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Ajánlás

A gyerekek ezernyi kis világával tanárként kapcsolatba kerülni nemcsak vég-
telenül felemelő, de arra is ösztönöz, hogy igazán jól végezzük a szakmán-
kat. Hiszen ezáltal leszünk számukra a „csupa nagybetűs” TANÁRNÉNIK és TA-
NÁRBÁCSIK. Egy csupa nagybetűs tanár pedig megérti a lurkókat, ösztönöz, 
kedvet csinált, felcsigáz, ámulatba ejt, felhívja a figyelmet és figyelmeztet; s 
közben maga is alkot, tanul és megújul. 

Az elkészült komplex természettudományi Foglalkozásgyűjtemény egy kiváló 
eszköz arra, hogy közelebb kerüljünk a „csupa nagybetűs” tanárhoz. Felada-
tokat, ötleteket, megvalósításbeli szemléletet nyújt ehhez. Szívesen ajánlom 
mindazon kollégáimnak, akik szerint a természetre való rácsodálkozás öröm. 
Azoknak, akik szerint megvizsgálni, megtapasztalni és megérteni éppoly lel-
kesítő, mint az, hogy a diákoknak is megmutassuk mindezt. Szívesen aján-
lom azoknak, akik szerint a tanulás az út a világ megértéséhez.   

Szőcs Levente Álmos
Szakmai lektor
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Előszó
AZ 5. ÉVFOLYAMRA KÉSZÜLT, EGÉSZ ÉVES KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNY 

FOGLALKOZÁSGYŰJTEMÉNYHEZ

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.

Időben először az „Érdekes kérdések” ötlettár készült el, amely egy négy részből – Kert, Otthon, Szántó-mező, 
Erdő – álló ötlettársorozat különböző kerettantervi témákhoz kapcsolódóan, többféle tanulási lehetőséget, 
gazdag tevékenységgyűjteményt kínál a természettudományt tanító kollégáknak, hogy a gyermeki érdeklődés-
re és kíváncsiságra építve (érdekes kérdések mentén), a gyerekekkel közösen ismerjék meg a teremtett világ 
sokszínűségét, érdekességét, szépségét és törékenységét; valamint az emberi szerepvállalás jelentőségét. 

A komplex szemléletű természettudományos nevelést támogató ötlettárak sorába illeszkedik ez az 5. évfo-
lyamra készült Foglalkozásgyűjtemény is, amely a 2020-as kerettantervi szabályozáshoz igazodva 36, egy-
másra épülő 2x45 perces, duplaórás foglalkozással lefedi a teljes tanévet. 

A Foglalkozásgyűjtemény az Érdekes kérdések pedagógus ötlettár anyagait is beépítve ugyanazt a felfedezésa-
lapú tanulási szemléletet képviseli. A pedagógus egész éves tervező tevékenységét tanmenetjavaslat is segíti. 

A foglalkozások többféle tanulásszervezési módot, gazdag kínálatot jelentenek az év minden foglalkozására. 
Mindegyik foglalkozás a gyermeki kíváncsiságra és érdeklődésre épül, így felfedeztető-tevékenykedtető, a 
diákot középpontba helyező tanulási helyzeteket teremt. A foglalkozások nem csupán óraterveket tartalmaz-
nak, hanem ötleteket adnak az otthoni feladatok kijelöléséhez és a számonkéréshez, valamint az év közbeni 
értékeléshez is; ezzel segítve a pedagógusok munkáját. 

A Foglalkozásgyűjtemény kiemelt hangsúlyt helyez a természettudományos megismerési módszerek értő elsa-
játítására és gyakorlására, valamint a természettudomány komplex, több tantárgyat integráló megközelítésére. 
A Foglalkozásgyűjtemény a közelitől a távoli felé haladva és az évszakokhoz igazodva vezeti a tanulót és a pe-
dagógust a minket körülvevő teremtett világ megismerésében. A tanév során az Érdekes kérdések pedagógus 
ötlettár tematikáját is alapul véve négy témakörben ismerik meg a diákok a hozzájuk közel álló világot: Kert, 
Őszből télbe fordulunk, Otthonkutatók és Réten-mezőn. A foglalkozások mindegyike hozzájárul a rendszergon-
dolkodás kialakulásához, a mindenkit érintő ökológiai problémák megértéséhez és megoldásához.

A Foglalkozásgyűjtemény ugyan egész évet lefedő, egymásra épülő tervekből áll, ám fontos, hogy a felhasználó 
pedagógusok ne tekintsék azt kész receptnek. Bátran alakítsák saját személyiségükhöz és körülményeikhez.
Bízunk abban, hogy egyre több helyen fogják a természettudomány komplex megközelítését választani a 
hagyományos taneszközök helyett, és ehhez jelen Foglalkozásgyűjteményt mint kiindulópontot használni.

Farkasné Nagy Krisztina

Az ajánlott linkek, mellékletek, kivetíthető és kinyomtatható segédanyagok 
a Reftantáron érhetők el a Komplex természettudomány aloldalán.

Reftantár



Segítség a Foglalkozásgyűjtemény használatához

A Foglalkozásgyűtjeményben használt ikonok:

Mellékletek elérhetők a Reftantár-on

Háttérinformáció a pedagógusok számára

Értékelési javaslat a pedagógus számára

Otthonra kiadható feladat, házi feladat ajánlás

Különálló feladatokat jelölése

Táblai vázlat elkészítésének segítése

Bibliai Ige felhasználása

Közös beszélgetés ikon – Frontális, közös osztálymunka, közös feldolgozás

Egy feladat elvégzésére ajánlott másik, pl. digitális megvalósítási lehetőség

Az egyes feladatok megvalósításához ajánlott, előzetesen mérlegelendő szempontok

Minden foglalkozás közös értékeléssel zárul, melyben a pedagógus és a gyerekek is részt vehetnek

10
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Vedd figyelembe!
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1. 
foglalkozás

Új kezdet
(TERMÉSZETTUDOMÁNY, MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM)

„Az Úr útjának kezdetén alkotott engem, művei előtt réges-régen.” 
Péld 8,22

A tanév első foglalkozásán a tanulócsoport megismerése mellett fontos feladat a kö-
vetelmények, a felszerelés, a tanulói szerződés tisztázása. Emellett már most fontos a 
ráhangolódás a komplex látásmódra.

1.1 Ráhangolódás  15 perc
1.2 Tanulási szerződés  15 perc
1.3. Te mit tennél a hátizsákba?  15 perc
1.4. Én kis kertem  45 perc
Összesen  90 perc

A tanulási szerződéseket célszerű kinyomtatni, így a tanórából nem vesznek el értékes 
percek.
Hasonló módon célszerű a névkártyákhoz szükséges kartonpapírokat is kiszabni az 
óra előtt.

FELADATOK LEÍRÁSA

1.1. Ráhangolódás 
Az órára, illetve a tantárgyra való ráhangolódás.
Új tanulócsoport esetén tanári bemutatkozás, diákok, tanulócsoport megismerése.

A természetből kölcsönzött alliteráló nevek
A gyerekek találjanak olyan állat- és/vagy növényneveket, amelyek a saját vezeték- és/
vagy utónevük kezdőbetűivel kezdődnek (alliterálnak). 
Válasszon mindenki ezek közül olyan növény- vagy állatneveket, amely számára a 
legkedvesebb!
Minden gyerek mutatkozzon be a többieknek az általa választott állat- vagy növény-
névvel!

Példa: Kovács Zoltán = Kecske Zeller 
           VAGY egyszerűbb változat: Kovács Zoltán = Kecske Zoltán
           Dombi Gréta = Dinnye Gepárd
           VAGY egyszerűbb változat: Dombi Gréta = Dinnye Gréta

Tantervi vonatkozás
Megfigyelés, kísérle-
tezés, tapasztalás: 
a tanuló felismeri és 
megfigyeli a környezet-
ben előforduló élő és 
élettelen anyagokat.

Kulcsszavak
életközösség, élőlény, 
élőhely

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek
leírás, összehason-
lítás

Fejlesztett készsé-
gek, attitűdök
anyanyelvi kommuniká-
ció, szociális kompe-
tencia.

Mit készítsek elő?
mellékletek, olló, 
ragasztó, íróeszközök, 
csomagolópapír, gyur-
maragasztó, színes 
filcek

Mit akarunk elérni?
Tanulócsoport megis-
merése.

Mit fogunk csinálni?
Közös játék.

Miről szól ez a tanegység?

Áttekintő vázlat

Előkészületek

15 
perc
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Mit akarunk elérni?
A közös munka 
eredményességéhez 
szükséges keretek 
megbeszélése.

Mit fogunk csinálni?
Tanulási szerződés 
közös megbeszélése, 
beragasztása és 
aláírása.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, 
tanulási szerződés 
nyomtatva

Mellékletek
1.2. Tanulási szerződés

Mit akarunk elérni?
Tanulócsoport megis-
merése.

Mit fogunk csinálni?
Közös játék.

Otthoni feladat:
A gyerekek rajzolják le a választott nevekkel készült névkártyájukat otthon!
A következő óra elején rövid memóriajáték során vissza lehet térni a választott nevek-
re, és be lehet mutatni a névkártyákat is.

1.2. Tanulási szerződés
A tanulási szerződés tartalmazza a legfontosabb alapelveket a közös tanítási-tanulási 
folyamatban, összefoglalja a közös tanulás céljait, meghatározza a tanórai és tanórán 
kívüli tevékenységek körét, valamint a követelményeket (pl. felszerelés, osztályozási 
rendszer stb.)
A tanulási szerződéseket (1.2. melléklet) a diákok a füzetük első oldalára ragaszthat-
ják be. Egyetértésük és elfogadásuk jegyében a tanulói szerződést a diák és a pedagó-
gus egyaránt aláírja (ezzel is egyenrangúsítva a tanulót mint a tanulásban részt vevő 
személyt). Ezt érdemes az órán helyben, két-három perc alatt megtenni.

1.3. Te mit tennél a hátizsákba? 
A tanulócsoporttal való ismerkedést szolgáló környezeti témájú játékkal zárul az első 
együtt töltött tanóra. 

Te mit tennél a hátizsákba? 
Mindenki gondolja át, mit tenne a közös hátizsákba, ha kirándulni mennénk?
A tanárt követően (aki a hátizsákot hozza) minden tanuló elmondja, ő mit vinne ma-
gával a kirándulásra, és miért.

Variáció 1.
Névtanulóként, illetve szókígyóként is játszható az alábbiak szerint:
A tanár azt mondja: – András vagyok, én hozom a hátizsákot. A második: – András hoz-
za a hátizsákot. Én Misi vagyok, teszek bele szendvicset. A harmadik: – András hozza a 
hátizsákot, Misi tesz bele szendvicset. Én Klári vagyok, teszek bele egy olyan könyvet, 
amiből meg lehet mondani a fák nevét. Stb. (távcső, terítő, konzervbontó, esőkabát stb.)

Variáció 2.
A feladatot színesíteni lehet azzal, ha az osztályterem közepére helyezünk olyan tár-
gyakat, melyeket célszerű magunkkal vinni egy kirándulásra. A játék menete a fentihez 
hasonló, de annyiban módosul, hogy a gyerekek a tárgyak közül választják ki, mit 
visznek magukkal.
Fontos, hogy minden gyereknek legyen választási lehetősége, így a csoport létszámá-
nál mindenképpen több tárgyat kell bevinni az órára!

15
perc

15
perc



1.4. Én kis kertem
A foglalkozás második részének célja, hogy a diákok megfogalmazzák, hogy milyen is 
egy kert.

Csoportalkotás
Csoportalkotás – alsó tagozatból ismert módszerrel.

A kert
Minden csoport húz egy kártyát, melyen egy-egy fajta „kert” neve szerepel.
(1.4.1. melléklet)
A csoport feladata, hogy mutassa be (szófelhő, gondolattérkép, rajzos forma), hogy 
milyen is az ő elképzelt kertjük.

Fontos, hogy a csoportok a megadott szempontok segítségével készítsék el munká-
jukat.

Szempontok az alkotáshoz:
• Milyen növények vannak a kertben?
• Milyenek ezek a növények a kertben? Kicsik? Nagyok?
• Milyen állatok vannak a kertben?
• Milyen egyéb elemek vannak a kertben?

Kerttípusok: szobai növények vagy kert a szobában 
 erkély
 kiskert
 nagykert
 nyaralótelek
 farm

A csoportok bemutatják a „kerteket”!
A kész munkák kikerülnek a táblára. 

Hasonlítsuk össze a kerteket! 
A csoportok keressenek olyan szempontokat (3 szempont), amelyek alapján összeha-
sonlítják a különféle kerteket!

A szempontokat, illetve a megfigyelt hasonlóságokat és különbségeket rögzítsék a 
füzetbe!

A csoportok beszámolnak az összehasonlításuk eredményeiről. 

13

Mit akarunk elérni?
A kert mint életközös-
ség megismerése; is-
meretek, benyomások 
összegzése a kertről.

Mit fogunk csinálni?
Kerttípusok megisme-
rése, összehasonlítá-
sa csoportmunkában;
a foglalkozás lezárása 
és értékelése.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
csomagolópapír, 
színes filcek, színes 
ceruzák, gyurmara-
gasztó

Mellékletek
1.4.1. Kerttípusok
1.4.2 WOWW-mód-
szer

45 
perc

5 
perc

20 
perc

15 
perc
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A kert mint életközösség
Az osztállyal közösen megfogalmazzuk: milyen is a kert? 
• életközösség
• élőlények, élőhelyek
• növény, állat, gomba, ember

Minden óra végén fontos a lezárás. A tanultak összegzésén és a házi feladat kijelölé-
sén kívül fordítsunk nagy figyelmet arra, hogy a gyerekeket, csoportokat megdicsér-
jük, biztassuk! Legyen lehetősége a diákoknak is értékelni az órát, az órai munkát.

Ajánlott módszer: WOWW! – módszer (1.4.2. melléklet)

Otthoni feladat
Nézz körül otthon/a kertben/az erkélyen, és rögzítsd rajzos vagy írásos formában, 
hogy milyen a TE kerted! 
A bemutatásnál vedd figyelembe a közösen megbeszélt szempontokat:
Pl. Milyen élőlények élnek benne együtt?  Miért lesz az otthoni kerted is életközösség? 
Melyik a kedvenc részed a kertben?

Felhasznált és ajánlott források
• https://www.gyeregyalog.hu/dox/jatszunk_javitva.pdf
• Insoo Kim Berg – Lee Shilts (2016): WOWW-megközelítés – Megoldásépítés az iskolá-

ban. SolutionSurfers Magyarország, Budapest.
• A jövő iskolája projekt: WOWW: https://www.youtube.com/watch?v=BF0f_Ef2zck
• Woww-módszer az iskolában: https://csaladhalo.hu/hatter/varazsero-az-osztalyban/

10 
perc

i

https://www.gyeregyalog.hu/dox/jatszunk_javitva.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BF0f_Ef2zck
https://csaladhalo.hu/hatter/varazsero-az-osztalyban/


2. 
foglalkozás

Híres kertek
(TERMÉSZETTUDOMÁNY, MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM, 
VIZUÁLIS KULTÚRA, REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN)

„Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és 
ott helyezte el az embert, akit formált.” 

1Móz 2,8

Az év második komplex természettudományos foglalkozásán a cél továbbra is a tan-
tárgyra való ráhangolódás, a tantárgy komplex gondolkodásmódjának megismerése 
és a közös munka módjainak gyakorlása.
Középpontban az első témakör főszereplője: maga a kert áll.
Különleges és híres kertekkel ismerkednek meg a gyerekek, mesét írnak, rajzolnak, 
képeket néznek, kertet terveznek bent a teremben. Kint pedig a valóságban is megis-
merkednek a kerttel.

2.1 Ráhangolódás  10 perc
2.2 Kertek a Bibliában  15 perc
2.3. Híres kertek  10 perc
2.4. Kerttervezők  35 perc
2.5. Irány a kert!  20 perc
Összesen  90 perc

Laptop, projektor és a ppt-k bekészítése. A Pál utcai fiúk kikölcsönzése az iskolai 
könyvtárból. Amennyiben az iskolakert helyett egy elérhető külső helyszínt látoga-
tunk meg a foglalkozás során, úgy célszerű ezt a helyszínt előre felkeresni és tájéko-
zódni a lehetőségekről.

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1. Ráhangolódás 
Az órára való ráhangolódás a házi feladat ellenőrzését is magába foglalja. 
A cél, hogy a diákok megértsék: a kert egy élőhely, egy életközösség, komplex rend-
szer, ahol minden mindennel összefügg.

Én kis kertem
A tanulók a házi feladatban a saját kertjüket mutatták be rajzos vagy írásos formában.
A tanulók párokban dolgozva bemutatják egymásnak a saját kertjüket.

A párok ezután összehasonlítást készítenek a kétféle kertről: a 2.1. melléklet táblázatát 
kitöltve hasonlóságokat és különbségeket gyűjtenek a kertek között.

15

Tantervi vonatkozás
A tanuló komplex 
rendszerként értelme-
zi az élő szervezeteket 
és az ezekből felépülő 
élőlénytársulásokat.

Kulcsszavak
életközösség, kert, 
élőlény

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek
leírás, megfigyelés, 
összehasonlítás

Fejlesztett készsé-
gek, attitűdök
Anyanyelvi kommuni-
káció és fogalmazás-
készség. 
Kreatív és kritikai 
gondolkodás.
Ismeretek konstrukci-
ója művészeti alkotá-
sok segítségével.

Mit készítsek elő?
Biblia, füzet, íróesz-
köz, laptop, projektor, 
PPT, csomagolópapír, 
színes filcek, gyurma-
ragasztó, tabletek, 
mérőszalag/ vonalzó

Mit akarunk elérni?
Témára való ráhan-
golódás. Anyanyelvi, 
szaktárgyi kommu-
nikáció gyakorlása. 
Összehasonlítás.

Mit fogunk csinálni?
Közös beszélgetés a 
kertekről. Különféle 
kertek összehasonlí-
tása.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz

Mellékletek
2.1. Kertek 
összehasonlítása

10 
perc

Miről szól ez a tanegység?

Áttekintő vázlat

Előkészületek
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Mit akarunk elérni?
Az ismeretek konst-
rukciója a művészeti 
alkotásokkal való 
társítással.

Mit fogunk csinálni?
Képes vetítés és 
közös beszélgetés a 
bibliai kertekről.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, lap-
top, projektor, Biblia

Mellékletek
2.2.  Festményeken a 
Bibliai kertek (PPT)

Saját kertem
Szempontok 

az összehasonlításhoz
Párom kertje

A kert nagysága

Növényfajták száma a kertben

Állatfajták száma a kertben

Egyéb tárgyak a kertben

Saját szempont:

2.2. Kertek a Bibliában
A Bibliában számos ponton találhatunk kerteket. Most ezekkel a kertekkel ismerked-
nek meg a diákok képes vetítés segítségével.

Tanári nyitókérdés:
Milyen bibliai kerteket ismertek? pl. édenkert, Gecsemáné-kert, szőlőskert,1 vetemé-
nyeskert, zöldségeskert, királyi függőkertek, stb.

A diákokkal közösen megtekintjük a prezentációt (2.2. melléklet), melyben a bibliai 
kertek/hegyek festményeken láthatóak. A prezentáció közben közösen beszélgessünk 
a bibliai helyszínekről!

Ajánlott szempontok a közös beszélgetéshez: 
• Milyen érzések jutnak eszedbe az adott kertről? Miért?
• Milyen tagjai vannak a kert életközösségének?
• Milyen jelzők jutnak eszedbe a kertről?
• Te hogyan képzeled el a kertet? Miben hasonlít és miben különbözik a festménytől?
• Hasonlítsuk össze az egyes festményeket, melyek ugyanazt a bibliai kertet ábrázol-

ják! Fogalmazzunk meg hasonlóságokat és különbségeket!

A feladat végén a diákoknak érdemes a füzetbe is lejegyzeni a megismert bibliai ker-
teket.

Bibliai kertek
Édenkert: átlagos kert ellentétpárja, tudás forrása, teremtés hetedik napján teremti 
az Úr. A birtokot négy ágra osztja a szétszakadó folyó. Az ember nevezi el az élőlénye-
ket. Az első megnevezett élőlények: füge, kígyó
Gecsemáné kertje: Jeruzsálemben, az Olajfák hegyének lábánál.
Itt virrasztott Jézus az utolsó vacsora után tanítványaival.
Olajfák hegye: Jeruzsálemben, domb, olajfák

1 1 Királyok 21,2: „Add nekem a te szőlődet, hogy legyen veteményeskertem.”

15 
perc

i



2.3. Híres kertek
A történelem során az ember már az ókortól igyekezett magát szép, vonzó környezet-
tel, főleg kertekkel körülvenni.

Körkérdés:
Jártatok már híres kertben? Milyen élmény volt? Mi tetszett benne?

A következő pár percben a gyerekeket röviden megismertetjük a világ leghíresebb 
kertjeivel, ezzel is előkészítve a csoportfeladatokat. (2.3. melléklet)

Íme néhány példa:
1. Szemirámisz Függőkertje

• II. Nabu-kudurri-uszur építtette i.e. 652-ben, Babilonban.
• Négyszög alakú, az ókori világ 7 csodájának egyike.
• száraz éghajlat miatt: vízemelő gépek, teraszos elhelyezkedés, vízesések
• mesterséges hegy létrehozása
• szórakozási helyszín
• A babiloni fogságban a zsidók is megtanulhatták a kertművelést.

2. Füvészkert
• Pál utcai fiúk – pálmaház – ajánlott tevékenység: részleteket felolvasni a könyvből. 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk III. fejezetéből:
 „Némán mentek egymás mellett, s negyed óra alatt kiértek a Füvészkerthez. A kőfal 

mögül ijesztően meredtek feléjük a nagy fák, melyek most kezdtek lombosodni. A 
szél zúgott a friss lomb között, sötét volt, és ahogy elterült előttük az óriási Füvész-
kert a maga titokzatos, zárt kapujával, rejtelmesen susogva, megdobbant a szívük.”

 „Most már észre se vették, ha tüske, csalán vagy éles kavics akadt a kezük alá. Siet-
tek, némán csúsztak egyre közelebb a titokzatos kis tó partjához. 

 Odaértek. Itt föl lehetett állni, mert a sűrű sás, nád meg a parti bokor olyan magas 
volt, hogy eltakarta kis alakjukat.”

 „Furcsa, érdekes hely volt ez a nagy üvegház. (…) Véges végig nagy levelű, kövér törzsű 
fák állottak nagy zöld dézsákban. Hosszú ládákban a páfrány és mimóza tenyészett. 
A középső rész nagy kupolája alatt pedig legyezőlevelű pálmák meredtek fölfelé, s 
délszaki növényekből valóságos kis erdő állott ott. Az erdő közepén aranyhalas me-
dence, a medence mellett pad. Aztán megint magnóliák, babérok, narancsfák, óriási 
páfrányok. Csupa erős, fojtó illatú növény, amely fűszeres szaggal tölti meg a levegőt.”

• Hazánk első botanikus kertje, 1847-től üzemel a fővárosi VIII. kerületben.
• különleges növények: több mint 150 éves páfrányfenyő, orchidea- és kaktuszgyűjtemény

3. Kastélykertek
• pl. Versailles és Schönbrunn, Gödöllő
• barokk kertek, melyek 1600–1750 között épültek
• szökőkutak, hidak, lépcsők, dinamikusak, zsúfoltak, szobrok, virágágyások
• a víznek nagy szerepe van a kertben

4. Japánkertek
• mérnöki precizitással építik meg őket
• a víznek nagy szerepe van – hidak, tavak, szigetek, természetesnek ható források
• cél: a „zen”, vagyis a nyugalom elérése

17

Mit akarunk elérni?
Az ismeretek konst-
rukciója képekkel/
irodalmi szöveggel való 
társítással.

Mit fogunk csinálni?
Tanári bemutató ppt, 
közös megbeszélés;
Felolvasás – Pál utcai 
fiúk – részlet

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, lap-
top, projektor, Pál utcai 
fiúk könyv

Mellékletek
2.3. Híres kertek 
(PPT)

10 
perc
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Mit akarunk elérni?
Kreatív gondolkodás/
írás fejlesztése és az 
online információszer-
zés, illetve forráskriti-
ka gyakorlása.

Mit fogunk csinálni?
Csoportmunka: külön-
böző kertek tervezése.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
csomagolópapír, 
színes filcek, színes 
ceruzák, gyurmara-
gasztó, tabletek

Mellékletek
2.4. Kerttervezők 
csoportfeladatok

Mt akarunk elérni?
Tapasztalati ismeret-
szerzés és megfigye-
lés a kertben.

Mit fogunk csinálni?
Az iskola kertjének 
megfigyelése meg-
adott szempont 
alapján.

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

2.4. Kerttervezők
Alakítsunk csoportokat, egy már bevált módszerrel (pl. KIP – Komplex Instrukciós 
Program)!

Csoportfeladat
Minden csoport kap egy feladatot. (2.4. melléklet)
Csomagolópapírra készítsétek el a feladatot, és mutassátok be!

Csoportfeladatok
1. Készítsetek képet/festményt a ti Édenkertetekről!
2. Írjatok mesét, melynek legfontosabb szereplője a KERT!
3. Írjatok ismeretterjesztő újságcikket a Füvészkertről, melyben népszerűsítitek ezt a 

budapesti látnivalót!
4. Tervezzetek 21. századi kastélykertet! Gondoljatok az élővilág védelmére is!
5. Készítsetek kerttervezési útmutatót egy japán kert tervezéséhez!
6. Készítsetek plakátot az Ázsia Múzeum legújabb kiállítására, melynek témája: Sze-

mirámisz függőkertje!

2.5. Irány a kert! 
A diákokkal – jó idő esetén – az iskola udvarát fedezzük fel mint kertet.
A csoport tanulói párokat alkotnak, majd még az osztályteremben célszerű füzetükbe 
lejegyezniük a feladatot és a megfigyelési szempontokat!

Ki lakik a kertben? 
A párok feladata, hogy gyűjtsék össze, hogy milyen élőlényeket találnak a kertben. 
Legalább 5 élőlényt keressenek! (javasolt időkeret: 5 perc)

Minden páros válasszon ki két élőlényt, amelyet részletesen is megfigyelnek! A megfi-
gyeléseket vezessék fel a füzetükbe is! (javasolt időkeret: 10 perc)

Megfigyelési szempontok: 
• Mekkora az élőlény? (milyen magas, széles, hosszú)
• Milyen színek jellemzik?
• Hol él a kerten belül?
• Mit csinál a megfigyelés alatt?
• Milyen kategóriába sorolható az élőlény? (pl. növény, állat)
• Egyedül él a kertben vagy csoportosan fordul elő?
• Milyen különleges jellemzői vannak az adott élőlénynek?

Ha valamilyen élőlénynek nem ismerik a nevét, akkor rajzolják le a füzetükbe, vagy 
minél pontosabban írják körül! 

35 
perc

20 
perc



Az iskolakert, illetve a foglalkozás során meglátogatott kert méretétől és biológiai 
diverzitásától függően változhat az, hogy mennyi időt tudnak érdemben eltölteni a 
feladattal a gyerekek. 
Éppen ezért javasoljuk ennek az időkeretnek a rugalmas kezelését. (Amennyiben van 
rá lehetőség, hosszabbítsuk meg azt!) A tapasztalati ismeretszerzés kiemelt fontossá-
gú a természettudományok tanításában, így ha van erre lehetőség, akkor adjunk időt 
a gyerekeknek a felfedezésre!

A foglalkozás lezárása és értékelése
Az iskola kertjéből/udvaráról felérve közös beszélgetés keretében gyűjtsük össze, mi 
mindent láttunk az iskola kertjében!

Variáció
Készíthetünk közös szófelhőt is a táblára/csomagolópapírra. 

Az órát közös értékeléssel zárjuk!

Otthoni feladat
Válassz ki a kertedben három élőlényt! Készíts róluk 5 mondatból álló leírást 

a füzetedbe, amely alapján a társaid biztosan felismernék az adott élőlényt!

A következő foglalkozásra hozz magaddal mérőszalagot!

Felhasznált és ajánlott források
• Vörös Imre: A kert motívum típusai a felvilágosodás korában. http://epa.oszk.hu/02500/ 

02518/00233/pdf/EPA02518_irodalomtortenet_1983_01_001-026.pdf
• Géczi János A tudás forrása: A kert
• Bibliai kertek: https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresz-

tyen-bibliai-lexikon-C97B2/k-C9FFD/kert-CA097/
• Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
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Vedd figyelembe!

http://www.magyarpedagogia.hu/document/Geczi_MP993.pdf
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/k-C9FFD/kert-CA097/
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/k-C9FFD/kert-CA097/


3. 
foglalkozás

Látogatás 
a növények 

országában
(TERMÉSZETTUDOMÁNY, MATEMATIKA, ÉNEK-ZENE, 

BIOLÓGIA, KÉMIA, FIZIKA)

„Mondának végre a fák mindnyájan a galagonyabokornak: 
Jer el te, uralkodjál mi rajtunk.” 

Bír 9,14

Ezen a foglalkozáson a diákok megismerkednek a növények testfelépítésével, szerve-
ivel, illetve azok működésével. Külön figyelmet kap a növények csoportosítása (lágy-
szárúak és fásszárúak).

3.1 A növények országában  20 perc
3.2. Növényi szervek  25 perc
3.3 Öleljük meg a fákat!  30 perc
3.4. Virágot virágról  15 perc
Összesen  90 perc

A tanulók előzetes feladata, hogy mérőszalagot hozzanak az órára.

Tantervi vonatkozás
A növények testfel-
építése: a növények 
életfeltételeinek 
igazolása.
Ismert növények 
összehasonlítása 
és csoportosítása 
megadott szempontok 
alapján.
Növényi részek (gyökér, 
szár, levél, virágzat, 
termés) és funkcióik 
megnevezése.
Lágyszárúak és 
fásszárúak testfel-
építése.

Kulcsszavak
növényi szervek, 
gyökérzet, fás szárú 
és lágy szárú növény, 
szár, levél, virágzat, 
porzó, termő, szirom-
levél, csészelevél, 
gyökérzet, mag, ter-
més, kocsány, törzs, 
beporzás, fotoszinté-
zis, életfeltételek

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek
mérés, rendszerezés

Fejlesztett készsé-
gek, attitűdök
szaknyelvi kommuniká-
ció, ismeretek bővíté-
se, fogalombővítés;
elemző gondolkodás 
fejlesztése;
csoportosítás és 
rendezés

Mit készítsek elő?
füzet, íróeszköz, lap-
top, projektor, hangfal,
mérőszalag, színes 
táblakréta, olló, ra-
gasztó

Miről szól ez a tanegység?

Áttekintő vázlat

Előkészületek
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FELADATOK LEÍRÁSA

3.1. A növények országában 
Az előző foglalkozás fonalát folytatva a kertekben lévő növényekkel ismerkedünk meg.

Milyen növényeket ismerünk? 
Gyűjtsük össze, milyen konkrét növényeket ismernek a diákok (célszerű és kordában 
tartja a feladatra szánt időkeretet, ha minden tanuló egy növényt mond)!
A gyűjtött elemeket szófelhőbe írjuk fel a táblára!

Variáció
A Google Jamboard felülete szintén alkalmas digitális szófelhő készítésére.

Növényország lakói
A tanulók párokat alkotnak.
A párok feladata, hogy a közösen összegyűjtött növényeket saját szempontjuk alapján 
csoportosítsák.
A tanulók a füzetükbe rögzítik a csoportosítás szempontját, majd a keletkező csopor-
tokat, példákkal együtt.

Nem biztos, hogy minden tanuló ismer minden, a táblára felkerülő növényt. Így célszerű 
lehet a pároknak egy-egy tabletet adni, amin kikereshetik a nem ismert növényeket.

Közös beszélgetés
Beszéljük meg közösen, milyen csoportosítási szempontokat alkalmaztak a párok! 
Fontos annak kiemelése, hogy a növényeket különféle célokból csoportosíthatjuk, így 
más szempontot vesz figyelemebe a növények csoportosításakor egy botanikus, egy 
kertész vagy éppen egy mezőgazdasági szakember.
• Mi okozott nehézséget a növények csoportosításában?
• Volt-e olyan növény, amit nem tudtak besorolni, vagy több helyre is illett a csopor-

tosításkor?

Lágyszárúak és fásszárúak
A növények csoportosításának egyik legkézenfekvőbb, ám korántsem mindig egyértel-
mű módja, ha száruk felépítése alapján osztályozzuk őket. Az így keletkező két csoport 
a lágyszárúak és a fásszárúak csoportja.
Az osztály most ebbe a két csoportba sorolja be közösen a táblán összegyűjtött növé-
nyeket. A besorolást 3-3 példával a füzetükbe is írják le!

Mit akarunk elérni?
Növények csoportosí-
tásának megismerése; 
lágy szárú és fás 
szárú növények felépí-
tésének megismerése; 
a növények életfelté-
teleinek megismerése.

Mit fogunk csinálni?
Növények csoportosí-
tása páros munkában.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, 
színes táblakréta, 
(tablet)

Mellékletek
3.1. Jamboard rajz-
tábla használata
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20 
perc

Vedd figyelembe!
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Közös beszélgetés
• Milyen jellemzői vannak a fás szárú, illetve a lágy szárú növényeknek?
• Hasonlítsuk össze a fás szár és a lágy szár felépítését!
• Milyen előnyei/hátrányai lehetnek a szár fajtájának?
• Hogyan alakulnak ki az évgyűrűk?

Lágy szárú növények
A lágyszárú növények közös jellemzője, hogy száruk lágy, puha, rugalmas, de könnyen 
elszakadhat. A szár legtöbbször zöld színű.
A lágyszárú növények másik általános jellemzője, hogy föld fölötti részek viszonylag 
hamar elpusztulnak (egyéves növények). Föld alatti gyökerük azonban sok esetben 
nem pusztul el, hanem tavasszal föld alatti száruk növekedésnek indul, és új hajtások 
nőnek ki belőle, ezek az ún. kétéves és évelő növények.

Fás szárú növények
A fás szárú növények közös jellemzője, hogy évelők és kemény kéreggel borított szá-
ruk van – többek között ez védi meg őket a kemény fagyoktól. A kemény kéreg megóv-
ja a fás szárú élőlényt a fizikai behatásoktól is.
Emellett a kéreg az emberiség számára értékes vegyi anyagokat is tartalmazhat, me-
lyeket pl. gyógyszerként, fűszerként hasznosítanak:
• a gyógyszerészetben a tapaszok, kenőcsök alkotórészei
• az akác, a fűz, a kőris, a szil és a tölgy kérgének felhasználásával készített főzetek 

számos betegség ellen hatásosak
• fűszerként: fahéjfa = „fa héja”
• kámforfa: kámfor
• kínafa: kinin kivonat – malária elleni gyógyszer

A mérsékelt övezetben élő fák törzsében az osztódás folyamata az év során válto-
zó sebességgel megy végbe, melynek eredményeként jellegzetes növekedési gyűrűk, 
köznapi néven évgyűrűk jönnek létre. Az évgyűrűk megszámolásával kiszámíthatjuk a 
fák korát. 
A fás szárú növények nem egyforma gyorsasággal növekednek, melyről szintén nö-
vekedési gyűrűik tájékoztatnak minket. A lassabb növekedés eredményeként az év-
gyűrűk sűrűn következnek egymás után, míg a gyors növekedésű fajok jellemzője, az 
évgyűrűk közötti nagyobb távolság.
A fás szárú növényeken belül megkülönböztetünk fákat, cserjéket (hétköznapi néven 
ezeket nevezzük bokornak), illetve pálmafákat.

i

i



3.2. Növényi szervek

Közös beszélgetés
A foglalkozás ezen részében részletesen beszélgetünk a gyerekekkel a növények egyes 
szerveiről. Megismerjük azok funkcióját és működését.

A tanulóknak osszuk ki a 3.2. mellékletet!
Az ábrán egy őszi virágos növény szerveit, kinagyítva pedig a virágját látjuk. 

Egészítsük ki az ábrát úgy, hogy közben beszéljük meg a diákokkal az egyes növényi 
szervek neveit és funkcióit!

A növény szervei
Gyökér, szár, levél – ezek az ún. létfenntartó szervek
virág, termés – ezek az ún. fajfenntartó szervek

A gyökér
• rögzíti a növényt 
• vízben oldott tápanyagok felvétele
• módosult gyökér, pl. léggyökér, raktározó gyökér 
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Mit akarunk elérni?
Növények szerveinek 
és azok funkcióinak 
megismerése

Mit fogunk csinálni?
Közös ábrakiegészítés.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, olló, 
ragasztó

Mellékletek
3.2. A virágos növé-
nyek szervei

25 
perc

i



Érdekesség 
Gyökérrekordok
A fák a legmagasabb ma élő élőlények. Lehetnek mély gyökereik, 
de általában oldalirányban nőnek.
Egy 50 m magas fa gyökere csak kb. 2,5 m mély, de oldalirányban 
akár futballpálya méretű területet hálózhat be.

Miért eltérőek a növények gyökerei?
Az eltérő talajszerkezet, víz- és tápanyagellátáshoz igazodva a különféle talajokon el-
térő gyökérzet alakult ki (pl. homokos talajon mélyebbre nyúlnak a növény gyökerei).
A talajban lévő vízmennyiség befolyásolja a gyökérszerkezetet: száraz homokdűnéken 
élő fenyők gyökerei akár 7 m mélyre is lenyúlhatnak.
A fa fajtája is meghatározó: pl. tányérgyökérzet (gyakrabban dönti ki a szél) vagy 
karógyökérzet (tölgyfára jellemző).

A szár funkciói és jellemzői
• szállítócső (tápanyagot és vizet szállít a növények részei között)
• stabilitást ad a növénynek
• tartja a levelet, virágot, termést, magot
• fás szár: kéreg – a fa védőrétege, alatta „él” a növény
• különféle vastagságú lehet
• meghatározza a növény alakját és fejlődését is
• módosulata lehet pl. a tövis, hagymagumó

Érdekesség
Magyarország legvastagabb fája egy fekete nyárfa a Gemenci-erdőben, 
törzse 12 m átmérőjű. 
A világ legvastagabb fája egy mexikói mocsári ciprus, törzse 14 m átmérőjű.

A levél feladatai és jellemzői
• tápanyagot állít elő (cukor, fehérje, olaj)
• fotoszintézis (oxigént termel)
• párologtat (védi a növényt a melegtől)
• különböző formájú, méretű, szélű lehet
• többféle levéltípus létezik (pl. sziklevél, lomblevél, fellevél, allevél)
• módosulatai: pl. tüske, levélkacs

Levéltípusok
• Sziklevél: A növény egyedfejlődése során kialakuló legelső levél.
• Lomblevél: a lomblevelek elsődleges feladata a fotoszintézis, a gázcsere és a páro-

logtatás. A lomblevelek általában 3 részből állnak: levéllemezből, levélnyélből és a 
levélalapból. 

• Fellevél: a virággal vagy virágzattal együtt megjelenő, általában közvetlenül a virágok 
alatt eredő módosult, változatos megjelenésű levelek. A fellevelek elsődleges fela-
data nem a fotoszintézis, hanem a fejlődő virágok védelme és a megporzás segítése 
(pl. feltűnő színekkel).

• Allevél: a hajtástengelyen, a lomblevelek zónája alatt elhelyezkedő módosult leve-
lek. Főleg raktározó vagy védő funkciót látnak el.
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Érdekesség
A dél-amerikai óriás tündérrózsa levele 2-3 méter átmérőjű, és olyan szilárd, hogy 
elbír egy gyermeket is!

A virág jellemzői
• fajonként eltérő 
• feladata: szaporodás-beporzás (pl. méhek, szél, denevérek, víz, madarak)
• fajfenntartó szerv (módosult levelekből álló hajtás)
• részei: kocsány, takarólevelek: lepellevelek, vagy elkülönülten: csésze- és sziromle-

velek; ivarlevelek (porzó és termő)
• termés: zárvatermőkre jellemző szaporító szerv. Feladata, hogy megvédje a benne 

fejlődő mago(ka)t.

Érdekesség
A Bolíviában őshonos havasi bromélia a világ legnagyobb virágával büszkélkedhet: 
akár 10 méteres is lehet. A virágzás után a növény elpusztul.

3.3. Öleljük meg a fákat! 
A gyerekekkel az iskola udvarán lévő fás szárú növényekkel ismerkedünk meg.
A gyerekek dolgozhatnak párban vagy kisebb csoportokban is.
Az udvarra vigyenek magukkal füzetet, tollat, mérőszalagot!
A feladatokat célszerű még az udvari munka előtt, a tanteremben megbeszélni a gye-
rekekkel, és leírni azokat a füzetbe.

Ajánlott tevékenységek
• Számoljuk meg, hány fa található az iskola udvarán!
• Ha tudjuk, írjuk le, melyik milyen fafaj!
• Mérjük meg a fák törzsének vastagságát! (két tetszőlegesen kiválasztott fa)
• Melyik fa volt a vastagabb törzsű? (ha nem tudjuk a nevét, irjuk körül)
• Keressünk cserjéket, bokrokat az udvaron! Rajzoljuk le őket a füzetbe! Ha tudjuk, a 

nevüket is írjuk oda!

Az osztályterembe visszaérve összegezzük és közösen beszéljük meg a tapasztalatokat!
Gyűjtsük össze és írjuk le a füzetbe, milyen fásszárú növények vannak az iskolaudvaron!

Érdemes lehet a foglalkozás előtt körülnézni az iskolaudvaron és azonosítani az ott 
található fás szárú növényeket.
A fás szárú növények beazonosításához a diákok használhatnak növényhatározót is. 
Ebben az esetben érdemes pár percet már a feladat előtt a határozókönyv használa-
tának ismertetésére szánni.
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Mit akarunk elérni?
Fás szárú növények 
megfigyelése.

Mit fogunk csinálni?
Az iskolaudvar fáinak 
megismerése és meg-
mérése.

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

30 
perc

Vedd figyelembe!
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Mit akarunk elérni?
A virág felépítésének 
és funkciójának megis-
merése; ismerkedés az 
ősszel nyíló virágokkal.

Mit fogunk csinálni?
Közös ábrakiegészí-
tés; virágtotó; közös 
zenehallgatás.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, lap-
top, projektor, hangfal

Mellékletek
3.4. Virágtotó
3.4.1. Őszi virágos 
dalok
3.4.2. A galagonya
3.4.3. Az árvácska 
imája

Variáció
Amennyiben az időkeret engedi, a fák megmért törzsvastagságából az alábbi módszer 
segítségével kiszámítható, mennyi idős a fa.
Mérjük meg a fa törzsének kerületét kb. 1,5 méterre a földtől! Ha az így kapott értéket 
elosztjuk 2,5-tel, akkor megkapjuk a fa életkorát.

3.4. Virágot virágról 
A növények talán legszebb, legvonzóbb részével, a virággal ismerkedünk meg részle-
tesen a foglalkozás záró részében.

Hogyan épül fel a virág? 
Ismételjük át szóban a tanulókkal, hogy milyen szervei/részei vannak a növényeknek!

A már kiosztott és beragasztott 3.2. melléklet ábráján a gyerekek tanári iránytással 
nevezzék meg a virág részit, és rajzolják be a hiányzó elemeket: porzó és termő.
Az ábrát célszerű lehet a feladat megoldása közben kivetíteni.

Virágtotó
A gyerekek főleg a tavaszi virágos növényeket ismerik.
De ősszel is sokféle virággal találkozhatunk! A Virágtotó során a kivetített virágok 
(3.4. melléklet) nevét kell kitalálni és leírni a füzetbe.
Ki ismer fel több őszi virágot?

Virágdal
Sok dal szól virágokról. Ezek közül is főleg a tavasziakat ismerjük, pl. Tavaszi szél vizet 
áraszt.
Most hallgassunk meg őszi virágdalokat (3.4.1. melléklet) és Weöres Sándor A galago-
nya című versét! (3.4.2. melléklet)

A foglalkozást az otthoni feladat kijelölésével és Az árvácska imájával (3.4.3. melléklet) 
zárjuk.

Otthoni feladat
Figyeljétek meg az otthoni/kerti növényeket, és gondoljátok végig: vajon mi kell ah-
hoz, hogy életben maradjanak, élni tudjanak? Gyűjtsétek össze ötleteiteket a füzetbe 
felsorolás formájában!

15 
perc



Felhasznált és ajánlott források
• Jamboard felülete: https://www.teachthought.com/technology/what-is-goog-

le-jamboard/
• Fás szárú növények: http://picurbilbo.uw.hu/tetelek/biologia/szar_fajtai_modosu-

lasai.htm
• Lágy szárú növények: https://kezdokertesz.hu/lagyszaru-novenyek-jellemzoi/
• Gyökértípusok: https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/ta-

mop425/2011_0001_519_42644_I/ch03s04.html
• Károssy Ágnes: Növények külső és belső felépítése. NSZFI. Kertészeti alapismeretek 

követleménymodulhoz: https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumen-
tumok/Bemeneti_kompetenciak_meresi_ertekelesi_eszkozrendszerenek_kialakita-
sa/20_2220_tartalomelem_010_munkaanyag_091231.pdf

• Hazánk legvasatagabb törzsű fája: https://www.erdekesvilag.hu/magyarorszag-leg-
vastagabb-faja/

• Növényóriások: https://xforest.hu/legnagyobb-fa/
• Óriás tündérrózsa: https://www.erdekesvilag.hu/igazi-kulonlegesseg-amazona-

si-orias-tunderrozsa-viragzik-nyiregyhazan/
• Amazonasi óriás tündérrózsa: https://tomtit.blog.hu/2008/07/18/amazonasi_tund-

errozsa
• A fakéreg hasznosítási lehetőségei: http://real.mtak.hu/104631/1/2019-008.pdf
• A növények szervei: http://www.nyf.hu/agrtud/sites/www.nyf.hu.agrtud/files/se-

gedletek/HAJTAS,%20GYOKER%20MORFOLOGIA.pdf
• Allevél és fellevél: http://www.plantarium.hu/2013/03/23/a-fellevelek/
• Lomblevél: https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/novenytan-novenytan/

ch11s05.html
• A fák életkora: https://farkaskolykok.com/wp-content/uploads/2016/04/HK-1603-

01_termkutato-oldalpar_15.pdf
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https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Bemeneti_kompetenciak_meresi_ertekelesi_eszkozrendszerenek_kialakitasa/20_2220_tartalomelem_010_munkaanyag_091231.pdf
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Bemeneti_kompetenciak_meresi_ertekelesi_eszkozrendszerenek_kialakitasa/20_2220_tartalomelem_010_munkaanyag_091231.pdf
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Bemeneti_kompetenciak_meresi_ertekelesi_eszkozrendszerenek_kialakitasa/20_2220_tartalomelem_010_munkaanyag_091231.pdf
https://www.erdekesvilag.hu/magyarorszag-legvastagabb-faja/
https://www.erdekesvilag.hu/magyarorszag-legvastagabb-faja/
https://xforest.hu/legnagyobb-fa/
https://www.erdekesvilag.hu/igazi-kulonlegesseg-amazonasi-orias-tunderrozsa-viragzik-nyiregyhazan/
https://www.erdekesvilag.hu/igazi-kulonlegesseg-amazonasi-orias-tunderrozsa-viragzik-nyiregyhazan/
https://tomtit.blog.hu/2008/07/18/amazonasi_tunderrozsa
https://tomtit.blog.hu/2008/07/18/amazonasi_tunderrozsa
http://real.mtak.hu/104631/1/2019-008.pdf
http://www.nyf.hu/agrtud/sites/www.nyf.hu.agrtud/files/segedletek/HAJTAS, GYOKER MORFOLOGIA.pdf
http://www.nyf.hu/agrtud/sites/www.nyf.hu.agrtud/files/segedletek/HAJTAS, GYOKER MORFOLOGIA.pdf
http://www.plantarium.hu/2013/03/23/a-fellevelek/
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/novenytan-novenytan/ch11s05.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/novenytan-novenytan/ch11s05.html
https://farkaskolykok.com/wp-content/uploads/2016/04/HK-1603-01_termkutato-oldalpar_15.pdf
https://farkaskolykok.com/wp-content/uploads/2016/04/HK-1603-01_termkutato-oldalpar_15.pdf


4. 
foglalkozás

Magyarország, 
gyümölcsország
(TERMÉSZETTUDOMÁNY, MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM, 

ÉNEK-ZENE, BIOLÓGIA, VIZUÁLIS KULTÚRA)

„Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket.” 
Mt 3,8

Ezen a foglalkozáson a gyerekek megismerik hazánk legjellemzőbb, ősszel érő gyü-
mölcsfajtáit, így az almát, szilvát, őszibarackot és a szőlőt. Megfigyelik és összehason-
lítják a hazai őszi gyümölcsöket.

