakarítani? 
Melyik tevékenység jár a legnagyobb vízfogyasztással?

Látogassatok el a megadott oldalra, és a kalkulátorral számoljátok ki a napi vízfo-
gyasztásotokat!
https://www.swfwmd.state.fl.us/conservation/water-use-calculator; 
https://szamoldki.hu/hu/kalkulator/terfogat-urmertek-mertekegysegek-atvaltasa

3.3. Hideg zuhany 

Mire szoktuk azt a kifejezést használni, hogy pl. „hideg zuhanyként érte”?
Egy magyar ember kb. 100 liter vizet fogyaszt naponta.
Hasonlítsuk össze Nyugat-Európa, Észak-Amerika és Afrika adataival az alábbi feladat 
segítségével:
Számoljuk ki, hogy hány napig él meg egy közép-afrikai ember egy európai ember 
zuhanyzáshoz használt vizéből? 
Mondhatjuk úgy is, hogy hideg zuhanyként ért ez a felismerés bennünket.

3.4. Mekkora vízlábnyomod van? 

Van ám itt még egy gond. Nem csak a felsorolt tevékenységekkel fogyasztunk vizet. 
Amikor előállítanak egy-egy terméket, pl. élelmiszereket, ahhoz is sok víz szükséges, 
ezt a közvetett vízfogyasztást a vízlábnyom mutatja meg. 
Mindenki húz egy kártyát, amin valamilyen élelmiszer és annak a vízlábnyoma szere-
pel. Álljatok a vízlábnyom nagysága szerint sorrendbe! 
Ki került a sor elejére, melyik termékeknek a legnagyobb a vízlábnyoma? 
A tanár néhány termék nevét „hangosítsa ki” – találomra választva az elejéről, közepe 
tájáról, s a vége felől is egyet-kettőt. Pl. No lám, a csokoládénak ekkora nagy a vízláb-
nyoma? A baromfinak ennyivel kisebb, mint a sertésnek? stb.

Ha több gyerek van, mint kártya, akkor két csoportban vagy párosával is játszhatják.

Felhasznált és ajánlott források
• A Föld vízkészlete: https://www.usgs.gov/media/images/all-earths-water-a-sing-

le-sphere
• Vízhiány-kalkulátor (Worldometer, valós idejű számláló) https://www.worldo-

meters.info/water/access-to-safe-water/
• „80 liter alatt a Föld körül” expedíció beszámolója: https://humusz.hu/hirek/

kulso-hirek/80-liter-alatt-fold-korul/10712
• Vízfogyasztás-kalkulátor: https://www.swfwmd.state.fl.us/conservation/wa-

ter-use-calculator
• Egy év a Földön, 1 millió mérföld távolságból szemlélve (One year on Earth  – seen 

from one million miles) https://www.youtube.com/watch?v=CFrP6QfbC2g
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Tevékenységek
Együtt dolgozunk. Az 
átlagos napi vízfo
gyasztásértékeket 
hasonlítjuk össze.
Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
laptop, projektor 

Mellékletek
3.2 és 3.3. melléklet

Tevékenységek
Együtt dolgozunk. Az 
egyes termékek vízláb
nyomát tesszük 
sorrendbe.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
melléklet kinyomtatva 
és kivágva kártyák 
formájában

Mellékletek
3.4. melléklet: Vízláb
nyom

2.3. A víz nekem…

Négy csoportban dolgozunk. Minden csoport kap képeket és szövegrészleteket. A két 
nagy kép alá rendezzétek el a szöveget és a hozzá tartozó rajzokat sorrendben, hogy 
két értelmes, összefüggő történetet kapjatok! 
Mit jelent Kiti számára a víz? 
És Katinak? 
Mit gondoltok erről, hogy mi a WC-t ivóvízzel öblítjük? 
A víz maga az élet. Az emberi test 50–78%-a víz, az ember legfeljebb 2–3 napig ké-
pes víz nélkül élni. Nehezen tudjuk elképzelni, milyen lehet annak, akinek mindennap 
csak egy gondolata van, az ivóvíz. Szoktuk mondani, hogy majd’ szomjan halunk, de 
aligha tudjuk elképzelni azt a helyzetet, hogy egy szennyezett pocsolyából vagy kút-
ból igyunk. Nekik viszont nincs más választásuk, mint meginni a nem biztonságos, 
szennyezett vizet, amitől hasmenésük lesz, így még több vizet vesztenek, sokan meg 
is halnak.