4.1. Szorgos beporzók  25 perc
4.2 Magyarország, gyümölcsország  45 perc
4.3. Gyümölcssaláta  20 perc
Összesen  90 perc

A gyümölcsök beszerzése és előkészítése az órára. Tálcák, kés, szalvéta, papírtörlő 
előkészítése.
Mellékletek kinyomtatása (Gyümölcsfák színesben).

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1. Szorgos beporzók

A beporzás
A megporzás az a folyamat, amikor a virágpor rákerül a bibére, a termő legtetejére. A 
virágpor hatására a termőben elkezd kifejlődni a magkezdemény, amelyből új növény 
fejlődik. A termés kifejlődésével párhuzamosan a bibe és a porzók elszáradnak.
A beporzás létfontosságú természeti folyamat, amelyben a rovarok játsszák a fősze-
repet, de a szél, illetve bizonyos denevér-, illetve madárfajok is részt vesznek benne.
A rovarok közül is elsősorban a méhek, poszméhek és a zengőlegyek, valamint a pil-
langók és a lepkék, egyes bogarak és más repülő rovarok a legfontosabbak. Magyaror-
szágon több mint 700 vadméhfaj is él, nekik is nagy szerepük van a beporzásban. Tíz 
beporzó fajból egy a kihalás szélére került.

Tantervi vonatkozás
A növények testfelépí-
tése: növényi részek 
és funkciók megne-
vezése. A növények 
életjelenségeinek 
felismerése.

Kulcsszavak
gyümölcs, gyümölcs-
hús, csonthéjas 
gyümölcs, beporzás, 
beporzó állatok, 
házi méh

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek
megfigyelés, mérés, 
összehasonlítás, rend-
szerezés

Fejlesztett készsé-
gek, attitűdök
Anyanyelvi kommuni-
káció, megfigyelő- és 
leíróképesség, 
kreatív alkotás, gya-
korlati tapasztalás.

Mit készítsek elő?
füzet, íróeszköz, szí-
nes ceruza, 
laptop, projektor, 
hangfal, mellékletek, 
vonalzó, ragasztó, 
gyümölcsök, tálcák, 
papírtörlő, éles kés, 
szalvéta

Mit akarunk elérni?
A beporzás fogalmá-
nak és folyamatának 
megismerése.

Mit fogunk csinálni?
Megismerkedünk a 
beporzó állatokkal.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, lap-
top, projektor, hangfal, 
melléklet nyomtatva

Miről szól ez a tanegység?

Áttekintő vázlat

Előkészületek
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25 
perc
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Beporzó állatok
A tanulók párokban dolgoznak.
Minden pár kap egy-egy példányt a 4.1.1. mellékletből, ahol a beporzó állatokról és 
beporzásra váró növényekről olvashatnak egy rövid összefoglaló szöveget.
Feladatuk, hogy kikeressék és aláhúzzák a beporzó állatok s a beporzásra váró növé-
nyek nevét.
Beporzók a szövegben: poszméh, denevér, szúnyog, nappali lepke, hangya, katicabo-
gár, darázs, zengőlégy.

Kérdések a közös feldolgozáshoz:
• Melyik beporzó állatot ismeritek?
• Mit tudtok róluk?
• Gyűjtsétek össze a közös jellemzőiket! (Ezt érdemes lehet a füzetbe is rögzíteni.)
• Miben hasonlítanak, miben különböznek? 

A 4.1.2 mellékletben található kisfilmben egy beporzót láthatunk munka közben. Fi-
gyeljük őt meg!

Közös beszélgetés a beporzásról
• Mik juttatják el a virágport a bibére, és hajtják végre ezt a feladatot? 
• Ki látott már méhet munka közben?
• Milyen érzéseik vannak a gyerekeknek a méhekkel kapcsolatban?
• Hogyan mozognak a méhek?
• Hogyan tudják elvinni a virágport?
• Most, hogy tudják, milyen fontos szerepük van a gyümölcstermesztésben, változott 

az érzésük a méhekkel kapcsolatban?
• Ki szereti a mézet?
• Milyen mézet kóstoltatok már? Milyen íze volt?

4.2. Magyarország,  
gyümölcsország
A foglalkozás ezen részében a gyerekek megismerik hazánk legfőbb gyümölcseit, a 
gyümölcsfák jellemzőit és azt is, hogy az ország melyik részén találhatjuk a fő termő-
területeket.

Milyen gyümölcsöket termesztenek hazánkban? 
Ahhoz, hogy összegyűjtsük, milyen gyümölcsöket termesztenek hazánkban, segítenek 
a népdalok, a népmesék és a mesék.
Hallgassuk meg/énekeljük el közösen az ismert népdalokat (pl. Hull a szilva a fáról…; 
Érik a szőlő…; Körtéfa, körtéfa…) és olvassunk mesét (Fésűs Éva: Gyümölcsmese – 4.2.1. 
melléklet vagy Sebők Éva: Az alma meg a kerti manó – 4.2.3. melléklet), népmesét 
(4.2.5. melléklet) vagy verset a gyerekeknek, esetleg nézzük meg a Szóló szőlő, mo-
solygó alma, csengő barack című népmesét! (4.2.4. melléklet)
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Mellékletek
4.1.1. Beporzó állatok
4.1.2. Méh munka 
közben (kisfilm)

Mit akarunk elérni?
A gyerekek ismerjék 
meg hazánk legfonto-
sabb gyümölcseit.

Mit fogunk csinálni?
Mesét hallgatunk, 
rajzolunk, éneklünk.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, 
színes ceruza, (laptop, 
projektor, hangfal)

Mellékletek
4.2.1. Gyümölcsmese
4.2.2. Gyümölcsérlelő 
ősz
4.2.3. Az alma meg 
a kerti manó
4.2.4. Népmese 
4.2.5. Szóló szőlő…
4.2.6. Gyümölcsmeg-
figyelés

45 
perc
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Mesehallgatás után a gyerekek készítsenek illusztrációt füzetükbe a meséről!

Gyümölcsérlelő ősz
A gyerekek most testközelből is megismerkednek az őszi gyümölcsökkel.
Az órára minél többféle őszi gyümölcsöt vigyünk be (elég egy-egy szem)
A gyerekek egy már ismert módszerrel csoportokat alkotnak, majd a kinyomtatott 
melléklet (4.2.6. melléklet), valamint a behozott gyümölcsök segítségével megfigyelik 
az egyes gyümölcsöket és kitöltik a megfigyelési táblázatot.

Szempont Alma Őszibarack Szilva

törzse (szín)

lombkorona

levél

virág (színe)

termés neve, 
típusa

termés mérete

mag mérete

4.2.6. Gyümölcsmegfigyelés

A gyümölcsök megfigyelésére minden csoportnak 5 perce van, majd a gyümölcsök 
csoportforgóban körbejárnak a teremben, míg minden csoporthoz el nem ért az ösz-
szes bevitt hazai gyümölcs.
Miután minden csoport megismert minden – az órára bevitt – gyümölcsöt, közösen 
összegezzük a tapasztalatokat.

Gyümölcsfák
Almafa
egész évben terem (Szabolcs-Szatmár)
gyökér: főgyökérzet
törzse: terebélyes lombkorona
virága: fehér és rózsaszín, rovarmegporzású
termés: viaszos héj, lédús gyümölcshús, belül hártyás falú rekeszekben a magok.
hazai fajták: egri piros alma, nyári fontos alma, téli arany alma, húsvéti rozmaring

Őszibarackfa
gyökér: főgyökérzet
törzse: szürke, sima felületű
lombkoronája: szétterülő
levél: főeres, hosszúkás, lándzsás alakú
virága: rózsaszín, rovarmegporzású
termés: viaszos héj, gyümölcshús (cukros, lédús, vitaminokban gazdag), csonthéjas
hazai fajták: aranycsillag őszibarack, ceglédi óriás kajszibarack, pannónia kajszibarack
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Szilvafa
gyökér: főgyökérzet
törzse: szürke, sima felületű
lombkoronája: felfelé nő
levél: főeres
virága: fehér, rovarmegporzású
termés: viaszos héj, gyümölcshús, csonthéjas
hazai fajták: besztercei szilva, veres szilva, penyigei szilva

4.3. Gyümölcssaláta

Kóstoljunk!
Kóstoljuk meg a gyümölcsöket! A gyümölcskóstoláshoz megfelelő hangulatot teremt-
het az Apacuka Zenekar Gyümölcssaláta című dala. (4.3. melléklet)

Variáció
Lehet az előre megmosott, megpucolt gyümölcsöket kóstolni, de akár a gyerekekkel 
együtt (vagy csoportban) is elkészíthetjük a gyümölcssalátát.

Beszélgessünk a kóstolásról!
Melyik gyümölcs ízlett a legjobban? Milyen gyümölcsöket szoktál otthon/iskolában 
stb. enni? Kóstoltál-e most olyan gyümölcsöt, amit máskor nem?

Otthoni feladat
Készítsetek otthon gyümölcssalátát! Írjátok le, milyen gyümölcsöket tettetek bele! Le 
is rajzolhatjátok vagy fényképezhetitek!

Felhasznált és ajánlott források
• Kovács-Hostyánszki Anikó (szerk., 2018): Beporzók a kertünkben. MTA Ökológiai 

Kutatóközpont, Budapest. https://ecolres.hu/sites/default/files/Beporzok_a_ker-
tunkben_online_verzio.pdf

• Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack népmese: https://www.youtube.com/
watch?v=KSQg5JLNdy0

• Gyümölcsérlelő ősz: https://meseles.hu/vers/juhasz-magda-gyumolcserlelo-osz/
• Az alma meg a kerti manó: http://mesemorzsa.blogspot.com/2012_08_22_archive.html
• Almafajták: Régi alma fajták Történelmi almák | Tuja.hu
• Szilvafajták: https://kertlap.hu/regi-magyar-szilvafajtak/
• Őszibarackfajták: http://mkszn.hu/termekek/oszibarack
• Kajszibarackfajták: https://kerteszetszolnok.eu/termekeink/gyumolcsfa-csemetek/

kajszibarack/

Hivatkozások az Érdekes kérdések egész évre tanári ötlettárból
• A foglalkozás 4.1. pontja az Érdekes kérdések... felhasználásával készült: 
 Szántó-mező: Mi lenne, ha minden méh elpusztulna? Saly Erika https://reftantar.hu/

erdekes-kerdesek/#szanto
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Mit akarunk elérni?
A gyerekek ismerjék 
meg hazánk legfon-
tosabb gyümölcseit 
kóstolással.

Mit fogunk csinálni?
Gyümölcsöket 
kóstolunk.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
gyümölcsök, kés, 
vágódeszka, szalvéta, 
papírtörlő
(gyümölcssaláta ké-
szítéséhez kellékek)

Mellékletek:
4.3. Gyümölcssaláta dal

20 
perc

https://ecolres.hu/sites/default/files/Beporzok_a_kertunkben_online_verzio.pdf
https://ecolres.hu/sites/default/files/Beporzok_a_kertunkben_online_verzio.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KSQg5JLNdy0
https://www.youtube.com/watch?v=KSQg5JLNdy0
https://meseles.hu/vers/juhasz-magda-gyumolcserlelo-osz/
http://mesemorzsa.blogspot.com/2012_08_22_archive.html
https://www.tuja.hu/tortenelmi-alma-fajtak.html
https://kertlap.hu/regi-magyar-szilvafajtak/
http://mkszn.hu/termekek/oszibarack
https://kerteszetszolnok.eu/termekeink/gyumolcsfa-csemetek/kajszibarack/
https://kerteszetszolnok.eu/termekeink/gyumolcsfa-csemetek/kajszibarack/


5. 
foglalkozás

Zöldségek 
a kertben

(TERMÉSZETTUDOMÁNY, BIOLÓGIA)

„Egyszer Jákób valami főzeléket főzött, amikor Ézsau fáradtan jött meg a mezőről.” 
1Móz 25,9

Ezen a dupla órán a kert zöldségféléivel ismerkedünk meg. Ősz lévén igyekezzünk az 
évszakhoz illő zöldségeket bemutatni a gyerekeknek (pl. sütőtök, fokhagyma, pad-
lizsán stb!)
A zöldségtermesztés kapcsán kapcsolódunk a Komposztünnephez és megismerke-
dünk a komposztálással, visszautalva ezzel az előző órára, mikor azt vizsgáltuk, miért 
is kell – avagy nem kell – összesöpörni a fák lehullott leveleit, illetve megnéztük, hogy 
lesz a falevélből értékes termőföld. 
Emellett megbeszéljük, milyen kártevők leselkednek zöldségeinkre, kiskertünkre, és 
áttekintjük azt is, hogyan lehet ellenük környezetbarát módon, de mégis hatásosan 
fellépni.
Az óra ezen része kiválóan alkalmas a Komplex Instrukciós Program (K.I.P.) megvaló-
sításához. Ez esetben a diákokat csoportokba osztjuk, és minden csoport más-más 
hívatlan látogatóval ismerkedik meg a mellékletek segítségével.

5.1. Melyik részét fogyasztjuk?  45 perc
5.2 Hívatlan látogatók  45 perc
Összesen 90 perc

A pedagógus feladata, hogy az órán bemutatandó, megfigyelendő őszi zöldségeket az 
óra előtt beszerezze és alaposan megmossa.
Tálcák, papírtörlők, kés előkészítése.
Az internetkapcsolatot érdemes ellenőrizni, és az online játék feladatait célszerű már 
óra előtt megnyitni.

Tantervi vonatkozás
A növények testfelépí-
tése: növényi részek 
és funkciók megne-
vezése. A növények 
életjelenségeinek 
felismerése.
Megfigyelés, kísérlete-
zés, tapasztalás.

Kulcsszavak
zöldség, burgonyabo-
gár, házatlan csiga, 
zöld vándorpoloska, 
bogyótermés, kitinpik-
kely, bábozódás, teljes 
átalakulás

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek
megfigyelés, összeha-
sonlítás, rendszerezés

Fejlesztett készsé-
gek, attitűdök
Anyanyelvi kommuni-
káció, megfigyelő- és 
leíróképesség, 
memóriafejlesztés, 
koncentráció és 
szociális készség 
fejlesztése

Mit készítsek elő?
projektor, laptop, 
melléklet kinyomtatva, 
íróeszközök, színes 
ceruza, olló, ragasztó,
tálca, kés, papírtörlő, 
zöldségek megmosva

Miről szól ez a tanegység?

Áttekintő vázlat

Előkészületek
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FELADATOK LEÍRÁSA

5.1. Melyik részét  
fogyasztjuk?  
A foglalkozás ezen részében elsőként átismételjük a gyerekekkel a növények testfel-
építését és életfeltételeit, utána pedig megismerkedünk a legfontosabb őszi zöldség-
félékkel.

Kerti színkereső
Asszociációs játék, mely segíti a témára való ráhangolódást.
Mi zöld színű a kertben?
A csoport gyűjtse össze, milyen élőlények, tárgyak zöld színűek egy kertben!

Milyen részeit ismerjük? 
A gyerekek LearningApps-feladatok segítségével átismétlik a növények testfelépítését 
(5.1.1. melléklet) és életfelételeit (5.1.2. melléklet). Majd az 5.1.3. melléklet segítségével 
csoportosítják a zöldségeket, illetve gyümölcsöket.

Melyik részét fogyasztjuk?
A zöldségek összeválogatásánál ügyeljünk arra, hogy ősszel is elérhető, magyar zöld-
séget vigyünk be az órára!
(Pl. paprika, paradicsom, sóska, burgonya) 
A gyerekek a megfigyeléseik alapján kitöltik a zöldségek megfigyelésére szolgáló táb-
lázatot. (5.1.4. melléklet)
A párok 5 percenként cserélik egymás között a zöldségeket, így minden párnak lehe-
tősége van 4 féle zöldség megismerésére.
Segítsük a gyerekeket azzal, hogy folyamatosan jelezzük nekik, még mennyi idejük van 
egy-egy zöldségféle megfigyelésére!

Variáció
A páros munkát színesíteni lehet egy plusz „zsákbamacskazöldséggel” is. Ez esetben 
egy zöldséget tegyünk nem átlátszó zsákba! A párok nem vehetik ki a zöldséget, csak 
megfoghatják, megszagolhatják azt. Ez alapján lehet megtippelni, milyen zöldséget 
rejt a zsák.

Variáció
Páros munka helyett a kiscsoportos szakértői mozaik módszere is alkalmazható. A 
módszer leírása az 5.1.5. mellékletben olvasható.

A páros munka után az osztály közösen átbeszéli a táblázatot, kiegészíti/javítja a hi-
ányosságokat.
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Mit akarunk elérni?
A gyerekek ismer-
jék meg, melyik 
zöldségnek melyik 
részét fogyasztjuk; 
önálló megfigyelések 
alapján ismerjék meg 
a legfontosabb őszi 
zöldségféléket, azok 
testfelépítését.

Mit fogunk csinálni?
Online játékkal a 
növények testfelépí-
tésének és életfelté-
teleinek átismétlése; 
zöldségek megfigyelé-
se és csoportosítása 
páros munkában.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
laptop, projektor

Mellékletek
5.1.1. Csoportos 
kirakó: 
5.1.2. A növények 
életfeltételei
5.1.3. Zöldség vagy 
gyümölcs?
5.1.4. Zöldségek meg-
figyelése táblázat
5.1.5. Szakértői 
mozaik

45 
perc
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Mit akarunk elérni?
A kártékony élőlények 
megismerése, vala-
mint környezetbarát 
védekezés ellenük.

Mit fogunk csinálni?
Rövid videófilmek 
segítségével kártevő 
állatok megismerése; 
páros munka: beszél-
getés. 

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
laptop, projektor, 
füzet, íróeszköz

Mellékletek
5.2.1 Házatlan csiga
5.2.2. Zöld vándorpo-
loska
5.2.3. Burgonyabogár
5.2.4. Káposztalepke
5.2.5. Szókereső 
játék

Zöldségek csoportosítása
Végül csoportosítsuk a megismert és az óra elején a feladatban látott zöldségeket 
aszerint, hogy a növény melyik részét fogyasztjuk!

Variáció
A párok saját szempont alapján is csoportosíthatják a zöldségeket.

5.2. Hívatlan látogatók
A gyerekekkel ebben a részben a zöldségeskertben előforduló hívatlan, kártékony lá-
togatókkal ismerkednek meg.
Ráhangolódásként beszéljük meg: Milyen kártevő/kártékony állatokról hallottunk? 
Hogyan védekezhetünk ellenük?

A kertekben leggyakrabban előforduló kártevő állatokkal fogunk megismerkedni egy-
egy rövid videó keretében.
A gyerekek feladata minél több információ megjegyzése az adott állatról a rövid vi-
deókból. 
Az egyes filmek megtekintése után minden diák felír az adott állatról három kérdést a 
füzetébe, amire a választ a filmből lehet tudni.
Minden videót megnéz a csoport.

Egy-egy kártevő állat megismerése a kérdések mentén fog történni:
A diákok párokban dolgoznak, és az adott kártevő állatról kérdéseket tesznek fel, ami-
re a társuk megpróbál válaszolni. Majd cserélnek. 
Végül a kérdések és válaszok alapján az adott állatról összegyűjtött, 3 legfontosabb-
nak vélt információt a tanulók rögzítik a füzetükbe.

A feladatot érdemes előre megbeszélni a gyerekekkel, így már eszerint tekintik meg a 
videókat. Érdemes lehet egy videót akár kétszer is levetíteni, hogy a lassabban dolgo-
zó diákok is minél több információt tudjanak befogadni.

Kerti kártevők
Házatlan csiga (5.2.1. melléklet)
• másik megnevezése: meztelencsiga
• gerinctelen állat, puhatestű
• zöld növényi részeket eszik – reszelőnyelvvel és redős álkapoccsal aprítják fel a 

táplálékukat
• nedves időszakban, petékkel szaporodnak
• védekezés: só, sör, kacsák, sötét kaspó

45 
perc

Vedd figyelembe!

i



Zöld vándorpoloska /Ázsiai márványos poloska (5.2.2. melléklet)
• pár éve jelent csak meg Magyarországon
• rovar
• szántóföldön, zöldségen, virágon is megtalálható
• lárvákkal szaporodik (gyorsan)
• a kifejlett állat télen áttelel (imágó formájában)
• védekezés: poloskák összegyűjtése; vegyszerrel

Burgonyabogár (5.2.3. melléklet)
• kb. 1 cm-es, a burgonya leveleit rágja
• két nemzedékes – egyszerre van jelen a pete és a kifejlett bogár 
• a kifejlett állat télen áttelel (imágó formájában)
• védekezés: permetezés (nagyon jól alkalmazkodik a növényvédőszerekhez), vetés-

váltás, imágók összegyűjtése kézzel

Káposztalepke (5.2.4. melléklet)
• rovar
• kitinpikkelyekkel fedett szárnya van
• fiatal hajtásokat és leveleket rágja meg
• fejlődésük: pete, lárva, báb, lepke
• védekezés: biogazdaságban is használható permetezőszer, háló

Szókereső játék
Az óra lezárásaként egy szókereső játékkal búcsúzunk a zöldségektől. 
Ki talál több zöldségnevet a szóhálóban 2 perc alatt? (5.2.5. melléklet)

Otthoni feladat
Készítsetek névjegyet egy általatok választott kártevőről!

Felhasznált és ajánlott források
• Szakértői mozaik – kiscsoportos tanulásszervezési módszer: http://janus.ttk.pte.

hu/tamop/tananyagok/egyiptom_programcsomag/4_szakrti_mozaik.html
• Hívatlan látogatók a kertben: https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudo-

many_5_nat2020/lecke_01_007
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Tantervi vonatkozás
Az állatok testfelépí-
tése.
A tanuló felismeri és 
megnevezi az állatok 
életfeltételeit és 
életjelenségeit;
felismeri és megnevezi 
az állatok testrészeit, 
megfigyeli jellemzőiket, 
megfogalmazza ezek 
funkcióit;
gerinctelenek testfel-
építése.

Kulcsszavak
komposztálás, 
komposzt, gyűrűs-
féreg, földigiliszta, 
gerinctelen, lebomló és 
nem lebomló anyagok, 
kittinpikkely, bőrizom-
tömlő, féregmozgás, 
katicabogár, béka, 
keleti sün , házi méh, 
nektár, virágpor, 
méhcsalád, kaptár

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek
megfigyelés, összeha-
sonlítás, rendszerezés

Fejlesztett készsé-
gek, attitűdök
anyanyelvi kommu-
nikáció fejlesztése; 
kreatív írás és kreatív 
alkotás fejlesztése; 
információszerzés 
különböző forrásokból; 
digitális kompetencia 
fejlesztése; szociális 
készség fejlesztése

Mit készítsek elő?
projektor, laptop, 
melléklet kinyomtatva, 
íróeszközök, színes 
ceruza, tankönyv, olló, 
ragasztó, munkafüzet, 
hangfal, csomagoló-
papír, színes filcek, 
tabletek

Állati 
segítőtársak

(TERMÉSZETTUDOMÁNY, BIOLÓGIA, ÉNEK-ZENE, 
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM, VIZUÁLIS KULTÚRA)

„… és belemártotta a végét a lépes mézbe, kezével a szájához vitte, 
és mindjárt ragyogni kezdett a szeme.” 

1 Sámuel, 14:27

Földigiliszta, hétpettyes katicabogár, sün, méhek: a mesékből, mondókákból is jól is-
mert állatok, melyek nagy segítségünkre vannak a kertben is. Velük ismerkedünk meg 
most.
A zöldségeskert kapcsán kapcsolódunk az októberi Komposztünnephez (október 10.), 
és közelebbről szemügyre vesszük a komposztban lakó földigilisztát.
„Mézességekkel” is foglalkozunk. Ez a rész kiválóan alkalmas a Komplex Instrukciós 
Program (K.I.P.) megvalósításához.

6.1. Komposztáljunk földigilisztával!  30 perc
6.2  Mézességek  35 perc
6.3. Állati segítőtársak  25 perc
Összesen  90 perc

Az online játék feladatait célszerű már óra előtt megnyitni, a laptopot és a hangfala-
kat összeszerelni, az internetkapcsolatot ellenőrizni.

6. 
foglalkozás

Miről szól ez a tanegység?

Áttekintő vázlat

Előkészületek



FELADATOK LEÍRÁSA

6.1. Komposztáljunk  
földigilisztával! 
Az óra ezen részében a zöldségtermesztéshez oly elengedhetetlen jó minőségű tala-
jokról beszélgetünk a gyerekekkel.

Alkossunk párokat egy bevált módszer (pl. színkártyák húzása) segítségével.
A tanulók párokban megbeszélik a ráhangolódó kérdéseket.

Ráhangolódó kérdések a közös beszélgetéshez
• Mitől jó a termőföld?
• Mi az a komposzt?
• Mi történik a komposztban? (6.1.1. melléklet kivetítve)

Lebomló és nem lebomló anyagok
A 6.1.2. melléklet online játékos feladatának segítségével beszéljük át a gyerekekkel, 
melyek a lebomló és melyek a nem lebomló anyagok.

A csoport tanári irányítással az eddig megszerzett ismereteik alapján közös vázlatot 
készít a komposztálás folyamatáról.
A cél, hogy a gyerekek megértsék a folyamatot.

Példa a táblai vázlatra
A komposztálás folyamata
A szerves – főleg növényi eredetű – hulladékok lassú lebomlását jelenti, melyhez 
szükségesek a lebontó élőlények és levegő is.
A komposztot érdemes időről időre átforgatni.
A komposzt morzsalékos, barna, szagtalan, földszerű anyag.
Mi kerülhet a komposztba: lebomló anyagok
Mit ne tegyünk a komposztba: nem lebomló anyagok pl. műanyagok vagy veszélyes 
hulladék, vegyszer, gyógyszer stb.

A földigiliszta
Miután megismertük, hogy miből és hogyan készül a komposzt, azokkal az állatokat 
ismerkedjünk meg közelebbről, amik a komposztban laknak és tevékenykednek, pél-
dául a földigilisztákkal (6.1.3. melléklet kivetítve).

Földigiliszta 
Vetítsük ki a 6.1.3. mellékletet!
A párok feladata, hogy a 6.1.3. kép, illetve a 6.1.4. melléklet felhasználásával gondolat-
térképet készítsenek a földigilisztáról.
A gondolattérkép elkészítésében segítsük a párokat közös csomópontok kijelölésével!
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Mit akarunk elérni?
A gyerekek ismerjék 
meg a komposztá-
lás folyamatát és 
lépéseit, valamint a 
komposztáláshoz 
elengedhetetlen állati 
segítőtársunkat, a 
földigilisztát is.

Mit fogunk csinálni?
Páros munka: beszél-
getés meghatározott 
kérdésekről, gondo-
lattérkép készítése; 
online játék a lebomló 
és nem lebomló anya-
gokról; közös vázlat-
készítés a komposz-
tálásról.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
laptop, projektor, fü-
zet, íróeszköz, színes 
ceruzák

Mellékletek
6.1.1. A komposztá-
lás folyamata
6.1.2. Lebomló, nem 
lebomló?
6.1.3. A földigiliszta
6.1.4. A földigiliszta 
leírása

30 
perc
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Mit akarunk elérni?
A gyerekek ismer-
jék meg azt a talán 
kevésbé ismert (vagy 
félreismert) állati 
segítőtársat is, aki 
nélkül nem tudnánk 
életben maradni: a 
mézelő méhet.

Mit fogunk csinálni?
Csoportfeladatok 
megoldása és bemu-
tatása.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
laptop, projektor, 
tabletek, füzet, 
íróeszköz, csomagoló-
papír, színes filcek, olló, 
ragasztó

Mellékletek
6.2.1 Mézelő méh
6.2.2. Méhek élete
6.2.3. Hogyan készül 
a méz?

Javaslat a gondolattérkép csomópontjainak meghatározásához
Bevezető kérdés: Mit szeretnénk megtudni erről az állatról?
Csomópontok: lakóhelye, testfelépítése, szaporodása és egyedfejlődése, életmódja, 
mozgása, táplálkozása
Csomópontok kérdésekkel: Hol lakik? Mit eszik? Hogyan néz ki? Mivel tölti a napját? 
Hogyan mozog? Hogyan fejlődik?

A párok a meghatározott csomópontok köré építik fel és készítik el a füzetükbe a 
gondolattérképet.

A földigiliszta jellemzői
• gerinctelen
• teste gyűrűkből (ismétlődő szelvények) áll: gyűrűsféreg
• bőre szorosan összenőtt az alatta lévő izomzattal, ezt nevezzük bőrizomtömlőnek
• föld alatti járatokban mozog féregmozgással (először a teste első részén lévő gyűrű-

ket húzza össze, mely maga után húzza a teste többi részét is)
• talajrészecskéket (humusz, állati és növényi maradványok) eszik
• a talajt lazítja
• csupasz, nyálkás bőrével érzékeli a fényt
• bőrén keresztül lélegzik 
• petékkel szaporodik (nyeregnek van benne szerepe)
• átalakulás nélkül fejlődik
• télen a mélyebb talajrészekbe húzódik, és téli álmot alszik

6.2. Mézességek
A gyerekek most egy olyan nélkülözhetetlen állattal ismerkednek meg, mint a méze-
lő méh. A gyerekeket a már használt csoportalakítási módokon osszuk csoportokba! 
Minden csoport egy csoportfeladatot old meg.

Csoportfeladatok
A csoportmunkára szánt időkeret: 15 perc

1. Olvassátok el a mézelő méhekről szóló ismeretterjesztő részt! (6.2.1. melléklet)
Készítsetek keresztrejtvényt a méhekről, melyet társaitok fognak megoldani a bemu-
tatás során!

2. Olvassátok el a mézelő méhekről szóló ismeretterjesztő részt! (6.2.1. melléklet)
Készítsetek „hiányos szöveg” játékot a méhekről az osztálytársaitoknak! Legalább 10 
mondatot írjatok és legalább 5 szót hagyjatok ki, melyet majd a társaitok fognak ki-
találni!

3. Tekintsétek meg a Méhek élete című rövidfilmet! (6.2.2. melléklet)
Írjatok mesét, melyben bemutatjátok a méhek életét, kalandjaikat stb.
Lealább 10 mondatot írjatok!
Segítségül használhatjátok a mézelő méhről szóló ismeretterjesztő leírást is. 
(6.2.1. melléklet)

i

35 
perc



4. Készítsetek plakátot vásári standotok számára, melyben bemutatjátok a különféle 
MÉZESSÉGEKET! 
Minden csoporttag legalább egy mézes kedvencet jelenítsen meg a plakáton!
Használjátok az internetet a mézességek felkutatására (pl. mézessüti-recept) 

5. Olvassátok el a mézelő méhekről szóló ismeretterjesztő részt! (6.2.1. melléklet)
Írjatok legalább két versszakból álló verset a méhekről!

6. Hogyan készül a méz? 
Nézzétek meg a videót! (6.2.2 melléklet) 
A videó segítségével képregény formájában mutassátok be osztálytársaitoknak, ho-
gyan készül a méz!

A csoportok az idő lejárta után egymás után mutatják be munkájukat.

A 6.2.1. mellékletet érdemes lehet kinyomtatni a csoporttagok számának megfelelő 
példányban, így segíthetjük a szöveg feldolgozását. Ötletet is adhatunk a csoportok-
nak a szöveg feldolgozására: pl. osszák fel altémák/bekezdések szerint!

6.3. Állati segítőtársak
Sokféle állati segítőtárs él még a kertünkben.

Milyen állati segítőtársakat ismertek? 
Gyűjtsük össze és írjuk fel a táblára, illetve a gyerekek jegyezzék le őket a füzetükbe!
• Keleti sün – kártevő rovarokkal táplálkozik, főleg éjszaka aktív, téli álmot alszik.
 Nézzük meg közösen a sünről szóló rövid bemutatkozó filmet!

• Zöld varangy – kártevő rovarokkal táplálkozik, főleg éjszaka aktív, 2021-ben az év 
kétéltűje.

 Nézzük meg közösen a varangyról szóló rövid bemutatkozó filmet!

• A hétpettyes katicabogár – a levéltetveket pusztítja.

Mesés állati segítőtársak
Mindenki ismer meséket, dalokat, mondókákat az összegyűjtött állati segítőtársakról 
(pl. katica, béka stb.).

A gyerekeket párokba osztjuk.
Gyűjtsetek verset, mesét, mondókát, gyerekdalt a megismert állati segítőtársakról sa-
ját élményeitek, emlékezetetek alapján!
(Javasolt időkeret: 10 perc)

Az időkeret lejártával beszéljük meg, melyik páros milyen népszerű és ismert műveket 
talált, amelyek főszereplői állati segítőtársaink!
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Mit akarunk elérni?
A gyerekek minél több 
állati segítőtársat 
ismerjenek meg.

Mit fogunk csinálni?
Páros munkában 
mesék, népdalok 
gyűjtése; közös mese- 
vagy vershallgatás; 
rajz készítése.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
laptop, projektor, fü-
zet, íróeszköz, színes 
ceruzák

Vedd figyelembe!

25 
perc
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Példák:
• A békakirály
• Egyszer egy hétpettyes katicabogárka – gyerekdal, altató
• Katalinka szállj el! – népdal
• Tóth Anna: Katica
• Nagy Bandó András – Bogárdi Aliz: Pöttyös katica
• Virágéknál ég a világ, sütik már a rántott békát…
• Csukás István: Sünmese
• A hetvenkedő sün
• Csukás István: Sün Balázs
• Grimm-mesék: A nyúl meg a sün, stb.

A foglalkozás zárásaként egy állati segítőtársunkról szóló mesét vagy verset olvassunk 
fel a gyerekeknek, miközben mindenki megalkotja a füzetébe az ő kedvenc állati se-
gítőtársát.

A záró feladathoz érdemes lehet előre kikeresni nyomtatott vagy internetes formában 
a mesét vagy verset, amit majd felolvasunk a gyerekeknek.

Otthoni feladat
Készítsetek névjegyet egy általatok választott állati segítőtársról!

Emellett a következő óra előkészítéséhez a gyerekek kérdezzék meg testnevelésórán, 
hogy milyen hosszú az iskolakör, illetve mekkora az iskolai focipálya?

Felhasznált és ajánlott források
• Komposztünnep 2020 https://humusz.hu/komposztalj/felhivas
• Komposztálj! https://humusz.hu/komposztalj
• Mi kell a mézhez? Mi kell a mézhez? (loveymeheszet.hu)
• Mézelő méh Természettudomány 5. (NAT2020) – II. Az állatok testfelépítése – 2. A mézelő 

méh (nkp.hu)
• Hogyan készül a méz? Alma és Véda: Hogyan Készül a Méz? – YouTube
• Keleti sün A hét állata: keleti sün – YouTube
• Zöld varangy Az „Év kétéltűje” a zöld varangy – Kölcsey Tv – YouTube
• Zöld varangy – az év kétéltűje – Keresd a zöldet! – 2021-ben az „Év kétéltűje” a zöld va-

rangy | Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (mme.hu)
• Minden, ami katica Minden, ami katica: versek, dalok, kreatív ötletek | Anyanet
• Merkl Ottó (2003): Bogarak – Futrinkák, cincérek, katicabogarak és más bogárcsaládok a 

Kápát-medencében, ÉlőVilág Könyvtár sorozat, Kossuth Kiadó, Budapest
 http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/egyiptom_programcsomag/4_szakrti_moza-

ik.html
• Méhek között: Méhek között | OMME | 20 perc – YouTube
• Dr. Kocsis István: Komposztálás, biogáztermelés (Szent István Egyetem, 2011) https://

regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_Komposztalas_biogazterme-
les/ch01.html

Hivatkozások az Érdekes kérdések egész évre tanári ötlettárból
• A foglalkozás 6.1.1. és 6.1.3. melléklete az Érdekes kérdések... felhasználásával készült: 
 Kert: Hogyan készíthetsz gilisztafarmot? Saly Erika https://reftantar.hu/erdekes-kerde-

sek/#kert 

Vedd figyelembe!

https://humusz.hu/komposztalj/felhivas
https://humusz.hu/komposztalj
http://www.loveymeheszet.hu/mi-kell-a-mezhez.html
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_02_002
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_02_002
https://www.youtube.com/watch?v=jen9ngfY_tk
https://www.youtube.com/watch?v=tDehd5exDfQ
https://www.youtube.com/watch?v=ESSB9vtSvpI
https://www.mme.hu/khvsz/2021-ev-keteltuje-zold-varangy
https://www.mme.hu/khvsz/2021-ev-keteltuje-zold-varangy
https://anyanet.hu/katicas-versek-otletek/
http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/egyiptom_programcsomag/4_szakrti_mozaik.html
http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/egyiptom_programcsomag/4_szakrti_mozaik.html
https://www.youtube.com/watch?v=JziBrRdVTow
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_Komposztalas_biogaztermeles/ch01.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_Komposztalas_biogaztermeles/ch01.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_Komposztalas_biogaztermeles/ch01.html


Miért kell a kert-
ben összesöpörni 
a leveleket, ha az 
erdőben nem kell?

(TERMÉSZETTUDOMÁNY, TECHNIKA ÉS TERVEZÉS, 
VIZUÁLIS KULTÚRA, MATEMATIKA)

„A pusztában cédrust növesztek meg akácot, mirtuszt és olajfát.” 
Ézs 41:19

Ősszel a lombhullató fák lehullatják a leveleiket. De miért dobják le magukról a fák a 
leveleket?
A kertben, a parkban összegyűjtik az avart. De vajon miért?
Miért nem maradhatnak a lehullott falevelek a földön úgy, mint az erdőben?
Ezekre a kérdésekre keressük a választ a foglalkozáson.

7.1. Hány falevél van egy diófán?  45 perc
7.2. A falevél útja    45 perc
Összesen    90 perc

Előzetes feladatként a gyerekek megkérdezik vagy megmérik az iskolai focipálya és 
az iskolakör hosszát. Vers előkészítése (online); rajzeszközök kikészítése; mellékletek 
kinyomtatása. A foglalkozáshoz felhasznált faleveleket hozhatják a gyerekek, vagy a 
pedagógus gyűjti őket össze.

FELADATOK LEÍRÁSA

7.1. Hány falevél van egy diófán? 
A foglalkozást találós kérdéssel kezdjük: Hány falevél van egy diófán? (Válasz: amennyi 
leesik róla.) Ezzel a humoros indítással vezetjük be a gyerekeknek a lombhullató fák-
ról, az őszi változásokról szóló foglalkozást.

Variáció
A találós kérdés humoros válasza mellett az érdeklődő diákoknak szorgalmi 

feladatként adhatjuk, hogy járjanak utána, vajon hány falevél van egy diófán. Hogyan 
lehet ezt megtudni? Egy idősebb diófán akár több százezer levél is lehet! 41

Tantervi vonatkozás
A növények testfelépí-
tése: a növények ré-
szeinek felismerése és 
megnevezése. Növényi 
részek és funkciók 
megnevezése.
Megfigyelés, kísérlete-
zés, tapasztalás: kü-
lönböző természetes 
anyagok megfigyelése .
Mérések, mértékegy-
ségek, mérőeszközök: 
becslések, mérések 
önálló elvégzése.

Kulcsszavak
falevél, levéllemez, 
levélalak, levélnyél, avar

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek
megfigyelés, mérés

Fejlesztett készsé-
gek, attitűdök
Szociális kompetencia 
fejlesztése (csoport-
munka); matematikai 
gondolkodás fejlesz-
tése.

Mit készítsek elő?
projektor, laptop, 
interaktív tábla, 
melléklet kinyomtat-
va, csoportalkotó 
kártyák, falevelek

Mit akarunk elérni?
A gyerekek önálló 
megfigyeléseik 
alapján gyűjtsenek 
össze minél több 
ismeretet a különböző 
falevelekről, többféle 
érzékszervüket 
is bevonva a 
vizsgálódásba.

Miről szól ez a tanegység?

Áttekintő vázlat

Előkészületek

7. 
foglalkozás

45 
perc
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Mit fogunk csinálni?
Ráhangolódó feladat: 
találós kérdés meg-
fejtése;
csoportalkotás és 
csoportmunka:
megfigyelés, mérés, 
sorba rendezés, rend-
szerezés;
mérünk az 
ismert, illetve az 
általunk alkotott 
mértékegységekkel.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
laptop, projektor, 
füzet, íróeszköz, fale-
velek, mérőszalag vagy 
vonalzó

Mellékletek
7.1.1. Kártyák cso-
portalkotáshoz
7.1.2. Falevelek vizs-
gálata táblázat

Csoportmunka levelekkel
Az óra további részében a gyerekek csoportokban dolgoznak.
Minden gyerek húz egy kártyát (7.1.1. melléklet), amin egy falevél van. A gyerekek azo-
nosítják a leveleket. Az azonos levelek alkotnak egy csoportot.

7.1.1. Kártyák csoportalkotáshoz

Minden csoport kiválaszt 4 féle falevelet, megfigyeli őket a megadott szempontok szerint 
(szín, illat, tapintás, alak, összetettség, méret) és kitöltik a táblázatot (7.1.2. melléklet) a 
kapott eredmények alapján.

1. falevél 2. falevél 3. falevél

falevél rajza

falevél mérete

levélalak

erezettség

széle

levélnyél 
jellemzői

különlegessége

7.1.2. Falevelek vizsgálata táblázat



A faleveleket előzetes feladatként hozhatják a gyerekek is, vagy a pedagógus gondos-
kodik arról, hogy kellő számú falevél legyen a foglalkozáshoz.
A megfigyelési szempontokat érdemes a feladat végrehajtása előtt közösen átbeszél-
ni a csoporttal.

Mérések levelekkel
A táblázat kitöltése után a csoport a megfigyelt faleveleket rendezze tetszőlegesen 
egy sorba.
Mérjék meg és jegyezzék le a füzetükbe, milyen hosszú lett a „levélsor”!

A megmért levélsor adataival számolnak tovább a csoportok.
Előzetes feladatként a gyerekek megkérdezik vagy megmérik az iskolai focipálya és az 
„iskolakör” hosszát.
A csoport feladata, hogy először becsüljék meg, majd számolják ki, hány „levélsor” 
hosszúságú pl. a focipálya, a tornaórán futott „iskolakör”. A becslésüket, a számolás 
menetét és a végeredményt a csapattagok a füzetükbe jegyezzék fel!

A számolás menetét és az eredményeket a csoportok megosztják egymással.

Variáció
Nem minden iskolában ismerik az „iskolakör” fogalmát. Szintén elképzelhető, hogy 
nem minden iskolában van focipálya. Ilyenkor a „levélsor” hosszát a tanterem, vagy 
iskolai folyosó hosszúságához érdemes mérni. Ez utóbbiak hosszát helyben is ki lehet 
mérni a gyerekekkel, igaz, ez többletidőt igényel.

7.2. A falevél útja
A foglalkozás második részében a gyerekek a már kialakított csoportokban dolgoznak 
tovább.

A fodrász
A falevél útjának megismeréséhez Bertóti Johanna: A fodrász (7.2.1. melléklet) 

című versével kapcsolódunk.
Olvassuk fel a verset a csoportnak!
Csoportfeladat:  
Milyen folyamatot mutat be a vers? 
Készítsetek közös rajzot, mellyel megismerhetjük a „fodrászt”!

Miért hullatják le a fák a leveleiket ősszel?
Beszéljük meg a gyerekekkel a levélhullás okait, és foglaljuk össze a füzetbe 5 pont-
ban!
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Mit akarunk elérni?
A gyerekek értsék, 
miért hullatják le a fák 
a leveleiket, és merre 
vezet a falevél útja.

Mit fogunk csinálni?
Csoportfeladat: közös 
rajz készítése vershez;
közös képelemzés és 
beszélgetés a falevél 
útjáról.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
laptop, projektor, fü-
zet, íróeszköz, színes 
ceruzák

Mellékletek
7.2.1. Bertóti Johan-
na: A fodrász
7.2.2 A falevél útja

Vedd figyelembe!

45 
perc
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Őszi levélhullás
Többféle oka is van a fáknak arra, hogy ősszel lehullassák a leveleiket.
1. Ha a levelek a fán maradnának, felfognák a havat és az lehúzná, letörné az ágat. 
2. A falevelekben a fák ásványi sókat raktároznak el. Ha ezeket nem használják fel, 

azok visszamaradnak a levelekben mint az anyagcsere melléktermékei. Ezektől a 
káros anyagoktól csak úgy tud megszabadulni a növény, ha ledobja leveleit.

3. A folyamatos párologtatáshoz a leveleknek a gyökérzet segít abban, hogy a fa vizet 
vegyen fel a talajból. Mivel télen a talaj igen fagyos, a gyökér csak kevés vizet tud 
felvenni. A levél viszont azt a kis vizet is gyorsan elpárologtatná, és a fa hamar el-
száradna. 

4. A kártevő rovarok szeretik a sárga színt, ezért hamar „rátámadnak” az őszi levelek-
re. Ha a növény lehullatja azokat, egyben megszabadul a kártevőktől is. Nem csoda 
tehát, ha a lehullott levelek rendkívül gazdagok kovasavban, szénsavas és oxálsavas 
mészben.

5. Ha a levél nagyon megöregedne, akkor már nem tudna rendeltetésének megfelelni. 
Tehát szinte okszerű, hogy a növény időről időre lombhullással megszabaduljon a 
szükségtelen anyagoktól.

A falevél útja
A gyerekek már megismerték a levélhullás okait. Most azzal ismerkednek meg a már 
kialakított csoportokban, hogy hova vezet a falevél útja az erdőben.
A csoportok feladata, hogy a kivetített képet (A falevél útja, 7.2.2. melléklet) tanulmá-
nyozzák, és közösen megbeszéljék, merre vezet a falevél útja, miután lehullott a fáról.
Az erdőben lebomlik a falevél, így nő a talaj tápanyagtartalma.

7.2.2. A falevél útja

A foglalkozás zárásaként a csoportok arra az érdekes kérdésre keresnek választ, hogy 
össze kell-e gyűjteni a falevelet a kertben. Véleményüket röviden írják le füzetükbe, 
és érveljenek is! A csoportok egymás után felolvassák véleményüket, majd az osztály 
közösen összegzi a foglalkozáson tanultakat.

i



Érvek és ellenérvek a falevelek 
 összegyűjtéséről
• A lehullott falevelek sok élőlénynek adnak otthont, télen búvóhelyet, meleget a 

hideg ellen;
• A kerti fák alatt növő pázsitot szeretnénk megvédeni. Hívjuk fel a gyerekek figyelmét 

arra is, hogy van más módja is, hogy megóvjuk a fa alatt növő pázsitot. Nyugat-Eu-
rópában egyre jobban terjed az a megoldás, hogy fűnyíróval összevágják a lehullott 
faleveleket. Ilyenkor nem kell összegyűjteni az avart, mert komposztálódik (helyben 
komposztálás), és ezzel növeli a talaj tápanyagtartalmát;

• Esztétikai szempont (ettől rendezett lesz a kert?)
• A kertben található fafajok (pl. dió);
• A kert célja;
• A lehullott falevél további sorsáról is gondoskodni kell! Elégetni szigorúan tilos, 

legjobb komposztálóba vinni.

Az órát közös értékeléssel zárjuk!

Otthoni feladat
Nézz körül a kertedben vagy a lakóhelyed környékén!
Keress fákat!
Próbáld a levelük alapján meghatározni, milyen fák! Írd le őket a füzetedbe!

Felhasznált és ajánlott források
• Természettudomány (2016): Mini enciklopédia. Alexandra Kiadó, Budapest.
• Joachim Mayer (2013): Milyen fa ez? Sziget Könyvkiadó, Budapest.
• Eva-Maria Dreyer (2015): Milyen ehető vadnövény ez? Sziget Könyvkiadó, Budapest.
• Hazel Maskell (2010): Mi fán terem a biológia? Pannon-Literatúra Kft., Kisújszállás.
• More, D. – Fitter, A. (1986): Fák. Fürkész Könyvek sorozat. Gondolat Kiadó, Budapest.

Hivatkozások az Érdekes kérdések egész évre tanári ötlettárból
• A foglalkozás 7.1. pontja, 7.2. pontja, 7.2.1. és 7.2.2. melléklete  az Érdekes kérdések... 

felhasználásával készült: 
• Kert: Miért kell összesöpörni a leveleket a kertben, ha az erdőben nem kell? Kissné 

Laár Eszter https://reftantar.hu/erdekes-kerdesek/#kert

• A foglalkozás 7.2. pontja, 7.1.1. és 7.1.2. melléklete  az Érdekes kérdések... felhaszná-
lásával készült: 

• Kert: Miért hullatják le a fák a leveleiket? Farkasné Nagy Krisztina https://reftantar.
hu/erdekes-kerdesek/#kert

45

i
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Tantervi vonatkozás
Az állatok testfelépí-
tése:
az állatok életfeltéte-
leinek és életjelensé-
geinek felismerése és 
megnevezése;
az állatok testré-
szeinek felismerése 
és megnevezése, 
jellemzőik megfigye-
lése, ezek funkcióinak 
megfogalmazása.

Kulcsszavak
madár, madártoll, 
költöző madár, 
állandó madár, 
madárbarát kert, 
madárvédelem, fészek, 
hím, tojó, madárfióka, 
territórium, tollazat, 
házi veréb, füstifecske

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek
megfigyelés, rendsze-
rezés, összehason-
lítás

Fejlesztett készsé-
gek, attitűdök
Anyanyelvi kommu-
nikáció, szociális 
kompetencia, kreatív 
alkotás.

Mit készítsek elő?
mellékletek, olló, 
ragasztó, íróeszközök, 
színes ceruza, cso-
magolópapír, gyurma-
ragasztó, projektor, 
laptop, hangfal

Madarak 
a kertben

(TERMÉSZETTUDOMÁNY, BIOLÓGIA, 
VIZUÁLIS KULTÚRA)

„Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezi oltáraidnál, 
Seregek Ura, királyom és Istenem!” 

84 Zsolt:4

Ezen a foglalkozáson a hazánkban legtipikusabb madárfajokkal ismerkedünk meg, 
különös tekintettel a füstifecskére és a házi verébre.
A gyerekekkel közösen madárbarát kertet tervezünk.

8.1. Kerti madaraink  35 perc
8.2. Ismerjük meg a madarakat!  55 perc
Összesen  90 perc

Az online játék feladatait célszerű már óra előtt megnyitni, a laptopot és a hangfala-
kat összeszerelni, az internetelérést ellenőrizni.

8. 
foglalkozás

Miről szól ez a tanegység?

Áttekintő vázlat

Előkészületek



FELADATOK LEÍRÁSA

8.1. Kerti madaraink 

Madárkoncert
A madárkoncert olyan természetes része az életünknek, hogy sokszor szinte észre sem 
vesszük. Ti szoktatok hallani madáréneket a lakóhelyeteken?
Megismered, hogy milyen madarak szólnak a közeledben? 

Hallgassuk meg a gyerekekkel közösen a madárhangokat! Vajon melyik madár hangját 
ismerik fel? (8.1. melléklet)

A gyerekek csak a madarak hangját hallgassák, a képet ne lássák hozzá!

Közös beszélgetés
Válaszd ki a kedvencedet a madárhangok közül! Miért tetszett? Milyen madarat kép-
zelsz el hozzá? Rajzold le a füzetedbe! 
A valóságban mekkorák ezek a madarak az elképzelt rajzhoz képest?
Milyen színűek a hallott madarak? Ti milyen színeket használtatok?

Miért énekelnek a madarak?
a, Szerintetek miért énekelnek a madarak? Gyűjtsük össze a lehetséges okokat! 
Írjátok le őket a füzetbe!

b, Nézzetek utána, hogy mi az igazság, és miért énekelnek a madarak!
Interneten, könyvekben való kutatás páros munkában. (8.1.2. melléklet)

c, Melyik pár feltételezése volt helyes? 
Az eredményeket közösen beszéljük meg és rögzítsük a füzetbe!

Táblai vázlathoz:
• territórium kijelölése (hím)
• párkeresés (tojó hívása)
• veszély jelzése (pl. ragadozó a közelben)
• információátadás (pl. élelem találása)
• kapcsolattartás (fióka hívja az anyját)

A forrásként használható könyveket érdemes előre bekészíteni a terembe.
Ha a párok az interneten kutatnak, akkor adjunk meg a kereséshez ajánlott hívósza-
vakat/mondatot vagy konkrét oldalakat, amiket felkereshetnek.
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Mit akarunk elérni?
A gyerekek megis-
merkednek a madarak 
legfontosabb tulaj-
donságaival.

Mit fogunk csinálni?
Madárhangok felisme-
rése, kreatív alkotás, 
páros munka.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
laptop, hangfal, füzet, 
íróeszköz, színes 
ceruza

Mellékletek
8.1. Madárhangok
8.1.2. Miért énekelnek 
a madarak?

35 
perc

Vedd figyelembe!

Vedd figyelembe!
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Mit akarunk elérni?
A madarak jellemző-
inek (testfelépítés, 
életmód stb.) megis-
merése.

Mit fogunk csinálni?
A madarak tulajdon-
ságainak megismerése 
és csoportosítása 
párokban/kis csoport-
ban; vershallgatás.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz

Mellékletek
8.2.1. Madárkártyák
8.2.2. A hűségesek
8.2.3. Házi veréb és 
füstifecske
8.2.4. Házi veréb- és 
füstifecske-leírás
8.2.5. Madárbarát 
kert

Határok
A dalolás nem szórakozás, hanem komoly munka. A madarak az énekkel jelölik meg 
területük határait, így riasztják el a többi hímet, és csalogatják oda a tojókat. Ha pél-
dául vázlatot készítünk egy parkról, és naponta többször is bejelöljük rajta azokat a 
pontokat, ahol a hangjuk alapján könnyen felismerhető feketerigók énekelnek, nyom-
ban előtűnnek a láthatatlan határok.

8.2. Ismerjük meg  
a madarakat! 

Madártulajdonságok
A tanulók továbbra is párokban (esetleg 3-4 fős kis csoportokban dolgoznak).
Nézzétek meg a kártyákon látható madarakat! (8.2.1. melléklet)
Milyen hasonlóságokat, milyen különbségeket találtok a képeken látható madarak 
között? 
Tudtok-e olyan tulajdonságot mutatni, ami több madárra is jellemző?
Feljegyzéseiteket rögzítsétek a füzetbe!

A párok/csoportok következő feladata, hogy rendezzék a képeken látható madarakat 
csoportokba.
Csoportosítsátok a kártyákon lévő madarakat a saját szempontrendszeretek alapján!
Ha van kedvetek/időtök, többféleképpen is elvégezhetitek a csoportosítást!

A gyerekek ebben az életkorban még nem biztos, hogy tudományos szempontok alap-
ján csoportosítják a feladat során a madarakat, hiszen azokkal most találkoznak majd 
először.
Így fontos hangsúlyozni, hogy minden megoldás, ami logikusan felépített csoportokból 
áll, jó megoldás.

A feladat végén a párok mondják el, milyen szempont alapján csoportosították a ké-
peken látható madarakat!
Egészítsük ki a meglévő rendszerezési szempontokat tudományos szempontokkal is!
Pl. költöző vagy állandó madár? Mivel táplálkozik? Mérete? Fészkelési módok vagy ép-
pen élőhelyük alapján.
A közös szempontokat néhány példával együtt rögzítsük a füzetbe is!

i

55 
perc

Vedd figyelembe!



A közös szempontok megbeszélése és rögzítése során érdemes körüljárni az egyes 
fogalmakat, pl. állandó vagy költöző madár, így egyfelől bővítjük a tanulók szaktárgyi 
fogalomrendszerét, másfelől megmutathatjuk nekik, hogy tudományos szempontok 
alapján hogyan lehet csoportosítani pl. az állatokat.

Költözik vagy marad? 
A tanulócsoportnak olvassuk fel (akár többször is) Áprily Lajos A hűségesek című ver-
sét! (8.2.2. melléklet)

Közös beszélgetés
Beszélgessünk róla az alábbi kérdések mentén!
Kérdések a közös beszélgetéshez:
• Miről szól a vers?
• Melyik madarat ismered a vers madarai közül? Mikor találkoztál vele?
• Hogyan viselik ezek a madarak a telet?
• Miért „A hűségesek” a vers címe?
• Mit gondoltok, milyen okokból dönt úgy a madár/alakult úgy ki a természetben, 

hogy nem megy el télen?
• Mit tehetünk mi az itt maradó madarakért télen?
• Hova költöznek télre a madarak? 

A közös beszélgetés legfőbb pontjait rögzítsük a táblára és a füzetbe is (pl. gondolat-
térkép formájában)!

Házi veréb és füstifecske
Most két hazai, ismert és gyakori madárral ismerkedünk meg közelebbről.
A gyerekek párban dolgoznak. 
A pár egyik tagja a füstifecskével, míg a másik tagja a házi verébbel ismerkedik meg 
közelebbről (segít a 8.2.4. melléklet vagy a tankönyv). Az olvasottak alapján egyéni 
munkában töltsétek ki a 8.2.3. melléklet megfelelő oszlopát!

8.2.3. Házi veréb és füstifecske

49

Vedd figyelembe!
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Miután mindenki kész lett egyéni feladatával, a párotoknak is mutassátok be köze-
lebbről a megismert madarat!
Végül a téma és a feladat zárásaként közösen beszéljük meg a két megismert madár-
faj jellemzőit!

Az órát közös értékeléssel zárjuk.

Otthoni feladat
Tervezzetek madárbarát kertet!
A házi feladathoz segítségképpen nézzétek meg az online felületen is elérhető rövid 
videót egy madárbarát kertről! (8.2.5. melléklet)
Ha van kedvetek, rajzoljátok le a madárbarát kert, vagy írjátok le, milyen elemektől 
lesz madárbarát a ti kertetek!

Háttérinformáció
A madárbarát kert jellemzői lehetnek: pl. itató, fészekanyag, sárgyűjtő, rovarhotel stb.

Felhasznált és ajánlott források
• Madárének jelentése https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/pan-

non-pannon-enciklopedia-1/a-magyarsag-kezikonyve-2/noveny-es-allatvilag-1E2/
enekesmadarak-48C/mit-jelent-a-madar-eneke-493/

• Madárbaarát kert Madárbarát kert kialakítása - Kertbarátok - Kertészeti TV - műsor 
- YouTube

• Martin Woodcock – Richard Perry (1988): Madarak. Fürkész könyvek sorozat. Gondo-
lat Kiadó, Budapest.

• Miért énekelnek a madarak? https://stvsz.com/biodiverzitas/miert-enekel-
nek-a-madarak/

• Házi veréb és füstifecske https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_
nat2020/lecke_02_007

Hivatkozások az Érdekes kérdések egész évre tanári ötlettárból
• A foglalkozás 8.1. pontja az Érdekes kérdések... felhasználásával készült: 
 Kert: Milyen madárodút tegyek a kertbe? Szűcs Boglárka https://reftantar.hu/erde-

kes-kerdesek/#kert 

i
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Összefoglalás 
– a kert

(TERMÉSZETTUDOMÁNY, BIOLÓGIA, 
VIZUÁLIS KULTÚRA)

 „Az ÚR, a te Istened viseli gondját annak a földnek, …” 
5Móz 11,12

Ezen a dupla órán a kert témakörben tanultakat idézzük fel és ismételjük át a K.I.P.
módszer segítségével.

9.1 Kertkutatók 60 perc
9.2 Bezárul a kertkapu 30 perc
Összesen  90 perc

Az online játék feladatit célszerű már óra előtt megnyitni, a laptopot és a hangfalakat 
összeszerelni, az internetelérést ellenőrizni.

FELADATOK LEÍRÁSA

9.1. Kertkutatók
A K.I.P. (Komplex Instrukciós Program – leírás megtalálható: 9.1.1. mellékletben) mód-
szer segítségével csoportokat alakítunk (5-6 fő). Mindegyik csoport más-más felada-
ton dolgozik. (9.1.2. melléklet)

A K.I.P. módszerben a diákok a csoporton belül szerepet töltenek be. A csoportokat 
így a pedagógus kifejezetten a tanulókra szabva állíthatja össze, annak érdekében, 
hogy mindenki aktív, tevékeny részese legyen a csoportmunkának. A szerepeket a 
rutinosabb diákok már akár maguknak is megválaszthatják. Kezdetben célszerű, ha 
a csoportok kb. fél évig együtt maradnak. Ilyenkor a csoporton belül a pedagógus 
határozza meg a szerepeket, amelyet aztán minden K.I.P.-es órán másra ruház át a 
csoporton belül; így minden diáknak lehetősége van minden szerep kipróbálására.
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Tantervi vonatkozás
Az állatok testfelépí-
tése, valamint
A növények testfel-
építése: a fejezetben 
tanultak összegzése.

Kulcsszavak
a kert témakör 
kulcsszavai

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek
rendszerezés

Fejlesztett készsé-
gek, attitűdök
Ismeretek rendszere-
zése, újrarendezése.
Anyanyelvi kommuni-
káció. 
Szociális kompetencia.

Mit készítsek elő?
mellékletek, projek-
tor, laptop, tabletek, 
hangfal, 
íróeszközök, füzet, 
színes ceruza, olló, 
ragasztó, csomago-
lópapír,
szakkönyvek

Mit akarunk elérni?
A gyerekek ismé-
teljék át a kertről 
tanultakat úgy, hogy 
alkalmazzák a már 
megszerzett tudá-
sukat!

Mit fogunk csinálni?
Összefoglalás cso-
portmunkával /K.I.P. 
módszerrel.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
laptop, projektor, 
füzet, íróeszköz, tab-
letek, szakkönyvek

Miről szól ez a tanegység?

Áttekintő vázlat

Előkészületek

9. 
foglalkozás

Vedd figyelembe!

60 
perc
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Mellékletek
9.1.1. Komplex 
Instrukciós Program
9.1.2. Csoportfela-
datok

Mit akarunk elérni?
A témakör elemeinek 
rendszerezése és 
újrarendezése. 

Mit fogunk csinálni?
Közös beszélgetés és 
értékelés.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, 
ragasztó, olló, színes 
lapok

Mellékletek
9.2. Összegző
lap – kert

A feladat előkészítésére, a csoportokba rendeződés, szerepek átismétlésére és a fela-
dat témájára, vagyis a „nagy gondolatra” javasolt időkeret: 5 perc.
Csoportmunkára javasolt időkeret: 20 perc

Minden csoport megtartja a bemutatóját. (kb. időkeret: 25 perc)

Ezután a csapattagok a közös munkához fűződő, differenciált egyéni feladatokat olda-
nak meg. (javasolt időkeret: 5 perc)
Minden csoportból a kijelölt diákok felolvassák egyéni feladatukat és bemutatják 
megoldásukat (javasol időkeret: 5 perc)

Variáció
Az óra ezen része természetesen bármilyen, már bevált csoportmunkaformával kivi-
telezhető.

9.2. Bezárul a kertkapu
A témakör lezárása során mindegyik gyerek beragasztja a füzetébe az összegző lapot 
(9.2. melléklet). Megbeszéljük az írásbeli ellenőrzés gyakorlati tudnivalóit, a számon-
kérés menetét, a lehetséges feladattípusokat.
Arra is kitérhetünk, hogyan érdemes felkészülni a számonkérésre. A gyerekek saját 
módszereiket, tapasztalataikat is elmondhatják.

Végezetül pedig egy-egy színes cetlire minden tanulónak lehetősége van felírni gon-
dolatát, véleményét a témakörről és a komplex természettudományról. Fontos a gye-
rekek visszajelzése, mely jó kiindulópontja lehet a további órák megtervezésének is.

Az óra hátralévő részében kötetlen beszélgetés keretében beszélgessünk a közös él-
ményekről és tapasztalatokról!

Az órát közös értékeléssel zárjuk!

Felhasznált és ajánlott források
• Komplex Instrukciós Program: https://komplexinstrukcio.hu/

30 
perc

https://komplexinstrukcio.hu/


Őszből télbe 
fordulunk

(TERMÉSZETTUDOMÁNY, MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM, 
FÖLDRAJZ, VIZUÁLIS KULTÚRA)

„Míg a föld lészen, vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka 
meg nem szűnnek.” 

1Móz 8,22 

Az első fejezet lezárásához érkeztünk. A kert témakört számonkéréssel zárjuk le a 
foglalkozás első felében.
Míg a második órán már az új témával foglalkozunk: Őszből télbe fordulunk címmel.

10.1 Kert – számonkérés  45 perc
10.2 Őszből télbe fordulunk  45 perc
Összesen  90 perc

A számonkéréshez kinyomtatjuk a feladatlapokat, illetve különböző méretű és formá-
jú faleveleket gyűjtünk, a csoport létszámának megfelelően.
A foglalkozás második részéhez szükséges eszközöket előkészítjük.

FELADATOK LEÍRÁSA

10.1. Kert – számonkérés 
A tanulók egyéni munka keretében, a kinyomtatott feladatlap kitöltésével számot ad-
nak tudásukról.
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Tantervi vonatkozás
Tájékozódás az időben: 
A Föld mozgásai: Nap 
körüli keringés. Az 
évszakok váltakozása.

Kulcsszavak
évszakok, Föld mozgá-
sai: keringés és forgás, 
tengelyferdeség

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek
megfigyelés, leírás

Fejlesztett készsé-
gek, attitűdök
Ismeretek rendszere-
zése, 
íráskészség fejlesz-
tése.

Mit készítsek elő?
feladatlapok nyomtat-
va, különböző falevelek 
a csoport létszámá-
nak megfelelően,
színes ceruzák, 
filctollak, csomagoló-
papír, A4-es papírok, 
gyurmaragasztó.

Mit akarunk elérni?
A kert fejezetben 
tanult ismeretek 
ellenőrzése.

Mit fogunk csinálni?
Egyéni munka: feladat-
lap kitöltése.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
kinyomtatott fel-
adatlapok, különböző 
falevelek a csoport 
létszámának meg-
felelően, toll, színes 
ceruza, vonalzó

Mellékletek
10.1. Kert feladatlap

Miről szól ez a tanegység?

Áttekintő vázlat

Előkészületek

10. 
foglalkozás

45 
perc
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Mit akarunk elérni?
Az óra célja a ráhango-
lódás a következő 
témakörre.
A gyerekek felelevení-
tik alsó tagozatos tu-
dásukat az évszakok 
váltakozásáról.

Mit fogunk csinálni?
Vershallgatás és 
közös rajzolás. Közös 
beszélgetés és vázlat 
készítése a füzetbe.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, 
A4-es papírok, színes 
ceruzák, filctollak, 
gyurmaragasztó

Mellékletek
10.2.1. Zelk Zoltán: 
Négy vándor
10.2.2. Az évszakok 
válakozása
10.2.3. A Föld 
keringése

10.2. Őszből télbe fordulunk 
Beköszöntött a hideg idő, lassan közeleg a tél. Új évszak, új fejezet kezdődik. Az őszi 
kert megismerése után figyelmünket az ég felé: a levegő és az időjárás megismerésére 
fordítjuk, így megértvén azt, hogy miért következik el egyik évszak a másik után.

Négy vándor
Az óra bevezető feladataként Zelk Zoltán: Négy vándor című meséjét olvassuk fel a 
gyerekeknek. (10.2.1 melléklet) 
Kérjük meg őket, hogy mindent tegyenek le a kezükből; figyelő fülekkel, és nyitott 
szívvel hallgassák a mesét! 
A szemüket is becsukhatják, elhúzhatjuk a függönyöket is.

A mesehallgatás után kérjük meg őket, hogy 4 fős csapatokat alkossanak. Készítsenek 
a csoportok közös rajzot úgy, hogy az egyik elkezdi, és mindenki kiegészíti valamivel 
a rajzot úgy, hogy a mesének minél több eleme kerüljön fel a papírra! A csoportok 
elkészült munkáit ragasszuk ki a táblára!
Feladatra javasolt időkeret: kb. 10–12 perc

Miért változnak az évszakok? 
A Négy vándor meséje az évszakok váltakozását tárja az olvasó elé.
Milyen látható jelei, jellemzői vannak az évszakoknak?
Erre a kérdésre keresik most a választ a csoportok.
Minden csoport kap egy-egy A4-es papírt. Erre a papírra jegyezzék fel azokat az álta-
luk már tapasztalt megfigyeléseket, amik az évszakok változását jelzik!
Pl. megsárguló falevelek, hőmérséklet változása, csapadék halmazállapota változik, 
beérik a termés/búza/gyümölcs, stb.
Minden csoport mutassa be, milyen megfigyeléseket jegyeztek le!
Néhányat írjunk fel közösen a füzetbe is!

Most arra a kérdésre keressük a választ, hogy miért változnak az évszakok.
Ehhez nézzük meg közösen a 10.2.2. mellékletben található angol nyelvű animációs 
videót.

Közös megbeszélés keretében rögzítsük 
a füzetbe:

Az évszakok váltakozásának okai:
• a Föld kering a Nap körül (ellipszispálya hol közelebb, hol távolabb a Naptól)
• a Föld tengelye ferde.

45 
perc



A vázlatot rajzzal is kiegészíthetjük:

10.2.3. melléklet. A Föld keringése
Forrás: https://www.sutori.com/story/a-fold-alakja-es-mozgasai--fkuciKLpRPTUwW-
KuFwDCLxtZ

Az órát közös értékeléssel zárjuk!

Otthoni feladat
A következő egy hétben a gyerekek figyeljék meg a tél jegyeit az időjárásban! Jegyez-
zék le füzetükbe, milyen télies időjárási jelenségeket láttak, tapasztaltak meg!

Felhasznált és ajánlott források
• Zelk Zoltán: Négy vándor: https://mesedoboz.eoldal.hu/cikkek/zelk-zoltan/zelk-zol-

tan---negy-vandor.html
• Az évszakok váltakozása angol nyelvű animáció: https://www.youtube.com/watch?-

v=T6SSOoEMwAA
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Tantervi vonatkozás
Anyagok és tulajdon-
ságaik: A levegő tulaj-
donságai, összetétele, 
szerepe az élővilág és 
az ember életében.
Megfigyelés, kísérle-
tezés, tapasztalás: a 
tanuló önállóan végez 
egyszerű kísérleteket.

Kulcsszavak
levegő, oxigén, légkör, 
légnyomás, barométer

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek
leírás, mérés, össze-
hasonlítás

Fejlesztett készsé-
gek, attitűdök
Szociális kompetencia 
fejlesztése.
A tanulás tanulása.
Matematikai és gon-
dolkodási készségek 
fejlesztése.

Mit készítsek elő?
füzet, íróeszköz, víz, 
vizeskancsó, palack 
vagy pohár, lavór vagy 
üvegkád, lufik, csoma-
golópapír, színes filc-
tollak, kétkarú mérleg, 
befőttesgumi

Mit akarunk elérni?
Ráhangolódás a 
témára.

Mit fogunk csinálni?
Mesehallgatás, közös 
beszélgetés.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
melléklet nyomtatva

Mellékletek
11.1. Népmese:  
A levegővel élő lány

Légből kapott 
mesék

 (TERMÉSZETTUDOMÁNY, FÖLDRAJZ, FIZIKA, MATEMATIKA)

„Azután megformálta az ÚRisten az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte 
orrába. Így lett az ember élőlénnyé.” 

1Móz 2,7

A levegő az élet egyik alapvető feltétele.
Mindenütt ott van, mégsem ismerjük elég jól. A dupla órás foglalkozáson megismerjük 
a levegő összetételét és azt a tulajdonságát, mely minden nap nyomja a vállunkat: a 
légnyomást.

11.1  Légből kapott mesék  10 perc
11.2. Mindenütt van levegő?  35 perc
11.3  Vigyázat, légnyomás!  45 perc
Összesen  90 perc

A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök és kellékek előkészítése, a mellék-
letek kinyomtatása.

A foglalkozás során előfordulhat, hogy a gyerekek ruhája, felszerelése, vagy a tan-
terem vizes lesz. Így célszerű a takarítófelszerelést előre bekészíteni a terembe, illetve 
a gyerekeket előzetesen kérni a táskájuk, felszerelésük stb. elrakására. Szintén érde-
mes lehet erre a foglalkozásra váltóruhát hozniuk a gyerekeknek.

FELADATOK LEÍRÁSA

11.1. Légből kapott mesék 
A levegő láthatatlan és nem tapintható része életünknek. Sőt! Elengedhetetlen része!
A foglalkozás bevezető elemeként A levegővel élő lány című népmesét olvassuk fel a 
csoportnak. (11.1. melléklet)
Beszélgessünk a gyerekekkel!
• Mi volt a mese tanulsága?

11. 
foglalkozás

Miről szól ez a tanegység?

Áttekintő vázlat

Előkészületek

10 
perc



11.2. Mindenütt van levegő? 
A foglalkozás ezen részében a gyerekek csoportmunkában keresik a választ a kérdés-
re: Mindenütt van levegő?

Alakítsunk 3-4 fős csoportokat! Mindegyik csoport az alábbi feladatokat végzi el:

Csoportfeladatok
1. Mindenütt van levegő?
Töltsétek meg a lavórt/üvegkádat vízzel! Egy „üres” palackot vagy poharat nyomjatok 
le a víz alá, szájával lefelé! Amikor leért az aljára, akkor kissé billentsétek a poharat 
oldalra!
Figyeljétek meg, mi történt, és rajzoljátok le a füzetbe képregény formájában!
Vitassátok meg a csoportban, hogy: 
• Milyen halmazállapotú anyag volt a pohár belsejében?
• Mivel magyarázható a kísérletben bekövetkezett változás?

Hol van a levegő?
A pohár/palack nem „üres”, hiszen levegővel van tele. Amikor lenyomjuk a víz alá és 
oldalra fordítjuk, a levegő nagy buborékok formájában felfelé távozik.

2. Miből áll a levegő?
A leírás (11.2. melléklet) alapján készítsetek kördiagramot a levegő összetételéről a 
csoport csomagolópapírjára!
Mindenki írjon a füzetébe két igaz és egy hamis állítást a kördiagram alapján a levegő 
összetételéről! Kérjük a gyerekeket, hogy összehasonlító kifejezéseket használjanak 
az állításokban.

Segítség az állítások megfogalmazásához:
• több, mint….
• kevesebb, mint….
• ugyanannyi, mint……
• nagyobb, mint…..

3. Lufifújás
A csoport egyik tagja fújjon fel egy lufit (ne túl nagyra), és engedje el a kezéből!
Figyeljétek meg, mi történt!
Rajzoljátok le a füzetbe a látottakat! Írjátok le, miért történhetett ez?

4. Mérd meg a lufit!
Mérjétek meg a lufi súlyát, és jegyezzétek fel a mért adatot a füzetbe!
Most egyvalaki fújja fel a lufit, és a felfújt lufit is mérjétek meg!
Mit tapasztaltok, mi lehet a különbség oka?

A feladatok végén hagyjunk időt arra, hogy 
a tapasztaltakat közösen is megbeszéljük a gyerekekkel!
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Mit akarunk elérni?
A gyerekek megért-
sék, hogy a levegő 
mindenütt jelen van, 
megismerjék a levegő 
összetételét.

Mit fogunk csi-
nálni?
Csoportmunka a 
levegőről.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, víz, 
vizeskancsó, palack 
vagy pohár, lavór vagy 
üvegkád, lufi, cso-
magolópapír, színes 
filctollak

Mellékletek
11.2. Miből áll a 
levegő?

35 
perc
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Mit akarunk elérni?
A gyerekek megis-
merjék a légnyomás 
fogalmát és jellemzőit.

Mit fogunk 
csinálni?
Tanári kísérlet a levegő 
súlyáról. Közös beszél-
getés: fogalomalkotás.
Csoportmunka a 
nyomáskülönbségen 
alapuló eszközökről.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, 
kétkarú mérleg, lufik, 
befőttesgumi

Mellékletek
11.3. Miből áll 
a levegő?

11.3. Vigyázat, légnyomás! 
Azt már tudjuk, hogy a levegő mindenütt körülvesz minket, és hogy a Föld vonzásának 
(gravitáció) köszönhetően mindannyiunk vállát nyomja a levegő súlya.
De mekkora a súlya levegőnek?

A levegő súlya
Tanári kísérlet, melynek során a diákok megfigyelik a látottakat.
Tanári kísérlet 
Egy kétkarú mérleget kiegyensúlyozunk úgy, hogy a mérleg két serpenyőjébe egyfor-
ma „üres” lufikat és hozzá egy befőttesgumit/madzagot helyezünk.
Az egyik lufit leemeljük a mérlegről és felfújjuk, a befőttesgumival elkötjük.
Helyezzük vissza a felfújt lufit a serpenyőbe!
Figyeljük meg, írjuk és rajzoljuk le a füzetünkbe a tapasztalatainkat!
• Milyen hangot hallunk? 
• Mit látunk? 
• Mi történik a lufival? 
• Mit mutat a mérleg? Rajzold le, hogyan áll most a mérleg!

Közös beszélgetés a légnyomásról
A tanári kísérlet tapasztalatait felhasználva beszéljük át a csoporttal a légnyomás 
fogalmát, kialakulásának okát és jellemzőit.

Táblai vázlathoz:
• légnyomás: A levegő súlyából származó erő, amivel az alatta lévő felületre nehezedik.
• jellemzői: minden irányba hat
• mértékegysége: Pascal (kiejtve: paszkál), rövidítve: Pa
• mérőeszköze: barométer
• a légnyomás függ: hőmérséklet, tengerszint feletti magasság, páratartalom

Légnyomáseszközök
A gyerekek a foglalkozás során már kialakított csoportokban dolgoznak.
A csoportok egy-egy képet kapnak (11.3. melléklet), rajta egy-egy olyan eszközzel, 
mely a nyomáskülönbséget használja ki működéshez. Ilyenkor egy zárt térben lévő 
gáznak növeljük vagy csökkentjük a nyomását, annak megfelelően, mit szeretnénk 
elérni, illetve működtetni.
Pl. szódásüveg, WC-pumpa, kézi nyomókút, illatszerszóró, biciklipumpa, vízipisztoly, 
víztorony, cseppentők stb.

A csoportok feladata, hogy a kép formájában hozzájuk került eszközt és annak műkö-
dési elvét bemutassák a többieknek.

Minden csoport bemutatja a nyomáskülönbségen alapuló eszközét és annak műkö-
dés elvét.

45 
perc



Variáció
Ha módunkban áll, néhány, könnyen szállítható és/vagy beszerezhető ilyen eszközt 
vigyünk be a foglalkozásra. Ebben akár a gyerekek előzetes segítségét is kérhetjük!

Az órát közös értékeléssel zárjuk!

Otthoni feladat
Nézzetek utána, kiről kapta a nevét a légnyomás mértékegysége! Milyen kísérleteket 
végzett, hogy bizonyítsa a levegő nyomását?
Készítsetek róla a füzetetekbe ismeretterjesztő plakátot!

Felhasznált és ajánlott források
• A levegővel élő lány (népmese): A levegővel élő lány (nepmese.hu)
• A levegő – természetismeret-óra: 04_08_-termeszet_5a_a_levego.pdf (vorosmarty-is-

kola.hu)
• Levegős kísérletek: Levegős kísérletek - YouTube
• A levegő súlya: ProFizika A légnyomás 1 rész - YouTube
• A légnyomás: A GÁZOK NYOMÁSA (isu-tech.hu)
• A légnyomás: https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_7/lecke_04_003

Hivatkozások az Érdekes kérdések egész évre tanári ötlettárból
• A foglalkozás 11.1. pontja az Érdekes kérdések... felhasználásával készült: 
 Szántó-mező: Nyom-e minket a légnyomás? Farkasné Nagy Krisztina https://reftan-

tar.hu/erdekes-kerdesek/#szanto 
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https://www.nepmese.hu/index.php/mesetar/mesek/a-levegovel-elo-lany
https://www.vorosmarty-iskola.hu/wp-content/uploads/2020/04/04_08_-termeszet_5a_a_levego.pdf
https://www.vorosmarty-iskola.hu/wp-content/uploads/2020/04/04_08_-termeszet_5a_a_levego.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=I6smh_F0aVE
https://www.youtube.com/watch?v=Oxp62veB5kQ
http://isu-tech.hu/wp-content/uploads/2018/01/Fizika-OFI-7.-oszt%C3%A1ly-48.-old-109.old-A-l%C3%A9gnyom%C3%A1s.pdf
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_7/lecke_04_003
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Tantervi vonatkozás
Anyagok és tulajdon-
ságaik: 
Elsajátítja a tanuló a 
tűzveszélyes anyagok-
kal való bánásmódot, 
tűz esetén ismeri a 
szükséges teendőket. 
Tűzveszélyes anyagok.

Kulcsszavak
égés, éghető anyag, 
gyors égés, lassú 
égés, oxigén, szén-
dioxid, gyulladási 
hőmérséklet, tűzoltó-
készülék, menekülési 
útvonal

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek
megfigyelés, leírás, 
mérés, összehason-
lítás

Fejlesztett készsé-
gek, attitűdök
Anyanyelvi kommu-
nikáció fejlesztése, 
szókincsbővítés.
Természettudomá-
nyos és technikai 
kompetencia.
Szociális és állampol-
gári kompetencia.

Mit készítsek elő?
fémtálca, gyertya, 
mécses, gyufa, pohár, 
befőttesüvegek, sütő-
por, ecet, kancsó víz, 
stopperóra, vonalzó, 
színes táblakréta, 
testhőmérő, Biblia, 
laptop, internet, 
projektor

Ég a gyertya, ég
(TERMÉSZETTUDOMÁNY, REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN, 

FIZIKA, KÉMIA, BIOLÓGIA, VIZUÁLIS KULTÚRA)
„Ott megjelent neki az ÚR angyala tűz lángjában egy csipkebokor közepéből. Látta 

ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor.” 
2Móz 3,2

A levegő után a mindenki által jól ismert jelenséggel, az égéssel ismerkednek meg a 
tanulók.
Áttekintjük az égés folyamatát, feltételeit, valamint a tűzvédelem legfontosabb alap-
szabályait.

12.1  Ég a gyertya, ég  30 perc
12.2. Mi az égés? 15 perc
12.3 Tűzoltás  30 perc
12.4. Az égő csipkebokor 15 perc
Összesen 90 perc

A tanórai eszközök előkészítése: gyertya, gyufa, pohár, befőttesüveg stb.
Érdemes az órát olyan helyiségben tartani, ahol nem jelez be a tűzjelző.
A tűzoltási feladathoz érdemes előre tanulmányozni, hogy az iskolában hol és milyen 
tűzoltó készülékek, menekülési útvonalak vannak.
Hívjuk fel a gyerekek figyelmét arra, hogy az órán elvégzett kísérleteket otthon, egye-
dül NE próbálják ki!

12. 
foglalkozás

Miről szól ez a tanegység?

Áttekintő vázlat

Előkészületek



FELADATOK LEÍRÁSA

12.1. Ég a gyertya, ég
Az óra első részében a diákokkal egyszerű kísérleteket végzünk gyertyával. A diákok 
feladata a kísérletek segítése, megfigyelése és leírása.

1. Fújjuk el az égő gyertyát minél távolabbról! Nézzük, ki lesz a győztes!
A tanár égő gyertyát helyez a terem egy biztonságos helyére, a diákok kb. 1 méterről 
megpróbálják elfújni a gyertyalángot.
A különféle távolságokat fontos, hogy a diákok mérjék ki!
A kísérlet végén beszéljük meg a gyerekekkel, mitől alszik el ilyenkor a gyertya lángja?

Magyarázat
Az égés egyik fontos feltétele az oxigén jelenléte.
Az égés másik fontos feltétele az éghető anyag megléte (jelen esetben a viaszé).
Hogy miből áll a gyertya? Viasz és kanóc. Amikor meggyújtjuk a gyertyát, akkor a pa-
mutszálakból álló kanócot gyújtjuk meg pl. gyufával. A kanóc a hajszálcsövesség elve 
alapján egészen a végéig felszívja a meleg miatt megolvadt folyékony viaszt. A viasz 
tovább forrósodik és szén-dioxiddá és vízzé ég el. 
A gyertya lángja nem más, mint a levegő oxigénjével keveredő égő viaszgőz.
Amikor a gyertya lángját megpróbálják a gyerekek elfújni, akkor hirtelen eloszlik, és a 
fújás hatására lehűl a gőzzé vált forró viasz. Ennek eredményeként pedig megszűnik 
az égési folyamat, és a gyertya elalszik.

2. Most másképpen próbáljuk meg eloltani az égő gyertyát. 
Mérjük meg, mennyi idő alatt sikerül!
Meggyújtunk egy mécsest és fémtálcára helyezzük. Előbb egy pohárral, majd egy kö-
zepes, végül egy nagy méretű befőttesüveggel fedjük le.
A tanulók mindhárom esetben rögzítsék a füzetükbe a mért időeredményt!
Rajzolják le a füzetükbe a háromféle eloltási kísérletet!

Beszéljük meg közösen, miért alszik el a gyertya lángja, ha lefedjük egy üveggel?
Milyen más tárggyal lehetne helyettesíteni az üveget?

Magyarázat
A gyertya égését a levegő oxigénje teszi lehetővé. Amikor a gyertyát letakarjuk, akkor 
addig tud oxigénhez jutni a láng, amíg az el nem fogy az üvegből. Ha elfogy, elalszik 
a mécses. 
A viasz égése során korom, víz és szén-dioxid képződik. Amikor az üvegedényt meg-
fogjuk, melegnek érezzük, ennek oka az égés során lejátszódó hőfelszabadulás.
És hogy mivel tudjuk még eloltani a gyertya lángját? Például vízzel. Ilyen esetben a 
víz lehűti a lángot. A keletkező vízgőz pedig megakadályozza, hogy a gyertya lángja 
további oxigénnel érintkezzen.
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Mit akarunk elérni?
Az égés folyamatának 
és feltételeinek megis-
merése kísérletekkel.

Mit fogunk csinálni?
Kísérletek gyertyával. 

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszközök, 
gyertya, mécses, gyu-
fa, fémtálca, vonalzó, 
stopperóra, üvegpo-
hár, befőttesüveg, 
sütőpor, ecet

30 
perc

i
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Mit akarunk elérni?
A gyerekek megért-
sék, hogy a levegő 
mindenütt jelen van, 
megismerjék a levegő 
összetételét.

Mit fogunk csinálni?
Gondolattérkép készí-
tése az égés folya-
matáról. A lassú égés 
megismerése.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszközök, 
színes táblakréta, 
testhőmérő

3. A sütőpor és az ecet esete
A gyerekeknek most nem mondunk előre semmit. Sőt, a használt anyagokat is nekik 
kell felismerniük! Feladatuk, hogy a látottakat majd a füzetükbe saját szavaikkal írják 
le! Ismét mérjék meg, mennyi idő alatt alszik el a mécses lángja!
Egy befőttesüveg aljára szórjunk sütőport (a zacskóra rá lesz írva a tartalma). Helyez-
zük a sütőporra az égő mécsest. Végül egy kis ecetet (melyet a szagáról tudnak felis-
merni a gyerekek) öntsünk az üvegbe. (Vigyázat, ne pont a mécsesre!)
Figyeljük meg, mi történik!
Beszéljük meg a gyerekekkel, mit láttak a kísérletben!

Magyarázat
A sütőpor és az ecet reakcióba lép egymással, melynek hatására szén-dioxid képző-
dik, és a két anyag pezsegni kezd. A szén-dioxid keletkezése elzárja a lángot az oxi-
géntől, így az égési folyamat megszűnik.

Érdekesség
Érdekes lehet arra is megkérni egy tanulót, hogy azt mérje meg, mennyi ideig hallja a 
sütőpor pezsgését az óra során!

4. Öngyulladás!
Gyújtsunk meg egy gyertyát, majd a lángja fölé tartsunk egy gyufát! Figyeljük meg, mi 
történik! Próbálkozzunk a kísérlettel többféle magasságban is! (A távolságot becsüljük!)
Beszéljük meg a gyerekekkel, miért gyulladt meg a láng fölé tartott gyufa!

12.2. Mi az égés?
Közös gondolattérkép készítésével gyűjtsük össze, mit tudtunk meg az égés folyama-
táról!

Ötletek a gondolattérképre:
• égés = anyag átalakulása
• feltételei: oxigén, éghető anyag (pl. viasz, fa, papír), gyulladási hőmérséklet (gyors 

égés esetén)
• hőfelszabadulás (az égés során)
• égéstermék keletkezése (pl. füst, korom, hamu)
• az égés fajtái: gyors égés – pl. gyertya vagy tábortűz és lassú égés – pl. táplálék 

elégetése.

Gyors égés
Az égés során energia keletkezik. A gyors égés során a gyúlékony anyag olyan gyorsan 
lép reakcióba az oxigénnel, hogy a hőfelszabadulás mellett az energia fény formájá-
ban is megjelenik. Ez a folyamat azonban csak megfelelő hőmérséklet, az ún. gyulla-
dási hőmérséklet elérésével megy végbe.
Ezzel szemben a lassú égés során a folyamat a gyulladási hőmérséklet alatt, fényje-
lenség nélkül, olyan lassan következik be, hogy a környezetnek való hőátadást nem 
érzékeljük. Ilyen folyamat pl. a rozsdásodás. A szervezetbe bevitt táplálék – szintén 

15 
perc
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lassú égés során – energiává alakul át, amelyet a szervezet felhasznál pl. a mozgáshoz, 
tanuláshoz. Az energia felhasználása égéssel történik, ehhez is szükséges a belég-
zéskor beszívott oxigén. Az égés során hő szabadul fel, aminek következménye a test 
hőmérsékletének emelkedése.
Ezen folyamat következménye, hogy a testhő magasabb a külső hőmérsékletnél (leg-
alábbis normál esetben, a mérsékelt övezetben).

Lassú égés
A lassú égés könnyen bizonyítható folyamat.
Mérjük meg az osztályterem levegőjének hőmérsékletét, majd a vállalkozó diákok 
testhőjét is! A különbség oka az emberi testben lejátszódó lassú égés.

12.3. Tűzoltás 
Az óra utolsó részében a tűzzel mint életet és energiát adó, de veszélyes jelenséggel 
ismerkedünk meg.

A tűz előnyei és veszélyei
Páros munkában gyűjtsük össze, mire jó a tűz, illetve milyen veszélyei vannak!
Közösen beszéljük meg, milyen előnyei és veszélyei vannak a tűznek!

Mit kell tenni, ha tűz keletkezik?
• Segítségkérés (általános segélyhívószám: 112; tűzoltóság: 105. A segélyhívó tele-

fonszámok felhívása esetén fontos, hogy a bejelentő higgadtan, nem hadarva, a 
diszpécser kérdéseire pontosan válaszolva jelentse be a tűzesetet. Pl. a hívás ele-
jén mondja a nevét, a lehető lepontosabban határozza meg a helyszínt, és írja le 
a tűzesetet. Fontos, hogy a diákok tudják, a segélyhívó vonal túlsó végén képzett 
szakemberek ülnek!)

• Menekülés (Szabályosan: menekülési útvonal és jelzések figyelése. Fontos, hogy a 
kijelölt útvonalat használjuk, így nem alakul ki a kijártoknál torlódás).

• Tűzoltókészülék használata 

Játsszunk!
A gyerekek LearningApps feladatokat oldanak meg (12.3.1.–12.3.3. mellékletek), páro-
sával vagy tableten. Mindenki ugyanazokat a feladatokat oldja meg.
A feladatok végén közösen beszéljük meg a tapasztalatokat.

Tűzvédelem az iskolában
Párosával járják be az iskola egy kijelölt helyét/emeletét, és jegyezzék fel, milyen tűz-
biztonsági intézkedéseket találtak!
Az osztályterembe visszatérve beszéljük át a gyerekekkel az iskolai tűzvédelmi sza-
bályzatot! Részletesen beszéljük át, hogy mit kell tenni iskolai tűz esetén! Mit tehet-
nek és mit nem a diákok? Hol találják a menekülési útvonalat?, stb.
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Mit akarunk elérni?
A tűz hasznos és 
veszélyes oldalának 
megismerése. A tűz-
oltás alapszabályai. 
A gyerekek megis-
merkednek az iskolai 
tűzvédelmi szabály-
zattal is.