3. Vízhasználati szokások
A diákok átgondolják az egyéni vízhasználati szokásaikat. 

3.1. Vízöntő
 
Most tekintsük végig, hogy mihez használunk vizet a mindennapjainkban! 
Tegyünk egy próbát: nézzük meg, hogy mennyi vizet használunk pl. a kézmosáshoz.

A csoportok fél literes flakonban vizet és egy szappant kapnak. Minél kevesebb vízzel 
meg kell oldani, hogy egyik tagjuk habosra szappanozza a kezét, majd teljesen le-
mossa a szappant. Mutassák meg a többieknek, mennyi víz maradt. Végül mondják el, 
hogyan tervezték meg, és hogyan végezték el a feladatot. Milyen trükkökkel sikerült 
leginkább takarékoskodni a vízzel? 
Legyenek ellenőrök mindegyik csoportban egy másik csoportból.

Beszéljük meg, hogy a fogmosás, zuhanyzás során is lényegesen kevesebb 
víz fogy, ha közben elzárják a csapot.!

3.2. Vízszámla 

A táblázat mutatja, mi mindenhez használunk vizet a napi tevékenységeink során, és 
melyiknek mekkora a vízigénye. 
Nézzük végig, hogy az adott tevékenységet hányszor végezzük egy nap, csoportonként 
állapodjunk meg egy számban, és ezt jegyezzük fel a csoport kitöltendő táblázatába! 
A csoportok végül összeadják, hogy összesen mennyi vizet használnak el egy nap alatt.

Variáció

Variáció

10
perc

30
perc

10
perc

10
perc

5
perc

5
perc

https://www.swfwmd.state.fl.us/conservation/water-use-calculator
https://szamoldki.hu/hu/kalkulator/terfogat-urmertek-mertekegysegek-atvaltasa
https://www.usgs.gov/media/images/all-earths-water-a-single-sphere
 https://www.usgs.gov/media/images/all-earths-water-a-single-sphere
 https://www.usgs.gov/media/images/all-earths-water-a-single-sphere
https://www.swfwmd.state.fl.us/conservation/water-use-calculator
https://www.swfwmd.state.fl.us/conservation/water-use-calculator
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Tantárgyi integráció
természettudomány, 
matematika, biológia 
és egészségtan 

Tantervi vonatkozás
Anyagok és tulajdon
ságaik: a víz tulajdon
ságai, megjelenési 
formái, szerepe az 
élővilág és az ember 
életében. A takarékos 
vízhasználat szokásá
nak megalapozása.
Mérések, mértékegy
ségek, mérőeszközök: 
mérési eljárások, 
mérőeszközök hasz
nálata.

Kulcsszavak
víz, víztakarékosság, 
vízóra, Víz Világnapja

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek

megfigyelés 

leírás

összehason
lítás

Mit készítsek elő?
csomagolópapír, szí
nes vastag filctollak, 
színes kréta, stoppe
róra, mosdó dugóval, 
lavór vagy lábos, 
mérőedény, papír 
kéztörlő, tabletek/
okostelefonok, inter
net, olló, ragasztó, 
rajzszeg, műanyag 
vagy papírpohár (5 db) 
vastag karton vagy 
falemez, széles szájú 
befőttesüveg, óra, 
mellékletek

FELADATOK LEÍRÁSA

1. Nyitány
A témanapot Antoine de Saint Exupéry idézetével kezdjük:
„Se ízed nincs, se színed, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, 
anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy.”

Közösen beszélgessünk a gyerekekkel az idézetről!
Kérdések a közös beszélgetéshez:
• Mik azok a dolgok/feltételek, amelyek nélkül nem tudnánk élni/nem lenne élet?
• Milyen a víz? Soroljuk fel, milyen tulajdonságait ismerjük?
• Szerintetek miért kell kiemelt figyelmet fordítani a vízre? (Kapcsolódási pont a Víz 

Világnapjával)

2. Mire használunk vizet?
A gyerekek 4-5 fős kiscsoportokban gondolattérképet készítenek csomagolópapírra, 
melynek központi kérdése:
 „Mire is használjuk a vizet?”

A csoportok egymás ötleteit kiegészítve, a táblára elkészítik az osztály közös gondo-
lattérképét a víz felhasználásáról.

3. Mosó Masa mosodája
Ebben a feladatban azt szeretnénk érzékeltetni a gyerekekkel, hogy azokhoz a min-
dennapi tevékenységekhez, mint pl. a kézmosás, vagy a fogmosás, milyen sok vizet 
használunk! 
Így talán jobban érzékelik azt, hogy milyen sok víz folyik ki a kezünk közül!

3.1. Az osztály párokban dolgozik

Minden pár kimegy a mosdóba, ahol először a pár egyik, majd a másik tagja mos kezet 
a helyes módon!
Akik éppen a tanteremben tartózkodnak, azoknak folyamatosan lehetősége van meg-
nézni és gyakorolni a helyes kézmosás lépéseit a mellékletben található videó se-
gítségével. Emellett a tanteremben lévő diákok segítenek az összefoglaló táblázatot 
elkészíteni a táblára. (3 oszlop: név, idő, vízmennyiség), valamint a táblázatot lemá-
solják, és folyamatosan bővítik az eredményekkel.
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Mit akarunk elérni?
Ráhangolódás a téma
napra.

Tevékenységek
közös beszélgetés

Mit akarunk elérni?
A gyerekek gondolják 
végig, mennyi mindenre 
használjuk a vizet!

Tevékenységek
gondolattérkép készí
tése csoportokban

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
csomagolópapír, szí
nes vastag filctollak, 
színes kréta

Mit akarunk elérni?
A gyerekek saját 
kezükön tapasztalják, 
mennyi víz folyik ki a 
kezeink közül!

Tevékenységek
mérés – mennyi vizet 
használunk el kézmo
sásra 

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
(stopper)óra, mosdó 
dugóval, lavór vagy 
lábos (a mosdók 
számával megegye
ző mennyiségű), 
mérőedény (a mosdók 
számával megegyező 
mennyiségű), papír 
kéztörlő

FARKASNÉ NAGY KRISZTINA

Mennyi vizet használok 
egy nap?

ÖTLETTÁR A VÍZ VILÁGNAPJÁHOZ
TÉMANAP KÍNÁLAT

1993 óta minden év március 22-én tartják a Föld számos 
pontján a Víz Világnapját. Ehhez a nemzetközi kezdemé-
nyezéshez akár az egész iskola, akár egy-egy tanulócso-

port is csatlakozhat. A számos külső helyszínen megtartott program mellett a téma-
nap arra ad lehetőséget, hogy egy fontos kérdést körüljárva, iskolai keretek között 
beszéljünk arról: Mennyi vizet használok egy nap?

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT

1. Nyitány 15 perc 
2. Mire használunk vizet? 15 perc 
3. Mosó Masa mosodája 45 perc
4. Mennyi vizet használok egy nap? 35 perc
5. Készítsünk vízórát!  45 perc
6. Spóroljunk a vízzel! 25 perc
Összesen: 3*45 perc

A témanap megszervezése. (Pl. tanulócsoportok órarend-
jének és a témanapot tartó tanárok órarendjének átszer-

vezése.) A szükséges eszközök, mellékletek és anyagok előkészítése.

16. 
foglalkozás

Előkészületek

Miről szól ez 
a tanegység?