Mit fogunk csinálni?
Közös beszélgetés és 
játék a tűzoltással 
kapcsolatban.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, lap-
top, projektor

Mellékletek
12.3.1 Éghető 
anyagok
12.3.2. Teendők tűz 
esetén 
12.3.3. Tűz mellett, 
tűz ellen

30 
perc
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Mit akarunk elérni?
Az égő csipkebokor 
történetén keresztül 
Isten akaratának, egy 
nehéz feladat megol-
dásának megtanulása 
a cél.

Mit fogunk csinálni?
Bibliai történetme-
sélés és illusztráció 
készítése.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, Biblia

Mellékletek
12.4. Az égő csipke-
bokor

12.4. Az égő csipkebokor 
A Bibliában többféleképpen, több helyen is találkozhatunk a tűzzel. A tűz legtöbbször 
Isten valamilyen megnyilatkozásával párosul, sokszor üzenet értéke van. Van, hogy Is-
ten haragjának a jelképe, máskor Isten megtisztító erejének jelenése. Megint máskor 
pedig az Úr megjelenésének kísérőjelensége.

Most az egyik legismertebb történettel: Az égő csipkebokorral fogunk megismerkedni!
(12.4. melléklet) Hallgassátok meg a történetet, és készítsetek hozzá illusztrációt a 
füzetetekbe!

Beszéljük meg közösen a gyerekekkel a történet üzenetét!
• Mit jelent Isten neve?
• Miért tiltakozott Mózes Isten megbízása ellen?
• Hogyan teljesíthető a mások javát szolgáló, de erőnket meghaladó megbízatás?
Voltunk már olyan helyzetben, mikor olyan feladatot kaptunk, amit úgy éreztünk, 
nincs erőnk egyedül megoldani? Hogyan cselekedtünk akkor? Hogyan tudtuk mégis 
megoldani a feladatot?

Az órát közös értékeléssel zárjuk!

Otthoni feladat
Nézzetek utána, hogyan lehet védekezni a rozsdásodás ellen! Gyűjtsetek össze a fü-
zetbe néhány példát!

Példák a rozsdásodás elleni védekezésre:
• felületvédelem – a fém ne érintkezzen a korróziót okozó környezettel, így egy bevo-

nóréteg segítségével elzárjuk attól, pl. lakk, zománc, stb.
• ötvözés: ennek során olyan fémeket vegyítenek az olvadt vashoz, melyek megóvják 

a rozsdásodástól, pl. nikkel, króm.

Felhasznált és ajánlott források
• Az égő csipkebokor: 2Móz 3,1–22
• Tűz a Bibliában: https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-ke-

resztyen-bibliai-lexikon-C97B2/t-CA6DE/tuz-CA7C8/
• Vegytan: A levegő és alkotórészei: http://acta.bibl.u-szeged.hu/34221/1/cselek-

ves_012_067-070.pdf
• Kísérletek otthon gyermekeknek: A tűz
• Az égés: https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_7/lecke_05_003
• Égés- és oltáselmélet: https://www.tuzvedelem.hu/tuzvedelmi-szakvizsga-oktata-

si-segedanyag/eges-es-oltaselmelet/
• A fémek korróziója: https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_007

15 
perc

https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/t-CA6DE/tuz-CA7C8/
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/t-CA6DE/tuz-CA7C8/
http://acta.bibl.u-szeged.hu/34221/1/cselekves_012_067-070.pdf
http://acta.bibl.u-szeged.hu/34221/1/cselekves_012_067-070.pdf
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/jatekok_zenek_foglalkoztatok/14857/kiserletek_otthon_gyermekeknek_-_a_tuz
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_7/lecke_05_003
https://www.tuzvedelem.hu/tuzvedelmi-szakvizsga-oktatasi-segedanyag/eges-es-oltaselmelet/
https://www.tuzvedelem.hu/tuzvedelmi-szakvizsga-oktatasi-segedanyag/eges-es-oltaselmelet/
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_007


Merről fúj a szél?
(TERMÉSZETTUDOMÁNY)

„Négy szelet támasztok Élám ellen az ég négy tája felől…” 
Jer 49,36

Ezt a foglalkozást a szabadban kezdjük (természetesen jó idő esetén), és megfigyeljük 
a felhőket, sőt szelfizünk is velük.
A felhők mozgását figyelve a szél jelenségével, kialakulásával, fajtáival, szélskálával, 
szélsebességgel ismerkedünk meg a foglalkozás során.

13.1. Felhőfürkészés  25 perc
13.2. Honnan fúj a szél?  20 perc
13.3. Elfújta a szél  30 perc
13.4. Szélforgó  15 perc
Összesen  90 perc

A tanórai eszközök és szükséges mellékletek előkészítése.
A szélforgó készítésének egyes mozzanatait (pl. radír szétvágása sniccerrel) érdemes 
lehet előre előkészíteni.
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Tantervi vonatkozás
Anyagok és tulajdon-
ságaik: az éghajlat 
fő elemeinek megis-
merése; az időjárás 
megfigyelése.
Anyagok és tulaj-
donságaik: a levegő 
tulajdonságainak 
megismerése.

Kulcsszavak
szél, légnyomás, felhő, 
szélenergia, szélse-
besség, szélskála

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek
megfigyelés, leírás

Fejlesztett készsé-
gek, attitűdök
Anyanyelvi kommu-
nikáció fejlesztése: 
szókincsbővítés;
fenntarthatóságra 
nevelés.

Mit készítsek elő?
füzet, íróeszköz, 
laptop, projektor, 
mellékletek, gyertya, 
gyufa, csomagolópapír, 
színes filctollak, olló, 
ragasztó(pisztoly), 
barkácsragasztó, 
vonalzó, kétoldalas 
színes papír, gyurma-
ragasztó, 2-3 radír, 
hurkapálca mindenki-
nek, sniccer, gombos-
tű, rajzszög.

Miről szól ez a tanegység?

Áttekintő vázlat

Előkészületek

13. 
foglalkozás



66

Mit akarunk elérni?
Felhők megfigyelése.

Mit fogunk csinálni?
Felhőfürkészés 
a szabadban.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszközök

Mellékletek
13.1. Felhőatlasz

Mit akarunk elérni?
A szél fogalmának és 
keletkezésének megis-
merése.

Mit fogunk csi-
nálni?
Tanári kísérlet, 
közös beszélgetés és 
fogalom alkotás.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszközök, 
gyertya, gyufa

FELADATOK LEÍRÁSA

13.1. Felhőfürkészés 
Jó idő esetén lehetőségünk van arra, hogy a szabad ég alatt figyeljük meg a felhőket. 
Menjünk ki a szabadba (füzetet és íróeszközt vigyünk magunkkal), és tíz percet kint 
töltve fürkésszünk felhőket! 
Rajzoljuk le a füzetünkbe, milyen felhőket láttunk! 

Az osztályterembe visszatérve azonosítsuk a felhőfajtákat a felhőatlasz (13.1. melléklet) 
segítségével!

Felhő, felhő
Felhők osztályozása magasságuk szerint: magas szintű (6–12km), középmagas, ala-
csony + függőleges felhők
Megjelenésük alapján: réteges, gomolyos
A magas szintű fátyolfelhők csak apró jégkristályokból állnak (-20 °C és -50 °C között 
van ott a hőmérséklet). 
A középmagas felhők vegyes, míg az alacsony felhők csak folyékony halmazállapotú 
vízből állnak.
A stratus, azaz rétegfelhő a téli időszakban a leggyakoribb, sokszor az alja csak 50–100 
m-rel van a talaj felett, így már az épített környezetet vagy az alacsonyabb térszíneket 
is beborítja.
A cumulus, azaz gomolyfelhő pedig főleg a nyári időszakban alakul ki. Csapadékot 
csak akkor ad, ha tornyos gomolyfelhővé alakul át. Ennek továbbfejlődött változata a 
cumulonimbus vagy zivatarfelhő, jelentős vertikális kiterjedéssel. Villámlás és dörgés 
kíséri kialakulását.

A felhőfürkészés záróakkordjaként beszélgessünk a gyerekekkel arról, mi mozgatja a 
felhőket! 
Ezzel átvezetjük őket a szél keletkezése téma felé.

13.2. Honnan fúj a szél? 
A foglalkozás ezen részében a gyerekekkel megbeszéljük: hogyan keletkezik a szél.
Ezután a különféle szélsebességekkel és szélskálákkal, a szélenergia hasznosításával 
ismerkedünk meg csoportfeladatok révén.

Honnan fúj a szél? 
Az alábbi tanári kísérlet elvégzésével az tanulók megfigyelhetik a szél kialakulását.
Tanári kísérlet:
Nyissuk résnyire a fűtött osztályterem ajtaját, majd tartsunk egy égő gyertyát az ajtó-
nyílás legmagasabb pontjához, és figyeljük meg, mi történik a gyertyalánggal. Ugyan-
ezt ismételjük meg úgy, hogy a gyertyát küszöbmagasságban tartjuk.
Mit figyeltünk meg?
A láng a légáramlat irányában elhajlik. A nyílás alján a láng a terem belseje felé hajlik, 
míg felül kifelé hajlik.

25 
perc

i

20 
perc



Magyarázat
A nyílás alján a láng a terem belseje felé hajlik, mert itt a hidegebb folyosóról a levegő 
befelé áramlik a terembe. Felül a kifelé hajló láng mutatja, hogy a meleg levegő a te-
remből kifelé áramlik. A levegőáramlás annál intenzívebb, minél nagyobb a tanterem 
és a környezete közti hőmérsékletkülönbség. 

A szél keletkezése
Kérjük meg a gyerekeket, hogy fogalmazzák meg, hogyan is keletkezik a szél!
Majd beszéljük meg a szél keletkezésének folyamatát közösen is, és rögzítsük a füzet-
be folyamatábra formájában:
hőmérsékleti különbségek à eltérő légnyomás (magas, alacsony) à levegő áramlása

A szél fogalma
Most pedig kérjük meg a gyerekeket, hogy határozzák meg egy mondatban: mi a szél!
A közös definíciót rögzítsük a füzetbe is!
Szél: a levegő földfelszínhez közeli, azzal többé-kevésbé párhuzamos áramlása, ame-
lyet a légnyomáskülönbség működtet. (A levegő áramlása)

13.3. Elfújta a szél 
A gyerekeket csoportokra osztjuk egy már bevált módszerrel. A csoportok egy-egy felada-
tot oldanak meg (javasolt időkeret: 15 perc), majd bemutatják azt a társaiknak (javasolt 
időkeret: 20 perc). Az óra ezen része kiegészítésekkel a K.I.P. keretében is megvalósítható.

Csoportfeladatok
1. Szélsebesen
A szél különböző erősségű lehet; ezt határozza meg a szélskála.
A szél sebességét km/h-ban határozzuk meg.
Mutassátok be a társaitoknak, milyen szélfokozatokat különböztetünk meg!
Ajánlott oldalak:
• Szél és a Beaufort-skála | dajo.hu
• Beaufort-skála.pdf (met.hu)

2. Szélhasználók
Készítsetek plakátot, amin bemutatjátok, mire használjuk a szél erejét!
Ajánlott oldalak: 
• A szélenergia hasznosítása és a szélerőmű előnyei, illetve hátrányai (met.com)
• Ember a természetben – 5. osztály | Sulinet Tudásbázis

3. Szélvész
Készítsetek plakátot, melyen bemutatjátok, milyen ártalmas is tud lenni a szél!
Ajánlott oldalak: 
• BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (katasztrofavedelem.hu)
• Ember a természetben – 5. osztály | Sulinet Tudásbázis
• Beaufort-skála.pdf (met.hu)
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Mit akarunk elérni?
A szél hasznos és 
veszélyes tulajdonsá-
gainak megismerése.

Mit fogunk csinálni?
Csoportmunka kereté-
ben megismerjük a szél 
jellemzőit.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, lap-
top, projektor

Mellékletek
13.3.1. Csoport-
feladatok
13.3.2. Szélskála

35 
perc

i

https://dajo.hu/outdoor/beaufort-scale
https://met.hu/ismertetok/Beaufort-skala.pdf
https://hugas.met.com/hu/fyouture/zold-vilag/szelenergia-szeleromu/1152
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-5-osztaly/a-legnyomas-es-a-szel/a-szel-hatasa
https://katasztrofavedelem.hu/291/katasztrofatipusok-szelvihar
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-5-osztaly/a-legnyomas-es-a-szel/a-szel-hatasa
https://met.hu/ismertetok/Beaufort-skala.pdf
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Mit akarunk elérni?
Az égő csipkebokor 
történetén keresztül 
Isten akaratának, egy 
nehéz feladat megol-
dásának megtanulása.

Mit fogunk csinálni?
Bibliai történetme-
sélés és illusztráció 
készítése.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, Biblia

Mellékletek
13.4.1. Szélkereső
13.4.2. Szélforgó 
készítése

4. Széltérkép
Keressétek meg hazánk széltérképét az idokep.hu-n!
Mutassátok be, mit jelent a széltérkép, milyen adatokat olvashatunk le róla!
Mutassátok be hazánk jelenlegi szélviszonyait!
Ajánlott oldal: Széltérkép (idokep.hu)

5. Szél vagyok
Készítsetek Activity-szójátékot társaitok számára! Olyan szavakat kell kitalálnotok, 
melyben megtalálható a „szél” kifejezés.
A játékot játsszátok el a társaitokkal! Lehet körülírni, mutogatni és rajzolni is.
Pl: szélkakas, szélmalom, szélmalomharc, asztalszél, széles, szélsebesség, szélvihar, 
szélenergia, széltérkép 

A szél hasznos és káros hatásai
Károsak: Erős szélben sérülhet a fák lombja, talajpusztulást idézhet elő, súlyos káro-
kat okozhat a mezőgazdaságnak és az épületekben is. 
Hasznosak: A szél hatására gyorsabb a párolgás (megszárítja a ruhákat). Elszállítja 
a felhőket és a csapadékot szárazabb területekre. Zöld területek felől friss levegőt 
hozva lecseréli a város szennyezett levegőjét. Szállítja a növények terméseit. Vitorlás 
hajókat hajt. A szélenergia hasznosításával környezetkímélő módon lehet villamos 
energiát előállítani. 

13.4. Szélforgó

Szélkereső
Az óra egyik levezető feladataként a gyerekek szókereső játékot (13.4.1. melléklet) 
játszanak. Akár versenyezhetnek is egymással.

Szélforgó
Az óra végén a gyerekek ha-
zavihető, színes szélforgókat 
készítenek a melléklet videó-
jának segítségével.
(13.4.2. melléklet)

15 
perc

i

https://www.idokep.hu/szel


A radír szétvágása mindenképpen tanári feladat, és érdemes lehet előkészíteni.
A ragasztópisztoly használatánál figyelni kell, mert a ragasztó bizony nagyon forró!
A gyerekek figyelmét fel kell hívni a szúrós eszközök (pl. gombostű) használatával járó 
balesetveszélyre !

Az órát közös értékeléssel zárjuk.

Otthoni feladat
A gyerekek feladata, hogy a következő egy hétben figyeljék meg az aktuális szélvi-
szonyokat. Ezt megtehetik saját szélsebesség-mérőjük segítségével, vagy az alábbi 
weboldalon: https://www.idokep.hu/szel
Minden napról jegyezzék fel a legfontosabb adatokat a lakóhelyük szerinti szélviszo-
nyokról!

Felhasznált és ajánlott források
• Szélskála Szél és a Beaufort-skála | dajo.hu
• Beaufort skála Beaufort Scale – Graphics – gCaptain
• Beaufort skála Beaufort-skála.pdf (met.hu)
• Felhőosztályozás OMSZ felhőatlasz (timelapse) – YouTube  (12 perc)
• A szélenergia hasznosítása A szélenergia hasznosítása és a szélerőmű előnyei, illet-

ve hátrányai (met.com)
• Széltérkép: Széltérkép (idokep.hu)
• Szélvihar: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (katasztrofavedelem.hu)
• Szél Ember a természetben – 5. osztály | Sulinet Tudásbázis
• Szél és kísérletek Téglás Tímea: Időjárási kísérletek. Természetismeret 5. Szaktanári 

segédlet
• Szélforgó készítése Vidám szélforgók készítése – Kreatív ötletek gyerekeknek 4. – 

YouTube

Hivatkozások az Érdekes kérdések egész évre tanári ötlettárból
• A foglalkozás 13.1. melléklete az Érdekes kérdések... felhasználásával készült: 
 Kert: Égszakadás, földindulás – Farkasné Nagy Krisztina https://reftantar.hu/erde-

kes-kerdesek/#kert
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Vedd figyelembe!

https://www.idokep.hu/szel
https://dajo.hu/outdoor/beaufort-scale
https://gcaptain.com/beaufort-scale-images/
https://met.hu/ismertetok/Beaufort-skala.pdf
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=NJiu9m4Z-os&feature=emb_title
https://hugas.met.com/hu/fyouture/zold-vilag/szelenergia-szeleromu/1152
https://hugas.met.com/hu/fyouture/zold-vilag/szelenergia-szeleromu/1152
https://www.idokep.hu/szel
https://katasztrofavedelem.hu/291/katasztrofatipusok-szelvihar
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-5-osztaly/a-legnyomas-es-a-szel/a-szel-hatasa
file:///C:\Users\F%25C3%25B6lde%25C3%25A1ki Andrea\Downloads\termeszetismeret-5-idojaras-szaktanari-teglas-timea.pdf
file:///C:\Users\F%25C3%25B6lde%25C3%25A1ki Andrea\Downloads\termeszetismeret-5-idojaras-szaktanari-teglas-timea.pdf
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OhjnmNNmCnc
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OhjnmNNmCnc
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Tantervi vonatkozás
Alapvető légköri jelen-
ségek és folyamatok: 
az éghajlat fő elemei; 
időjárás megfigyelése.
Anyagok és tulaj-
donságaik: a levegő 
tulajdonságai.
Mérések, mértékegy-
ségek, mérőeszközök: 
Az időjárási elemek 
mérése, a mért adatok 
rögzítése, ábrázolása.
A napi középhőmér-
séklet számítása.
A napi hőingás számí-
tása.

Kulcsszavak
Nap, hőmérséklet, 
albedó, üvegházhatás, 
középhőmérséklet, 
hőingás, Celsius-fok

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek
megfigyelés, leírás, 
mérés

Fejlesztett készsé-
gek, attitűdök
Anyanyelvi kommu-
nikáció fejlesztése: 
szókincsbővítés.
Ábraelemző képesség 
fejlesztése.

Mit készítsek elő?
füzet, íróeszköz, lap-
top, projektor, külön-
féle hőmérők, iránytű, 
2 pohár, víz, különféle 
tárgyak (pl. üveglap, 
tükör, műanyag tárgy, 
festett kavicsok)

Süss fel, Nap!
 

(TERMÉSZETTUDOMÁNY, FIZIKA, KÉMIA, VIZUÁLIS KULTÚRA, 
MAGYAR IRODALOM, MATEMATIKA)

„Elindul az ég egyik szélétől, átível a másik széléig, nincs rejtve melege elől semmi.”
Zsolt 19,7

Ezen a foglalkozáson az időjárás elemei közül a hőmérséklettel ismerkedünk meg. 
Áttekintjük, hogyan melegszik fel a levegő, és milyen tényezők befolyásolják a felme-
legedést.
Megismerkedünk a hőmérséklet mértékegységeivel, és a legfontosabb napi adatokkal 
is számolunk.

14.1   A levegő is melegszik?  35 perc
14.2. Hol van melegebb?  20 perc
14.3. Hőmérő  20 perc
14.4. Középhőmérséklet  15 perc
Összesen 90 perc

A tanórai eszközök és szükséges mellékletek előkészítése.
A mérési feladatokhoz a hőmérőket célszerű a foglalkozás elején elhelyezni, mert leg-
alább fél óra szükséges ahhoz, hogy pontos eredményeket és különbségeket tudjunk 
rajtuk észlelni.

14. 
foglalkozás

Miről szól ez a tanegység?

Áttekintő vázlat

Előkészületek



FELADATOK LEÍRÁSA

14.1. A levegő is melegszik?
Iránytű segítségével határozzuk meg, melyik az iskolaépület északi, illetve déli oldala.
Helyezzünk hőmérőt az iskolaépület déli, illetve északi oldalára, árnyékba; ha lehet-
séges, 1,5–2 méteres magasságban (vagy a földfelszínre, de biztonságos helyre).

A napsugár nyomában
A diákoknak kivetítjük a levegő felmelegedésének ábráját. (14.1.1. melléklet).  

14.1.1. A napsugár nyomában

Párosával azt a feladatot kapják, hogy írják meg a Napsugár nyomában című mesét, 
melyben bemutatják, hogyan melegíti fel a Nap a Földet.
A párosok felolvassák a meséjüket.
A mesék után, összegzésként közös folyamatábrát készítünk a napsugár útjáról és a 
levegő felmelegedéséről a táblára és ezzel párhuzamosan a füzetbe.

Üvegházban
Közösen megbeszéljük az üvegházhatás fogalmát. (Alkossák meg ők maguk a fogalmat!) 
Üvegházhatás = A légkör hőmegtartó képessége.

Üvegházhatás
A levegő energiacsapdaként viselkedik. A világűrből érkező napsugárzást teljesen be-
engedi, de a földfelszínről és a tárgyakról visszaverődő sugárzást csak részben engedi 
ki a világűrbe. A többit elnyeli, s lényegében ettől melegszik.
Az új fogalom, folyamat megismerését közös feladatmegoldással zárjuk! (14.1.2. mellék-
let). Nyomtassuk ki a hiányos szöveget, és a gyerekek egyéni munkában töltik ki azt.
A feladatot helyesen megoldó diákokat jutalmazhatjuk is! (14.1.3. melléklet)

Variáció
A játék online formára is átalakítható, és digitálisan is játszható pl. tableteken.
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Mit akarunk elérni?
A gyerekek megértsék 
a levegő felmelegedé-
sének folyamatát, és 
megismerjék a felme-
legedést befolyásoló 
tényezőket.

Mit fogunk csinálni?
A gyerekek párosával 
mesét írnak. Közö-
sen ábrát készítünk, 
fogalmat alkotunk. 
Játszunk.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszközök, 
laptop, projektor, 
hőmérők

Mellékletek
14.1.1. A napsugár 
nyomában
14.1.2. Hiányos 
szöveg
14.1.3. Hiányos 
szöveg – online 

35 
perc
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Mit akarunk elérni?
A felmelegedést 
befolyásoló tényezők 
megismerése.

Mit fogunk csinálni?
Mérünk, közösen váz-
latot készítünk.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, irány-
tű, hőmérők, különféle 
tárgyak (pl. üveglap, 
tükör, műanyag tárgy, 
festett kavicsok)

14.2. Hol van melegebb? 
Mindenütt egyformán melegszik fel a földfelszín? Mitől függ a felmelegedés?
Ezekre a kérdésekre keressük a választ egyszerű mérések elvégzésével.

Észak vagy dél?
Olvassuk le az iskola mellé kihelyezett hőmérőket, és rögzítsük a füzetbe a hőmérsék-
leti adatokat.
Mit tapasztalunk?
Mi lehet a különbség oka?

Fű vagy beton?
Helyezzünk ki (szintén biztonságos helyre) különféle tárgyakat, pl. tükör, üveglap ma-
gában, üveglap alá tett fekete, illetve fehér papír, műanyag tárgy, feketére vagy fehér-
re festett kavics, fémlap stb.
Legalább fél óra elteltével tapintással (óvatosan!) hasonlítsátok össze, hogy melyik 
mennyire melegedett át!
Mit tapasztalunk?
Mi lehet a különbség oka?

A tanterembe visszatérve és az eredményeket, látottakat, tapasztaltakat átbeszélve 
közösen gyűjtsük össze a gyerekekkel, mitől függ a felmelegedés!

Táblai vázlat
A levegő felmelegedése függ:
a) domborzat (hegy, észak-dél)
b) felszín színe (fekete – elnyel, fehér – visszaver)
c) felszín anyaga (homok, erdőség, jég és hó; felszín energiavisszaverő képessége – 

albedó)
d) tengerszint feletti magasság (felfelé csökkenő hőmérséklet)

20 
perc



14.3. Hőmérő
A foglalkozás ezen részében a hőmérséklet mérésével és a hőmérő működésével is-
merkedünk meg.

Hőmérséklet
Mérjük meg a tanteremben a hőmérsékletet! (Ha lehet, többféle hőmérővel!)
Hogyan kell helyesen leolvasni a hőmérőt?
Mérjük meg a vállalkozó kedvű diákok testhőmérsékletét! (Ha lehet, többféle hőmé-
rővel!)

Érdemes a gyerekekkel részletesen megnézni a hőmérők skáláját és beosztását. Emel-
lett hívjuk fel a gyerekek figyelmét, hogy a mérési eredmény akkor pontos, hogyha 
szemmagasságban olvassuk le a folyadékos hőmérők értékét!

Variáció
Amennyiben az idő engedi, a gyerekek maguk is megtapasztalhatják, hogy nem mind-
egy, hogyan olvassuk le a folyadékhőmérőt. Tartsunk függőlegesen egy folyadékhő-
mérőt, és kérjük meg őket, hogy olvassák le az adott értéket különféle nézőpontokból. 
Milyen következtetést tudnak levonni a tapasztaltakból?

A hőmérő működése
Ki tudja elmondani, hogy milyen elv alapján működik a hőmérő?
Nézzük meg közösen, hogyan működik a folyadékhőmérő!
Készítsünk ki az asztalra két poharat! Az egyikbe meleg, a másikba pedig hideg vizet 
tegyünk. Mindkettőbe rakjunk egy-egy higanyos hőmérőt! Mit tapasztalunk?
A megfigyelés után minden diák próbálja meg egyedül megfogalmazni, hogy működik 
a hőmérő!

A hőmérséklet mérése
A hőmérséklet mérésének legelterjedtebb elve a testek térfogatváltozásán alapszik. 
(Egyéb változásokon is alapulhatnak műszerek, pl. elektromos ellenállás megváltozása). 
Az ún. folyadékhőmérőkben régen legtöbbször higany volt, amelynek szintje a hőmér-
séklet változására emelkedik (melegedés) vagy süllyed (hűlés). Ennek oka pedig a fo-
lyadék tágulása, illetve összehúzódása. Ma már a higany helyett általában valamilyen 
alkoholkeverék van a folyadékos hőmérőkben.
Léteznek még gázhőmérők is, amelyek működése a gázok térfogatváltozásán alapul. 
Ezeket főleg laboratóriumokban használják, extrém hideg is mérhető velük (-270°C).
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Mit akarunk elérni?
A szél keletkezésének 
és fogalmának megis-
merése.

Mit fogunk csi-
nálni?
Tanári kísérlet, 
közös beszélgetés és 
fogalom alkotás.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszközök, 
többféle hőmérő, 2 
pohár, víz

 Mellékletek
14.3. Celsius és 
Fahrenheit

20 
perc

Vedd figyelembe!

i
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Mit akarunk elérni?
A hőmérséklet 
méréséhez kapcso-
lódó szakkifejezések 
elsajátítása. Mérési 
módszerek megisme-
rése. Önálló mérések 
elvégzése.

Mit fogunk 
csinálni?
Csoportmunka kere-
tében ismerjük meg a 
szél jellemzőit.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, lap-
top, projektor

Mellékletek
14.4.1. A hőmérsék-
let napi járása
14.4.2. Állatok test-
hőmérséklete

14.4. Középhőmérséklet 
Az időjárás-jelentések központi eleme a hőmérséklet.
De mit is jelent a tv-ben, rádióban elhangzó, vagy a neten olvasható középhőmérsék-
let, napi minimum vagy maximum hőmérséklet kifejezés?

Nézzük meg az alábbi grafikont! 

14.4.1. A hőmérséklet napi járása

A gyerekek feladata, hogy írjanak 3 igaz állítást a grafikonról. (14.1.1. melléklet)
Olvassunk fel néhány állítást, és beszéljük meg közösen, miért igazak! 

Közös megbeszélés
Majd közösen is beszélgessünk a grafikon kapcsán az alábbi témákról (ha nem kerül-
nének elő a gyerekek által írt állításokban):
• Mikor van a leghidegebb a nap során?
• Mikor van a legmelegebb a nap során?
• Vajon mi az oka a legmelegebb és a leghidegebb időpontoknak? 
• Miben mérik a hőmérsékletet az ábrán? Minek a rövidítése ez? 
• Mekkora a különbség a legmelegebb és a leghidegebb hőmérséklet között?
• Számítsuk ki az ábra alapján a napi középhőmérsékletet!
• Szerintetek mit jelent az átlaghőmérséklet kifejezés? (Az egy napon mért hőmérsék-

letek átlaga.) Hogyan lehetne kiszámolni? Számoljuk ki együtt!

Leghidegebb – legmelegebb
Hajnalban mérhetjük a legalacsonyabb hőmérsékletet. Ennek oka, hogy estétől regge-
lig csak kisugárzás van, így a hőmérséklet egyre alacsonyabb lesz. Napközben a besu-
gárzás egyre erősödik, ezáltal emelkedik a hőmérséklet. A legmelegebb kb. délután 14 
óra körül van, mert a Napból érkező hősugárzás a felszín segítségével melegíti fel a 
levegőt, ezért nem délben van a legmelegebb.

15 
perc

i



A legmelegebb és a leghidegebb hőmérséklet közötti különbséget nevezzük hőingás-
nak. Ha az egy napon belül mért maximum- és minimum-hőmérséklet közötti különb-
séget mérjük, akkor napi hőingásnak.

Miért fontos mérni a hőmérsékletet? 
• meteorológia pl. programszervezés, turizmus stb.
• orvos pl. frontérzékenység, szívbetegség, hőhullám stb.
• tudományos kutatás – pl. Föld belső hője, fizika-kémia – anyagok olvadáspontja
• mezőgazdaság

Az órát közös értékeléssel zárjuk!

Otthoni feladat
A gyerekek feladata, hogy a következő természettudomány-foglalkozásig tetszőleges 
három napon keresztül mérjék meg az otthonuk ablakában a hőmérsékletet (vagy egy 
másik, de azonos a helyen).
Minden nap háromszor (reggel, délután és este – lefekvés előtt) végezzék el a méré-
seket, és rögzítsék a füzetükbe!
Számolják ki az egyes napok középhőmérsékletét (nem lesz pontos, hiszen hiányzik a 
legalacsonyabb hőmérséklet) és a napi hőingást is!
Azt is írják fel a füzetükbe, hol végezték a méréseket!

A pontosan, precízen elvégzett otthoni feladatokat ez esetben is jutalmazhatjuk! 
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Szorgalmi feladat
Az ember átlagos testhőmérséklete 36,6 fok.
Nézz utána, hogy a minket körülvevő állatoknak mennyi a testhőmérséklete! Legalább 
öt állat átlagos testhőmérsékletének nézz utána, és jegyezd fel a füzetedbe! Pl. kutya, 
macska, rigó, téli álmot alvó hörcsög, teknősbéka.

Faj Átlagos testhőmérséklet (°C)

Ember 36,6

Kutya 38,5

Macska 39,0

Rigó 43,6

Téli álmot alvó hörcsög 3,5

14.4.2. Az állatok testhőmérséklete

Felhasznált és ajánlott források
• A hőmérséklet: https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/term-

eszetismeret/ember-a-termeszetben-5-osztaly/a-napsugarzas-es-a-homerseklet/
homerseklet

• A levegő felmelegedése: https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_
nat2020/lecke_07_001

• A hőmérséklet mérése: https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_
nat2020/lecke_04_003 és https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_
nat2020/lecke_04_004

• Hőmérséklet mérése, skálák: https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/tudomany/homer-
sekletmeres-homersekleti-skalak

• Hőmérők: https://www.ttko.hu/kbf/tananyag.php?id=3&mod=fiz_19

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-5-osztaly/a-napsugarzas-es-a-homerseklet/homerseklet
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-5-osztaly/a-napsugarzas-es-a-homerseklet/homerseklet
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-5-osztaly/a-napsugarzas-es-a-homerseklet/homerseklet
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_07_001
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_07_001
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_04_003
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_04_003
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_04_004
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_04_004
https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/tudomany/homersekletmeres-homersekleti-skalak
https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/tudomany/homersekletmeres-homersekleti-skalak
https://www.ttko.hu/kbf/tananyag.php?id=3&mod=fiz_19


Ess eső, ess!
(TERMÉSZETTUDOMÁNY, MATEMATIKA, VIZUÁLIS KULTÚRA, 

MAGYAR IRODALOM)
„Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, 

hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad 
a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek…” 

Ézs 55,10 

A levegőben lévő vízpárából különbözőféle csapadék hullhat. De hogyan kerül a lég-
körbe a vízpára, és hogyan hullik a csapadék?
Ezekre a kérdésekre keressük a választ a mai foglalkozáson.

15.1   Ess, eső, ess!  15 perc
15.2. Körforgásban  15 perc
15.3. Csapadékképződés  10 perc
15.4. Esőmérő készítése  50 perc
Összesen:  90 perc

A tanórai eszközök és szükséges mellékletek előkészítése.
A gyerekeket érdemes megkérni, hogy páronként hozzanak egy nagyobb méretű 
PET-palackot az esőmérő készítéséhez, amit ki is tisztítottak előtte.
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Tantervi vonatkozás
Anyagok és tulajdon-
ságaik: 
A víz megjelenési 
formái.
A levegő tulajdonsá-
gai.
Mérések, mértékegy-
ségek, mérőeszközök: 
mérőeszközök hasz-
nálata.
Megfigyelés, kísérle-
tezés, tapasztalás: 
A csapadékképződés 
folyamata.

Kulcsszavak
víz, csapadék, víz 
körforgása, halmazál-
lapot-változás, felhő

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek
leírás, mérés

Fejlesztett készsé-
gek, attitűdök
Anyanyelvi kommu-
nikáció fejlesztése: 
szókincsbővítés.
Egyszerű sémarajzok 
készítése.
Ábraelemző képesség 
fejlesztése.

Mit készítsek elő?
füzet, íróeszköz, lap-
top, projektor, mellék-
letek, a csapadékmérő 
készítésének kellékei.

Miről szól ez a tanegység?

Áttekintő vázlat

Előkészületek

15. 
foglalkozás
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Mit akarunk elérni?
Ráhangolódás a 
témára irodalmi esz-
közökkel.

Mit fogunk csinálni?
Vershallgatás, rajzo-
lás, közös beszélge-
tés, mondókázás.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszközök, 
rajzlap, színes ceruzák

Mellékletek
15.1.1. Ess, eső, ess!
15.1.2. Weöres 
Sándor: Eső

Mit akarunk elérni?
A víz körforgásának 
megértése.

Mit fogunk csinálni?
Közös fogalomalkotás. 
Egyéni ábra készítése 
a füzetbe.
Szerepjáték.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszközök

Mellékletek
15.2. A víz körforgása

FELADATOK LEÍRÁSA

15.1. Ess, eső ess!
A témára való ráhangolódást kezdjük az ismert népköltés közös elmondásával! 
(15.1.1. melléklet)

Ezután a gyerekek Weöres Sándor: Eső című verse (15.1.2. melléklet) alapján önálló 
rajzot készítenek az esőről. (A rajz készítése közben akár többször is érdemes felol-
vasni 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?

15.2. Körforgásban 
A foglalkozás ezen részében a gyerekek megismerik a víz körforgását.
A versből kiindulva, néhány rávezető kérdéssel beszéljük át a körforgás lépéseit és 
állomásait!
Ezután minden gyerek a saját füzetébe elkészíti a víz körforgásának ábráját. 
(15.2. melléklet)

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

15.2. A víz körforgása

15 
perc

15 
perc



Legyünk mi is körforgásban! 
Játsszuk el az osztállyal/csoporttal/ vagy – kis hely esetén – az arra vállalkozókkal a 
víz körforgását!

Példa
Legyen, aki a csapadékot szimbolizálja, más haladjon (kanyarogva, tekeregve, szétá-
gazva, felgyorsulva, szigetet építve), mint egy folyó, megint más a pad alatt kúszva szi-
várogjon el a talajban, legyen, aki életet ad egy kis virágnak, és legyen, aki befogadja 
az összes esőcseppet, mint az óceán!

15.3. Csapadékképződés

Csapadékképződés
A víz körforgásához kapcsolódva a csapadékképződéssel ismerkedünk meg. 
A csoportban párokat alkotunk egy már ismert módszerrel.
A párosok most megkapják a csapadék keletkezésének lépéseit, felvágva és összeke-
verve egy-egy papírcsíkon (15.3. melléklet). A feladatuk, hogy a helyes sorrendbe ál-
lítsák őket. Akár versenyezhetnek is a párosok, hogy kinek sikerül először sorba rakni 
a csapadékképződés lépéseit.
A helyes sorrend megtalálása után a párosok feladata, hogy egész mondatokba fogal-
mazva írják le a füzetükbe, hogyan keletkezik a csapadék.

Variáció
A játék szintén párosával tableten, online formában is megvalósítható.
15.3.1. melléklet online verzió a csapadékképződés-játékra.

15.4. Esőmérő készítése 
A foglalkozás talán legizgalmasabb részeként csapadékmérőt készítünk a gyerekekkel 
PET-palackból, majd elhelyezzük az iskolaudvarra, vagy ki-ki hazaviheti.
Az esőmérő készítésének pontos menetét a 15.4.1. melléklet tartalmazza!

A piacon jelenleg nem lehet kapni lapos (egyenes) aljú PET-palackot, így bármilyenből 
is csináljuk a csapadékmérőt, mindenképpen eltéréssel kell számolnunk.
Ha van rá idő, érdemes a skálát nem centiméter, hanem kimért vízmennyiség után 
bejelölni a palackra.
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Mit akarunk elérni?
A csapadékképződés 
folyamatának megis-
merése. 

Mit fogunk csinálni?
Páros munkában 
megismerkedünk a 
csapadékképződés 
folyamatával.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz

Mellékletek
15.3. A csapadékkép-
ződés lépései
15.3.1. Csapadékkép-
ződés – online forma

Mit akarunk elérni?
A gyerekek ismerked-
jenek meg egyfajta 
mérőeszközzel. A 
mérőeszközt ők 
maguk készítik el, így 
még jobban megértve 
működését.

Mit fogunk csinálni?
Esőmérő készítése.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, 
PET-palack, olló, színes 
ragasztószalag, mérő-
edény, víz.

Mellékletek
15.4.1. Esőmérő 
készítése
15.4.2. Hópehelysab-
lonok

50 
perc

Vedd figyelembe!

10 
perc
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Hópelyhek
A foglalkozás zárásaként csodáljuk meg, milyen sokfélék a hópihék mint a hulló csa-
padék téli, jellegzetes formái.
Engedjük meg a gyerekeknek, hogy kedvükre színezzenek, az ügyesebbek pedig akár 
ki is vághatnak egy-egy hópelyhet, melyet beragaszthatnak a füzetükbe. 
(15.4.2. melléklet).

Az órát közös értékeléssel zárjuk!

Otthoni feladat
A gyerekek feladata, hogy a következő egy hétben gyűjtsék a vizet az elkészített csa-
padékmérőben otthon, és jegyezzék fel (akár fotódokumentációt is készíthetnek róla), 
mikor mennyi esett a mérőedényükbe!

Felhasznált és ajánlott források
• Ess eső, ess (népköltés): https://gyerekdalokesmondokak.hu/ess-eso-ess
• Weöres Sándor: Eső: https://egyszervolt.hu/vers/eso.html
• HÓPEHELYSABLONOK – tanitoikincseim.lapunk.hu
• Csapadékképződés lépései: Csapadék keletkezése (learningapps.org)
• Esőmérő készítése: Meteorológiai mûszerek otthon (metnet.hu)
• A levegő felmelegedése: Természettudomány 5. (NAT2020) - VII. Alapvető légköri 

jelenségek és folyamatok - 1. A levegő felmelegedése (nkp.hu)

Hivatkozások az Érdekes kérdések egész évre tanári ötlettárból
• A foglalkozás 15.1. pontja, 15.2. pontja és 15.4.1. melléklete az Érdekes kérdések... 

felhasználásával készült: 
 Otthon: Hogyan kerül a víz a csapba? Farkasné Nagy Krisztina https://reftantar.hu/

erdekes-kerdesek/#otthon

https://gyerekdalokesmondokak.hu/ess-eso-ess
https://egyszervolt.hu/vers/eso.html
http://tanitoikincseim.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1191044
http://tanitoikincseim.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1191044
https://learningapps.org/9173238
https://www.metnet.hu/forum?topic=muszerek&fromto=4435_4435
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_07_001
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_07_001


Merre jár az idő?
 (TERMÉSZETTUDOMÁNY, INFORMATIKA, FÖLDRAJZ, 

MATEMATIKA)

„Felemeli a felhőket a földnek széléről; villámlást készít, hogy eső legyen, 
s szelet hoz elő tárházaiból.” 

135 Zsolt,7

Az Őszből télbe fordulunk témakör utolsó foglalkozásán a gyerekek az időjárás eleme-
ivel és az időjárás-jelentéssel foglalkoznak.
Az óra végén időt szánunk az ismeretek rendszerezésére is.

16.1. Időjárás  45 perc
16.2. A Meteorológiai Szolgálat jelenti  35 perc
16.3. Elmúlt az ősz, itt a tél!  10 perc
Összesen  90 perc

A tanórai eszközök és szükséges mellékletek előkészítése.
Internetkapcsolat ellenőrzése, valamint online platform létrehozása a diákok által 
készítendő videóknak.

FELADATOK LEÍRÁSA

16.1. Időjárás 
A mai foglalkozáson (max.) 6 csoportban fogunk dolgozni, és az időjárás elemeivel 
ismerkedünk meg.

Csoportok kialakítása
Osszuk szét a gyerekeknek a 16.1.1. mellékletből készített kártyákat, így a csoportalkotás 
lehet teljesen véletlenszerű is. Az azonos kártyákkal rendelkező diákok alkotnak egy 
csoportot.

Tantervi vonatkozás
Alapvető légköri jelen-
ségek és folyamatok:
Az időjárás elemei.
Időjárás-jelentés.
Várható időjárás.
A villám keletkezése, 
veszélyes időjárási 
jelenségek.

Kulcsszavak
időjárás-jelentés, 
tornádó, vihar, vihar-
jelzés, villámlás, szél, 
csapadék, légnyomás, 
hőmérséklet, napsu-
gárzás 

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek
leírás, mérés

Fejlesztett készsé-
gek, attitűdök
szókincsbővítés, rend-
szerezés, anyanyelvi 
kommunikáció, digitális 
kompetencia fejlesz-
tése

Mit készítsek elő?
füzet, íróeszköz, 
tabletek, okostelefo-
nok, laptop, hangfal, 
gyurmaragasztó, 
csomagolópapír, olló, 
ragasztó, színes 
filctollak

Mit akarunk elérni?
Az időjárás már tanult 
elemeinek feleleveníté-
se más szemszögből. 
Érdekes időjárási 
jelenségek megisme-
rése.

Mit fogunk csinálni?
Csoportmunkában is-
merkedés az időjárás 
elemeivel.

Miről szól ez a tanegység?

Áttekintő vázlat

Előkészületek

16. 
foglalkozás

15 
perc



82

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
íróeszközök, színes 
filctollak, csomago-
lópapír, tabletek, olló, 
ragasztó, gyurmara-
gasztó, internetelérés

Mellékletek
16.1.1. Kártyák cso-
portalakításhoz
16.1.2. Csoportfel-
adatok – az időjárás 
elemei

Mit akarunk elérni?
Az időjárás-jelentés 
tartalmának és ösz-
szetevőinek megisme-
rése.

Mit fogunk csinálni?
Filmforgatás 
csoportmunkában.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
tabletek vagy okos-
telefonok (csopor-
tonként 1 db), tanári 
laptop és hangszóró.

Variáció
A csoportokat a pedagógus ügyes szervezéssel előre is kialakíthatja úgy, hogy a meg-
felelő diákok kapnak azonos kártyákat, így egy csoporton belül különféle képességű, 
tudású diákok lesznek, így jobban elérhető, hogy valóban mindenki tevékenyen részt 
vegyen a csoport munkájában.

A csoportmunka a K.I.P. (Komplex Instrukciós Program) keretében is megvalósítható – 
ez esetben egyéni feladatokkal szükséges még bővíteni a csoportfeladatokat.

Minden csoport külön papíron megkapja a saját csoportfeladatát (16.1.2. melléklet), 
melynek elkészítésére 20 perc áll rendelkezésükre.

A csoportok bemutatják az elkészült produktumokat. (Javasolt időkeret: 20 perc)

A csoportbemutatók végén közösen beszéljük meg, majd rögzítsük az időjárás fogal-
mát:
Időjárásnak nevezzük a napsugárzás, a hőmérséklet, a szél és a csapadék állandó 
változását.

16.2. A Meteorológiai 
Szolgálat jelenti 
A már kialakított csoportokkal beszéljük át közösen, hogy milyen tényeket szoktak 
közölni az időjárás-jelentésekben. (pl. milyen hosszú távú előrejelzést adnak, milyen 
időjárási elemeket mondanak el részletesen, stb.). Azokat a gyakran használt kifejezé-
seket és fordulatokat is beszéljük meg az osztállyal közösen, amitől kifejezetten hasz-
nos (pl. orvosmeteorológia, közlekedésmeteorológia) és érdekes (pl. extrém időjárási 
jelenségek) az időjárás-jelentés.

Variáció
Érdemes lehet egy szakszerű időjárás-jelentést is levetíteni a csoportnak a feladat 
kiadása előtt.

A csoportok feladata egy-egy rövid (max. 2 perces) időjárás-jelentés késztése mobil-
telefon vagy tablet segítségével.

Érdemes lehet a csoportok számára az iskolaépület különféle pontjait kijelölni a fel-
vétel leforgatására, hogy ne zavarják egymást. Jó idő esetén az iskolaudvar is szolgál-
hat helyszínként.

15 
perc

Vedd figyelembe!



Variáció
Érdekes variációs lehetőség lehet a csoportok számára, hogy olyan időjárás-jelentést 
készítsenek, amely valamilyen módon eltér a hagyományostól.

A csoportok feltöltik munkájukat az előre létrehozott online platformra (pl. Class-
room-csoport) vagy a tanári laptopra.

A csoportok bemutatják egymásnak és értékelik munkáikat.

Értékelési lehetőség
A csoportok egész foglalkozás alatti órai munkáját érdemes lehet akár jeggyel is ér-
tékelni.

16.3. Elmúlt az ősz, itt a tél! 
A foglalkozás záró része egyben az Őszből télbe fordulunk témakör lezárása is.
A gyerekeknek kiosztjuk az összegző lapokat (16.3. melléklet) és megbeszéljük a téma-
kör kedvenc élményeit is. 