10
perc

45
perc

15
perc
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Mellékletek
3.1.: A helyes 
kézmosás lépései
3.1a: A helyes 
kézmosás videó

Tevékenységek
közös beszélgetés

3.3. Ismét mérjünk!

Sok iskolában már van víztakarékos csap(fej). 
Nézzük meg, hogy 30 mp alatt mennyi víz folyik ki a csapból, ha simán, és mennyi, ha 
víztakarékos fejjel használjuk!
Jelöljünk ki 2-2 párt, akik kimennek a mosdóhoz, és megmérik a csapból kifolyó víz-
mennyiséget először sima, majd víztakarékos fejet használva. (A mérésre a korábban 
már megismert módon kerüljön sor).

Az osztályban maradt tanulók ezalatt TIPPVERSENYT játszanak!
Végiggondolják, hogy szerintük a kifolyó vízmennyiség hány százalékát lehet megspó-
rolni a víztakarékos csapfej használatával. A párok/osztály végső tippje kerüljön fel a 
táblára.

Az adatokat itt is rögzítjük a füzetbe.
Ezt már jól össze lehet hasonlítani, miért is érdemes víztakarékos fejet használni!
Hasonlítsuk össze az osztály által megtippelt vízmennyiség-csökkenést a valósan 
megmért adatokkal!
Beszéljük meg a gyerekekkel a tapasztalatokat!

Ha nincs víztakarékos csapfej az iskolai mosdóban, akkor a 3.3. melléklet videóját 
megnézve a gyerekek arról beszélgethetnek, hogy mennyivel lassabban telítődik meg 
a kancsó a víztakarékos csapfej segítségével. A videó második lejátszása során már 
érdemes stopperórával mérni, mennyivel több idő megtölteni ugyanazt a kancsót a 
víztakarékos csapfejjel, vagyis mennyivel kevesebb vizet enged ki a csapfejből, egy-
ségnyi idő alatt.

4. Mennyi vizet használok 
egy nap?
A gyerekek párokban (esetleg kisebb csoportokban) a cikkek alapján táblázatot készí-
tenek a füzetükbe, melyben összeszámolják egy négytagú család napi vízfogyasztását.
4.a melléklet: https://szamoldki.hu/hu/hirek/mennyi-vizet-fogyaszt-egy-atlagos-
csalad-egy-nap
4.b melléklet: https://rendegykattintasra.hu/mennyi-napi-vizfogyasztas/

Ezután a párok keressék meg az interneten, mennyibe kerül 1m3 víz, és számolják ki, 
hogy havonta mennyibe kerül a víz, amit a négytagú család elhasznál!
Arra is érdemes őket emlékeztetni, hogy a csatornába folyó vízmennyiségért még egy-
szer ki kell fizetni!
Beszéljük meg közösen a tapasztalatokat, hiszen ahány ház, annyi eredmény fog szü-
letni.
Most, hogy kiszámoltuk, hogy elméletben mennyi vizet használ a család otthon, a gye-
rekek a következő házi feladatot kapják:
Otthon a legtöbb háztartásban van vízóra. Ezzel mérik, hogy mennyi vizet használunk el.
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Tevékenységek
mérés a vízzel, közös 
beszélgetés

Mellékletek
3.3: Víztakarékos 
csapfej videó

Mit akarunk elérni?
A napi vízfogyasztás 
kiszámolása.

Tevékenységek
Vízfogyasztás és költ
ségének kiszámolása 
pármunkában. 
Közös beszélgetés.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, tab
letek/okostelefonok, 
internet

Melléklet
4.a és 4.b – családi 
vízfogyasztás cikkek

Forrás: https://semmelweis.hu/koronavirus/mit-tehetunk/kezhigiene/

Míg a pár egyik tagja kezet mos, a másik méri annak időtartamát, és feljegyzi a füzeté-
be. Mindeközben a mosdóba állított lavór összegyűjti az elhasznált vizet. A vizet utána 
mérőedénybe öntik, és feljegyzik, hány dl-t használtak fel.
A tanterembe visszaérve a párok a táblán lévő táblázatba rögzítik, hogy mennyi idő 
alatt mennyi vizet használtak el a folyamathoz.

A mosdóban történő kézmosás és fogmosás egyfelől időigényes, hiszen a mosdó nem 
feltétlenül van közvetlenül a tanterem mellett, másrészt pedig egyszerre csak 1-2 pár 
tud kimenni a mosdóba. 
Érdemes lehet a többi kollégának szólni, hogy a mosdót a kijelölt órában mérésre fog-
ják használni a gyerekek, így nemtől függetlenül mindkét mosdóba be tudnak menni, 
így egyszerre akár 4 pár is kint tartózkodhat, ezzel lerövidítve a megfigyelés idejét egy 
egész osztály esetén.

A feladat/óra végén célszerű lehet a mosdókat ellenőrizni, és a vizes padlót felszárí-
tani.

3.2. Közös beszélgetés és az eredmények 
értékelése:

• Ki használta a legkevesebb vizet? Hogyan csinálta?
• Valóban kevés az a víz, amit használt? Adjuk össze, hogy mi együtt mint csoport 

összesen mennyi vizet használtunk fel!
• Ki volt a leggyorsabb? Hogyan csinálta?

Vedd figyelembe!

Variáció

35
perc

https://semmelweis.hu/koronavirus/mit-tehetunk/kezhigiene/
https://semmelweis.hu/koronavirus/mit-tehetunk/kezhigiene/
https://www.youtube.com/watch?v=5S5k7msTnIA
https://www.youtube.com/watch?v=5S5k7msTnIA
https://szamoldki.hu/hu/hirek/mennyi-vizet-fogyaszt-egy-atlagos-csalad-egy-nap
https://szamoldki.hu/hu/hirek/mennyi-vizet-fogyaszt-egy-atlagos-csalad-egy-nap
https://rendegykattintasra.hu/mennyi-napi-vizfogyasztas/
https://www.vizszamla.hu/yourishop/vizadagolok-darabra
https://www.vizszamla.hu/yourishop/vizadagolok-darabra
https://semmelweis.hu/koronavirus/mit-tehetunk/kezhigiene/
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Mit akarunk elérni?
Saját mérőeszköz 
(vízóra) tervezése és 
kivitelezése.

Tevékenységek
Vízóra tervezése és 
kivitelezése csoport
munkában.
Közös beszélgetés.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
a gyerekek által terve
zett és rendelkezésre 
álló eszközök
VAGY
papír, olló, ragasz
tó, rajzszeg, író és 
rajzeszközök, 
műanyag vagy papír
pohár (5 db) vastag 
karton vagy falemez, 
széles szájú befőtte
süveg, óra

Melléklet
Készítsünk vízórát! 5. 
melléklet

3. Az alsó pohár érjen bele egy széles szájú befőttesüvegbe! 
4. Ragassz papírcsíkot függőlegesen a befőttesüveg oldalára! 
5. Önts vizet a felső pohárba (közben indítsd el az órát); majd hagyd, hogy majdnem 

átcsepegjen az alatta lévőbe! Önts bele még vizet, pótolva az előző mennyiséget, és 
5 percenként jelöld a víz szintjét a papírszalagon!

5.2. Pontatlanok voltunk!

Beszéljük meg az alábbi kérdéseket és a lehetséges magyarázatokat a gyerekekkel!
Javasolt kérdések:
• Vajon pontosan méri-e az időt a vízóra?
• Ha van eltérés, mi okozhatja az anomáliát?
• Milyen alakú vízórát (víztartó edényt) készítsünk, hogy a lehető legpontosabban 

mérjünk?
• Miért folyik ki eltérő sebességgel a víz a teli és a már majdnem üres edényből? Ho-

gyan lehetne ezt kompenzálni?
• Ma miért nem elterjedtek a vízórák az idő mérésére?
• Tudnátok olyan vízórát készíteni, ami „állandóan” működik? Hogyan?