Mindenki írja fel egy-egy színes papírra, mi volt a témakörben a legjobb élménye! A 
válaszokat dobjuk egy kalapba, edénybe!
Beszéljük meg!

Variáció
Amennyiben az idő engedi, játékos összefoglaló feladatokat is lehet játszani, pl. szó-
kereső.

Az órát közös értékeléssel zárjuk!

Felhasznált és ajánlott források
• Villámlás keletkezése: https://afizikakalandja.blog.hu/2016/11/24/a_villamok_kiala-

ku lasa
• Tornádó keletkezése: https://xforest.hu/tornado/
• Hőmérsékleti skálák: https://www.netfizika.hu/homersekleti-skalak-celsius-fahren-

heit-romer
• Időjárási honlapok: https://www.idokep.hu/; https://met.hu/
• Csapadékrekordok Magyarországon: http://owww.met.hu/eghajlat/Magyarorszag/

rekordok/csapadek/
• Időjárási világrekordok: https://koponyeg.hu/hireso/idojarasi-rekordok-a-vilagba
 https://www.met.hu/eghajlat/fold_eghajlata/vilag_rekordok/egyeb_rekordok/
• Időjárási világrekordok térképen: https://www.arcanum.com/hu/online-kiadva-

nyok/pannon-pannon-enciklopedia-1/magyarorszag-foldje-1D58/az-eghajlat-
a-vizek-a-talaj-es-az-elovilag-foldrajza-25FA/idojarasi-rekordok-bartholy-judit-
barcza-zoltan-266F/
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Mit akarunk elérni?
Az ŐSZBŐL TÉLBE 
FORDULUNK témakör 
legfontosabb elemei-
nek összefoglalása.

Mit fogunk csinálni?
Közös beszélgetés és 
értékelés.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
olló, ragasztó, füzet, 
íróeszköz, színes 
papírok

Mellékletek
16.3. Összegző lap

10 
perc

https://afizikakalandja.blog.hu/2016/11/24/a_villamok_kialakulasa
https://afizikakalandja.blog.hu/2016/11/24/a_villamok_kialakulasa
https://xforest.hu/tornado/
https://www.netfizika.hu/homersekleti-skalak-celsius-fahrenheit-romer
https://www.netfizika.hu/homersekleti-skalak-celsius-fahrenheit-romer
https://www.idokep.hu/
https://met.hu/
http://owww.met.hu/eghajlat/Magyarorszag/rekordok/csapadek/
http://owww.met.hu/eghajlat/Magyarorszag/rekordok/csapadek/
https://koponyeg.hu/hireso/idojarasi-rekordok-a-vilagba
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/pannon-pannon-enciklopedia-1/magyarorszag-foldje-1D58/az-eghajlat-a-vizek-a-talaj-es-az-elovilag-foldrajza-25FA/idojarasi-rekordok-bartholy-juditbarcza-zoltan-266F/
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/pannon-pannon-enciklopedia-1/magyarorszag-foldje-1D58/az-eghajlat-a-vizek-a-talaj-es-az-elovilag-foldrajza-25FA/idojarasi-rekordok-bartholy-juditbarcza-zoltan-266F/
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/pannon-pannon-enciklopedia-1/magyarorszag-foldje-1D58/az-eghajlat-a-vizek-a-talaj-es-az-elovilag-foldrajza-25FA/idojarasi-rekordok-bartholy-juditbarcza-zoltan-266F/
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/pannon-pannon-enciklopedia-1/magyarorszag-foldje-1D58/az-eghajlat-a-vizek-a-talaj-es-az-elovilag-foldrajza-25FA/idojarasi-rekordok-bartholy-juditbarcza-zoltan-266F/
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Tantervi vonatkozás
Anyagok és tulajdon-
ságaik:
a tanuló felismeri és 
megfigyeli a környe-
zetben előforduló élő 
és élettelen anyagokat.

Kulcsszavak
élő és élettelen anyag, 
természetes és 
mesterséges anyag, 
halmazállapot 

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek
megfigyelés, leírás 

Fejlesztett készsé-
gek, attitűdök
Anyagismeret, szo-
ciális kompetencia, 
kommunikáció.

Mit készítsek elő?
füzet, íróeszköz, hang-
fal, laptop, projektor,
különféle anyagok 
(ajánlás a feladatle-
írásban), papírtörlő

Mit akarunk elérni?
A Kert témakörben 
tanult ismeretek 
rendszerezése, elle-
nőrzése.

Mit fogunk csinálni?
Egyéni munka: feladat-
lap kitöltése.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
kinyomtatott feladat-
lapok, íróeszköz, lap-
top, hangfal, projektor

Mellékletek
17.1. Számonkérés 
melléklet – Őszből télbe 
fordulunk feladatlap

Otthonkutatók
(TERMÉSZETTUDOMÁNY, INFORMATIKA)

„Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen,
az ezt mondhatja az ÚRnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom!” 

91. Zsoltár; 1–2.

Az első részben az Őszből télbe fordulunk témakör lezárásaként a gyerekek ismét szá-
mot adnak ismereteik bővítéséről, a megismert folyamatokról, jelenségekről és ösz-
szefüggésekről.
A második részben új témakörbe kezdünk, mellyel egész télen foglalkozunk: az ottho-
nunkkal ismerkedünk meg természeti szempontból. 

17.1.  Számonkérés 45 perc
17.2. Otthonkutatók 45 perc
Összesen  90 perc

A számonkéréshez kinyomtatjuk a feladatlapokat. 
A foglalkozás második részéhez szükséges eszközöket előkészítjük.

FELADATOK LEÍRÁSA

17.1. Számonkérés 
A tanulók egyéni munka keretében, a kinyomtatott feladatlap kitöltésével számot ad-
nak tudásukról. (17.1. Számonkérés melléklet)

A feladatlap első feladata egy időjárás-jelentés meghallgatása, ami alapján a diákok 
egy hiányos szöveget töltenek ki. Fontos, hogy a diákoknak legyen ideje az időjá-
rás-jelentés előtt elolvasni a hiányos szöveget, illetve hogy többször is meghallgat-
hassák a felvételt.

Időjárás-jelentés: https://www.youtube.com/watch?v=KOOYVD4eFpU  

17. 
foglalkozás

Miről szól ez a tanegység?

Áttekintő vázlat

Előkészületek

45 
perc

https://www.youtube.com/watch?v=KOOYVD4eFpU


17.2. Otthonkutatók 
Az Otthonkutatók témakör bevezetéseként arról beszélgetünk, hogy az állatokhoz ha-
sonlóan mi is az otthonunkba húzódunk télire. Talán kevéssé néztél még körül az ott-
honodban vagy iskoládban mint olyan közegben, ahol érdekes anyagok és különféle 
élőlények vesznek körül téged. Most ezt a világot fedezzük fel.

Párokat alakítunk a csoportban egy már bevált módszerrel.
A párok feladata különféle anyagok megfigyelése lesz, első körben minden pár kap 
egyfajta anyagot.
Az anyagokat vetésforgóban adják majd tovább egymásnak, minden pár összesen há-
rom anyagot fog megfigyelni, így összesen páronként egyféle anyagra van szükség.

Minden páros táblázatot készít a füzetébe az alábbi séma alapján:

Szempont/Anyag 
neve

1. Anyag neve 2. Anyag neve 3. Anyag neve

megfigyelési 
szempont 1.

megfigyelési 
szempont 2.

megfigyelési 
szempont 3.

megfigyelési 
szempont 4.

saját szempont

A megfigyelési szempontokat a gyerekekkel közösen határozzuk meg, majd rögzítjük a 
füzetbe. (Ajánlott időkeret: 15 perc)
• Beszéljük meg velük, milyen anyagokat ismernek, és milyen tulajdonságait tudták 

már megfigyelni az egyes anyagoknak; ezekből állhat össze a megfigyelési szem-
pontsor.

 Pl. szín, halmazállapot, szag-illat, tapintása, stb.
• Ajánlás a megfigyelt anyagokra:
 só, víz, kulcs – fém, keményítő, cukor, olaj, ecet, liszt, barna cukor, stb.

A megbeszélés után a párok kitöltik a megfigyelési táblázatokat. (Ajánlott időkeret: 15 
perc)
Ezután az osztály közösen próbálja meg hasonló tulajdonságaik alapján csoporto-
sítani a megismert anyagokat. A csoportosítás kerüljön fel a táblára és a gyerekek 
füzetébe is! (Ajánlott időkeret: 7–10 perc)

Az órát közös értékeléssel zárjuk!
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Mit akarunk elérni?
Az óra célja a ráhango-
lódás a következő 
témakörre.
Anyagok tulajdonsá-
gainak megfigyelése és 
leírása.

Mit fogunk csinálni?
Páros munkában anya-
gok jellemzőinek megfi-
gyelése és leírása.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, 
különféle anyagok, 
papírtörlő

45 
perc



86

Otthoni feladat
Házi feladatként a gyerekek keressenek otthon három olyan anyagot, ami oldódik, és 
három olyan anyagot, ami nem oldódik vízben! Jegyezzék fel őket az alábbi táblázatba 
a füzetükbe!

Vízben oldható anyag Vízben nem oldható anyag

Felhasznált és ajánlott irodalom:
• Vízben oldodó anyagok: https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/

lecke_03_005 
• Oldatok, oldódás: https://www.baratisuli.hu/wp-content/uploads/2014/01/8.Oldatok-ol-

dodas.pdf 
• Időjárás-jelentés: https://www.youtube.com/watch?v=KOOYVD4eFpU 
• Oldódás: https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/em-

ber-a-termeszetben-3-osztaly/oldodas/vizben-oldodo-anyagok 
• 12 oldható anyag: https://hu.warbletoncouncil.org/materiales-solubles-16087

https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_03_005
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_03_005
https://www.baratisuli.hu/wp-content/uploads/2014/01/8.Oldatok-oldodas.pdf
https://www.baratisuli.hu/wp-content/uploads/2014/01/8.Oldatok-oldodas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KOOYVD4eFpU
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-3-osztaly/oldodas/vizben-oldodo-anyagok
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-3-osztaly/oldodas/vizben-oldodo-anyagok
https://hu.warbletoncouncil.org/materiales-solubles-16087


Minden anyag 
más?

 (TERMÉSZETTUDOMÁNY, FIZIKA, KÉMIA, MATEMATIKA)

„Megeszik-e az ízetlen ételt sótlanul, vagy van-e íze a nyers tojásnak?”
Jób 6,6

A körülöttünk lévő világ megismerését anyagismerettel folytatjuk, és érdekes megfi-
gyeléseket teszünk (oldatok készítése, halmazállapot-változások).

18.1. Anyagismeret 10 perc
18.2. Készítsünk limonádét! 35 perc
18.3. Sóban oldjuk 25 perc
18.4. Halmazállapot-változások 20 perc
Összesen  90 perc

• Az egyszerű tanári és tanulói vizsgálódások eszközeinek előkészítése.
• Minden tanulópár asztalára egy tálcán késztjük elő a vizsgálódás kellékeit:
• egységes mennyiségű kristálycukor
• egységes mennyiségű só 
• egy kis kancsó, keverőpohár, keverőkanál
• egységes mennyiségű citromlé 

• Tanári eszeközök:
• főzőpoharak/poharak
• kancsó víz, vízforraló vagy Bunsen-égő 
• papírtörlő 
• kóstolópoharak.

• Biztonsági intézkedések előkészítése a vizsgálódásokhoz. 
• pl. Bunsen-égő használatához üvegedény előkészítése, amivel letakarjuk.

• Szükséges mellékletek kinyomtatása és sokszorosítása.

87

Tantervi vonatkozás
Anyagok és tulajdon-
ságaik:
Természetes és 
mesterséges anyagok. 
A közvetlen környezet 
anyagainak csoporto-
sítási lehetőségei.
Az anyagok különbö-
ző halmazállapotai. 
Halmazállapot-válto-
zások.

Kulcsszavak
anyag, halmazállapot, 
halmazállapot-válto-
zás, olvadás, fagyás, 
párolgás, forrás, 
lecsapódás, oldódás, 
oldat, sótartalom, 
Holt-tenger, ezrelék

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek
megfigyelés, leírás, 
mérés, összehason-
lítás

Fejlesztett készsé-
gek, attitűdök
Matematikai gondol-
kodás fejlesztése.
Fogalomkör bővítése, 
fogalmak értelmezése.

Mit készítsek elő?
füzet, íróeszköz, 
továbbiak ld. az Előké-
születeknél

Miről szól ez a tanegység?

Áttekintő vázlat

Előkészületek

18. 
foglalkozás
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Mit akarunk elérni?
Témára való ráhango-
lódás.

Mit fogunk csinálni?
Egyéni feladatmeg-
oldás.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, (lap-
top, projektor)

Mellékletek
18.1. Kakukktojás 
játék

Mit akarunk elérni?
Oldhatóság, vízben 
való oldódás megfigye-
lése cukros oldatok 
esetén.

Mit fogunk csinálni?
Cukros oldatok készí-
tése.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, 
főzőpoharak/poharak, 
kancsó víz, vízforraló 
vagy Bunsen-égő, 
kiskanalak, cukor, 
citromlé, papírtörlő, 
kóstolópoharak

FELADATOK LEÍRÁSA

18.1. Anyagismeret

Keresd a kakukktojást!
A gyerekek Kakukktojás játékot játszanak.
Minden gyereknek nyomtassuk ki a feladatlapot (18.1. Kakukktojás játék), ahol minden 
sorban ki kell választani a kakukktojást, majd indokolni a döntésüket.
A feladat végén közösen beszéljük meg a helyes válaszokat és azok indoklását is!

Variáció
A környezettudatosság jegyében a Kakukktojás játék egyes sorait vetítsük ki, és a gye-
rekek a füzetükbe csak a kakukktojást és az indoklást jegyezzék le.

Értékelés
Kinek sikerült a legtöbb kakukktojást kiválasztania?! 
Egy másik szempont az értékelésre, ha a megfelelő indoklásokat adó diákokat érté-
keljük.

18.2. Készítsünk limonádét!  
A tanulók az előző foglalkozáson kiadott házi feladatukban olyan anyagokat gyűjtöt-
tek össze a füzetükben, melyek oldódnak (illetve nem oldódnak) vízben. Az oldható-
ság téma bevezetéseként nézzük át közösen a házi feladatok megoldásait!

Az óra első feladatában az oldhatóság folyamatát vizsgáljuk közelebbről.

A csoport létszámától függően az alábbi egyszerű vizsgálódásokat párokban, 3–4 fős 
kis csoportban, vagy akár tanári bemutató formájában is megvalósíthatjuk.
Minden vizsgálódást jegyezzenek le a gyerekek a füzetükbe is egyszerű leírásokként 
(akár rajzos formában is). 
Az egyes vizsgálódások előtt mindig előre beszéljük meg a megfigyelési szempontokat!

Készítsünk limonádét! 
1. Hideg vízzel: Tegyünk egy pohárba/főzőedénybe hideg vizet. Majd szórjunk bele egy 
kiskanál cukrot. 
• Mi történik a cukorral?
• Mi történik, ha kiskanállal megkeverjük a cukrot a vízben?
• Keverjük 1 percig kiskanállal a cukrot a vízben! Figyeljük meg, mi történik!
 

10 
perc

35 
perc

Vedd figyelembe!



2. Meleg vízzel: Most vízforraló (vagy Bunsen-égő) segítségével melegítsünk vizet. Te-
gyük egy pohárba/főzőedénybe a felmelegített vizet. 

FIGYELEM, FORRÓ! NE ÉRJÜNK HOZZÁ!

Majd szórjunk bele egy kiskanál cukrot. 
• Milyen halmazállapotú a cukor, mielőtt a pohárba tesszük?
• Mi történik, amikor a cukor a vízbe ér? 
• Hogyan változott meg a cukor halmazállapota a forró vízben?
• Mi történik, ha kiskanállal megkeverjük a cukrot a vízben?
• Keverjük 1 percig kiskanállal a cukrot a vízben! Figyeljük meg, mi történik!

Összehasonlítás
• Mi volt a különbség a két folyamat között?
• Milyen halmazállapotú lett az oldatban a cukor az első, illetve a második esetben? 

Mi volt ennek az oka?

3. Tegyünk egy pohárba/főzőedénybe hideg vizet! Öntsünk hozzá citromlét! 
• Figyeljük meg, mi történik a citromlével? 
• Kavarjuk meg az oldatot! Mit figyelünk meg ekkor?
• Kóstoljuk meg az oldatunkat! Milyen ízű?

4. Végül a citromos vízbe tegyünk cukrot! 
• Figyeljük meg: kezdetben mi történik a cukorszemcsékkel! 
• Alaposan keverjük addig az oldatot, míg a cukor teljesen fel nem oldódik. Mérjük 

meg, hogy mennyi idő alatt sikerült feloldanunk a cukrot!
• Végezetül kóstoljuk meg a limonádénkat!

A fertőzések elkerülése érdekében a kóstolást célszerű kóstolópoharakkal megoldani; 
lehetőleg környezetbarát módon, akár a gyerekek saját kulacsában, vagy az iskolai 
menzán kért üvegpoharakban, végső soron egyszer használatos papírpoharakkal.

18.3. Sóban oldjuk 
Az édesről most sósra váltunk.

Mennyi sót tud feloldani 0,2 dl víz? 
Mérjük meg!
A pároknak/kis csoportoknak ismét adjunk főzőpoharat, és töltsünk bele 0,2 l hideg 
vizet (mérőpohár segítségével).
A párok feladata, hogy lassanként megmérve a sót és egyre emelve az adagot, annyi 
sót adjanak a 2 dl vízhez, amennyi még keverés mellett feloldódik benne!

Amikor minden csoport/pár készen van, akkor hasonlítsuk össze az eredményeket!
Számoljuk ki, hogy az egyes párok által elkészített sós oldatnak mekkora a sótartalma.
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Mit akarunk elérni?
Oldhatóság, vízben 
való oldódás megfi-
gyelése sós oldatok 
esetén.

Mit fogunk csinálni?
Só feloldása vízben 
különféle arányokban.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, 
főzőpoharak/poharak, 
mérőpoharak, kancsó 
víz, kiskanalak, só, 
mérleg, papírtörlő

Vedd figyelembe!

A B

25 
perc
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Számolási példa
Ha 0,2 l-ben 1 gramm sót tudtak feloldani, akkor
0,2l = 1 gramm só à 1l vízbe = 5*1 gramm só kerülne
1l-be 5 gramm sót tehetnénk így.
5/1000 = 0,005 = 5 ezrelék

Értékelés
A helyesen számoló párok/csoportok munkáját jutalmazással is megerősíthetjük.

Variáció
Ha az idő és a lehetőségek engedik, akkor hozzunk különlegesebb anyagokat a gyere-
keknek, és próbáljuk ki együtt, hogy oldhatóak-e vízben?!
Pl. körömlakk, ecet, őrölt bors, étolaj, jód, pirospaprika, mosópor, mosógél, szappan, 
tinta, keményítő, porcukor

Sós, mint a Holt-tenger
A természetben is előfordul a feladat során előállított sós víz.
Beszéljük meg a gyerekekkel, hol lehet a természetben is találkozni sós vízzel?
• tengerek, óceánok
Találkozhatunk máshol sós vizes oldattal? Ha igen, hol?
• orrcsepp, orrspray;
• infúzió;
• főzés pl. tészta, rizs főzése

Földünk legsósabb tengere a Holt-tenger, melynek sótartalma 33,7 ezrelék.
Készítsük el a Holt-tengert kicsiben, egy pohár vízben!
A már meglévő párok feladata, hogy készítsenek egy olyan folyadékot max. 0,2 liter víz 
felhasználásával a főzőpoharakba, hogy a Holt-tenger sómenniységének megfelelő 
arányú sót helyezzenek bele, és próbálják meg feloldani.
A párok készítsenek lépésenkénti beszámolót a füzetükbe arról, hogyan gondolkod-
tak a feladat során.

Helyes gondolkodás menete:
1. A legegyszerűbb 0,1 l vízzel számolni.
2. 35 ezrelék = 1 liter vízben 35g sót oldhatunk fel
3. Vagyis 0,1 l vízbe 3,5 gramm sót kell tenni.

Értékelés
A feladatot helyesen megoldó párok (időeredményüktől függetlenül) megérdemlik a 
jutalmat!

Amikor a párok készen vannak, beszéljük meg közösen a helyes gondolkodási menetet!



18.4. Halmazállapot-
változások
A körülöttünk lévő anyagok halmazállapota nem állandó. Pl. a hőmérséklettől vagy 
vízzel való találkozásuktól függően változhat. Ezt a folyamatot nevezzük halmazálla-
pot-változásnak.
Halmazállapotok: szilárd, folyékony, légnemű.

Halmazállapot-változások víz esetében
A természetben legyakrabban talán a víz halmazállapot-változásával találkozhatunk.
Közös beszélgetés:
• Milyen halmazállapotait ismeritek a víznek?
• Mondjatok példát a víz halmazállapot-változására a természetből! (pl. hó elolvad, 

esőcsepp ráfagy az ágakra)

Az alábbi feladattal tudatosítsuk a gyerekekben a halmazállapot-változások fogalmait!
A gyerekek párokba rendeződnek.
Minden páros kap 1-1 nyomtatott példányt a 18.4.1. mellékletből. A párosok feladata, 
hogy a szókártyák segítségével igaz egyenleteket rakjanak össze a különféle halmaz-
állapot-változásokról.

Megfejtések:
OLVADÁS = SZILÁRD à CSEPPFOLYÓS
PÁROLGÁS/FORRÁS = FOLYÉKONY à LÉGNEMŰ
LECSAPÓDÁS = LÉGNEMŰ à FOLYÉKONY
FAGYÁS = FOLYÉKONY à SZILÁRD

Amikor minden páros készen van /vagy letelt a feladat elvégzésére kijelölt időkeret, 
akkor közösen beszéljük át, majd rögzítsük a táblára és a füzetbe is a folyamatokat!

Értékelés
A feladatot leggyorsabban helyesen megoldó párokat jutalmazhatjuk.

A BTMN-es tanulóknak a feladatot valószínűleg könnyebb elvégezni, ha vagy hiányos 
szöveget kell kiegészíteniük, vagy a szókártyákból már néhányat a helyükre rögzítünk, 
és a kimaradókat kell pótolniuk.

Az órát közös értékeléssel zárjuk!
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Mit akarunk elérni?
Halmazállapot-válto-
zások megismerése.

Mit fogunk csinálni?
A víz halmazálla-
pot-változásainak 
megfigyelése.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, szó-
kártyák (páronként 
egy lap nyomtatása, 
kivágása)

Mellékletek
18.4.1. Szókártyák 
halmazállapot-válto-
zásokhoz
18.4.2. Oldatok és 
elegyek összetétele

20 
perc

Vedd figyelembe!
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Otthoni feladat
A gyerekeknek legalább három különböző rétegből (fázisból) álló folyadékot kell ott-
hon készíteniük és lefotózniuk, illetve megnevezni az egyes rétegeket.
Az elkészített keverékek képeit az osztály által használt internetes felületre célszerű 
feltölteni.

Háttérinformáció
Fontos lehet a diákokkal tisztázni, mit is jelent a „folyadékfázis” fogalma ez esetben:
A többfázisú folyadékkeverékben szabad szemmel (vagy mikroszkóppal) határfelüle-
teket figyelhetünk meg.
Ha semmilyen határfelületet nem figyelhetünk meg a keverékben, akkor az egy egy-
fázisú rendszer.
Erről bővebben olvashatunk a 18.4.2. online mellékletben.

Felhasznált és ajánlott irodalom
• Oldatok és oldódás: https://www.baratisuli.hu/wp-content/uploads/2014/01/8.Ol-

datok-oldodas.pdf
• A víz halmazállapot-változásai: https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudo-

manyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-5-osztaly/a-viz/a-viz-halmazal-
lapot-valtozasai

• Halmazállapot-változások: https://prezi.com/kiupdvl7alwq/halmazallapot-valtozasok/

i

https://www.baratisuli.hu/wp-content/uploads/2014/01/8.Oldatok-oldodas.pdf
https://www.baratisuli.hu/wp-content/uploads/2014/01/8.Oldatok-oldodas.pdf
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-5-osztaly/a-viz/a-viz-halmazallapot-valtozasai
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-5-osztaly/a-viz/a-viz-halmazallapot-valtozasai
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-5-osztaly/a-viz/a-viz-halmazallapot-valtozasai
https://prezi.com/kiupdvl7alwq/halmazallapot-valtozasok/


Mi vesz minket 
körül?

(TERMÉSZETTUDOMÁNY, MATEMATIKA, VIZUÁLIS KULTÚRA)
„Vajon megkérdi-e az anyag megmunkálóját: Miért csináltál ilyennek?”

Róm 9,20

Közvetlen környezetünkben számtalan anyag vesz minket körül. Az otthonunkban, az 
iskolában, élő és élettelen anyagokkal egyaránt találkozunk. 
A foglalkozás második részében a műanyaggal, annak előállításával, hasznosításával 
és veszélyeivel ismerkedünk meg.

19.1. Mi vesz minket körül? 25 perc
19.2. Természetes vagy mesterséges? 15 perc
19.3. Műanyag 50 perc
Összesen  90 perc

A foglalkozáshoz szükséges eszközök előkészítése.
A 19.3.1 Helyszínkártyák kinyomtatása és feldarabolása a csoportbeosztáshoz a terve-
zett csoportok létszámának megfelelően.

FELADATOK LEÍRÁSA

19.1. Mi vesz minket körül? 

Mi vesz minket körül? 
A ráhangoló feladatban a diákok párokban dolgoznak. Az osztálytermet járják végig. 
Feladat:
Keressetek legalább tíz különféle anyagot az osztályteremben! Jegyezzétek le őket a 
füzetbe! Írjátok le azt is, hol találtátok őket!
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Tantervi vonatkozás
Anyagok és tulajdon-
ságaik: Természetes 
és mesterséges 
anyagok. 
A közvetlen környezet 
anyagainak csoporto-
sítási lehetőségei.

Kulcsszavak
élőlény, élő és élettelen 
anyag, természetes 
és mesterséges 
anyag, műanyag, mik-
roműanyag

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek
megfigyelés, leírás, 
rendszerezés

Fejlesztett készsé-
gek, attitűdök
Szociális kompetencia 
fejlesztése a felada-
tok során.
Matematikai kompe-
tencia fejlesztése: 
halmazba sorolás, 
rendszerezés.

Mit készítsek elő?
füzet, íróeszköz, 
csoportonként: rajzlap 
vagy csomagolópapír, 
színes filctollak, gyur-
maragasztó

Mit akarunk elérni?
A környezet anyaga-
inak megismerése és 
csoportosítása. A 
rendszerezés gyakor-
lása.

Mit fogunk csinálni?
Páros munka: különféle 
anyagok keresése a 
tanteremben, majd 
azok csoportosítása.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz

Miről szól ez a tanegység?

Áttekintő vázlat

Előkészületek

19. 
foglalkozás

25 
perc
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Mit akarunk elérni?
Az anyagok megfigye-
lése és csoportosítá-
sa. Mesterséges és 
természetes anyagok 
megismerése.

Mit fogunk csinálni?
Halmazba sorolás 
gyakorlása.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz

Talán a gyerekeknek eszükbe sem jut a levegő mint az élet egyik nélkülözhetetlen 
anyaga. Szintén kimaradhat a sorból a víz is.
Érdemes őket figyelmeztetni arra, hogy melyek a legtöbbet használt anyagok, és ho-
gyan tudjuk őket megóvni!

A párok visszaülnek az asztalukhoz.
Közösen vegyük számba a tanteremben fellelt anyagokat, és kb. 10–12 féle anyagot 
rögzítsünk a táblán is!

Szempontok
A párosok feladata, hogy a tanteremben fellelt anyagok csoportosításához szempon-
tokat találjanak ki.
Ilyen szempont lehet: halmazállapot, szín stb.

Mivel ez a feladat nem mindenkinek megy könnyen, ezért érdemes lehet egy rövidebb, 
kb. 5 perces gondolkodási idő után közösen elkezdeni összegyűjteni a szempontokat, 
és az egyes szempontokhoz példaként létrehozni a hozzájuk tartozó halmazokat.

A párok második feladata az, hogy a szempontok mentén alkossanak halmazokat, 
amikbe rendszerezik a tanteremben talált anyagokat!
Ilyen halmaz lehet:
• halmazállapot: folyékony, szilárd, légnemű
• szín: egyszínű vs. többszínű; alapszínek vs. kevert színek

A feladat célja, hogy a diákok megértsék az összehasonlítás alapjául szolgáló szem-
pontmeghatározást, és a megadott szemponthoz önállóan tudjanak különféle halma-
zokat alkotni.

19.2. Természetes vagy 
mesterséges? 

Természetes vagy mesterséges? 
Beszéljük át az osztállyal, hogy mit jelent a természetes, illetve a mesterséges anyag 
fogalma!
A közösen megalkotott gyüjtőfogalmakat érdemes a füzetbe is rögzíteni.

Ez után az óra elején alkotott párok feladata, hogy ebbe a kétféle csoportba rendez-
zék a tanteremben megtalált anyagokat:
mesterséges és természetes anyagok

A feladatot közös megbeszéléssel és értékeléssel zárjuk!

Vedd figyelembe!

Vedd figyelembe!

Vedd figyelembe!

25 
perc



Háttérinformáció
Természetes anyagok
Minden anyag, melynek alapanyagát a természet adja, és jelentősebb átalakítás nél-
kül használjuk fel őket.
Pl.: feldolgozatlan élelmiszerek (pl. gyümölcs), textíliák (pl. gyapjú, selyem), fa (papír, 
bútor), építőanyagok (kő, fa, agyag)

Mesterséges anyagok
Alapanyagukat szintén a természetben találjuk, de jelentős átalakítás után használjuk 
őket.
Pl.: fémek (ércek: olvasztás – kohászat) pl. ékszer, gépgyártás, orvostudomány
műanyag (sok előnyös tulajdonság, DE lebomlásuk problémás! TÚL SOK VAN BELŐ-
LÜK!)

19.3. Műanyag
A műanyagok korunk talán leggyakrabban használt mesterséges anyagai. Ott vannak 
életünk minden területén. A feladat során azt tekintjük át a gyerekekkel, hogy mire 
használjuk a műanyagot, hogyan állítják elő, és milyen problémát jelent a műanyag 
túlhasználata.

Műanyagvilágban
Csoportok kialakítása: A tanulók mindegyike kap egy-egy kártyadarabot (19.3.1. mel-
léklet). Feladatuk, hogy társaikat megtalálva kirakják életünk egy-egy színhelyét (ház, 
konyha, fürdőszoba, nappali, iskola, park, bolt, stb.). Így alakítjuk ki a csoportokat.
(Becsült időkeret: 5 perc)

A csoportok első feladata, hogy készítsenek rajzot az adott helyszínt és az ott találha-
tó műanyagokat/műanyag termékeket bemutatva.
(Javasolt időkeret: 7 perc)
A csoportok bemutatják rajzaikat és azok kikerülnek a táblára is.
(Javasolt időkeret: 8 perc)
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Mit akarunk elérni?
A műanyagok haszná-
latának és a műanyag-
felhasználás problé-
máinak megismerése.

Mit fogunk csinálni?
Csoportokban 
dolgozunk.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, 
csoportonként: 
rajzlap/csomagolópa-
pír, színes filctollak, 
gyurmaragasztó 

Mellékletek
19.3.1. 
Helyszínkártyák
19.3.2. Műanyag: 
áldás és átok

i

50 
perc
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Műanyag: áldás és átok
Tekintsük meg a gyerekekkel közösen a Műanyag: áldás és átok című kisfilmet (19.3.2. 
melléklet). (Becsült időkeret: 10 perc)

Műanyagmentesen
A csoportok most kicserélik egymás között a feladat elején kapott helyszíneket.
Asztalukhoz viszik a táblára korábban kitett helyszínrajzot, amin az adott helyszín 
műanyag termékei találhatók.
A csoportok feladata most az, hogy olyan rajzot készítsenek, ahol a műanyag termé-
keket más, természetes anyagokból készült termékekkel pótolják.
(Javasolt időkeret: 10 perc)
A csoportok bemutatják ötleteiket, hogyan is lehetne műanyagmenetesen élni.
(Javasolt időkeret: 10 perc)

A feladat végén pár szó erejéig érdemes a gyerekek véleményét is megkérdezni:
El tudják-e képzelni a műanyagmentes világot?

Az órát közös értékeléssel zárjuk!

Otthoni feladat
Gyűjtsd össze a füzetedbe a műanyagok káros hatásait szófelhő formájában!
Nézd meg újra a kisfilmet, és kutakodj az interneten!

Felhasznált és ajánlott irodalom
• Anyagok és fajtáik: https://muszakiesinformatikaineveles.wordpress.com/o-meni/ 

anyagtechnologia/az-anyagok-fajtai-es-tulajdonsagai-a-textil-a-bor-a-muanyag- 
az-anyagmegmunkalas-modja-anyagvizsgalat/

• Természetes és mesterséges építőanyagok: https://muszakiesinformatikaineveles.
wordpress.com/6-osztaly/epitoanyagok/epitoanyagok-termeszetes-es-mesterse-
ges-agyagipari-termekek/

• Műanyag: áldás és átok: https://www.youtube.com/watch?v=lsyx9TixReg

https://muszakiesinformatikaineveles.wordpress.com/o-meni/anyagtechnologia/az-anyagok-fajtai-es-tulajdonsagai-a-textil-a-bor-a-muanyag-az-anyagmegmunkalas-modja-anyagvizsgalat/
https://muszakiesinformatikaineveles.wordpress.com/o-meni/anyagtechnologia/az-anyagok-fajtai-es-tulajdonsagai-a-textil-a-bor-a-muanyag-az-anyagmegmunkalas-modja-anyagvizsgalat/
https://muszakiesinformatikaineveles.wordpress.com/o-meni/anyagtechnologia/az-anyagok-fajtai-es-tulajdonsagai-a-textil-a-bor-a-muanyag-az-anyagmegmunkalas-modja-anyagvizsgalat/
https://muszakiesinformatikaineveles.wordpress.com/6-osztaly/epitoanyagok/epitoanyagok-termeszetes-es-mesterseges-agyagipari-termekek/
https://muszakiesinformatikaineveles.wordpress.com/6-osztaly/epitoanyagok/epitoanyagok-termeszetes-es-mesterseges-agyagipari-termekek/
https://muszakiesinformatikaineveles.wordpress.com/6-osztaly/epitoanyagok/epitoanyagok-termeszetes-es-mesterseges-agyagipari-termekek/
https://www.youtube.com/watch?v=lsyx9TixReg


Mi az épületben 
a legnagyobb és 

a legkisebb 
élőlény?

(TERMÉSZETTUDOMÁNY, BIOLÓGIA, 
REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN, MATEMATIKA)

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

Közvetlen környezetünkben számtalan anyag vesz minket körül. Az otthonunkban, az 
iskolában élő és élettelen anyagokkal egyaránt találkozunk. 
A foglalkozás fókusza az élőlényekre tevődik, és arra a kérdésre keressük a választ, 
hogy: „mi a házban a legkisebb és a legnagyobb élőlény?” Mindeközben megpróbáljuk 
körülírni a „nagy” és a „kicsi” fogalmát: hétköznapi és átvitt/elvont fogalmonként is. 

20.1. Mi az épületben a legkisebb és a legnagyobb élőlény? 45 perc
20.2. Álljunk tornasorba! 15 perc
20.3. A tanítványok nagyravágyása 30 perc
Összesen  90 perc

A foglalkozáshoz szükséges eszközök előkészítése.

FELADATOK LEÍRÁSA

20.1. Mi az épületben a legkisebb 
és a legnagyobb élőlény? 
A foglalkozás első részében az iskola/tanterem élőlényeit vesszük górcső alá.

1. Keressünk élőlényeket a tanteremben!
 Keressük meg a tanterem élőlényeit, és páros munkában gyűjtsük őket össze felso-

rolás formájában a füzetbe!
 (Javasolt időkeret: 5 perc)
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Tantervi vonatkozás
Anyagok és tulajdon-
ságaik: Természetes 
és mesterséges 
anyagok. 
A közvetlen környezet 
anyagainak csoporto-
sítási lehetőségei.

Kulcsszavak
élőlény, élő és élettelen 
anyag, természetes 
és mesterséges 
anyag, magasság, súly, 
mérés,
viszonyítás

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek
megfigyelés, leírás, 
összehasonlítás, 
rendszerezés

Fejlesztett készsé-
gek, attitűdök
Memóriafejlesztés.
Szociális kompetencia 
fejlesztése a felada-
tok során.
Rendszerezés.

Mit készítsek elő?
füzet, íróeszköz, szí-
nes táblakréta, Biblia

Mit akarunk elérni?
Az élőlények csopor-
tosításának gyakor-
lása.

Mit fogunk csinálni?
Páros munkában élő-
lények megfigyelés és 
különféle szempontok 
szerinti csoportosí-
tása.

Miről szól ez a tanegység?

Áttekintő vázlat

Előkészületek

20. 
foglalkozás

45 
perc
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Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, szí-
nes táblakréta

Mit akarunk elérni?
Magasság szerinti 
rangsor felállítása. 
Memóriafejlesztés.

Mit fogunk csinálni?
Tornasorba áll az 
osztály.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz

2. Keressünk élőlényeket az iskolaudvaron/ az épület különböző szárnyaiban, folyo-
sóin, stb!

 Menjünk ki, és keressük meg a folyosók és az iskolaudvar élőlényeit! Páros munká-
ban gyűjtsük őket össze felsorolás formájában a füzetbe!

 (Javasolt időkeret: 10 perc)

3. Amikor visszatérünk a tanterembe, készítsünk közös szófelhőt a látott élőlényekről 
(csak a neveiket felsorolva) a táblára színes krétákkal!

 (javasolt időkeret: 10 perc – beleszámolva az osztály visszaérkezését és elrendezke-
dését a tanteremben)

4. Újra pármunkában keressünk csoportosítási szempontokat – mi szerint tudnánk a 
táblán látható élőlényeket csoportosítani? – 3–5 szempont.

 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! (Javasolt időkeret: 10 perc)

A feladatot közös megbeszéléssel zárjuk.
(Javasolt időkeret: 10 perc)
A párok bemutatják, milyen csoportokat alkottak, milyen szempontok szerint alakítot-
ták ki a csoportokat.
Lehet, hogy lesz olyan, ami több helyre is tartozik? (Halmazok és metszeteik)

Itt érdemes a diákokkal alaposan átbeszélni a halmazok és a metszetek fogalmát. 
Célszerű lehet a táblán is ábrázolni akár többféle variációt is a lehetséges csoporto-
sításokra.
Ez esetben erre plusz időkeretet kell számolni! De megéri, hiszen fontos matemati-
kai-logikai, illetve természettudományos megismerési módszer gyakorlásáról és átlá-
tásáról van szó!

Végezetül a diákokkal közösen válaszuk ki, hogy melyik az osztályterem/épület, isko-
laudvar legnagyobb és legkisebb élőlénye!

20.2. Álljunk tornasorba! 
Az élőlényeknek sokféle tulajdonságát lehet mérni, és ez alapján rangsorolni őket.
Minthogy mi magunk és a tanulócsoport tagjai is az iskola élőlényeihez tartoznak, 
most az embert mint élőlényt fogjuk vizsgálni.
Méghozzá a tornaórákról már jól ismert tornasort fogunk alkotni, és a magasság sze-
rint „rangsoroljuk” az élőlényeket! Természetesen csoportokat is képezhetünk a rang-
sorolás alapján, ez bevezetés lehet a statisztika, grafikonok világába.

1. Az osztályteremben, a folyosón, vagy akár az iskolaudvaron álljon az egész osztály 
magasság szerint sorrendbe! (A tanár is bekapcsolódhat!)

Vedd figyelembe!

15 
perc



Variáció
A feladatot meg lehet fűszerezni különféle korlátozásokkal! Pl. időre megy a feladat, 
VAGY nem lehet beszélni a feladat végrehajtása közben, csak mutogatni!

A diákok most jól nézzék meg és memorizálják a tornasort!

2. A tanulók visszatérnek az asztalukhoz.
 Mindenki írjon 3–5 igaz állítást a füzetébe az osztály tagjairól/osztályról a tornasor 

alapján!
 pl. alacsonyabb vagyok, mint …, magasabb vagyok, mint…., X. ugyanolyan magas, 

mint Y. Az osztály fele magasabb, mint…

Az arra vállalkozók olvassák fel állításaikat!

Érdemes lehet fényképet készíteni a tornasorról, így ellenőrizni lehet az állításokat és 
a diákok memóriáját is.

20.3. A tanítványok 
nagyravágyása
A „nagy” és a „kicsi” fogalmát elvont értelemben is elképzelhetjük, megmagyarázhat-
juk. Ilyen, amikor valaki „nagy ember”, amikor valaki „nagy bajban van” éppen, vagy 
valaki „egy kis szívességet” tesz nekünk.
A foglalkozás záróakkordjaként a Bibliában keressük a „nagy” és a „kicsi” fogalmát.

A tanítványok nagyravágyása
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?)
• Soroljatok fel „nagy”-nak vélt élőlényeket! Mihez képest „nagyok”?
• Melyik a legnagyobb élőlény? 
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Mit akarunk elérni?
A legnagyobb és 
legkisebb fogalmának 
bibliai és keresztyén 
értelmezése.

Mit fogunk csinálni?
Közös beszélgetés 
egy meghatározott 
bibliai ige alapján.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Biblia

Vedd figyelembe!

30 
perc
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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?
• Milyen „kicsi” élőlényeket ismersz?
• Melyik a legkisebb élőlény?

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 kísértésemben:
És én királyságot adok nektek örökségül, amint nekem is adott az én Atyám,
hogy egyetek és igyatok az én asztalomnál az én országomban, és királyi székekben 
ülve ítéljétek Izráel tizenkét nemzetségét.” (Lk 22,27–30)

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.

Az órát közös értékeléssel zárjuk!

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

A gyerekek feladata, hogy rajzolják le a történet kulcsszereplőit egymás mellé!
Gyűjtsék össze a főszereplők testi és lelki tulajdonságait!

Felhasznált és ajánlott irodalom
• Biblia: Lk 22, 24–30.
• Biblia: 1Sám, 17

Hivatkozások az Érdekes kérdések egész évre tanári ötlettárból
• A foglalkozás az Érdekes kérdések… felhasználásával készült: 
• Otthon: Mi a házban a legnagyobb és legkisebb élőlény? Farkasné Nagy Krisztina 

https://reftantar.hu/erdekes-kerdesek/#otthon 

https://reftantar.hu/erdekes-kerdesek/#otthon


Merre forog 
az idő kereke?

(TERMÉSZETTUDOMÁNY, MATEMATIKA, TÖRTÉNELEM, 
FÖLDRAJZ, TECHNIKA ÉS TERVEZÉS)

„Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, a mely elmúlt, és mint egy 
őrjárási idő éjjel.” 

Zsolt 90,4

A foglalkozás keretein belül az idő fogalmával, mérésével, időmérő eszközökkel is-
merkednek meg a tanulók. 

21.1. Időutazás 35 perc
21.2. Forog az idő kereke 25 perc
21.3. Így forog az esztendő 30 perc
Összesen  90 perc

A foglalkozáshoz szükséges eszközök előkészítése.

Napóra készítéshez szükséges eszközök, tanulónként:
• papírtányér
• olló
• árnyékvető: ceruza/bot/szívószál
• árnyékvető rögzítéséhez: ragasztó /gyurmaragasztó
• iránytű a tájoláshoz – elég a csoportnak 1 db
 Érdemes a napóra kipróbálásához már előre arra alkalmas vízszintes és napos terü-

letet keresni az iskolaépület közelében.

Vízóra készítéséhez szükséges eszközök, kis csoportonként:
• 3-5 vastag papírpohár
• karton/falemez
• rajzszegek
• széles szájú befőttesüveg
• papírcsík, ragasztó
• víz
• óra
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Tantervi vonatkozás
Tájékozódás az időben: 
Az idő mértékegy-
ségei.
A Föld mozgásai és a 
napi, évi időszámítás 
összefüggései.
A napszakok váltako-
zása.
Az évszakok váltako-
zása.

Kulcsszavak
napóra, vízóra, óra, év, 
hónap, hét, nap, Hold, 
Nap, Föld, keringés, 
forgás, évszak, 
napszak, nappal, éjjel, 
tengely körüli forgás,
keringés, év, szökőév,
napirend, időzóna

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek
megfigyelés, leírás 

Fejlesztett készsé-
gek, attitűdök
Matematikai kompe-
tencia fejlesztése. 
Kreatív alkotás fej-
lesztése.
Kommunikáció fejlesz-
tése.

Mit készítsek elő?
füzet, íróeszköz, lap-
top, projektor, napóra- 
és vízórakészítés 
eszközei

Miről szól ez a tanegység?

Áttekintő vázlat

Előkészületek

21. 
foglalkozás
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Mit akarunk elérni?
A környezet anyaga-
inak megismerése és 
csoportosítása. A 
rendszerezés gyakor-
lása.

Mit fogunk csinálni?
Időmérő eszközök 
készítése.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz
papír, laptop, projektor, 
napóra- és vízóraké-
szítés eszközei; kis 
csoportonként egy 
tablet

Mellékletek
21.1.1. Az idő mérése 
(ppt)
21.1.2. Egyszerű 
vízóra készítése

FELADATOK LEÍRÁSA

21.1. Időutazás 
Az emberiség a történelem kezdete óta szeretné mérni az idő múlását.
Időutazásunk kezdetén a történelem hajnalára utazunk, és megismerkedünk az első 
időmérő eszközökkel.

Az első időmérő eszközök
A kivetítőn elkezdjük levetíteni a témát kiegészítő ppt-bemutatót (21.1.1. melléklet – 
ezt a foglalkozás során folyamatosan használjuk majd a tevékenységekkel párhuza-
mosan).
Elsőként azt beszéljük meg a gyerekekkel, hogy milyen okokból kezdte el mérni az 
emberelőd/ősember, majd az ókor embere az időt? (2. dia)
A legfontosabb okokat rögzítsük a táblára/füzetbe!

Ismerkedjünk meg a legegyszerűbb időmérő szerkezetekkel:
A legkönnyebben elkészíthető óramű: a napóra. (3. dia)
Napos idő esetén készítsünk napórát az iskolaudvaron vagy egy közeli vízszintes, nem 
árnyékos területen!
A gyerekek egyénileg készítik el napórájukat, melyet a foglalkozás végén haza is vi-
hetnek.