„A vízórának legkezdetlegesebb, és egyúttal legegyszerűbb alakja az ismert 
„csepegtetős üveg”, amelyben orvosságot szoktak tartani. Először is arra kel-
lett ügyelni, hogy a kiürült edényeket mindig újra kellett tölteni, lehetőleg 

azonnal, tehát minden időveszteség nélkül töltsék meg. Arra már gyorsan rájöttek, 
hogy érdemesebb olyan edényt használni, ami nem egy, hanem 24 óra alatt ürül ki. 
Azt is kitaláltak, hogy a 24 órás vízióra azért az órákat is mutassa. Így az edény falát 
pontosan huszonnégy részre osztották, egyforma távolságokkal. Elég volt egy pillan-
tás a víz felszínére, és máris tudták, hogy mennyi az idő. Olyasmiképpen osztották fel, 
mint az orvosságos üveget. Ám ennek a vízórának is volt hátránya. A víz nem egyforma 
sebességgel folyik ki az edényből. Eleinte, amikor az edény tele van, gyorsabban megy 
le a víz, amikor pedig kevesebb van benne, lassabban folyik. Ez érthető is, mert minél 
magasabb a víz szintje, annál nagyobb a víz nyomása, márpedig minél nagyobb a nyo-
mása, a víz annál nagyobb sebességgel távozik az edényből. Minél magasabban van 
a víztartály, annál gyorsabban rohan a víz. Eszerint: eleinte óránként több víz folyik le, 
mint később. Az első időkben a víz szintje gyorsan apad, majd utána mind lassabban. 
Hogy az óra ennek ellenére se járjon rosszul, azt találták ki, hogy nem egyforma távol-
ságra rajzolják be a vonalkákat. Felül ritkábban, alul sűrűbben. Van egy másik, talán 
még ennél is jobb módszer. A víztartó edényeket tölcsér alakúra szerkesztik. Ha a töl-
csér szerkesztése megfelelő, akkor az időjelző vonalkák egyforma távolságra vannak 
egymástól. Mindenesetre a felső két vonás között nagyobb vízmennyiség helyezkedik 
el, mint az alatta lévő két vonás között. Ez így van rendjén, hiszen az első órában a víz 
gyorsabban, és nagyobb tömegben távozik, mint a másodikban, és így tovább.”
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Otthonra kiadott feladat:
• Egy héten keresztül mindennap ugyanabban az időpontban rögzítsd a füzetedbe a 

hideg és a meleg vízóra állását!
• Számold ki, melyik nap mennyi vizet fogyasztottatok! Milyen tendenciát tudsz meg-

figyelni? (Pl. hétvégén több víz fogyott?)

A hét végén (vagy a következő órán) mindenki beszámolhat arról a társainak kis cso-
portban, hogy milyen megfigyeléseket tett a vízfogyasztással kapcsolatban.
Hasonlítsuk össze az otthon mért, és az elméletben, előre kiszámolt vízfogyasztási 
adatokat! Mit tapasztalunk? Mi lehet a különbség oka?

Előfordulhat, hogy van olyan tanuló, akinek az otthonában nincsen vízóra. Ebben az 
esetben az ő otthoni házi feladata lehet az, hogy az internet segítségével kiderítse, 
hogyan is néz ki, és hogyan működik a vízóra!

5. Készítsünk vízórát!
5.1. Vízóra készítése

A vízzel lehet időt is mérni, az így kialakított időmérő szerkezetet is vízórának nevez-
zük.
(Fontos felhívni a gyerekek figyelmét az azonos jelentésű szóra: vízóra)

A gyerekek 4-5 fős csoportokban először arról ötleteljenek, hogyan lehetne vízórát 
készíteni. Terveiket egy csomagolópapírra rögzítsék. 
(Javasolt időkeret: 10 perc)
Az osztály beszélje meg közösen az elképzelt terveket. Ha találunk olyan ötletet, ami 
jó lehet, akkor segítsünk azt finomítani! Beszéljük meg, mely ötlete(ke)t tudjuk meg-
valósítani!
Mutassák be a csoportok az ő vízórájuknak a működését (pl. milyen időegységet lehet 
vele mérni)!

A gyerekek nem feltétlenül fognak olyan vízóra-készítési tervvel előállítani, amelyet 
ott és akkor meg tudunk valósítani. Ebben az esetben használjuk az alábbi vízóra-ké-
szítési ötletet, mindamellett, hogy biztatjuk őket arra, hogy otthon próbálják megva-
lósítani és dokumentálni (pl. fotó, videó) az általuk elképzelt vízórát is!
Készítsünk mi is vízórát! (5. melléklet)

Használható eszközök: ∙ papír, olló, ragasztó, rajzszeg ∙ író-, és rajzeszközök, a foglal-
kozás jegyzetei ∙ műanyag vagy papírpohár (5 db) ∙ vastag karton vagy falemez, széles 
szájú befőttesüveg, óra 

A legegyszerűbb típus elkészítése: 
1. Lyukaszd ki az 5 pohár alját óvatosan (legyen egyforma lyuk mindegyiken)! 
 Nem feltétlenül kell minden csoportnak 5 poharat használnia. Bátran próbáljuk ki 

3, illetve 4 pohárral (így lehet, hogy gyorsabb lesz a folyamat…)
2. Tűzd egymás fölé őket egy kartonra vagy falemezre rajzszeggel! 

Vedd figyelembe!

Variáció

45
perc

http://www.galbandi.hu/letoltesek/mp/3.pdf
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Mit akarunk elérni?
A diákok gondolják 
végig, milyen vízta
karékossági ötleteik 
vannak!

Tevékenységek
plakátok kiegészítése 
csoportokban, közös 
beszélgetés

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
csomagolópapír, szí
nes filctollak, színes 
ceruzák

Melléklet
6.a, 6.b és 6.c 
mellékletek: cikkek a 
víztakarékosságról

6. Spóroljunk a vízzel!
A diákok a témanap elején közösen alkottak gondolattérképet arról, mire használunk 
vizet (2. feladat). A 4-5 fős csoportok most ezt a plakátot veszik újra elő, és egészítik ki 
azokkal az ötleteikkel, melyekkel csökkenteni lehet a vízfogyasztást! 
Segítségül használjátok tapasztalataitokat, fantáziátokat és az internetet is! (mellék-
letek)

Lehetséges takarékoskodási megoldások:
pl. csapadékvíz gyűjtése – öntözéshez szükséges vízmennyiség csökkentése, víztaka-
rékos csapfejek használata, elzárni a csapot kézmosás, fogmosás közben, stb.

A csoportok bemutatják egymásnak az elkészült/kiegészített plakátokat.
Beszéljük meg közösen, melyik ötletet tudjuk/fogjuk otthon is kipróbálni!

Felhasznált és ajánlott források
• A helyes kézmosás lépései: https://semmelweis.hu/koronavirus/mit-tehetunk/

kezhigiene/
• Víz, a folyékony arany: https://www.zoldbolt.hu/magazin/viz-a-folyekony-arany
• Százezer forintot folyatunk el évente: https://www.zoldbolt.hu/magazin/szaze-

zer-forintot-folyatunk-el-evente
• Víztakarékossági tippek: http://www.viztakarekossag.hu/tippek
• Hogyan kell csökkenteni: https://www.hogyankell.hu/V%C3%ADzsz%C3%A1m-

l%C3%A1t_cs%C3%B6kkenteni
• Hogyan óvhatod bolygónk vízkészleteit: https://www.zoldbolt.hu/magazin/ho-

gyan-ovhatod-te-is-bolygonk-vizkeszleteit
• Mennyi vizet fogyaszt egy átlagos család egy nap?: https://szamoldki.hu/hu/hi-

rek/mennyi-vizet-fogyaszt-egy-atlagos-csalad-egy-nap
• Mennyi a napi vízfogyasztás? https://rendegykattintasra.hu/mennyi-napi-vizfo-

gyasztas/
• Vízóra készítése otthon: http://www.galbandi.hu/letoltesek/mp/3.pdf
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