A napóra készítésének menete:
Egy papírtányért lefordítunk.
Bejelöljük rajta a számokat az analóg óráknak megfelelően, és az égtájakat is.
A papírtányér közepét kimérjük és ollóval kilyukasztjuk. Szúrjunk bele ceruzát vagy 
botot, szívószálat! A lényeg, hogy az árnyékvetőnek használt eszköz merőleges legyen 
az óra lapjára. Az árnyékvető rögzítéséhez gyurmaragasztót is használhatunk.
Napos, vízszintes helyet keressünk, ahova a napórát elhelyezhetjük.
Iránytű segítségével tájoljuk be a napórát! A napóra észak–dél irányú tájolása fontos, 
hiszen ettől függ, hogy mennyire pontosan mutatja a helyi időt.
Olvassuk le, mennyi az idő a napóra szerint, és egyeztessük azt saját óránkkal!

Ha eltérést tapasztalunk, mi lehet annak az oka?
Lehetséges válaszok: 
• időzónák
• nyári és téli időszámítás miatti óraátállítás
• az elkészített napórát az iránytű segítségével a mágneses északi irányhoz tájoltuk, 

nem pedig a földrajzihoz.

35 
perc



Variáció
Természetesen más, egyszerűen kivitelezhető módon is lehet napórát készíteni. Erre 
alkalmas ötleteket a felhasznált és ajánlott irodalomban lehet találni.

A vízóra – az egyik legegyszerűbb és legrégebbi időmérő eszköz.
A gyerekek egy már bevált módszerrel csoportokat alkotnak és vízórát készítenek.

A legegyszerűbb vízóratípus elkészítése: (ld. 21.1.2 melléklet, TE MIT GONDOLSZ? Kre-
atív gyakorlat)
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! 
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!

Pontatlanok voltunk!
Beszéljük meg az alábbiakat a gyerekekkel:
„A vízórának legkezdetlegesebb, és egyúttal legegyszerűbb alakja az ismert ’cse-
pegtetős üveg’, amelyben orvosságot szoktak tartani. Először is arra kellett 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 kitalálták, hogy a 
24 órás vízióra azért az órákat is mutassa. Így az edény falát pontosan huszonnégy 
részre osztották, egyforma távolságokkal. Elég volt egy pillantás 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 nyomása, 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 ké-
sőbb. 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 távolságra 
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 tölcsér 
szerkesztése megfelelő, akkor az időjelző vonalkák egyforma távolságra vannak egy-
mástól. 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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Vedd figyelembe!
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Mit akarunk elérni?
Az évszakok és 
napszakok változá-
sának okait tárjuk fel, 
valamint megismerjük 
az idő főbb mérték-
egységeit is.

Mit fogunk csinálni?
Az idő mértékegysé-
geinek megismerése 
közös beszélgetéssel.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz

Mit akarunk elérni?
Jeles napok megisme-
rése.

Mit fogunk csinálni?
Jeles napok bemuta-
tása csoportokban.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
tablet minden cso-
portnak

21.2. Forog az idő kereke 
Az egyszerű időmérő eszközök elkészítése után ismerjük meg az általunk használt 
időmérési egységeket és azok csillagászati okait, illetve következményeit!

Közös beszélgetés
A 21.1.1. melléklet továbbvetítésével (4–8. dia), közös beszélgetés során megismerke-
dünk a napszakok és évszakok kialakulásának okaival.
Megbeszéljük az egyes időmértékegységek közötti váltószámot is.
A legfontosabb megállapításokat közösen rögzítjük a füzetbe.

Egy perc
Mindannyian ismerjük a legfontosabb időmértékegységeket, ám most azt fogjuk meg-
tapasztalni, vajon érezzük is őket?

Kérjük meg a gyerekeket, hogy csukják be a szemüket. Legyen teljes csend!
Indítsunk el egy stopperórát!
A gyerekek feladata, hogy akkor nyissák ki a szemüket és tegyék fel a kezüket, ha sze-
rintük eltelt az egy perc!
Nem is olyan egyszerű feladat.
Beszéljük meg, ki, hogyan próbálta megmérni az egy percet!

21.3. Így forog az esztendő 
Egy év során számos olyan népi jeles nap van, amely az évszakok változásához kötő-
dik. A gyerekek ebben a feladatban ezekkel ismerkednek meg. (9. dia)

A már kialakított csoportok egy-egy jeles naphoz fűződő népi legendáriumnak néznek 
utána, majd játsszák el azt a többieknek.

Feldolgozásra ajánlott népi jeles napok: 
• jan. 20. Fábián és Sebestyén napja – fák ébredése
• febr. 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony napja – a medve előjön a barlangjából
• febr. 14. Bálint napja – a kotlóstyúk kikölti a csibéket, párt választanak a verebek
• márc. 18., 19., 21. – Sándor, József, Benedek zsákban hozzák a meleget
• márc. 25. – Gyümölcsoltó Boldogasszony napja – metszés kezdete
• ápr. 25. – Márk napja – megszólal a kakukk, búzaszentelő körmenet
• máj. 12., 13., 14. – Szervác, Pongrác, Bonifác – a fagyosszentek
• jún. 24. – Szent Iván napja – a nyári napforduló ünnepe, tűzrakás, tűzugrás
• szept. 29. – Szent Mihály napja – kukoricatörés kezdete, kisfarsangi időszak
• nov. 11. – Márton napja – lakomák, vásár, bál, libák beterelése
• nov. 30. – András napja – disznóvágás, utolsó mulatság az évben
• dec. 13. – Luca napja – lucaszék készítése, tyúkok termékenységvarázslása, lucabúza 

elvetése

25 
perc

30 
perc



Variáció
A csoportok munkáját segíthetjük, ha nem nekik kell kikeresni az egyes jeles napok-
hoz kötődő népszokásokat, hanem azt előre, nyomtatott formában odaadjuk nekik. 
Így teljes mértékben a jeles nap bemutatására koncentrálhatnak.

Az órát közös értékeléssel zárjuk!

Otthoni feladat
• Készíts napirendet! Írd le/táblázat/ hogyan osztod be egy hétköznapi 24 órádat?
• Készíts időszalagot saját életedről! Legalább 5 fontos eseményt ábrázolj az idősza-

lagodon!
 Bármelyik feladat vagy annak digitális variációi ajánlottak otthoni feladatnak.

Felhasznált és ajánlott irodalom
• Vízóra készítése: 3.pdf (galbandi.hu)
• Napóra készítése: https://szinesotletek.reblog.hu/keszitsunk-naporat
• Napóra készítése 2.: https://www.tantaki.hu/blog/ujra-egy-kreativ-hetvege/
• Napóra készítése árnyékvetővel: https://folyoiratok.oh.gov.hu/mikkamakka/napo-

ra-keszitese-arnyekvetovel
• Napórák: https://docplayer.hu/3623578-Keszitsunk-naporat-marton-geza-idomester-

mcse-hu.html
• Kiemelt napok és ünnepek: http://mek.niif.hu/04700/04744/html/naptarirendsze-

rek0003.html
• Népi jeles napok: https://slidetodoc.com/npi-jeles-napok-janur-februr-mrcius-ja-

nur-boldogasszony-2/
• Jeles napok, népszokások. Graph-Art Kft. 2013. Debrecen.
• Magyar néprajz: Népszokások: https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/

MagyarNeprajz-magyar-neprajz-2/vii-nepszokas-nephit-nepi-vallasossag-A33C/
szokasok-A355/jeles-napok-unnepi-szokasok-A596/

• Skanzen: Évkörkép: http://skanzen.hu/uploaded_files/dokumentumok/sk-evkorkep.
pdf

• Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások (jelenlevő 
múlt)

• Verebélyi Kincső (2005): Mindennapok, jeles napok 
• Penavin Olga (1988): Népi kalendárium. Fórum Könyvkiadó, Újvidék.

Hivatkozások az Érdekes kérdések egész évre tanári ötlettárból
• A foglalkozás az Érdekes kérdések… felhasználásával készült: 
• Otthon: Hogyan kerül a víz a csapba? Farkasné Nagy Krisztina https://reftantar.hu/

erdekes-kerdesek/#otthon 

105

http://www.galbandi.hu/letoltesek/mp/3.pdf
https://szinesotletek.reblog.hu/keszitsunk-naporat
https://www.tantaki.hu/blog/ujra-egy-kreativ-hetvege/
https://folyoiratok.oh.gov.hu/mikkamakka/napora-keszitese-arnyekvetovel
https://folyoiratok.oh.gov.hu/mikkamakka/napora-keszitese-arnyekvetovel
https://docplayer.hu/3623578-Keszitsunk-naporat-marton-geza-idomester-mcse-hu.html
https://docplayer.hu/3623578-Keszitsunk-naporat-marton-geza-idomester-mcse-hu.html
http://mek.niif.hu/04700/04744/html/naptarirendszerek0003.html
http://mek.niif.hu/04700/04744/html/naptarirendszerek0003.html
https://slidetodoc.com/npi-jeles-napok-janur-februr-mrcius-janur-boldogasszony-2/
https://slidetodoc.com/npi-jeles-napok-janur-februr-mrcius-janur-boldogasszony-2/
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MagyarNeprajz-magyar-neprajz-2/vii-nepszokas-nephit-nepi-vallasossag-A33C/szokasok-A355/jeles-napok-unnepi-szokasok-A596/
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MagyarNeprajz-magyar-neprajz-2/vii-nepszokas-nephit-nepi-vallasossag-A33C/szokasok-A355/jeles-napok-unnepi-szokasok-A596/
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MagyarNeprajz-magyar-neprajz-2/vii-nepszokas-nephit-nepi-vallasossag-A33C/szokasok-A355/jeles-napok-unnepi-szokasok-A596/
http://skanzen.hu/uploaded_files/dokumentumok/sk-evkorkep.pdf
http://skanzen.hu/uploaded_files/dokumentumok/sk-evkorkep.pdf
https://bookline.hu/szerzo/tatrai-zsuzsanna/108978?page=1
https://bookline.hu/szerzo/karacsony-molnar-erika/108979?page=1
https://reftantar.hu/erdekes-kerdesek/#otthon
https://reftantar.hu/erdekes-kerdesek/#otthon
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Tantervi vonatkozás
Térbeli tájékozódás 
fejlesztése.
Tájékozódás a való-
ságban.
Az iránytű használata.
Alaprajz készítése.

Kulcsszavak
világtáj, égtáj, iránytű, 
Nap, Göncölszekér, 
méretarány, kicsinyí-
tés, alaprajz

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek
megfigyelés, leírás, 
mérés

Fejlesztett készsé-
gek, attitűdök
Térbeli tájékozódás 
fejlesztése.

Mit készítsek elő?
füzet, íróeszköz, 
laptop, projektor, 
tabletek vagy okos-
telefonok, papírirány-
tű-készítés eszközei, 
szóháló játék nyom-
tatva (22.1.2. mel-
léklet) írólap, hiányos 
szöveg – nyomtatva 
(22.2.2. melléklet)

Mit akarunk elérni?
Ráhangolódás a 
témára.

Mit fogunk csinálni?
Szóháló játék és 
közös beszélgetés.

Hogyan lehet 
kitalálni 

az erdőből?
(TERMÉSZETTUDOMÁNY, FÖLDRAJZ, MATEMATIKA, 

VIZUÁLIS KULTÚRA)
„Emeld fel szemeidet és tekints arról a helyről, 
a hol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra” 

1Móz 13,14

A foglalkozás során a térbeli tájékozódással foglalkozunk. A diákok megismerik a vi-
lágtájakat, az iránytű működését, és alaprajzot is készítenek.

22.1. Hogyan tudunk tájékozódni? 15 perc
22.2. Előttem van észak… 30 perc
22.3. Alaprajz 45 perc
Összesen  90 perc

A foglalkozáshoz szükséges eszközök előkészítése.
Papíriránytű-készítés eszközei, tanulónként:
íróeszköz, színes filctollak
papírtányér
iránytű (legalább páronként egy darab)

FELADATOK LEÍRÁSA

22.1. Hogyan tudunk 
tájékozódni? 

Hogyan tudunk tájékozódni? 
A ráhangolódást egy tulajdonképpeni képességszint-felméréssel kezdjük, Kahoot! 
kvíz (22.1.1. melléklet) formájában.

Most gyűjtsük össze a szóháló (22.1.2. melléklet) segítségével azokat a módszereket és 
eszközöket, melyek segítségével tájékozódni tudunk.

22. 
foglalkozás

Miről szól ez a tanegység?

Áttekintő vázlat

Előkészületek

15 
perc



A tájékozódásban minket segítő eszközök és módszerek nevét jegyezzük le a füzetbe is!
Pl. csillagképek, Nap, moha, GPS, iránytű
Beszéljük meg, melyik módszer hogyan segít minket a tájékozódásban!
Pl. A moha általában a fák északi oldalán nő. Az iránytű megmutatja a mágneses 
északi irányt, stb.

22.2. Előttem van észak… 
Mindenki ismeri a mondókát:

„Előttem van észak,
Hátam mögött dél,

Balra a Nap nyugszik,
Jobbra pedig kél.”

Beszéljük meg a gyerekekkel, mit is jelentenek az ismert mondókák sorai:
• Milyen irányokat (világtájakat) jelölnek ki számunkra?
 pl. ahol a Nap nyugszik – nyugat
 ahol a Nap felkel – kelet
• Igazat mond a mondóka a Nap égi járásáról?

Készítsünk papír iránytűt! 
Minden gyermeknek adjunk egy papírtányért.
A papírtányérnak jelöljük be a középpontját, és rá merőlegesen húzzunk két vonalat, 
egészen a tányér széléig. A négy metszéspontban lesznek a fővilágtájak (É, D, K, NY).
Ezután a mellékvilágtájak bejelölései és elnevezésük megbeszélése következik.

Érdemes a gyerekekkel az égtájak angol megfelelőit is leírni, megbeszélni, mivel az 
iránytűkön általában az angol rövidítés kezdőbetűje szerepel, pl. north – N, south – S

Mikor mindenkinek elkészült a papír iránytűje, már csak az a kérdés, hogy ezt a szé-
pen bejelölt papírtányért hogyan tudjuk tájékozódásra használni?
Kérdezzük meg a gyerekeket!
A megoldás: Az iránytű, a tájolás
Az iránytű megmutatja számunkra, hol van az északi irány.
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Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, 
laptop, projektor, 
tabletek vagy okoste-
lefonok, Szóháló játék 
kinyomtatva minden 
tanulónak

Mellékletek
22.1.1. Kahoot! 
– Tájékozódás
22.1.2. Szóháló 
– tájékozódás

Mit akarunk elérni?
Fő világtájak és mel-
lékvilágtájak megis-
merése.
Az iránytű használata. 
Tájolás.

Mit fogunk csinálni?
Saját papír iránytű 
elkészítése.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
íróeszköz, színes 
filctollak, papírtányér 
mindenkinek, iránytű 
(legalább páronként 
egy darab)

Mellékletek
22.2.1. Az iránytű 
(videó)
22.2.2. Hiányos 
szöveg – tájékozódás, 
tanulónként kinyom-
tatva

30 
perc

Vedd figyelembe!
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Az iránytű használata
Minden tanuló (vagy minden tanulópár) kap egy iránytűt.
Első feladatuk, hogy hasonlítsák össze az előbb elkészített papír iránytűvel.
Milyen különbségeket vesznek észre? pl. rövidítések, színek
Beszéljük meg a különbségek okait!
Majd nézzük meg az iránytűt bemutató rövidfilmet! (22.1.2. melléklet)

Határozzuk meg az északi irányt!
1. Tartsuk vízszintesen az iránytűt!
2 Forgassuk úgy az iránytűt (lassan!), hogy a piros (vagy egyéb színes) mutató az északi 

irány betűjele közepére érjen.
3. Így most az iránytűnk megmutatja nekünk az északi irányt.

Az északi irány meghatározása során előfordulhat, hogy téves eredmény születik. Ér-
demes átbeszélni a gyerekekkel, hogy mi lehet a tévedés oka (pl. magasfeszültségű 
vezeték alatt egy gyenge iránytű már egészen nagy eltérést mutat a valósághoz ké-
pest), hogyan lehet ezt kezelni. 

Mi merre van az osztályteremben?
Miután mindenki betájolta az iránytűt, és hozzá igazította a saját papírtányér-iránytű-
jét is, írjon a füzetébe négy mondatot arról, hogy mit lát (milyen tárgyak, vagy szemé-
lyek vannak) a fővilágtájakon a teremben:
pl. A teremben délen van a tábla.

Hiányos szöveg
Az eddig tanultak összegzéseként és lezárásaként a gyerekek egyéni munkában tölt-
sék ki a 22.2.2. melléklet hiányos szövegét!
A hiányos szöveget helyesen kitöltők munkáját értékeljük!
Van, ahol többféle helyes válasz is adható!

Vedd figyelembe!



22.3. Alaprajz
Most, hogy megismertük a legfontosabb tájékozódási lehetőségeket és eszközöket, 
már csak azt a kérdést kell megoldanunk, hogyan tudjuk a minket körülvevő környe-
zetet ábrázolni úgy, hogy az mindenki számára érthető legyen?

Tárgytérkép
1. Minden tanuló helyezzen az asztalára három viszonylag kisebb méretű tárgyat.
 Egy-egy írólapra készítsenek tárgytérképet a tárgyakról!
 (javasolt időkeret: 5 perc)
 Most vigyék egy másik padnál ülő társukhoz a három tárgyat és a készített tárgy-

térképet. A társuk feladata, hogy a rajz alapján helyezze az asztalra a három tárgyat 
úgy, ahogy azok eredetileg voltak.

 Beszéljük meg, mit tapasztaltunk!
•  Kinek sikerült helyesen elhelyeznie a tárgyakat?
•  Mi segített a helyes elrendezésben?
•  Mi okozott nehézséget a helyes elrendezés megtalálásában?
•  Társad tárgytérképe milyen perspektívából (szemszögből) ábrázolta a tárgyakat?

2. Minden tanuló visszaül a helyére.
 Most a három tárgyat helyezzék rá egy új írólapra, és rajzolják őket körbe!
 (Javasolt időkeret: 5 perc)
 Ismét párcserével egy társuk a felülnézeti körvonalrajz alapján helyezze a három 

tárgyat a megfelelő pozícióba.
 Beszéljük meg, mit tapasztaltunk!

•  Kinek sikerült helyesen elhelyeznie a tárgyakat?
•  Mi segített a helyes elrendezésben?
•  Miben segített a felülnézeti ábrázolás?
•  Miben segített a körvonalas ábrázolás?

3. Ez a módszer, hogy pontos képet alkossunk a valóságról, ilyen körülmények kö-
zött ugyan beválik, de mi a teendő akkor, ha egész asztalokat, bútorokat, netán egy 
egész házat, utcát, kerületet, várost, országot szeretnénk papírra vetni úgy, hogy az 
alapján bárki tudjon tájékozódni?

 Hallgassuk meg a gyerekek ötleteit!

A megoldás: a KICSINYÍTÉS!
Most vegyük az utóbbi körvonalas felülnézeti rajzunkat.
Mérjük meg az egyik kiválasztott tárgy paramétereit, és kicsinyítsük le a tárgyat!
Hogy hogyan?
Minden értékét, pl. hossz, szélesség, felezzük meg!
Ha az adott tárgy minden méretét ugyanolyan arányban kicsinyítjük, akkor a tárgyunk 
körvonalát élethűen lekicsinyítettük, úgy, hogy mindenki számára továbbra is felis-
merhető legyen.

A térképek hasonló módszerrel készülnek:
• felülnézetből ábrázolják a Földet
• kicsinyítve ábrázolják az egyes elemeket.
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Mit akarunk elérni?
Méretarány és alap-
rajz fogalmának meg-
értése és kipróbálása 
a gyakorlatban.

Mit fogunk csinálni?
Alaprajz készítése.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
írólap, füzet, íróeszköz

45 
perc
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Zárófeladatként a társunkkal közös padunkról készítsünk kicsinyített, felülnézeti ké-
pet úgy, hogy a padon lévő legalább három tárgyat ábrázoljuk!
1. Mérjük meg a padot! (hosszúság, szélesség)
Példa a kicsinyítéshez:
Pad mérete: 1200 * 800 mm = 120 *80 cm
Írólap mérete: 148 * 210 mm = 14,8 *21 cm
Kicsinyítés mértéke: 1:10 (Ami 1 cm a rajzon, az 10 cm a valóságban.)

A kicsinyítés arányának meghatározásához még tanári segítség szükséges. Célszerű, 
ha minden pár azonos osztószám alapján kicsinyíti le a padot az alaprajzon. 
Hívjuk fel a gyerekek figyelmét arra, hogy az asztalon lévő tárgyakat, miután megmérték 
a paramétereiket, ugyanezzel az arányszámmal kicsinyítve (elosztva) kell ábrázolni!

Az órát közös értékeléssel zárjuk!

Otthoni feladat
Készítsd el saját szobád felülnézeti alaprajzát a füzetbe vagy külön papírra! Ha négy-
zetrácsos papíron dolgozol, az megkönnyíti a munkádat!
A következő órára hozz magaddal vonalzót!

Felhasznált és ajánlott irodalom
• Tájékozódás: az iránytű: https://www.youtube.com/watch?v=WG8z2HDFOnE
• Az iránytű (kisfilm): https://www.youtube.com/watch?v=aaVPwiWsTFY

Hivatkozások az Érdekes kérdések egész évre tanári ötlettárból
• A foglalkozás 22.1. pontja az Érdekes kérdések… felhasználásával készült: 
• Erdő: Merre van az arra? – Tájékozódás a térképen és terepen – Sipos Szabina 
 https://reftantar.hu/erdekes-kerdesek/#erdo

Vedd figyelembe!

https://www.youtube.com/watch?v=WG8z2HDFOnE
https://www.youtube.com/watch?v=aaVPwiWsTFY
https://reftantar.hu/erdekes-kerdesek/#erdo


Legyünk mi is 
térképészek!

 (TERMÉSZETTUDOMÁNY, FÖLDRAJZ, MATEMATIKA)

„Ezután visszatértek Jeruzsálembe az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében 
van egy szombatnapi járóföldre.” 

(Apcsel 1,12)

A foglalkozás során a tanulók térbeli tájékozódását fejlesztjük tovább. A diákok kin-
csestérképet készítenek, ezáltal elsajátítják a méretarány fogalmát és gyakorlati hasz-
nálatát, valamint megismerik a térkép jelrendszerét.

23.1. Mit mutat a térkép? 25 perc
23.2. Irány az iskola! 20 perc
23.3. Kincsestérkép 45 perc
Összesen 90 perc

A foglalkozáshoz szükséges eszközök előkészítése, mellékletek kinyomtatása.
A térképvázlatokat célszerű A5-ös méretben (egy A4-es lapra két térképvázlat) ki-
nyomtatni, így beragaszthatók a kisebb alakú füzetbe is, ám közben elég nagyok ah-
hoz, hogy dolgozni is lehessen rajtuk.

Előző alkalommal kérjük meg a tanulókat, hogy hozzanak magukkal vonalzót! Érde-
mes azonban arra is készülni, hogy páronként egy-egy eszköz mindenképpen jusson 
a tanulóknak.

FELADATOK LEÍRÁSA

23.1. Mit mutat a térkép? 
A foglalkozás első részében a földrajzi atlasz segítségével a különféle térképekkel és 
az onnan leolvasható információkkal ismerkedünk.
Bármilyen típusú földrajzi atlasz megfelelő!
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Tantervi vonatkozás
Térbeli tájékozódás 
fejlesztése. A valóság 
és a térképi ábrázolás 
összefüggései.
A tanuló felismeri a 
felszínformák ábrá-
zolását a térképen 
színkulcs alapján.
A térkép jelrendszere. 
Térképek ábrázolási és 
tartalmi különbségei. 
A térképek fajtái.

Kulcsszavak
méretarány, térkép, 
térképvázlat, dombor-
zati térkép, szintvonal, 
útvonalrajz, dombor-
zati elemek a térké-
pen, színkulcs, színfo-
kozatos ábrázolás

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek
megfigyelés, leírás, 
ábrázolás, jelképesítés

Fejlesztett készsé-
gek, attitűdök
Térbeli tájékozódás 
fejlesztése.
Írásbeli és szóbeli kom-
munikáció fejlődése.
Vizuális kifejezőképes-
ség fejlesztése.

Mit készítsek elő?
füzet, íróeszköz, 
színes filctoll, színes 
ceruza, olló, ragasztó, 
vonalzó, írólap

Mit akarunk elérni?
A térkép jelrendszere, 
térképfajták megis-
merése. 

Mit fogunk csinálni?
Egyéni munka: infor-
mációk leolvasása a 
térképről irányított 
feladatokkal.
Közös szófelhőkészí-
tés.

Miről szól ez a tanegység?

Áttekintő vázlat

Előkészületek

23. 
foglalkozás

Előzetes feladat

25 
perc
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Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, 
földrajzi atlasz, laptop, 
projektor

Mellékletek
23.1.1. 
Szófelhőkészítő 
program
23.1.2. 
Térkép – szófelhő

Térképkereső
A feladat lényege a földrajzi atlasszal való ismerkedés, a különféle térképfajták meg-
ismerése.
A tanulók egyéni munkában dolgoznak, a csoport közösen halad és keresi meg tanári 
feladatkijelöléssel a különféle térképeket. A feladatban kijelölt egyes térképfajtákat 
és a hozzájuk tartozó térképeket a tanulók rögzítik a füzetükbe. A végén páros mun-
kában ellenőrzik.

Ötletek a a térképfajták megismeréséhez:
Keressünk az atlaszban olyan térképet, ….
• ami domborzati elemeket pl. hegyek, folyók, tavak, stb. ábrázolnak,
• ahol városok vannak,
• ahol országhatárok vannak,
• ahol több kontinens is látszik egyszerre,
• amiről leolvasható egy választott helyen jellemző időjárás pl. hőmérséklet, csapa-

dékmennyiség,
• ahonnan meg lehet tudni, hol, milyen kincseket rejt a föld,
• ahol látszik a lakóhelyed, 
• ami olyan várost/országot ábrázol, ahol már jártál,
• ami olyan országot ábrázol, ahova el szeretnél jutni, stb.!
Ajánlott időkeret: 10 perc

Milyen színeket látunk? 
Készítsünk jelmagyarázatot a füzetbe!
Válasszunk ki egy tetszőleges térképet!
Először gyűjtsük össze, hogy milyen színeket használ az adott térkép! (Ezeket célszerű 
lehet egymás alá leírni /vagy kis négyzetbe színnel jelölni a füzetben).
Az atlasz jelmagyarázatának, illetve az adott térkép jelmagyarázatának segítségével 
gyűjtsük össze és írjuk le a füzetbe az egyes színek magyarázatát!
Ajánlott időkeret: 5 perc

Variáció
A feladat úgy is játszható, hogy egy adott térképlap színeihez készítünk Kahoot! játékot.

Térképi fogalmak hálójában
Készítsünk fogalomfelhőt a bevezető feladatok által megismert, vagy érintett fogal-
makról!
A feladatot célszerű először egyéni munkában kiadni a diákoknak, akik 2-3 perc alatt 
összegyűjtik a füzetükbe az általuk fontosnak vélt fogalmakat a térkép témakörből.
Ezek után célszerű összesíteni az eredményeket, és ezek alapján megrajzolni a szó-
felhőt.
Ajánlott időkeret: 10 perc



23.1.2.Térkép – szófelhő (saját ábra)

A feladat online szófelhőkészítő programok segítségével valósítható meg a legjobban 
(erre példa a 23.1.1. melléklet). Ez esetben ugyanis a leggyakrabban előforduló eleme-
ket a program már maga emeli ki nagyobb betűmérettel. Igazán látványos szófelhőket 
lehet így alkotni!

Variáció
Digitális megoldás hiányában természetesen a szófelhő kézzel is megrajzolható, el-
készíthető. Itt fontos lehet a szófelhő alkotásának szabályait (pl. a leggyakoribb na-
gyobb betűmérettel jelenik meg) előre tisztázni a gyerekekkel. Szintén segítség lehet 
nekik egy előzetes szófelhő-alak kijelölése is. A szófelhőt ez esetben célszerű egy 
nagy csomagolópapírra, kartonlapra elkészíteni.

23.2. Irány az iskola! 
Ebben a feladatban a gyerekek az útvonalrajz és útleírás készítését gyakorolják. 

Irány az iskola! 
Minden tanuló kap egyet a 23.2. melléklet Várostérkép alaprajzából. 
A rajzon egy elképzelt település látható, benne az iskolával, a templommal, bolttal, és 
különféle házakkal, valamint az úthálózattal.
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Mit akarunk elérni?
Térbeli tájékozódás 
fejlesztése.

Mit fogunk csinálni?
Útvonalrajz készítése 
egyéni munkában.
Útleírás-játék páros 
munkában.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
íróeszköz, füzet, olló, 
ragasztó, várostérkép 
kinyomtatva

Mellékletek
23.2. Várostérkép

Vedd figyelembe!

20 
perc
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23.2. Várostérkép

A tanulók első feladata, hogy az elképzelt város térképén kiválasszák azt a házat, ahol 
ők laknak a feladat során. Ezt jelöljék is be! 

Tanulói egyéni feladat: 
Rajzoljátok be a térképvázlatba a legrövidebb útvonalat a lakóhelyetektől az iskoláig! 
Készítsetek pontos útleírást a füzetetekbe a megtett útról a lakóhelyetektől az iskolá-
ig! A következő játék miatt fontos, hogy a térképeteket, útleírásotokat ne mutassátok 
meg a padtársatoknak!
Példa az útleíráshoz:
Kimegyek a kertkapun, ott balra fordulok és elmegyek az első keresztutcáig. Ott egye-
nesen továbbmegyek az első jelzőlámpáig. stb.

Hol lakik a társam? 
A gyerekek párban játszanak.
A pár egyik tagja színes filctollat vesz a kezébe. A feladata az lesz, hogy a párja szóbeli 
útvonalleírása alapján végigkövesse társa útját az iskolától egészen hazáig (az előző 
feladatban kiválasztott lakóhelyig), és bejelölje társa lakóhelyét a térképen.
Ha sikerült az út, akkor a szerepek megcserélődnek, és most a padtárs keresi meg a 
társa képzeletbeli lakóhelyét a térképvázlaton.

Értékelési javaslat
Figyeljük meg a párok munkáját! Ahol úgy látjuk, hogy a párosok jól vették az akadályt 
és helyes leírást adtak társuknak, majd ők maguk is helyes útvonalrajzot készítettek a 
társuk elmondása alapján, ott jutalmazzuk órai munkájukat!



A páros munkához célszerű lehet új térképvázlatot (23.2. melléklet) kiosztani a gyere-
keknek, így ha hibáznak, sem érzik majd úgy, hogy az előző feladatban rajzolt munká-
juk kárba veszett volna.
Hosszabb távon akár laminált térképvázlat is használható, amire a diákok alkoholos 
filccel készítik el a feladatban kijelölt útvonalat, melyet a foglalkozás végén letörölnek.

Információ
Ez a feladat jó gyakorlat a térbeli tájékozódás fejlesztésére, valamint a megfigyelés és 
a pontos leírás (ez esetben útleírás) gyakorlására, miközben a tanuló megtanul infor-
mációt leolvasni egy térképvázlatról.

23.3. Kincsestérkép
A foglalkozás második felében saját térképvázlatot készítünk. Méghozzá kincsestér-
képet!

Rajzoljunk kincsestérképet! 
Instrukciók a kincsestérkép rajzához:
Célszerű lehet kivetíteni vagy a táblára felírni a lépéseket!
• Készítsünk téglalap alakú keretet a füzetünkbe! Ez lesz a térképlapunk széle.
• Rajzoljunk tetszőleges nagyságú és formájú szigetet a térképvázlatunkra! A szige-

tünk körvonalát egyszerű fekete ceruzával húzzuk meg! A tengert színezzük/satíroz-
zuk kék színűre!

• Induljatok el a tengerparttól (tetszőleges, hogy hol), ahol a folyó a tengerbe torkol-
lik, majd kövessétek a folyó útját egészen a vízesésig!

• A vízesés mellett forduljatok a lenyugvó Nap irányába, ahol két hatalmas szikla 
emelkedik!

• A sziklák mögött nagy tisztás húzódik, amelynek közepén 3 nagy fa háromszög alak-
ban magasodik.

• A 3 fától egyenlő távolságra megtaláljátok a kincset!

Nem lesz két egyforma térképvázlat, hiszen a feladatban a diákok szabadjára enged-
hetik fantáziájukat. Az egyes térképvázlatok értékelésénél így azt vegyük figyelembe, 
hogy minden elem rákerült-e a térképre!
A gyerekek nem egyforma tempóban fognak haladni a térképvázlat elkészítésével, 
ezért célszerű lehet az instrukciókat kivetíteni, hogy mindenki követhesse a saját 
tempójában. Ezzel együtt érdemes lehet egy összidőkeretet meghatározni a feladatra, 
mert a diákok könnyen elvesznek a részletekben!
Lehetséges, hogy valaki a térképvázlat készítése közben jön rá, hogy nem tudja az 
instrukciók alapján tovább folytatni a rajzot. Semmi baj! Ilyenkor kezdje bátran újra! 
Erre célszerű időt hagyni! Ebben is segítheti a diákot és a zavartalan munkát az inst-
rukciók kivetítése.
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Mit akarunk elérni?
Térbeli tájékozódás 
fejlesztése.

Mit fogunk csinálni?
Egyéni munka: térkép-
vázlat készítése.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, 
színes ceruza, laptop, 
projektor

Vedd figyelembe!

Vedd figyelembe!

45 
perc

i
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Tanórai differenicálás
Ezen az órán a pedagógusnak lehetősége nyílik mindenkivel egyesével foglalkozni. 
Előbb nézzük meg az elkészített térképvázlatokat, értékeljük őket, és utána adjunk 
újabb feladatot a diákoknak!

Készítsünk jelmagyarázatot! 
A diákok feladata, hogy készítsenek saját jelmagyarázatot a kincsestérképhez. Próbál-
ják meg a jelmagyarázatot a füzetbe kijelölt térképlapon elhelyezni!

Variáció 1. 
Előfordulhat, hogy néhány ügyes diák jóval társai előtt végez a feladatokkal. Ebben 
az esetben kérjük meg őket, hogy alkossanak párokat és mutassák be egymásnak a 
kincsestérképüket, ezzel fejlesztve a mind pontosabb (szóbeli) leírás képességét!

Variáció 2. Tehetséggondozás
Ha van olyan diákunk, aki már járatosabb a térképhasználatban, akkor kérjük meg, 
hogy készítsen méretarányt a kincsestérképhez, illetve vonalas aránymértéket vala-
melyik felső sarokba. 
Amennyiben még ezután is marad idő, újabb feladatként meg lehet mérni a tenger-
parttól a kincsig vezető út hosszát.

Értékelési javaslat
Akik a leírást helyesen követve készítették el a térképvázlatukat (bármennyire is kü-
lönböző kincses szigeten barangoltak), azoknak az órai munkáját érdemes értékelni.

 Közös értékelés 
Az órát közös értékeléssel zárjuk!

Otthoni feladat
Készítsd el a füzetedbe/külön lapra a saját útvonaltervedet a hozzá tartozó útleírással 
a házadtól az iskoláig!

Felhasznált és ajánlott irodalom

• Útvonalrajz: http://geogo.elte.hu/segedanyagok/szakmodszertani-felkeszueles-se-
gedanyagai/foldrajzi-fogalomtar/9-terkepi-ismeretek-tajekozodas

• Hol élek? https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/AP-020912__betekinto.pdf
• Tájékozódási feladatok online térben: http://real.mtak.hu/125605/1/2021_1_ART_ 

009_Marodi.pdf
• Kisiskolások térbeli tájékozódó képességeinek fejlesztési lehetőségei: https://dea.

lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/91156/ertekezes.pdf?sequence=4&isAl-
lowed=y

• Szófelhő készítése: https://wordart.com/

Vedd figyelembe!

http://geogo.elte.hu/segedanyagok/szakmodszertani-felkeszueles-segedanyagai/foldrajzi-fogalomtar/9-terkepi-ismeretek-tajekozodas
http://geogo.elte.hu/segedanyagok/szakmodszertani-felkeszueles-segedanyagai/foldrajzi-fogalomtar/9-terkepi-ismeretek-tajekozodas
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/AP-020912__betekinto.pdf
http://real.mtak.hu/125605/1/2021_1_ART_009_Marodi.pdf
http://real.mtak.hu/125605/1/2021_1_ART_009_Marodi.pdf
https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/91156/ertekezes.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/91156/ertekezes.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/91156/ertekezes.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://wordart.com/


Nyolcvan nap 
alatt a Föld körül?

(TERMÉSZETTUDOMÁNY, FÖLDRAJZ, MATEMATIKA, 
MAGYAR IRODALOM)

„Nevedhez méltóan dicsérnek a föld kerekségén, Istenünk, jobbod csupa igazság.”
Zsoltárok 48,10

Tovább kalandozunk a térképek világában. Turistatérképen kirándulunk és mérünk. 
Megismerkedünk a méretarány és a vonalas aránymérték fogalmával. És végül körbe-
utazzuk a Földet.

24.1. Méret-arány 30 perc
24.2. Földgömb 25 perc
24.3. Nyolcvan nap alatt a Föld körül 35 perc
Összesen 90 perc

A foglalkozáshoz szükséges eszközök és kellékek előkészítése.
A csoportmunkához:
• csomagolópapír
• színes filctollak
• gyurmaragasztó
• olló
• ragasztó
• tablet

FELADATOK LEÍRÁSA

24.1. Méret-arány? 

Turistaúton
A térképek sokfélék lehetnek. Most turistatérképekkel fogunk dolgozni. A tanulók pá-
rokban dolgoznak; három feladat kapcsolódik ehhez a foglalkozásrészhez. A feladatok-
hoz válasszunk ki egy turistatérképet és annak egy tetszőleges térképlapját/szelvényét! 
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Tantervi vonatkozás
Alapvető térképészeti 
ismeretek.
Térbeli tájékozódás 
fejlesztése. A valóság 
és a térképi ábrázolás 
összefüggései.
Tájékozódás hazánk 
domborzati és köz-
igazgatási térképén.
Tájékozódás a 
földgömbön.

Kulcsszavak
turistatérkép, turis-
tajelzések, méret-
arány, vonalas arány-
mérték, Egyenlítő, 
nevezetes szélességi 
körök, szélességi kör, 
hosszúsági kör, 
kezdő hosszúsági kör, 
kontinensek, földgömb, 
földrajzi fokhálózat

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek
leírás, mérés, össze-
hasonlítás

Fejlesztett készsé-
gek, attitűdök
Térbeli tájékozódás 
fejlesztése.
Matematikai képes-
ségek.

Mit készítsek elő?
füzet, íróeszköz, 
gyurmaragasztó, 
turistatérképek, cér-
na, laptop, projektor, 
földrajzi atlasz;
a csoportmunka 
eszközei

Mit akarunk elérni?
Térbeli tájékozódás 
fejlesztése. 

Mit fogunk csinálni?
Becslés és mérés 
turistatérképen.
Mérés hazánk közigaz-
gatási térképén.
Térképek csoporto-
sítása méretarány 
alapján.

Miről szól ez a tanegység?

Áttekintő vázlat

Előkészületek

24. 
foglalkozás

30 
perc
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Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
turistatérképek, fü-
zet, íróeszköz, cérna, 
olló, földrajzi atlasz

A kiválasztott térképszelvényen jelöljük be a kiindulópontot (pl. egy parkolót, busz-
megállót), ahonnan a valóságban is célszerű egy túrát megtervezni, majd jelöljük ki 
az úticélt! 
A kiindulópont és a végcél meghatározása történhet a gyerekekkel közösen, de a pe-
dagógus előre is kijelölheti azokat.

Célszerű lehet a lakóhelyhez közeli hely turistatérképét választani, így a gyerekeknek 
ismerősebb lehet a táj, vagy a térképen található domborzati elemek, illetve telepü-
lésnevek.

1. feladat
A turistatérkép méretaránya alapján becsüljétek meg, milyen távol van légvonalban 
a kiindulópont és a túra úticélja! (Légvonal: két pont közti legrövidebb egyenes út.)

A turistatérképek méretaránya nem szerepel minden egyes térképszelvényen, azt leg-
többször a kiadvány elején tüntetik fel!

Mi a méretarány?
A gyerekek most ismerkednek a méretarány fogalmával, így célszerű az arányszám je-
lentését a füzetbe is rögzíteni, illetve közösen átbeszélni, példán keresztül kiszámolni.
Ahhoz, hogy meggyőződjünk róla, hogy mindenki érti a fogalmat, érdemes lehet egy-
két konkrét számoláson keresztül gyakorolni.
Példa
Mit jelent?
1:25 000 (Hogyan ejtjük ki? Hány centiméter ez a valóságban?)
1:1 500 000 (Hogyan ejtjük ki? Hány centiméter ez a valóságban?)

Méretarány
Minden térképnek van – a kicsinyítés mértékét kifejező – méretaránya. Ez a szám-
pár 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.

2. feladat
Készítsetek útleírást a füzetbe a kiindulóponttól a célig! Ehhez használjatok a térké-
pen található turistajelzéseket!

Turistajelzések
A gyerekek nem biztos, hogy eligazodnak a turistajelzések világában, így célszerű a fela-
dat kiadása előtt röviden áttekinteni az általánosan használt jeleket.

Turistajelzések
A turistajelzések színkulcsot és formakulcsot használnak.
A hazánkban használt színek: kék, zöld, sárga, piros.
A hazánkban használt jelzések: háromszög, sáv, kereszt, kör. 
Különleges turistajelek: „M” = Mária út – az országban található, Máriához kötödő he-

Vedd figyelembe!

i

i



lyeket (katolikus kegyhelyek, kápolnák, források) csatolja be az európai zarándokút-
vonalakba.

3. feladat
Mérjétek meg pontosan az előzőekben meghatározott gyalogos útvonal hosszát egy 
fonal/cérna segítségével!
A mérés előtt próbáljatok becsülni a már ismert méretarány segítségével (az 1. fel-
adatnál légvonal becsülése történt, most a tervezett gyalogos útvonal megbecsülése 
a feladat). A becsült adatot rögzítsétek a füzetbe!

Segítség az útvonal méréséhez
Egy hosszú fonaldarabot vezessetek végig a kiindulóponttól egészen az úticélig! A 
méretaránynál lévő számegyenesszakaszra rátéve a fonaldarabot, megközelítőleg ki-
számolhatjátok a két földrajzi hely közötti távolságot.
………………………………………………………………………………………………………………….

Mérések hazánk közigazgatási térképén
Most egyéni munka következik.
1. Keressük ki a földrajzi atlaszból hazánk közigazgatási térképét! Mi a méretaránya? 

Foglald mondatba, mit jelent a térképlapon található arányszám!

Közigazgatási térkép
Magyarország közigazgatási térképe megtalálható minden földrajzi atlaszban. A me-
gyéket, településeket, útvonalakat, vasútvonalakat ábrázolja, mint minden más or-
szágnál is. Az ország vezetői a közigazgatási rendszeren keresztül (az ország kisebb 
területi egységei: járások, megyék) irányítanak. 

2. Gyakoroljuk a méréseket! A vonalas aránymérték és fonal/cérna segítségével vála-
szoljatok a kérdésekre!

Kérdésvariációk:
• Melyik megyeszékhely van Budapesttől a legmesszebb? Milyen messze van?
• Milyen messze van autópályán Győr Budapesttől?
• Milyen messze van lakóhelyedtől a főváros?
• Milyen messze van lakóhelyedtől a megye székhelye?

Otthoni feladat (1)
A földrajzi atlasz Európa országai térképén válasszatok ki három várost, ahova szíve-
sen elrepülnétek Budapestről!
Mérjétek meg, milyen messze kell repülnötök! (Célállomás légvonalbeli távolságának 
meghatározása vonalzó és a méretarány/vonalas aránymérték segítségével.)
Válasszátok ki a legközelebbi úticélt, és mérjétek meg, hogy autóval milyen messzire 
kell utaznotok! (Fonal vagy cérna szükséges a méréshez!)
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Mit akarunk elérni?
A földrajzi fokhálózat 
megismerése. 

Mit fogunk csinálni?
Földrajzi helymeghatá-
rozás koordinátákkal. 
Vázlat készítése a 
füzetbe. Szakmai 
szókincs bővítése.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, 
laptop, projektor, 
(narancs), földrajzi 
atlasz

Mellékletek
24.2.1. Földrajzi 
fokhálózat
24.2.2. Fokhálózat 
betűkkel

24.2. Földgömb
Földünket leegyszerűsítve gömb alakúnak ábrázoljuk. A térképek ennek a gömbfel-
színnek különféle nagyságú részeit mutatják meg. 
Egy közös jezés mindenképpen van a különféle térképeken: a koordinátahálózat, mely 
rácsvonalak képében minden térképen jelen van. Ennek a hálózatnak a segítségével 
határozzuk meg egy hely földrajzi koordinátáit, amelyek alapján egyértelműen meg-
található, hogy egy hely hol van a Földön.
Szemléltetésként vetítsük ki a 24.2.1. mellékletet!

                  

Variáció
Érdemes lehet a földrajzi fokhálózatot egy narancson szemléltetni, akár rárajzolással, 
akár a héjának speciális lehámozásával. Ezzel érzékeltethető a gyerekek számára, hogy 
bármilyen gömbszerű alakzaton való tájékozódásban segít a koordináta-rendszer.

Földrajzi koordináta-rendszer
Gyűjtsük össze a földrajzi koordináta-rendszer legfontosabb elemeit a füzetbe (és 
készítsünk vázlatot a táblára)!

Táblai vázlathoz:
Szélességi körök
• leghosszabb: az Egyenlítő
• kelet-nyugati irányúak
• párhuzamosak egymással
• északi és déli félgömbre osztják a Földet (é. sz. és d. sz.)
• nem egyforma hosszúak
• számuk mindkét félgömbön: 90-90 fok

Hosszúsági körök
• kezdő hosszúsági kör: Greenwichen megy keresztül
• azonos hosszúságúak
• észak-déli irányúak
• nem párhuzamosak egymással
• keleti és nyugati félgömbre osztják a Földet (k. h. és ny. h.)
• számuk mindkét félgömbön: 180-180 fok

25 
perc



Használjuk a fokhálózatot!
Egy adott hely koordinátáit földrajzi szélességben és hosszúságban határozzuk meg.
A földrajzi szélesség az Egyenlítőtől való távolságot mutatja meg. (északra vagy délre)
A földrajzi hosszúság a kezdő hosszúsági körtől való távolságot mutatja meg. (keletre 
vagy nyugatra)

Nyissuk ki a földrajzi atlaszt A Föld országai térképnél!
Válaszunk ki néhány tetszőleges országot/várost, és kérdezzük meg a gyerekektől:
Melyik félgömbön található: északi vagy déli, keleti vagy nyugati?

Osszuk ki a gyerekeknek a 24.2.2 mellékletet, és olvassák le a megadott pontok koor-
dinátáit! A tanulók ragasszák be az ábrát a füzetbe, és rögzítsék a megoldásokat!

Egy földrajzi hely meghatározásakor először mindig a szélességi, majd a hosszúsági 
koordinátát határozzuk meg!

A földrajzi koordináta-rendszer használata nem könnyű feladat. A gyerekek eltérő 
gyorsasággal láthatják át a rendszer működését. Ezért az óra ezen részében különö-
sen fontos a differenciálás!
Pl. Akik már jobban ráéreztek, kapjanak külön feladatot pl. domborzati térképen vagy 
Európa térképén! Ezeket akár maguknak, akár közösen (párokban, kis csoportban) el-
lenőrizhetik.
Míg akiknek nehezebb a koordináta-rendszer használata, előbb váljanak magabiztos-
sá a fogalmakban, és azután határozzák meg földrajzi helyek koordinátáit!
Az is előfordulhat, hogy ennél a feladatnál megcsúszunk az idővel. Ez NEM BAJ! A leg-
fontosabb cél a földrajzi koordináta-rendszer magabiztos használatának elsajátítása!

24.3. Nyolcvan nap alatt  
a Föld körül
A tanulókat egy már bevált módszerrel csoportokba osztjuk (4-6 fős csoportok).
Mindegyik csoport más-más feladaton dolgozik a 24.3.2. melléklet alapján, melynek 
központi témája Jules Verne ismert regénye: A 80 nap alatt a Föld körül.

Csoportmunkára javasolt időkeret: 15 perc 
Minden csoport megtartja a bemutatóját a csoportfeladat megoldásáról. (kb. időke-
ret: 20 perc) 

Bevezető a csoportmunkához:
A csoportmunka felvezetéseként olvassunk fel egy vonatkozó részletet Jules Verne: 
Nyolcvan nap alatt a Föld körül című regényéből! (24.3.1. melléklet)
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Mit akarunk elérni?
Térbeli tájékozódás 
fejlesztése. 

Mit fogunk csinálni?
Mérések a térképen, 
csoportmunka

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
gyurmaragasztó, 
csoportonként: cso-
magolópapír, színes 
filctollak, olló, ragasz-
tó, tablet

Mellékletek
24.3.1. Nyolcvan nap 
alatt a Föld körül
24.3.2. Csoportfel-
adatok

Vedd figyelembe!

35 
perc
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Variáció
A feladat a Komplex Instrukciós Program keretén belül is megvalósítható.

Közös értékelés 
Az órát közös értékeléssel zárjuk!

Otthoni feladat (2)
Keressetek a földrajzi atlaszban olyan térképet, amely…
• egy egész kontinenst ábrázol,  
• hazánkat ábrázolja,
• az egész Földet ábrázolja,
• ábrázolja lakóhelyedet, stb.!
Minden megtalált térképlapról rögzítsétek a füzetetekbe, milyen méretarányú!



Felhasznált és ajánlott irodalom
• Téri képességek fejlesztése: http://geogo.elte.hu/images/downloads/3_Kepzeshez_ 

kap cso lodo_anyagok/3.2_Szakmodszertani_felkeszules_segedanyagai/Segedanyag_
Teri_kepesseg/Segedanyag_Teri_kepessegek.pdf

• Tanulást-tanítást segítő eszközök, módszerek, alkalmazások a környezetismeret- 
órákon: https://www.katped.hu/sites/default/files/barangolas_-_2019_kornyezet-
ismeret.pdf

• Játékgyűjtemény a téri tájékozódás fejlesztéséhez: http://csmpsz.hu/wp-content/
uploads/2021/01/J%C3%81T%C3%89KGY%C5%B0JTEM%C3%89NY-A-T%C3%89RI-T%
C3%81J%C3%89KOZ%C3%93D%C3%81S-FEJLESZT%C3%89S%C3%89HEZ.pdf

• A térbeli intelligencia fejlesztése a földrajztanítás-tanulás folyamatában: http://
teo.elte.hu/minosites/tezis2012/makadi_m.pdf

• Turistajelzések: https://welovebudapest.com/cikk/2021/4/15/szabadido-turistajel-
zesek-az-erdoben-kisokos

• Turistajelzések szabványa: https://www.turistamagazin.hu/hir/megujult-a-turista-
jelzesek-szabvanya

• A földrajzi fokhálózat – gyakorlati óra: https://www.katped.hu/sites/default/files/
foldrajzora_fokhalozat_bedene_jaszai_maria.pdf

• Földrajzi szélesség és hosszúság: https://tavoktatas.mnt.org.rs/sites/default/files/ 
2020-09/F%C3%B6ldrajzi%20sz%C3%A9less%C3%A9g%20%C3%A9s%20hosz-
sz%C3%BAs%C3%A1g.pdf

Hivatkozások az Érdekes kérdések egész évre tanári ötlettárból
• A foglalkozás egyes elemei az Érdekes kérdések... felhasználásával készült:
• Otthon: Min szeretnél változtatni lakóhelyeden? Saly Erika
• https://reftantar.hu/erdekes-kerdesek/#otthon
• Szántó-mező: Hol a világ vége? Farkasné Nagy Krisztina
• https://reftantar.hu/erdekes-kerdesek/#szanto
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https://www.katped.hu/sites/default/files/barangolas_-_2019_kornyezetismeret.pdf
https://www.katped.hu/sites/default/files/barangolas_-_2019_kornyezetismeret.pdf
http://csmpsz.hu/wp-content/uploads/2021/01/J%C3%81T%C3%89KGY%C5%B0JTEM%C3%89NY-A-T%C3%89RI-T%C3%81J%C3%89KOZ%C3%93D%C3%81S-FEJLESZT%C3%89S%C3%89HEZ.pdf
http://csmpsz.hu/wp-content/uploads/2021/01/J%C3%81T%C3%89KGY%C5%B0JTEM%C3%89NY-A-T%C3%89RI-T%C3%81J%C3%89KOZ%C3%93D%C3%81S-FEJLESZT%C3%89S%C3%89HEZ.pdf
http://csmpsz.hu/wp-content/uploads/2021/01/J%C3%81T%C3%89KGY%C5%B0JTEM%C3%89NY-A-T%C3%89RI-T%C3%81J%C3%89KOZ%C3%93D%C3%81S-FEJLESZT%C3%89S%C3%89HEZ.pdf
http://teo.elte.hu/minosites/tezis2012/makadi_m.pdf
http://teo.elte.hu/minosites/tezis2012/makadi_m.pdf
https://welovebudapest.com/cikk/2021/4/15/szabadido-turistajelzesek-az-erdoben-kisokos
https://welovebudapest.com/cikk/2021/4/15/szabadido-turistajelzesek-az-erdoben-kisokos
https://www.turistamagazin.hu/hir/megujult-a-turistajelzesek-szabvanya
https://www.turistamagazin.hu/hir/megujult-a-turistajelzesek-szabvanya
https://www.katped.hu/sites/default/files/foldrajzora_fokhalozat_bedene_jaszai_maria.pdf
https://www.katped.hu/sites/default/files/foldrajzora_fokhalozat_bedene_jaszai_maria.pdf
https://tavoktatas.mnt.org.rs/sites/default/files/2020-09/F%C3%B6ldrajzi sz%C3%A9less%C3%A9g %C3%A9s hossz%C3%BAs%C3%A1g.pdf
https://tavoktatas.mnt.org.rs/sites/default/files/2020-09/F%C3%B6ldrajzi sz%C3%A9less%C3%A9g %C3%A9s hossz%C3%BAs%C3%A1g.pdf
https://tavoktatas.mnt.org.rs/sites/default/files/2020-09/F%C3%B6ldrajzi sz%C3%A9less%C3%A9g %C3%A9s hossz%C3%BAs%C3%A1g.pdf
https://reftantar.hu/erdekes-kerdesek/#otthon
https://reftantar.hu/erdekes-kerdesek/#szanto
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Tantervi vonatkozás
Anyagok és tulajdon-
ságaik: 
A víz tulajdonságai, 
megjelenési formái, 
szerepe az élővilág és 
az ember életében. 
Fenntarthatóságra 
nevelés. 
A takarékos vízhasz-
nálat szokásának 
megalapozása. 
Környezettudatos, 
energiatakarékos 
szemléletmód megala-
pozása.

Kulcsszavak
víz, ásványvíz, ivóvíz, 
folyadék, vízfogyasz-
tás, víztakarékosság 

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek
leírás, összehason-
lítás

Fejlesztett készsé-
gek, attitűdök
Információszerzés 
különféle forrásokból.
Környezettudatos 
gondolkodásmód.
Matematikai kompe-
tencia.
Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek gyakor-
lása.

Mit készítsek elő?
füzet, íróeszköz, lap-
top, projektor, hangfal, 
különféle vizek (ismert 
ásványianyag-össze-
tétellel),
csoportonként: cso-
magolópapír, színes 
filctollak, gyurmara-
gasztó

Mennyi vizet 
használok?

 (TERMÉSZETTUDOMÁNY, MATEMATIKA, MAGYAR IRODALOM, 
INFORMATIKA, BIOLÓGIA)

„Mert jó földre visz be most téged Istened, az ÚR, folyóvizeknek és mélyből fakadó 
forrásoknak a földjére, amelyek a völgyben és a hegyen erednek.”

5 Móz, 8:7

A víz minden élet alapja, így kincset ér! A gyerekek megismerik a víz útját a csapadék-
képződéstől egészen a poharukig.
Különféle feladatokon keresztül hívjuk fel a gyerekek figyelmét a tudatos vízhaszná-
latra.
Témánk kapcsolódhat a minden év március 22-én megtartott Víz Világnapjához is.

25.1. Hogyan kerül a víz a csapba? 15 perc
25.2. Te milyen vizet iszol? 25 perc
25.3. Mennyi vizet használok? 30 perc
25.4. Spóroljunk a vízzel! 20 perc
Összesen  90 perc

A foglalkozáshoz szükséges eszközök és kellékek előkészítése.

25. 
foglalkozás

Miről szól ez a tanegység?

Áttekintő vázlat

Előkészületek



FELADATOK LEÍRÁSA

25.1. Hogyan kerül a víz  
a csapba? 
A foglalkozást 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.”

A víz az élet – közös beszélgetés
Beszélgessünk a gyerekekkel a fenti idézetről!
Ajánlások a közös beszélgetéshez:
• Mik azok a dolgok/feltételek, amelyek nélkül nem tudnánk élni/nem lenne élet? 
• Milyen a víz? Soroljuk fel, milyen tulajdonságait ismerjük? 
• Hol „találkozunk” vízzel?
• Milyen vizet isztok?
• Mire használtok vizet egy nap során?
• Ti mennyi vizet használtok egy nap? 
• Szerintetek miért kell kiemelt figyelmet fordítani a vízre? (Kapcsolódási pont a Víz 

Világnapjával)

Hogyan kerül a víz a csapba? 
A diákokkal arról beszélgetünk, hogy a lehullott csapadékvízből hogyan lesz emberi 
fogyasztásra alkalmas ivóvíz.
Folyamatábra elemzése az ivóvízkészítés lépéseiről. (25.1. melléklet). Vetítsük ki vagy 
nagy méretben kinyomtatva ragasszuk fel a táblára a 25.1.-es mellékletet!
Az ábra alapján beszéljük meg a következőket:
• Mi történik a csapadékvízzel, míg a poharunkba kerül? 
• Honnan származik az ivóvizünk? (pl.: folyók, artézi víz, mészkőhegység stb.)
• Hogyan lehet a természetből kinyerni a vizet? 
• Ki látott már kutat?
• Ti milyen vizet szoktatok inni otthon/az iskolában? (pl. csapvíz vagy palackos víz)

Variáció
A közös ábraelemzés és értelmezés után a 25.1.-es melléklet ábráit kis méretben ki-
nyomtatva minden tanuló beragaszthatja a füzetébe.
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Mit akarunk elérni?
Ráhangolódás a 
témára.
Kapcsolódás a Víz 
Világnapjához. A 
gyerekek ismerjék meg, 
milyen folyamatokon 
megy keresztül a 
csapadékvíz, mielőtt 
fogyasztásra alkal-
mas lenne. 

Mit fogunk csinálni?
közös beszélgetés, 
ábraelemzés

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
laptop, projektor

Mellékletek
25.1. Az ivóvízkészí-
tés lépései

15 
perc
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Mit akarunk elérni?
Folyadékbeviteli szo-
kások megismerése.
Összehasonlítás gya-
korlása: ásványvizek 
összehasonlítása. 

Mit fogunk csinálni?
Ismeretterjesztő 
kisfilm megtekintése, 
ivóvizek összehasonlí-
tása kis csoportokban, 
közös beszélgetés.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
projektor, laptop, 
hangfal, különféle 
vizek (ismert ásványi-
anyag-összetétellel), 
füzet, íróeszköz

Mellékletek
25.2. Ivóvízfogyasz-
tás és folyadékbevitel

25.2. Te milyen vizet iszol? 
Folyadékbeviteli szokások megismerése. Ásványvizek összehasonlítása.

Ivóvízfogyasztás és folyadékbevitel
Nézzük meg a 25.2. melléklet rövidfilmjét Az egészséges táplálkozás alapjai – az ivó-
vízfogyasztás és a folyadékbevitel címmel! 
Kérdezzük meg a diákokat, ők mennyit és mit isznak egy átlagos napon! Beszélges-
sünk arról, az megfelel-e az egészséges folyadékbevitel feltételeinek!

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 - szulfáttartalmú 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, amelyre a megfigyelésük 

alapján jutottak. 

A csoportmunkát követően minden csoport felolvassa az állításait.
• Beszéljük meg a gyerekekkel, hogyan döntötték el, hogy mely szempontokat vizsgál-

ják meg! 
• Mi okozott nehézséget a különféle ásványvizek megfigyelése során?
(javasolt időkeret: 10 perc)

A tanulók az év során ugyan már többször találkoztak a megfigyelés fogalmával és 
javasoltak új megfigyelési szempontot is, de most először készítik el önállóan saját 
megfigyelési szempontsorukat. 
Ezért erre érdemes időt szánni, ha valaki elakad, akkor pedig segíteni egy-egy példával. 
(Szükség szerint pedig akár sok szempont közös összegyűjtésével, melyből megadott 
számút ők maguk választanak ki.) Érdemes lehet először együtt egy megfigyelési szem-
pont alapján megvizsgálni a vizeket, aztán folytassák a csoportok önállóan a munkát. 
A gyerekek ebben az életkorban még nehezen készítik el a megfigyelések rögzítésére 
alkalmas eszközt, pl. táblázatot egyedül, így az óra része lehet, hogy segítünk nekik 
egy mintát készíteni a füzetükbe.

Értékelési javaslat
Azon csoportok órai munkáját, akik eredményesen, a megadott szempontok szerint 
dolgoztak, értékeljük!

25 
perc

Vedd figyelembe!



25.3. Mennyi vizet használok? 
A gyerekek a már kialakított csoportokban dolgoznak tovább. 

Mennyi vizet használok egy héten? 
A kinyomtatott melléklet alapján (25.3. melléklet) a csoportok táblázatot készítenek a 
füzetükbe, amely alapján kiszámítják egy négytagú család heti vízfogyasztását. 

A csoportok munkája közben érdemes őket saját tapasztalataik felé terelni: pl. hány-
szor mosnak otthon egy héten? Mindenki egyszer fürdik/zuhanyzik egy nap? Hányszor 
főznek otthon egy héten? Van-e mosogatógépük? Folyóvíznél mosnak fogat? stb.
Így minden csoport eredménye más lesz, ahogy nincs két egyforma család sem!

Mennyibe kerül a víz? 
A kiszámolt heti családi fogyasztások alapján a csoportok a 25.3. melléklet adatai 
alapján számolják ki, havonta mennyibe kerül az a vízmennyiség, amit az elképzelt 
négytagú család elhasznál! 
Segítség a számításhoz: 1 hónap = 4 hét fogyasztás alapján számoljunk!

Arra is érdemes őket emlékeztetni, hogy a csatornába folyó vízmennyiségért csator-
nahasználati díjat kell fizetni! Ennek mértékéről is lehet tájékozódni az interneten, ezt 
is számítsák bele a havidíj-kalkulációba!

Variáció
Differenciálásként vagy interneten otthonosabban mozgó csoport esetén feladat lehet 
az is, hogy a vízdíj-, csatornadíjadatokat a tanulók az interneten, önállóan keresik meg.

Ahány ház, annyi vízfogyasztás 
Beszéljük meg közösen a tapasztalatokat, hiszen ahány ház, annyi eredmény fog születni.
• Milyen eltéréseket tapasztalunk? Azok miből fakadnak?
• Melyik csoport fogyasztott a legtöbbet, legkevesebbet?
• Mire használja az adott család a legtöbb vizet? Hogyan lehetne ezt az értéket csök-

kenteni?

Otthoni feladat (1)
A gyerekek a kapott eredményeket (heti és havi vízfogyasztás, illetve kiszámolt havi 
vízdíj és csatornahasználati díj költsége) hasonlítsák össze a saját, otthoni havi víz-
számlájukkal!
• Rögzítsék a füzetbe az adatokat!
• Tapasztalnak eltérést? Milyen irányba?
• Írják le a füzetbe, vajon milyen okai lehetnek az eltérésnek? (Lehet erről beszélgetni 

a szülőkkel is!)
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Mit akarunk elérni?
Környezettudatos 
gondolkodás fejlesz-
tése.

Mit fogunk csinálni?
Vízfogyasztás kiszá-
mítása.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz 

Mellékletek
25.3. Vízfogyasztás

30 
perc

Vedd figyelembe!

Vedd figyelembe!
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Mit akarunk elérni?
Környezettudatos 
gondolkodás fejlesz-
tése.

Mit fogunk csinálni?
Plakát készítése és 
közös beszélgetés.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
csomagolópapír, szí-
nes filctollak, gyurma-
ragasztó

25.4. Spóroljunk a vízzel! 

Víztakarékosság-plakát
A csoportok a foglalkozás utolsó mozzanataként víztakarékossági plakátot készítenek.
A plakáton olyan ötletek szerepeljenek, melyekkel csökkenteni lehet a vízfogyasztást! 
(A felhasznált és ajánlott irodalomban több, interneten is elérhető cikk is található a 
témában.)

Az elkészült plakátok kikerülnek a táblára, vagy a tantermi faliújságra.
Beszéljük meg a gyerekekkel, melyik ötletet tudjuk/fogjuk otthon is kipróbálni!

Víztakarékosság
Lehetséges takarékoskodási megoldások: pl. csapadékvíz gyűjtése – öntözéshez szük-
séges vízmennyiség csökkentése, víztakarékos csapfejek használata, elzárni a csapot 
kézmosás, fogmosás közben, stb. 

Közös értékelés 
Az órát közös értékeléssel zárjuk!

Otthoni feladat (2)
A gyerekek feladata az otthoni vízfogyasztás megfigyelése a következő tanóráig.
Egy héten keresztül mindennap ugyanabban az időpontban rögzítsd a füzetedbe a 
vízóra állását! 
Számold ki, melyik nap mennyi vizet fogyasztottatok! Milyen tendenciát tudsz megfi-
gyelni? (Pl. hétvégén több víz fogyott?) 

Különböző lakások vannak, ezért hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy egy vagy több 
(hideg, meleg) vízóra is lehet a lakásukban.
Előfordulhat az is, 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!

Felhasznált és ajánlott irodalom
• Fővárosi Csatornázási Művek: Az éltető víz (tájékoztató kiadvány)
• 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, Buda-

pest. 27. p. (víztakarékosság); 32–33. p. (szennyvíztisztítás)
• Steve Pollock – Peter Wingham (1992): Veszélyben a világunk: A víz. Magvető Könyvki-

adó, Budapest. 4–5. p. (víz a csapból); 12–13. p. (szennyvíz); 18–19. p. (vizek védelme) 
• Víz, a folyékony arany: https://www.zoldbolt.hu/magazin/viz-a-folyekony-arany

20 
perc

Vedd figyelembe!

i



• Százezer forintot folyatunk el évente: https://www.zoldbolt.hu/magazin/szazezer-fo-
rintot-folyatunk-el-evente

• Víztakarékossági tippek: http://www.viztakarekossag.hu/tippek 
• Hogyan kell csökkenteni a vízfelhasználást: https://www.hogyankell.hu/V%C3%ADzsz% 

C3%A1ml%C3%A1t_cs%C3%B6kkenteni 
• Ivóvízfogyasztás és folyadékbevitel: Az egészséges táplálkozás alapjai - az ivóvízfo-

gyasztás és a folyadékbevitel (3-6. oszt. korcsoport) - YouTube
• Hogyan óvhatod bolygónk vízkészleteit: https://www.zoldbolt.hu/magazin/hogyan- 

ovhatod-te-is-bolygonk-vizkeszleteit
• Vízfogyasztási szokások Magyarországon: https://www.blikk.hu/eletmod/tippek/viz-

fogyasztasi-szokasok-magyarorszagon/042d9bx
• Vízfelhasználás: https://www.haztartas-ma.hu/index.php/gazdalkodas/energiataka-

re kossag/vizfelhasznalas-nyaron/
• Vízlábnyom: http://fna.hu/mittehetsz/vizlabnyom
• Vízfelhasználás nyáron: https://www.haztartas-ma.hu/index.php/gazdalkodas/ener-

giatakarekossag/vizfelhasznalas-nyaron/
• Vízfelhazsnálás otthon: https://vitalspa.hu/blog/on-mennyi-vizet-hasznal-otthona-

ban-872/
• Vízdíj: https://www.vizmuvek.hu/hu/kezdolap/informaciok/dijszabasok/dijszabasok

Hivatkozások az Érdekes kérdések egész évre tanári ötlettárból
• A foglalkozás az Érdekes kérdések... felhasználásával készült:
• Otthon: Mennyi vizet használok egy nap? Farkasné Nagy Krisztina
• Otthon: Hogyan kerül a víz a csapba? Farkasné Nagy Krisztina
• https://reftantar.hu/erdekes-kerdesek/#otthon
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https://www.zoldbolt.hu/magazin/szazezer-forintot-folyatunk-el-evente
https://www.zoldbolt.hu/magazin/szazezer-forintot-folyatunk-el-evente
http://www.viztakarekossag.hu/tippek
https://www.hogyankell.hu/V%C3%ADzsz%C3%A1ml%C3%A1t_cs%C3%B6kkenteni
https://www.hogyankell.hu/V%C3%ADzsz%C3%A1ml%C3%A1t_cs%C3%B6kkenteni
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=gLh5aD0C-34
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https://www.zoldbolt.hu/magazin/hogyan-ovhatod-te-is-bolygonk-vizkeszleteit
https://www.zoldbolt.hu/magazin/hogyan-ovhatod-te-is-bolygonk-vizkeszleteit
https://www.blikk.hu/eletmod/tippek/vizfogyasztasi-szokasok-magyarorszagon/042d9bx
https://www.blikk.hu/eletmod/tippek/vizfogyasztasi-szokasok-magyarorszagon/042d9bx
https://www.haztartas-ma.hu/index.php/gazdalkodas/energiatakarekossag/vizfelhasznalas-nyaron/
https://www.haztartas-ma.hu/index.php/gazdalkodas/energiatakarekossag/vizfelhasznalas-nyaron/
http://fna.hu/mittehetsz/vizlabnyom
https://www.haztartas-ma.hu/index.php/gazdalkodas/energiatakarekossag/vizfelhasznalas-nyaron/
https://www.haztartas-ma.hu/index.php/gazdalkodas/energiatakarekossag/vizfelhasznalas-nyaron/
https://vitalspa.hu/blog/on-mennyi-vizet-hasznal-otthonaban-872/
https://vitalspa.hu/blog/on-mennyi-vizet-hasznal-otthonaban-872/
https://www.vizmuvek.hu/hu/kezdolap/informaciok/dijszabasok/dijszabasok
https://reftantar.hu/erdekes-kerdesek/#otthon


130

Tantervi vonatkozás
Öröm-bánat térké-
pezés. A rendezett 
és szép környezet 
iránti igény felkeltése. 
Az ember szemé-
lyes felelősségének 
felismertetése a 
környezet alakításá-
ban. Természetes és 
mesterséges anyagok.

Kulcsszavak
épített és természe-
ti érték/ probléma, 
öröm-bánat térkép

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek
megfigyelés, leírás, 
összehasonlítás

Fejlesztett készsé-
gek, attitűdök
Térbeli tájékozódás.
Szociális kompetencia.
A rendezett környezet 
iránti igény erősítése.
Problémamegoldó 
gondolkodás.

Mit készítsek elő?
füzet, íróeszköz, 
a lakóhely kinyomta-
tott térképe;
gyurmaragasztó, filc-
toll, jelölőkorongok, 
csoportonként: A3-as 
lap és A/4-es lap, 
csiptetős alátét, 
minden diáknak: színes 
post-itek

Min szeretnél 
változtatni 

lakóhelyeden?
(TERMÉSZETTUDOMÁNY, FÖLDRAJZ, MATEMATIKA)

„Egy dolgot kérek az ÚRtól, azért esedezem: hogy az ÚR házában lakhassam egész 
életemben; láthassam, milyen jóságos az ÚR, és gyönyörködhessem templomában.” 

Zsolt. 27,4

A környezet, amelyben mindennapjainkat éljük, hatással van fejlődésünkre, gondol-
kodásmódunkra, hangulatunkra. Így fontos felismerni a környezetünk (lakóhelyünk) 
„öröm-”, illetve „bánat-” pontjait, azaz azokat a helyeket, ahol nagyon jól vagy kevésbé 
jól érezzük magunkat. A foglalkozás során a diákok iskolájuk öröm-bánat térképét ké-
szítik el. Megoldási javaslatokat dolgoznak ki egy-egy problémára, amin változtatnának.
A foglalkozás végén az Otthonkutatók témakörben tanultak összegzésére és a köve-
telmények rendszerezésére kerül sor.

26.1. Ki hol lakik? 15 perc
26.2. Öröm-bánat térkép az iskoláról 60 perc
26.3. Búcsú az otthontól 15 perc
Összesen  90 perc

A foglalkozáshoz szükséges eszközök és kellékek előkészítése.

A feladatok elvégzéséhez szükséges térképvázlat előkészítéséhez:
A település/kerület/főváros utcaszintű térképvázlatának letöltése, kinagyítása és ki-
nyomtatása. Célszerű legalább A3-as méretben kinyomtatni. 
Falitérkép használata is jó megoldás lehet, ha rendelkezésre áll az adott településről.

A foglalkozás során a csoport elhagyja az iskola épületét, erről előzetesen a szülőket 
tájékoztatni kell. Szintén szükséges segítő pedagógusok, szülők, pedagógiai asszisz-
tensek bevonása, akik a kint tartózkodás alatt segítik a gyerekek által felkeresett te-
rület biztosítását.

26. 
foglalkozás

Miről szól ez a tanegység?

Áttekintő vázlat

Előkészületek

Terepi feladat



FELADATOK LEÍRÁSA

26.1. Ki hol lakik? 

Ki hol lakik? 
A település (kerület) utcatérképét kitesszük a táblára (gyurmaragasztóval), 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 je-
löljék be (pl. monogramjukkal, jelölőkoronggal) a házuk/lakásuk helyét. 

Előfordulhat, hogy nem minden tanuló lakóhelye látható a kinyomtatott térképváz-
laton, ez esetben az internet segítségével a táblára rakott, monogrammal ellátott ko-
rongokkal lehet méretarányosán jelölni az ő lakóhelyüket is (a térképvázlattól kimért 
távolságra). 
A másik lehetőség, ha a tanulók több kerületből vagy településről járnak, hogy több-
féle térkép kerül fel a táblára, pl. falutérkép, Budapest térkép, megyetérkép, stb.

A lakóhely térképének megfigyelése
• Van-e olyan utca, ahol többen is laknak az osztályból? 
• Ki lakik az iskolához a legközelebb? 
• Ki a legtávolabb?
• Ki lakik északra az iskolától? Ki lakik tőle délre (keletre, nyugatra)?

Három állítás – egyéni feladat
A tanulók saját füzetükbe jegyezzenek fel három igaz állítást a lakóhelyük és az iskola 
földrajzi fekvéséről! A mondatok akár összehasonlító jellegűek is lehetnek, pl. köze-
lebb lakom az iskolához, mint… 
Tanári felkérésre néhány tanuló hangosan felolvassa az igaz állításokat.

26.2. Öröm-bánat térkép  
az iskoláról
A helyi értékek és problémák tudatosításának egyik látványos módja az öröm-bánat tér-
kép, amely lehetővé teszi, hogy összesítve, szemléletesen bemutathatók legyenek egy 
terület (település, városrész, természeti környezet) örömre és bánatra okot adó elemei.
Örömre okot adó elemek lehetnek: különféle épített és természeti értékek (pl. em-
lékművek, keresztek, templomok, egyedi tájértékek, nevezetes fák, facsoportok stb.) 
vagy egyszerűen csak esztétikai értékkel rendelkező gondozott parkok, terek, udvarok, 
épületek, amelyek példaként szolgálhatnak arra, hogyan lehet a környezetünket esz-
tétikussá tenni. (Forrás: http://www.fokusz.info/File/Marika/lampertb_orom_bant_
terkep_jo_(2).pdf) 
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Mit akarunk elérni?
Térbeli tájékozódás 
fejlesztése.

Mit fogunk csinálni?
Információk leolvasása 
a lakóhely/település 
térképéről.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
a lakóhely kinyomta-
tott térképe;
gyurmaragasztó, filc-
toll, jelölőkorongok,
füzet, íróeszköz

Mit akarunk elérni?
A térbeli tájékozódás 
fejlesztése valós kör-
nyezetben, térképen.
Szociális kompetencia 
fejlesztése.
Helyi környezeti prob-
lémák felismerése.

60 
perc

15 
perc

Vedd figyelembe!

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 fogunk csinálni?
Az iskola körüli terület 
bejárása, térképváz-
laton való ábrázolása. 
Az iskola körüli terület 
épített és természeti 
elemeinek jelölése 
a térképvázlaton. 
Öröm-bánat térkép 
készítése. 

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
csoportonként: csip-
tetős alátét, A3-as 
lap és A/4-es lap, 
íróeszköz

A diákok öröm-bánat térképet készítenek az iskolájuk közvetlen környezetéről cso-
portmunkában. Az öröm-bánat térkép készítése során a kis csoportok bejárják az is-
kola környezetét (előre kijelölt és meghatározott terület), egyszerű térképvázlatot ké-
szítenek a helyszínről, majd alapos megfigyelést követően jelölik – pl. mosolygós vagy 
szomorú arcú ikonnal –, miként viszonyulnak érzelmileg egy-egy ott található épített 
és természeti értékhez, problémához (ezeket meg is nevezik a térképvázlatban).

Öröm- és bánatpontok keresése
A gyerekeket 3-4 fős csoportokba osztjuk (beosztjuk melléjük a felnőtt kísérőket is).
Minden csoport magához veszi a feladathoz szükséges eszközöket.
A csoportokkal megbeszéljük a feladatot, és pontosan ismertetjük a szabályokat a 
terepi munka során.
A csoportoknak 20 percük van bejárni az iskola körüli területet és elkészíteni az egy-
szerű térképvázlatot (A3-as lapra), rajta pedig legalább 3 bánatpontot és 5 örömpon-
tot jelölni.
Az iskolába visszatérve a csoportok összeülnek, és tisztázzák, összegezik a látottakat.
(Feladatra javasolt időkeret: 10 perc)
Ezután minden csoport bemutatja a munkáját. Hol vannak az örömpontok a térké-
pen? Hol találtunk bánatpontokat, amiken változtatni kellene?
(Feladatra javasolt időkeret: 10 perc)

Lehetőség szerint minden csoport felnőtt kísérővel járja be az iskola körüli területet! 
Ha erre nincsen lehetőség, akkor célszerű az előre! kijelölt terület határán (pl.útke-
reszteződéseknél, sarokpontokon) biztosítani a felnőtt kísérőket, akik vigyáznak a 
gyerekek biztonságára, és hogy senki ne hagyja el a kijelölt területet.
Szintén megkönnyíti a feladat végrehajtását, ha előre készítünk egy rövid leírást a fel-
adatról: ez tartalmazhatja a bejárandó terület határait; valamint annak leírását, hogy 
mit nevezünk öröm-, illetve bánatpontak, és ezeket hogyan jelöljük a térképvázlaton. 

Keressünk megoldásokat! 
A csoportok most a bánatpontokra fókuszálva megpróbálnak olyan megoldásokat ki-
találni, amiknek segítségével ezekből örömpont lehet.
Minden csoport a saját bánat pontjai közül választ ki egyet, és akciótervet készít an-
nak átalakítására (A4es lapra).
Az akciótervben szerepeljen:
• a probléma rövid leírása (1 mondat/rajz)
• a vágyott cél (1 mondat/rajz)
• támogató partnerek (kihez lehet fordulni segítségért)
• eszközigény
• időigény
• költségigények
(ajánlott időkeret: 10 perc)
A csoportok bemutatják egymásnak megoldási javaslataikat.
(ajánlott időkeret: 10 perc)

Vedd figyelembe!



26.3. Búcsú az otthontól 
A témakör lezárása során mindegyik gyerek beragasztja a füzetébe az összegző lapot 
(26.3. melléklet). 
Megbeszéljük az írásbeli ellenőrzés gyakorlati tudnivalóit, a számonkérés menetét, a 
lehetséges feladattípusokat. Arra is kitérhetünk, hogyan érdemes felkészülni a szá-
monkérésre. A gyerekek saját módszereiket, tapasztalataikat is elmondhatják.

Végezetül pedig egy-egy színes cetlire/post-itre minden tanulónak lehetősége van 
felírni gondolatát, véleményét a témakörről. A post-iteket ragasszuk fel a táblára!
Pl. Mi az, ami tetszett nekik a témakörben? Melyik része érdekelte őket a legjobban? 
Melyik feladat a legemlékezetesebb? Mi az, amiről még szívesen tanulnának? Stb.
Fontos a gyerekek visszajelzése, mely jó kiindulópontja lehet a további órák megter-
vezésének is. 
Az óra hátralévő részében kötetlen formában beszélgessünk a közös élményekről és 
tapasztalatokról!

Közös értékelés 
Az órát közös értékeléssel zárjuk!

Otthoni feladat
A gyerekek feladata a felkészülés a témakör lezárására, a számonkérésre: ismereteik 
átismétlése és rendszerezése.

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

VÁR Alapítvány, Bp. – Minták öröm-bánat térkép készítéséhez
• Öröm-bánat pontok a Rákos-patak környezetében http://termeszetiertekeklencse-

vegen.blogspot.com/2019/02/orom-banat-pontok-rakos-patak.html
• 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

• http://www.fokusz.info/File/Marika/lampertb_orom_bant_terkep_jo_(2).pdf 

Hivatkozások az Érdekes kérdések egész évre tanári ötlettárból
• A foglalkozás az Érdekes kérdések… felhasználásával készült:
• Otthon: Min szeretnél változtatni lakóhelyeden? Saly Erika
 https://reftantar.hu/erdekes-kerdesek/#otthon
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Mit akarunk elérni?
Ismeretek rendszere-
zése.

Mit fogunk csinálni?
Az Otthonkutatók 
témakörben tanultak 
összegzése: összegző 
lap segítségével.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
 színes post-itek

Mellékletek
26.3. Összegző lap – 
Otthonkutatók

15 
perc

http://termeszetiertekeklencsevegen.blogspot.com/2019/02/orom-banat-pontok-rakos-patak.html
http://termeszetiertekeklencsevegen.blogspot.com/2019/02/orom-banat-pontok-rakos-patak.html
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://www.fokusz.info/File/Marika/lampertb_orom_bant_terkep_jo_(2).pdf
https://reftantar.hu/erdekes-kerdesek/#otthon
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Tantervi vonatkozás
A mezők és a szántó-
földek életközössége, 
természeti-környeze-
ti problémái: a tanuló 
megadott szempontok 
alapján összehasonlít-
ja a rétek és a szántó-
földek életközössége-
it. A természeti és a 
kultúrtáj.

Kulcsszavak
rét, mező, szántóföld, 
legelő, fűféle, lágy 
szárú növény, mező-
gazdaság

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek
megfigyelés, leírás, 
mérés

Fejlesztett készsé-
gek, attitűdök
Szaktárgyi fogalomkör 
bővítése.

Mit készítsek elő?
füzet, íróeszköz, 
színes ceruza, vonalzó, 
földrajzi atlasz, laptop, 
projektor

Mit akarunk elérni?
Az Otthonkutatók 
témakörben tanult 
ismeretek ellenőrzése.

Mit fogunk csinálni?
Egyéni munka: feladat-
lap kitöltése.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
kinyomtatott feladat-
lapok, toll, színes ce-
ruza, vonalzó, földrajzi 
atlasz

Mellékletek
27.1. Otthonkutatók 
- feladatlap

Réten-mezőn
(TERMÉSZETTUDOMÁNY, VIZUÁLIS KULTÚRA, BIOLÓGIA)

Adjon neked az Isten égi harmatot, zsíros földet, sok gabonát és mustot. 
1Móz 27,28

A harmadik témakör lezárásához érkeztünk. A foglalkozás első felében az Otthon(ku-
tatók) foglalkozásain tanultak számonkérése történik. 
A foglalkozás második részében már az új témakörrel foglalkozunk: szántóval, mező-
vel, réttel, legelővel ismerkedünk.

27.1. Otthonkutatók számonkérés 45 perc
27.2. Szántó, mező, rét, legelő 45 perc
Összesen  90 perc

A számonkéréshez kinyomtatjuk a feladatlapokat.

FELADATOK LEÍRÁSA

27.1. Otthonkutatók- 
számonkérés
A tanulók egyéni munka keretében, a kinyomtatott feladatlap (27.1. melléklet) kitölté-
sével számot adnak tudásukról.

27. 
foglalkozás

Miről szól ez a tanegység?

Áttekintő vázlat

Előkészületek

45 
perc



27.2. Szántó, mező, rét,  
legelő

Merre utazunk?
Kérjük meg a gyerekeket, hogy hunyják be a szemüket! Képzeljék el, hogy útnak indul-
nak autóval vagy vonattal, busszal a vidéken élő rokonokhoz! 
Képzeljék el, hogy milyen tájakat látnak útközben!
Amikor mindenki elcsendesedett, és lelki szemeivel elutazott az ország egy másik 
pontjára, akkor kérjük meg a gyerekeket, hogy rajzolják le a füzetükbe, milyen tájakon 
haladtak keresztül útjuk során.
(Feladatra javasolt időkeret: 10 perc)

Amikor mindenki kész a rajzzal, beszéljük meg közösen, milyen tájakat találunk ha-
zánkban!
(Igyekezzünk, hogy a gyerekek által leírt tájakat minél pontosabban nevezzük meg és 
írjuk le a füzetbe!)

Táblai vázlat
Hazai tájakon:
pl. lombhullató erdő, fenyőerdő, szántóföld, dombság, középhegység, ártér, stb.

Azért fontos, hogy láttassuk a gyerekekkel, hogy hazánk nagy része sík terület, ahol 
rét, mező, szántóföld található, mert hajlamosak vagyunk ezeket a tájakat unalmas, 
magától értetődő kísérőjelenségnek tartani. Ebben a fejezetben azt szeretnénk meg-
mutatni a gyerekeknek, hogy a hazánk nagy részét lefedő síkvidékek is izgalmas tájak.

Rétek és erdők összehasonlítása
Vetítsük ki a gyerekeknek a 27.2.1. melléklet két képét (az egyiken egy lombhullató 
erdőség, a másikon egy mező található)! Töltsük ki közösen a 27.2.2. mellékletben 
található összehasonlító táblázatot! 
A táblázatot kinyomtathatjuk, és a kitöltés után beragaszthatjuk, vagy nyomtatás nél-
kül táblai vázlatként is rögzíthetjük a füzetbe.
(Feladatra javasolt időkeret: 10 perc)

Mi micsoda?
Rét, legelő, mező, szántóföld, de vajon melyik pontosan mit jelent?
A közös beszélgetés során tisztázzuk a gyerekekkel a fogalmakat!

A mező mezőgazdasági földterület, antropogén eredetű. Olyan növényeket termesz-
tenek rajta, amelyek emberi tápanyagok, állati takarmányok, esetleg ipari alapanya-
gokként szolgálnak. A szántóföld tehát egyfajta mező, ahol általában monokultúrás 
növénytermesztés folyik. 
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Mit akarunk elérni?
Ráhangolódás a Ré-
ten-mezőn témakörre.

Mit fogunk csinálni?
Rajz készítése, tájak 
összehasonlítása, 
közös beszélgetés

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, lap-
top, projektor

Mellékletek
27.2.1. Erdő és rét
27.2.2. Tájak össze-
hasonlítása
27.2.3. LearningApps 
játékok

45 
perc

Vedd figyelembe!
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A legelő is egyfajta mező (növényzete leginkább magától növekszik), amelyet rendsze-
resen legeltetéssel hasznosítanak vagy esetenként kaszálják.

A rétek természetes úton kialakult életközösségek (emberi beavatkozás nélkül fejlőd-
nek), legjellemzőbb növénytakarójuk a fűfélék. Két fajtáját különböztetjük meg attól 
függően, hogy vízpartok közelében (nedves rét), vagy attól távol alakultak ki (száraz rét).

A megbeszélt fogalmakat érdemes a füzetbe is rögzíteni, akár halmazábra formájában is.

Táblai vázlat

A rögzített fogalmakat játékosan ellenőrizzük. (Különféle LearningApps játékok elér-
hetők a 27.2.3. mellékletben).

Az órát közös értékeléssel zárjuk! 

Otthoni feladat
A diákok otthon gondolják végig, milyen növényekkel lehet találkozni a réten és a me-
zőn (itt külön lehet bontani a szántóföldet és a legelőt)! Készítsenek belőle felsorolást 
a füzetükbe!

Felhasznált és ajánlott irodalom
• Rét és erdő összehasonlítása: https://hu.avktarget.com/articles/priroda/raznica- 

mezhdu-lugom-i-lesom.html
• Rétek és mezők élővilága: https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_6_nat 

2020/lecke_07_fejezetnyito

Rét Mező

Szántóföld

Legelő

https://hu.avktarget.com/articles/priroda/raznica-mezhdu-lugom-i-lesom.html
https://hu.avktarget.com/articles/priroda/raznica-mezhdu-lugom-i-lesom.html
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_6_nat2020/lecke_07_fejezetnyito
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_6_nat2020/lecke_07_fejezetnyito


Hogyan alakítjuk 
át a tájat?

(TERMÉSZETTUDOMÁNY, BIOLÓGIA, VIZUÁLIS KULTÚRA, 
MAGYAR IRODALOM)

Aki hallgatja szavamat, és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, 
aki sziklára építette a házát. 

Máté 7,24

A Föld felszínének jelentős része síkvidéki terület. Ezek nemcsak élőhelyként, de mező-
gazdasági területként is az egyik legfontosabb területek az emberiség számára. De hogyan 
gazdálkodunk ezekkel a síkvidéki területekkel? Erről beszélgetünk a mai foglalkozáson.

28.1. Tájátalakítás 30 perc
28.2. Játék talajmintákkal 30 perc
28.3. Mérgezett föld 30 perc
Összesen  90 perc

Talajmegfigyeléshez szükséges eszközök:
1. feladathoz: különböző helyről származó talajminták, egyféléből több adag (pl. ho-
mok, virágföld, kavicsos talaj, agyagos talaj, nedves föld, stb.), befőttesüvegek (átlát-
szó legyen), víz, evőkanál vagy keverőkanál, papírtörlő, tálcák.
2. feladathoz: különböző talajminták (ld. 1. feladat), csoportonként: 3 befőttesüveg, 3 
virágcserép, víz, papírzsebkendő vagy kávéfilter

FELADATOK LEÍRÁSA

28.1. Tájátalakítás
A ráhangolódás szakaszában azt beszéljük meg a gyerekekkel, miért is alakítja át az 
ember a természeti tájakat és ennek milyen következményei vannak.

Hangolódjunk! 
Olvassuk fel a gyerekeknek: Móra Ferenc: Sétálni megy Panka című költeményét. 
(28.1.1. melléklet) Csak hallgassák és képzeljék el a jelenetet!
Ez alapozza meg a következő feladatban elképzelt tájat!
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Tantervi vonatkozás
Anyagok és tulaj-
donságaik: A talaj 
tulajdonságai.
A mezőgazdasági 
tevékenység életkö-
zösségre gyakorolt 
hatása.

Kulcsszavak
talaj, humusz, termő-
föld, talajpusztulás, 
talajszennyezés, külső 
erők

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek
megfigyelés, leírás, 
összehasonlítás

Fejlesztett készsé-
gek, attitűdök
Környezettudatos 
gondolkodás fejleszté-
se (talajhasználat).
Szaktárgyi fogalomkör 
bővítése.

Mit készítsek elő?
füzet, íróeszköz, 
színes ceruza, laptop, 
projektor, hangfal;
talajmegfigyelés 
eszközei

Mit akarunk elérni?
Ráhangolódás a té-
mára. A tájátalakítás 
fogalma és okai.

Mit fogunk csinálni?
Rajz továbbgondolása, 
közös beszélgetés.

Miről szól ez a tanegység?

Áttekintő vázlat

Előkészületek

28. 
foglalkozás

30 
perc
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Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, szí-
nes ceruza

Mellékletek
28.1.1. Móra Ferenc: 
Sétálni megy Panka
28.1.2. Síkvidéki 
területek

Tájátalakítás
A gyerekek párosával megkapják maguk elé a 28.1.2.-es melléklet egy-egy képét (ha 
lehet, színesben nyomtassuk ki a képeket; minden egymáshoz közel ülő páros más 
képet kap), melynek egyik felén egy természetközeli síkvidéket látnak, a másik fele 
pedig üres.
A párosok feladata, hogy az üresen hagyott részbe berajzolják, hogyan képzelik el ezt 
a területet, ha az ember átalakítja.
Beszéljük meg közösen a látottakat/rajzoltakat!

Milyen célból alakítja át az ember a tájat? 
A rajzok segítségével beszélgessünk a gyerekekkel az ember tájátalakító szerepéről!
• direkt, közvetett módon (nem az adott helyen, de hat rá), véletlenül
• lakóhelyteremtés
• élelemtermelés
• nyersanyagszerzés (bányászat)
• közlekedés
• energiaelőállítás (pl. vízerőmű)
• hobbi, szórakozás (motorverseny, strand, quad, stb.)!

A tájátalakítás eredményei
Gyűjtsük össze, hogy egy-egy táj átalakításával az ember a környezet mely részeit 
alakítja át?
• talaj-> geoszféra, vagy pontosabban pedoszféra
• víz -> hidroszféra
• növényvilág -> bioszféra
• állatvilág -> bioszféra
• levegő -> atmoszféra
• az emberek világa! 

Ezek közül, mit gondolunk, melyik alakítható vissza a legnehezebben, a legtöbb idő 
alatt?
A talaj!
Beszéljük meg, miért!
• nagyon érzékeny és azonnal reagál a változásokra
• nagyon hosszú idő alatt képződik újra
• mindennek az alapja (növény, állat, építkezés).



28.2. Játék talajmintákkal 
A következő feladatokban a különféle talajok néhány tulajdonságával ismerkedünk 
meg.
Csoportlétszámtól és lehetőségektől függően kis létszámú csoportokban (3-4 fő), vagy 
párokban végezzük el a megfigyeléseket.

1. feladat: Ülepítés (kb. 15 perc)
• Az előkészített talajminták közül minden csoport hármat vigyen az asztalához (pl. 

homok, virágföld, kavicsos talaj, agyagos talaj, nedves föld, stb.)! 
• Töltsétek meg az üvegeket kb. negyedrészig a talajmintákkal! 
• Ezután óvatosan öntsetek vizet az üvegekbe, úgy, hogy kb. 1 cm maradjon az üveg 

szájánál! 
• Erősen csavarjátok rá a tetőt – tanári segítséget is kérhettek!
• Többször rázzátok fel az üvegeket. 
• Tegyétek le az üvegeket a tálcára, és nézzétek meg, mi történik!

Megfigyeléseiteket 3, 5 és 10 perc elteltével tegyétek meg, és rajzoljátok le a füzetbe: 
mit láttok!
10 perc elteltével hasonlítsátok össze az üvegben lévő mintákat. Írjatok 3 igaz állítást 
a talajminták összehasonlításáról!
Pl. Az „a” föld vize tisztább, mint a „b” földé.

Ülepítés
A különféle talajmintákkal eltérő megfigyeléseket tehetünk, hiszen a talaj összetevői 
rétegződve ülepszenek le (méretük, összetételük és súlyuk alapján), egymástól eltérő 
idő alatt. 
Példák: 
A kőmorzsalék és a homok rövid idő alatt lesüllyednek az üveg aljára nagyobb szem-
cseméretük miatt. 
A finomabb, apróbb részecskék, mint az iszap és az agyag, még egy darabig lebegnek 
a vízben, csak később ülepednek le. A finom agyagrészecskék akár több óráig/napig 
is lebegnek a vízben. 
A víz felszínén gyakran növényi és állati maradványok (humusz) lebegnek.

2. feladat: A talaj vízmegtartó képessége
(15 perc)
Osszuk ki a feladathoz szükséges eszközöket!

• A virágcserepek aljára helyezzük el a kávéfiltert/papírzsebkendő-darabot!
• Öntsük a három kiválasztott talajmintát a virágcserepekbe!
• Állítsuk a cserepeket a nyitott befőttesüvegek tetejére!
• Öntsünk a virágcserepkbe kb. 1 dl vizet!
• Figyeljük meg, mi történik! Megfigyeléseinket 1, 3 és 5 perc múltán tegyük meg!
• Hasonlítsátok össze a talajok vízáteresztő-képességét. Fogalmazzatok meg legalább 

három megállapítást!
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Mit akarunk elérni?
A talaj szerkezete és 
jellemző tulajdonsága-
inak megismerése.

Mit fogunk csinálni?
Egyszerű kísérletek 
és megfigyelések 
elvégezése a talaj 
tulajdonságainak 
(szín, szerkezet, 
mésztartalom, szer-
vesanyag-tartalom) 
meghatározására, a 
tapasztalatok rajzban 
és/vagy írásban törté-
nő rögzítése.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszközök
talajmegfigyelés 
eszközei:
ld. előkészületek

30 
perc

i
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Mit akarunk elérni?
A talajpusztulás 
folyamatainak megis-
merése.

Mit fogunk csinálni?
Közös filmnézés és 
beszélgetés.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
laptop, projektor, 
hangfal

Mellékletek
28.3. Mérgezett föld

A talaj vízmegtartó képessége 
Az a víz, amit nem szívott fel a virágföld, amit nem tudott megtartani, kifolyik a befőt-
tesüvegbe. 
A talajtípusok jellegüktől függően különböző mértékben képesek megtartani a vizet, 
tehát eltérő a vízmegtartó képességük. Az agyagot tartalmazó föld, melynek rendkívül 
aprók a szemcséi, sokáig képes tárolni a nedvességet, mert olyan kicsik a pórusok, 
hogy csak lassan folyik át rajtuk a víz. Emellett az agyagos talajokat alkotó szilikátás-
ványok is nagy mennyiségű vízmolekulát tudnak megkötni. 
A főként durvább homokot tartalmazó talaj átengedi a vizet, itt a nagyobb pórusokon 
könnyen át tud folyni.

Feladatok forrása

28.3. Mérgezett föld! 

Mérgezett föld
Nézzük meg együtt a Mérgezett föld című dokumentumfilm (28.3. melléklet) egyes 
részleteit!
Miközben figyelmesen nézik a filmet, kérjük meg a diákokat, hogy különös tekintettel 
figyeljenek a talajjal (szennyeződése, használata, stb.) kapcsolatos kifejezésekre!

Megnézendő filmrészletek:
• 8 perc: 0.00–8.09.
• 4 perc: 16.00–20.02.
• 4 perc: 46.00–49.59.

Készítsünk közösen szófelhőt (akár a táblára/csomagolópapírra vagy online) azokból 
a szavakból, amelyek a filmből megragadtak bennünk!

Fontos kulcsszavak: túlnépesedés, élelmiszerpazarlás, éhezés, nagyipari gazdálkodás, 
termőföld, vegyszer, műtrágya, nemesítés, gépek, szántás, falevél, korhadás, avar, kor-
hany, humusz, felhalmozódási zóna, ásó, eke, giliszta, minőségi és mennyiségi pusz-
tulás stb.

Ötletek a filmről való közös beszélgetéshez:
• Melyik fogalmak idegenek? Beszéljük meg a jelentésüket!
• Mi fogott meg benneteket a filmrészletekből?
• Milyen érzéseitek vannak most a termőfölddel kapcsolatban?
• Hogyan használja a mezőgazdaság a termőföldet? Miért? Mi a probléma? Mi lehetne 

a megoldás?

Az órát közös értékeléssel zárjuk!

30 
perc

i

https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/jatekok_zenek_foglalkoztatok/14895/kiserletek_otthon_gyermekeknek_-_a_fold


Otthoni feladat
A tanulók otthon szakkönyvek vagy az internet és saját ismereteik, tapasztalataik 
alapján gyűjtsenek a földdel kapcsolatos szólásokat/mondásokat/közismert kifeje-
zéseket a füzetükbe! A szólások, közmondások jelentését is írják le!

A következő foglalkozásra hozzatok magatokkal váltóruhát!

Felhasznált és ajánlott irodalom
• Szabó J. : A társadalom hatása a földfelszínre (antropogén geomorfológia). In: Borsy 

Z. (szerk., 1993): Általános természeti földrajz. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
pp. 500-518.

• Kísérletek otthon gyermekeknek – A föld: https://www.csaladinet.hu/hirek/gye-
rekneveles/jatekok_zenek_foglalkoztatok/14895/kiserletek_otthon_gyermekek-
nek_-_a_fold 

• Ember és természet: Kiút a zsákutcából: https://vtk.uni-nke.hu/document/vtk-uni-
nke-hu/Ember%20%C3%A9s%20term%C3%A9szet%20-%20Ki%C3%BAt%20a%20
zs%C3%A1kutc%C3%A1b%C3%B3l.pdf

• A környezetvédelem alapjai: https://ttk.elte.hu/dstore/document/1134/EJ-A_kor-
nyezetvedelem_alapjai_OK.pdf

• Mérgezett föld: Mérgezett föld
• Rétek és mezők élővilága: https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_6_

nat2020/lecke_07_001
• A talaj környezeti jelentősége: https://u-szeged.hu/egyetemrol-141002/foldrajz/ta-

lajok-kornyezeti
• Mintaprojekt: http://letoltes.pontvelem.hu/fth2018/fth2018_mintaprojekt_gondol-

kodj_globalisan.pdf
• Iskolakert Alapítvány: Talajtan az iskolakertben: http://www.iskolakertekert.hu/

images/documents/Talajtan%20az%20iskolakertben%20utmutato.pdf
• A mező életközössége: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/AP-030912__bete-

kinto.pdf
• Az ember tájátalakító hatása: V.AB-GEG_Az_ember_tajatalakito_hatasa.pdf (edupa-

ge.org)

Hivatkozások az Érdekes kérdések egész évre tanári ötlettárból
• A foglalkozás az Érdekes kérdések… felhasználásával készült:
• Szántó-mező: Mennyi idő alatt lehet valahonnan eltüntetni a termőföldet? Farkasné 

Nagy Krisztina
 https://reftantar.hu/erdekes-kerdesek/#szanto
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Vedd figyelembe!

https://vtk.uni-nke.hu/document/vtk-uni-nke-hu/Ember %C3%A9s term%C3%A9szet - Ki%C3%BAt a zs%C3%A1kutc%C3%A1b%C3%B3l.pdf
https://vtk.uni-nke.hu/document/vtk-uni-nke-hu/Ember %C3%A9s term%C3%A9szet - Ki%C3%BAt a zs%C3%A1kutc%C3%A1b%C3%B3l.pdf
https://vtk.uni-nke.hu/document/vtk-uni-nke-hu/Ember %C3%A9s term%C3%A9szet - Ki%C3%BAt a zs%C3%A1kutc%C3%A1b%C3%B3l.pdf
https://ttk.elte.hu/dstore/document/1134/EJ-A_kornyezetvedelem_alapjai_OK.pdf
https://ttk.elte.hu/dstore/document/1134/EJ-A_kornyezetvedelem_alapjai_OK.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=i61OHaVRhiw
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_6_nat2020/lecke_07_001
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_6_nat2020/lecke_07_001
https://u-szeged.hu/egyetemrol-141002/foldrajz/talajok-kornyezeti
https://u-szeged.hu/egyetemrol-141002/foldrajz/talajok-kornyezeti
http://letoltes.pontvelem.hu/fth2018/fth2018_mintaprojekt_gondolkodj_globalisan.pdf
http://letoltes.pontvelem.hu/fth2018/fth2018_mintaprojekt_gondolkodj_globalisan.pdf
http://www.iskolakertekert.hu/images/documents/Talajtan az iskolakertben utmutato.pdf
http://www.iskolakertekert.hu/images/documents/Talajtan az iskolakertben utmutato.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/AP-030912__betekinto.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/AP-030912__betekinto.pdf
https://cloud2g.edupage.org/cloud/V.AB-GEG_Az_ember_tajatalakito_hatasa.pdf?z%3A8rZZr1HAXDTki6LTy7qA8nDj4j064ZkqTPTlqWh7%2FE3lcGij0NCMFaUluQC%2F0FhV
https://cloud2g.edupage.org/cloud/V.AB-GEG_Az_ember_tajatalakito_hatasa.pdf?z%3A8rZZr1HAXDTki6LTy7qA8nDj4j064ZkqTPTlqWh7%2FE3lcGij0NCMFaUluQC%2F0FhV
https://cloud2g.edupage.org/cloud/V.AB-GEG_Az_ember_tajatalakito_hatasa.pdf?z%3A8rZZr1HAXDTki6LTy7qA8nDj4j064ZkqTPTlqWh7%2FE3lcGij0NCMFaUluQC%2F0FhV
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Tantervi vonatkozás
Anyagok és tulaj-
donságaik: A talaj 
tulajdonságai, szerepe 
az élővilág és az ember 
életében – termőföld. 
A talaj szennyező-
dése, pusztulása és 
védelme – termőföld.

Kulcsszavak
talaj, humusz, termő-
föld, talajpusztulás, 
külső erők

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek
megfigyelés, leírás

Fejlesztett készsé-
gek, attitűdök
Szaknyelvi fogalomkör 
bővítése.
Környezettudatos 
gondolkodásmód 
fejlesztése.

Mit készítsek elő?
füzet, íróeszköz, 
laptop, projektor, 
Biblia, víz műanyag 
palackban, váltóruha, 
csoportonként: cso-
magolópapír, színes 
filcek és ceruzák, 
gyurmaragasztó

Mennyi idő alatt
lehet eltüntetni 
a termőföldet?

(TERMÉSZETTUDOMÁNY, REFORMÁTUS HITTAN, 
VIZUÁLIS KULTÚRA)

„Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, a mely elmúlt, 
és mint egy őrjárási idő éjjel.” 

Zsolt. 90,4

A föld, amelyen állunk, a föld, amelyből életet nyerünk. A föld, amelyet sokszor nem 
veszünk észre, a föld, amelyet beszennyezünk, amelyet kifosztunk.
A foglalkozás keretében a talajról mint közegről és a talajpusztulás formáiról, továbbá 
a talajvédelemről tanulunk.

29.1. Magvető 15 perc
29.2. Nézzünk a lábunk alá! 15 perc
29.3. Természetes talajpusztulás?! 45 perc
29.4. Védjük a talajt! 15 perc
Összesen  90 perc

A foglalkozáshoz szükséges eszközök előkészítése.

Külső/terepi programok:
A szükséges külső helyszíneket előre válasszuk ki: homokos rész az iskolaudvaron, 
közeli játszótéren (ld. 29.3.) 
A külső helyszínen végrehajtandó feladatokhoz a gyerekeknek javasolt lehet váltóru-
hát hozni!

29. 
foglalkozás

Miről szól ez a tanegység?

Áttekintő vázlat

Előkészületek



FELADATOK LEÍRÁSA

29.1. Magvető
Foglalkozásunk témáját egy bibliai Ige segítségével kezdjük kibontani. Olvassuk fel a 
csoportnak a magvető példázatát! (Márk 4, 1–20) 

Szempontok a közös beszélgetéshez:
• Ki a Magvető a példázatban? 
• Mit jelent a jó termőföld a példázatban?
• Hogyan vetették el a magot Jézus korában?
• Mit gondoltok, nekünk miért fontos manapság a termőföld?
• Milyen a jó termőföld?
• Mi kell ahhoz, hogy megnőjön a mag?
• Mennyi idő alatt nő ki a magból a növény?
• Ki lehet magvető?
• Milyennek gondolod a magvető életét Vincent van Gogh festménye alapján? (Vetít-

sük ki a 29.1. mellékletet!)

Vincent van Gogh: A magvető

Magvetés 
„Magvetés Jézus idejében:  Jézus korában a magvetés alapvetően két módon történt. Vagy 
a felszántott földre hintették a magot, vagy fordítva, ahogyan ez a példázat is elmondja: 
először elvetették a magokat, utána szántottak. Ebben a második esetben a magvető 
szándékosan vet az útfélre, a tövisek közé, a kövek közé. Később felszántották az utakat, 
a tövises, köves területeket is. Köves terület: a mészkövet vékony termőréteg fedi, amit 
sokszor csak szántás közben vettek észre. Sokszor a kövek sem látszottak a tarlón. Túlzás:  
100-szoros termés. A termés mennyiségét nagyon nagymértékben befolyásolta a ter-
mőföld minősége mellett a csapadékmennyiség. Ez a túlzott termés itt azt szimboli-
zálja, hogy milyen nagy áldás lehet az Istentől áldott munkán.” 
Forrás: TS-Magvető.pdf (rpi.reformatus.hu)

Otthoni feladat ellenőrzése:
Olvassuk fel a talajjal kapcsolatos szólásokat, közmondásokat!

29.2. Nézzünk a lábunk alá! 
A foglalkozás további részében a talajjal, annak funkcióival, összetételével, rétegeivel 
fogunk megismerkedni.

A talaj funkciói
A diákok párokat alkotnak. Vetítsük ki a 29.2.1. melléklet képeit!
A párok feladata, hogy megbeszéljék, mit látnak a képeken, és a füzetükbe feljegyez-
zék, szerintük az adott kép hogyan kapcsolódik a talajhoz! 
(javasolt időkeret: 5 perc)
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Mit akarunk elérni?
Ráhangolódás a 
témára.

Mit fogunk csinálni?
Igeolvasás és közös 
beszélgetés.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, lap-
top, projektor, Biblia

Mellékletek
29.1. Vincent van 
Gogh: A magvető

Mit akarunk elérni?
A talaj funkcióinak 
megismerése.

Mit fogunk csinálni?
Páros munka: a talaj 
funkcióinak megisme-
rése képekkel.

30 
perc

15 
perc

i

http://www.biblia.hu/muv_jkm/jkm_23.htm
http://rpi.reformatus.hu/hatteranyagok/TS-Magvet%C5%91.pdf
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Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, lap-
top, projektor

Mellékletek
29.2.1. Talajrejtvények

Mit akarunk elérni?
Talajtípus (homok) és 
külső erők kapcsolatá-
nak megfigyelése.

Mit fogunk csinálni?
Kis csoportok megfi-
gyelése és kísérlete a 
homokkal.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, 
(okostelefon), víz 
műanyag palackban, 
váltóruha

A talaj funkciói
Beszéljük meg az előző feladat megoldásait! Minden képhez kapcsoljuk hozzá a talaj 
megfelelő funkcióit!
(feladatra és megbeszélésre javasolt időkeret: 10 perc)

A talaj funkciói
• természeti erőforrás (termőföld)
• védőburok 
• szűrőrendszer (pl. tiszta vizet szűr nekünk)
• élettér 
• raktár (hő, víz, tápanyagok, ásványkincsek)
• földtörténet hordozója (múltunk őrzője)
• alapanyagbázis: építőanyag

29.3. Természetes  
talajpusztulás?! 
A következőkben azokat a természetes tényezőket és hatásokat fogjuk összegyűjteni, 
amelyek elősegítik a talaj pusztulását. Ilyen a víz- és a szélerózió, vagy éppen a mállás 
és az aprózódás. A tanulók kis csoportban dolgoznak (2-4 fő). 

A feladatokat kültéren fogják végrehajtani a csoportok, így fontos lehet a megfelelő 
(bepiszkolható) öltözet és a helyszín körültekintő kiválasztása is. Menjünk le az isko-
laudvarra (ha van homokos rész), vagy egy közeli játszótérre!

Építsünk homokhegyet! 
(feladatra ajánlott időkeret: 30 perc)
Minden csoport építsen magának egy kisebb homokhegyet!

a) Rajzoljuk le minél pontosabban a homokhegy alakját a füzetünkbe! Mérjük meg, 
milyen magas a homokhegy!

b) Most játsszuk el, hogy esik az eső! Csöpögtessünk vízcseppeket a homokhegyre.
 Nézzük meg, mi történik a homokheggyel? A változásokat rögzítsük a füzetünkbe 

(rajzban)! 
 Akár videót is készíthetünk a folyamatról!

c) Most a palackból öntsünk vizet a homokhegyre! Mit tapasztalunk? 
• Mérjük meg megint a homokhegy magasságát! 
• Rajzoljuk le ismét a homokhegy alakját! 
• Hasonlítsuk össze a kiindulási helyzettel! 
• Fogalmazzunk meg igaz állításokat a homokhegy alakjának, formájának, magas-

ságának változásairól!

Ismét építsünk egy homokhegyet, lehetőség szerint olyan magasat, mint amilyet az 
előbb is építettünk.

45 
perc

Vedd figyelembe!



a) Most keressünk a környezetben kisebb gallyakat, faleveleket vagy éppen levágott 
füvet. Borítsuk be a homokhegyünket ezekkel a növényi részekkel!

b) Most ismét öntsünk egy palackból vizet a homokhegyre! Figyeljük meg, mi történt! 
• Mérjük meg megint a homokhegy magasságát! 
• Rajzoljuk le ismét a homokhegy alakját! 
• Hasonlítsuk össze a kiindulási helyzettel! 
• Fogalmazzunk meg igaz állításokat a homokhegy alakjának, formájának, magas-

ságának változásairól!

29.4. Védjük a talajt! 
Az osztállyal visszatérünk a tanterembe.

Plakátkészítés
A már kialakított csoportok készítsenek figyelemfelhívó plakátot, melyben összegyűj-
tik, mit tehetünk mi, hogy megóvjuk a talajt!

Az alábbi gondolatokkal és illusztrációval indítsuk útjára a csapatok fantáziáját!
Vetítsük ki a 29.4. melléklet 4. diáját!

1 év alatt 25–75 milliárd tonnányi talaj pusztul el a világon. Hazánkban 30–40 tonnára 
tehető az éves talajpusztulás mértéke hektáronként. Vagyis minden évben, minden 
egyes hektáron ennyivel kevesebb termőföld van!
A becslések szerint a jelenlegi talajhasználat mellett már csak 60 évre elegendő ter-
mőföldje van az emberiségnek. 
10 cm talajréteg kialakulása majdnem 2000 hosszú évet vesz igénybe. (…)
Forrás: https://talajbakterium.hu/wp-content/uploads/2020/12/VARGA-S%C3%81NDOR- 
Phylazonit.pdf
A csoportok gondolják végig, hogy mi, emberek, mivel gyorsítjuk a talaj természetes 
pusztulását!
Hogyan tudnánk ezt lassítani?

Minden csoport elkészíti, majd bemutatja a plakátját.
A plakátokat helyezzük ki az iskolai faliújságra!

Az órát közös értékeléssel zárjuk! 

Otthoni feladat
A következő egy hétben minél több helyen és minél többször igyekezz megfigyelni a 
talajban vagy közvetlenül a talajon élő állatokat! Nem baj, ha nem tudod a nevüket, 
készíts róluk rajzot/fotót vagy leírást a füzetedbe!

Hozz magaddal!
A következő foglalkozásra hozz magaddal joghurtos/tejfölös poharat! Üresen, tisztán! 
Emellett váltóruhát, esetleg kerti kesztyűt is érdemes hozni.
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Mit akarunk elérni?
A talajok védelmének 
végiggondolása.

Mit fogunk csinálni?
Plakátkészítés.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
projektor, laptop, cso-
portonként: csoma-
golópapír, színes filcek 
és ceruzák, gyurmara-
gasztó

Mellékletek
29.4. Hova tűnt a 
fejem fölül a talaj?

15 
perc

https://talajbakterium.hu/wp-content/uploads/2020/12/VARGA-S%C3%81NDOR-Phylazonit.pdf
https://talajbakterium.hu/wp-content/uploads/2020/12/VARGA-S%C3%81NDOR-Phylazonit.pdf
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Felhasznált és ajánlott irodalom
• A magvető példázata: TS-Magvető.pdf (reformatus.hu)
• Magvető a művészetekben: Jézus Krisztus élete a művészetekben (biblia.hu)
• Kimegy a magvető: Túrmezei Erzsébet: Példázat a magvetőről - Szegedi Piaristák 

(szepi.hu)
• Kimegy a magvető – Jertek, énekeljünk! Gyermekénekek. Vasárnapi Iskolai Szövet-

ség – Gyermek Evangelizációs Közösség. 2015.
• Poszthumusz: Poszthumusz | Föld Napja Alapítvány (fna.hu)
• A talaj környezeti jelentősége: https://u-szeged.hu/egyetemrol-141002/foldrajz/ta-

lajok-kornyezeti
• Mintaprojekt: http://letoltes.pontvelem.hu/fth2018/fth2018_mintaprojekt_gondol-

kodj_globalisan.pdf
• Iskolakert Alapítvány: Talajtan az iskolakertben: http://www.iskolakertekert.hu/

images/documents/Talajtan%20az%20iskolakertben%20utmutato.pdf
• Talajlakók: https://talajbakterium.hu/wp-content/uploads/2020/12/VARGA-S%C3%81 

NDOR-Phylazonit.pdf
• http://www.kia.hu/konyvtar/szemle/486_f.htm

Hivatkozások az Érdekes kérdések egész évre tanári ötlettárból
• A foglalkozás az Érdekes kérdések… felhasználásával készült:
• Szántó-mező: Mennyi idő alatt lehet valahonnan eltüntetni a termőföldet? Farkasné 

Nagy Krisztina
 https://reftantar.hu/erdekes-kerdesek/#szanto

http://rpi.reformatus.hu/hatteranyagok/TS-Magvet%C5%91.pdf
http://www.biblia.hu/muv_jkm/jkm_23.htm
https://www.szepi.hu/irodalom/vers/tvers/tv_391.html
https://www.szepi.hu/irodalom/vers/tvers/tv_391.html
http://www.fna.hu/hir/poszthumusz
https://u-szeged.hu/egyetemrol-141002/foldrajz/talajok-kornyezeti
https://u-szeged.hu/egyetemrol-141002/foldrajz/talajok-kornyezeti
http://letoltes.pontvelem.hu/fth2018/fth2018_mintaprojekt_gondolkodj_globalisan.pdf
http://letoltes.pontvelem.hu/fth2018/fth2018_mintaprojekt_gondolkodj_globalisan.pdf
http://www.iskolakertekert.hu/images/documents/Talajtan az iskolakertben utmutato.pdf
http://www.iskolakertekert.hu/images/documents/Talajtan az iskolakertben utmutato.pdf
https://talajbakterium.hu/wp-content/uploads/2020/12/VARGA-S%C3%81NDOR-Phylazonit.pdf
https://talajbakterium.hu/wp-content/uploads/2020/12/VARGA-S%C3%81NDOR-Phylazonit.pdf
http://www.kia.hu/konyvtar/szemle/486_f.htm


Ki lakik 
a lábam alatt?
(TERMÉSZETTUDOMÁNY, FÖLDRAJZ, BIOLÓGIA)

„Akiknél a jó földbe hullott a mag: ezek hallgatják az Igét, befogadják, és az egyik 
harmincszoros, a másik hatvanszoros és némelyik százszoros termést hoz.” 

Márk 4,20

Gyakran nem figyelünk arra, hogy mi is van a talpunk alatt. Pedig a talaj fontos folya-
matok színhelye és megannyi élőlény lakóhelye. 
Tovább folytatjuk a talajjal, a talajban lévő élettel és a talajlakó állatokkal való ismer-
kedést.

30.1. Miből lesz a talaj?  10 perc
30.2. Így neveld a növényedet!  35 perc
30.3. Ki lakik a lábam alatt?  45 perc
Összesen 90 perc

Előzetes feladat
A tanulók kisebb méretű műanyag tejfölös, joghurtos, stb. poharat hoznak magukkal. 
A földdel való munkához célszerű váltóruhát, esetleg kerti kesztyűt hozni. 

A 30.2. részhez szükséges eszközök, tanulónként: 
• kis méretű joghurtos/tejfölös/pudingos poharak; 
• elültetendő magok (egyféle), 
• tálca, 
• papírtörlő, 
• föld (amennyiben van, a legjobb, ha az iskola saját, komposztált, humuszban gazdag 

földjét használjuk)
• víz
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Tantervi vonatkozás
A Föld külső és belső 
erői, folyamatai: Talaj-
képződés folyamata.
Az állatok testfel-
építése: Az állatok 
életfeltételeinek 
igazolása. Állati test-
részek és funkcióik 
megnevezése. Gerinc-
telenek és gerincesek 
testfelépítése. 

Kulcsszavak
talaj, humusz, csíráz-
tatás, vakond

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek
megfigyelés, leírás, 
mérés, összehason-
lítás

Fejlesztett készsé-
gek, attitűdök
Szaktárgyi fogalomkör 
bővítése.

Mit készítsek elő?
füzet, íróeszköz, 
laptop, projektor, 
hangfal; tanulónként: 
30.2.-höz szükséges 
eszközök; páronként: 
A4-es lap, tabletek; 
gyurmaragasztó, mel-
lékletek nyomtatva

Miről szól ez a tanegység?

Áttekintő vázlat

Előkészületek

30. 
foglalkozás
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Mit akarunk elérni?
Témára való ráhango-
lódás.

Mit fogunk csinálni?
Közös filmnézés, egyé-
ni feladatmegoldás.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, lap-
top, projektor, hangfal

Mellékletek
30.1.1. Talajképződés
30.1.2. Talajképződés  
– keresztrejtvény

Mit akarunk elérni?
A növény növekedési 
fázisainak megisme-
rése.

Mit fogunk csinálni?
Magok elültetése 
(egyéni feladat).

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, kis 
méretű joghurtos/
tejfölös/pudingos 
poharak; elültetendő 
magok, tálca, papír-
törlő, föld, víz

Mellékletek
30.2. Megfigyelési 
napló

FELADATOK LEÍRÁSA

30.1. Miből lesz a talaj? 
A gyerekeknek vetítsük le a talajképződésről szóló rövidfilmet (2-3 perc)! (30.1.1. mel-
léklet).
A film megtekintése után mindenki töltse ki a keresztrejtvényt! (30.1.2. melléklet). Ez-
zel a feladattal átismételjük a tanév során már tanult fogalmakat (pl. humusz), illetve 
a megismert élőlényeket (pl. földigiliszta). Lásd 6. foglalkozás, Állati segítőtársak!

Variáció
A keresztrejtvény online formában is kitölthető!

Értékelés
Az egyéni feladatot (keresztrejtvény) helyesen megoldó tanulók megérdemlik a jutalmat!

30.2. Így neveld a növényedet!

Így neveld a növényedet! 
1. Minden tanuló kap egy kimosott, műanyag „joghurtos” poharat és az elültetendő 

magot.
2. Ismerkedjünk meg a maggal! (minden tanuló ugyanabból a fajta magból kap)
 Beszéljük meg a gyerekekkel, milyen növény magját tartják a kezükben!
 Nézzük meg a kapott kis magocskát! Jegyezzük fel tapasztalatainkat!

• Milyen formája van? Mihez hasonlít?
• Milyen méretű? Mérjük meg!
• Milyen színű?
• Milyen illatú?
• Bár azonos fajta magot kaptunk, nincs két egyforma mag! Hasonlítsuk össze a 

padtársunk magocskáját a sajátunkkal! (forma, méret stb.)
3. A pohár aljára tegyünk egy kevés földet!
 Ismerkedjünk meg a földdel, amibe ültetünk!

• Milyen az állaga?
• Milyen a színe?
• Milyen a tapintása?
• Milyen az illata?
• Milyen részeket látunk benne?

4. Helyezzük a pohárba a magot és fedjük be földdel!
5. Locsoljuk meg a magot!
 Vigyázz! Egyszerre inkább kevesebbet, de annál rendszeresebben öntözzük a magot!
6. Hadd növekedjen!
 Az elültetett magokat helyezzük biztonságos, a gyerekek által könnyen elérhető és 

megfigyelhető, napos helyre, és rendszeresen locsoljuk!

10 
perc

45 
perc



A növekedés feltételei
Beszéljük meg a gyerekekkel, mi kell az elültetett növénynek ahhoz, hogy növekedjen!
Pl. meleg (megfelelő hőmérséklet), víz (mag megduzzad), tápanyagdús talaj, ne bo-
ruljon ki!; nem kell piszkálni!; oxigén! (sejtlégzés); fény (csak bizonyos fajok esetében 
szükséges).
A megismert feltételeket érdemes a füzetben is rögzíteni!

Variáció
Szép, napos és meleg idő esetén a feladat az iskolaudvaron vagy egy közeli parkos-li-
getes területen is elvégezhető.

Megfigyelési napló
A tanulók a magok elültetésétől kezdve megfigyelési naplót vezetnek majd a tapasz-
taltakról.
Érdemes két-három naponta alaposabban szemügyre venni a műanyag dobozokat!
Ekkor kérjük meg a gyerekeket, hogy használják a megfigyelési napló sablonját (30.2. 
melléklet), és rögzítsék tapasztalataikat.
Mikor a növény már a föld fölé kerül, onnantól hetente érdemes megmérni a növény 
magasságát és szintén feljegyezni a megfigyelési naplóba, így lehetőség nyílik, hogy 
összehasonlítsuk egymással a növény fejlődésének egyes szakaszait.

Variáció – megfigyelés
Szintén megfigyelhetjük a padtársunk növényének fejlődését, és összehasonlíthatjuk 
a saját növényünk fejlődésével. Vegyük elő a jegyzeteket arról, milyenek is voltak a 
magok? Van-e összefüggés a magok mérete és a növény mérete között?

Az összehasonlításhoz javasolt kérdések, hosszú távú megfigyelés esetén:
• Mennyit növekedett a növény egy hét alatt? Hány cm-t nőtt?
• Milyen új szervek jelentek meg rajta?
• Milyen egyéb változás figyelhető meg az egy héttel ezelőttihez képest?)

Értékelés
Értékeljük azon diákok munkáját, akik rendszeresen és szépen vezetik a megfigyelési 
naplót!

Variáció – csíráztatás
A csíráztatást érdemes lehet vizes vattán/párnán végrehajtani, természetesen olyan 
növény esetében, ami így is kicsírázik. Ekkor ugyanis már a csírázást is meg lehet 
mérni. Pl. Milyen gyorsan hajtanak ki a sziklevelek? Milyen gyorsan növekszik a gyö-
kérkezdemény? stb.
Ebben az esetben a csírázás után a növényt el kell ültetni!
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Mit akarunk elérni?
Talajlakó állatok meg-
ismerése.

Mit fogunk csinálni?
Szóháló. Páros munka 
a talajlakó állatokról. 
Közös filmnézés.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, 
A4-es lap páronként, 
tablet páronként, 
gyurmaragasztó; lap-
top, projektor, hangfal

Melléklet
30.3.1. Talajlakó-szó-
háló
30.3.2. Kisvakond

Csírázás
A csírázás az a folyamat, amely során a magban lévő ún. csírából kifejlődik az új növény.
A csírázás kezdetén a mag vizet vesz fel, melynek hatására megduzzad, majd a maghéj 
megreped. Közben a mag egyre több, addig raktározott tápanyagot kezd el felhasznál-
ni a növekedéshez. 
A maghéj megrepedése után kialakul belőle a gyökér, majd a hajtás.
A lomblevelek megjelenésével elindul a növényben a fotoszintézis folyamata, vagyis 
már képes saját maga számára szerves anyagokat előállítani. Ez azért is szükséges, 
mert ekkorra a mag már nem tudja ellátni a növényt.

30.3. Ki lakik a lábam alatt?
A talajban számtalan ismert és kedvelt, vagy éppen elsőre visszataszító, esetleg nem 
is ismert állat lakik. Ismerjük meg őket!

Otthoni feladat ellenőrzése:
Beszéljük meg, milyen talajlakó állatokat figyeltetek meg az elmúlt egy hétben!

Ki lakik a talajban?
A 30.3.1. melléklet segítségével a gyerekek talajlakó állatokat keresnek egyéni mun-
kában.
A feladatra fix időkeretet jelöljünk meg; ezen belül van a gyerekeknek lehetősége az 
állatok „megtalálására”.
• Milyen állatokat találtatok a szóhálóban?
• Ki találta a legtöbb állatot? 
(feladatra javasolt időkeret: 5 perc)

Variáció: 
A szóháló játék online formában is játszható.

Ismerjük meg a talajlakó állatokat! 
A gyerekek párokban dolgoznak tovább. Minden páros kiválaszt egy, a szókeresőben 
megtalált talajlakó állatot, és elkészíti a korábbi foglalkozásokon tanult módszerekkel 
az állat névjegyét egy külön A4-es lapra.
Az előre kijelölt időkeret lejártával a párosok kiteszik a táblára az általuk megismert 
talajlakó állat névjegyét.
(feladatra javasolt időkeret: 15 perc)

Rendszerezzünk! 
A párosok feladata, hogy a táblán lévő állatok és névjegyeik alapján a valamilyen 
szempont szerint a hasonló állatokat egy kategóriába sorolják, vagyis az állatokat 
jellemzőik alapján csoportosítsák. A csoportokat és azok közös jellemzőit rögzítsék a 
füzetükbe is! 
Beszéljük meg a megoldásokat!

25 
perc

i



Lehetséges csoportosítási szempontok
• rendszertan alapján pl. gerinctelen, gerinces, emlős, hüllő stb. (Amennyiben ez a 

szempont is sorra kerül, úgy előtte érdemes átismételni a gyerekekkel a rendszer-
tani kategóriák jellemzőit!)

• mérete
• színe stb.

Értékelés
A feladatot helyesen megoldó párok órai munkáját értékeljük!

A kisvakond kalandjai
A foglalkozás zárásaként a népszerű mese: a Kisvakond egyik részét nézzük meg a 
gyerekekkel közösen!

Az órát közös értékeléssel zárjuk!

Otthoni feladat
A következő foglalkozáson gyógynövényekkel ismerkedünk. Nézzetek körül otthon (a 
konyhában pl. fűszerek között), a kiskertben, a telken, és írjátok le a füzetbe, hogy 
milyen gyógynövényeket találtatok! Ha tudtok, hozzatok be belőle az iskolába!
Akinek van otthon növényhatározója, szintén hozza el magával a következő foglalko-
zásra!

Felhasznált és ajánlott irodalom
• Talajképződés (videó): https://www.youtube.com/watch?v=q-ZQPkBHOH8
• Miből áll a talaj? (videó): https://www.youtube.com/watch?v=1bxqan2DCYM
• Növénytan: csírázás: http://www.beltanoda.hu/segedanyagok/biosz/novenytan/

csirazas.pdf
• Csírázás: http://www.taneszkozcentrum.hu/index.php?page=item&itemid=BEB109& 

subcat=71
• Talajlakó állatok: https://adoc.pub/termeszetismeret-biologia-o-s-z-t-aly-a-siofo-

ki-perczel-mor-.html
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Tantervi vonatkozás
A növényzet környeze-
ti igénye és előfordulá-
sa közti összefüggés 
bemutatása (a rétek 
példáján). A mező 
növényeinek különböző 
szempontú csoporto-
sítása.

Kulcsszavak
rét, mező, szántóföld, 
lágyszárú növény, 
fűféle, gyógynövény, 
száraz és nedves rét

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek
megfigyelés, leírás, 
összehasonlítás

Fejlesztett készsé-
gek, attitűdök
Információszerzés 
képek segítségével.

Mit készítsek elő?
füzet, íróeszköz, cso-
magolópapír, A3-as 
papírok, gyurmara-
gasztó, növényhatáro-
zó könyvek, csopor-
tonként: tabletek

Mit akarunk elérni?
Ráhangolódás a 
témára.
A rétek csoportosí-
tása.

Mit fogunk csinálni?
Kirakós játék, közös 
beszélgetés, rétek 
összehasonlítása.

Gyógyítanak-e 
a gyógynövények?

(TERMÉSZETTUDOMÁNY, BIOLÓGIA)

„A tövis helyén ciprus nő, a csalán helyén mirtusz nő.”
Ézsaiás 55,13

A foglalkozáson rét-mező növényvilágával foglalkozunk, különös tekintettel a külön-
féle gyógynövényekre.

31.1. Réttípusok  20 perc
31.2. Rét-mező növényei  30 perc
31.3. Gyógynövénysoroló  40 perc
Összesen  90 perc

A szükséges mellékletek (több esetben színes!) nyomtatása.
Növényhatározó könyvek kölcsönzése az iskolai könyvtárból.
Hozzunk be néhány gyógynövényt! Segítség lehet ehhez a 31.3.2. Gyógynövénylista 
melléklet.

Tanulók előzetes feladata
Akinek van otthon növényhatározója vagy gyógynövénye (pl. gyógynövényes teafilter), 
az bátran hozza magával a foglalkozásra!

FELADATOK LEÍRÁSA

31.1. Réttípusok 

Kirakó
A tanulókat csoportokra osztjuk, játékos formában. Annyi képet nyomtassunk ki (31.1. 
melléklet), ahány csoportot szeretnénk, és annyi darabra vágjuk, ahány fős egy cso-
port! Minden tanuló kap egy-egy darabot a kirakós képeiből. A tanulók keressék meg 
csoporttársaikat, és az összeillesztett képdarabokat ragasszák fel egy-egy csomago-
lópapírra! 
A képeken a rétek kétféle fő típusát rakják ki a gyerekek: a száraz és a nedves rétet.

31. 
foglalkozás

Miről szól ez a tanegység?

Áttekintő vázlat

Előkészületek

20 
perc



Réttípusok
A réteknek két fő típusát különböztetjük meg földrajzi elhelyezkedésük és környezeti 
jellemzőik alapján: a száraz rétet és a nedves rétet. Beszéljük meg ezek jellemzőit!

A kirakós darabjaiból összeillesztett képek alapján a csoportok válaszoljanak az aláb-
bi kérdésekre:
• Milyen növényzeti szintjeit tudjuk megkülönböztetni a rétnek?
• Melyik réttípusba tartozik a rét?
• Milyen színek jellemzők a rétre?

A csoportok bemutatják az általuk kirakott képet és a rét jellemzőit.

A rétek típusai
Minden réttípusra jellemző, hogy a talajszint és a gyepszint növényvilága gazdag (fű-
félék és egyéb lágyszárúak), míg cserjéket és fákat csak elvétve találunk a területükön. 
Ennek oka, hogy a füves területeket ugyan több napsugárzás éri, de a szélnek annál 
kitettebbek, így a növények nem nőnek magasra.
A száraz rétek a kontinensek belső területein, csapadékszegényebb (évi 500 mm-nél 
kevesebb) területeken alakulnak ki (pl. az Alföld). Szintén száraz rétek alakulnak ki ott, 
ahol a lehulló csapadékvíz a magas hőmérséklet miatt gyorsan elpárolog. Emellett 
nedves rétek mesterséges lecsapolásával is kialakulhatnak.
A nedves rétek jó vízellátottsággal rendelkeznek pl. éghajlati tényezők, vagy közelben 
fekvő vízterületek (ártér, holtág, kiszáradó tavak, lápok, stb.), magas talajvízszint ese-
tén. Itt olyan növényfajták telepednek meg, melyeknek nagyobb a vízigényük.

31.2. Rét-mező növényei 
A diákok a már kialakított csoportokban dolgoznak tovább. Ismét képek segítségével 
ismerkednek meg a rétek és mezők növényvilágával.

A csoportok különféle fátlan növénytársulásokról kapnak képeket (31.2. melléklet), 
amelyeken egy-egy jellemző növény/növénycsoport szerepel
A csoportok feladata, hogy a képek segítő feliratai és növényhatározó segítségével 
megállapítsák, hogy milyen növényt látnak a képen, és plakátot készítsenek, amelyen 
bemutatják a növény/növénycsoport legfontosabb jellemzőit.

Szempontok a plakát elkészítéséhez:
• Kinézete (magasság, szín, mi segíti az azonosítást?)
• A növény szerveinek egyedi vonásai (gyökérzet, szár, levél, virág, termés)
• A növény szaporodása (pl. szélbeporzás, hagymával stb.)
• Hogyan alkalmazkodnak az éghajlathoz?
• Felhasználása

A csoportok bemutatják a plakátokat, majd azok felkerülnek a táblára.
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Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, cso-
magolópapír, gyurma-
ragasztó, nyomtatott, 
feldarabolt melléklet

Mellékletek
31.1. Rét kirakó

Mit akarunk elérni?
A fátlan növénytár-
sulások jellemző növé-
nyeinek megismerése.

Mit fogunk csinálni?
Plakátok készítése 
csoportmunkában.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, 
gyurmaragasztó, 
csoportonként: A3-as 
papírok, növényhatá-
rozó könyvek, tabletek, 
nyomtatott melléklet

Mellékletek
31.2. Növények – 
képek

30 
perc

i
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Mit akarunk elérni?
Gyógynövények megis-
merése.

Mit fogunk csinálni?
vershallgatás, közös 
beszélgetés, csoport-
munka

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, hang-
fal, laptop; csoporton-
ként: tabletek

Mellékletek
31.3.1. Lackfi János: 
Gyógynövénysoroló
31.3.2. Gyógynövény-
lista

Variáció
Ha tudunk, hozzunk be tipikus, szinte minden kis füves területen megtalálható nö-
vényt, hogy a gyerekek meg tudják nézni, kézbe fogni, stb., így többféle érzékszervüket 
is használhatják a növények megismerésekor!

31.3. Gyógynövénysoroló
A rét-mező növényvilágával már általánosságban megismerkedtünk. Most olyan nö-
vényeket vizsgálunk, amelyek kimutatottan gyógyhatásúak.

Gyógynövénysoroló
Ráhangolódásként hallgassuk meg (képet ne nézzünk hozzá) Lackfi János: Gyógynö-
vénysoroló versét! (31.3.1. melléklet)
• Melyik növényeket ismeritek?
• Milyen más gyógynövényeket ismertek? Honnan ismeritek őket?

Gyógyítanak-e a gyógynövények?
A már kialakított csoportokkal dolgozunk tovább. 
Osszuk ki a csoportoknak a foglalkozásra behozott gyógynövényeket (akár a pedagó-
gus, akár a diákok hozták be az előzetes feladat keretében)! 

Amennyiben nincs a környéken természetes gyűjtőhely, ahonnan néhány gyógynö-
vényt be tudunk gyűjteni, úgy ezek ma már drogériából beszerezhetők szárított for-
mában. (Lásd 31.3.2. melléklet!)

Csoportforgóban minden csoport megismerkedik az egyes gyógynövényekkel. A cso-
portok megadott jelre kicserélik egymás között a gyógynövényeket. A feladat akkor ér 
véget, mikor minden csoport megismerkedett minden gyógynövénnyel.

A csoportok az alábbi megfigyelési szempontok alapján ismerkedjenek meg a gyógy-
növénnyel, rögzítsék megfigyeléseiket:
• Érzékszervek bevonása: színe, szaga, állaga, tapintása
• Milyen formában van a gyógynövény? Pl. szárított, cserépben stb.
• Melyik részét használjuk fel? 
• Milyen állapotban van az a rész? Pl. őrölve, aprítva, egészben, stb. 
A megfigyelés után a tanulók a tabletek segítségével az interneten nézzenek utána az 
adott növény gyógyhatásának, egészítsék ki jegyzeteiket!

Variáció
Ha sokféle gyógynövényt tudunk bevinni az órára, akkor a feladat párokban is meg-
valósítható, és minden páros háromféle gyógynövényt vizsgál. Ez esetben nem kell 
cserélniük egymás között.

40 
perc



Az órát közös értékeléssel zárjuk!

Otthoni feladat
Nézzetek körül otthon, hogy milyen gyógynövények vannak a háztartásban még! Fi-
gyelem! Ezek nemcsak konkrét növény, hanem fűszer, kenőcs és egyéb formákban is 
ott lapulnak az otthonaitokban. Jegyezzétek fel az otthon talált gyógynövényeket a 
füzetbe (+ hatásukat + milyen formában találtátok meg őket otthon)!

A következő terepi foglalkozás előkészítése:
A gyerekek otthon készüljenek fel a következő foglalkozásra, ami külső terepen lesz! 
Hozzák magukkal a következőket: megfelelő ruházat, innivaló, hideg élelem, alátét 
mappa, jegyzetfüzet, toll, mérőszalag, nagyító, határozókönyv, stb.! Értesítsük a szülő-
ket is a terepi foglalkozásról!

Felhasznált és ajánlott irodalom
• A mező növényvilága képek és leírások: http://www.tananyag.almasi.hu/krez/a_

mezo/noveny/angolperje.htm
• Rétek és mezők élővilága: https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_6_

nat2020/lecke_07_001
• A rétek növényei: https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_6_nat2020/

lecke_07_002
• Növényhatározó: Seregélyes Tibor – Simon Tibor (2000): Növényismeret. A hazai nö-

vényvilág kis határozója. Nemzeti Tankönykiadó, Budapest. 
• Dr. Solymosi Péter (2004): Pázsitfüvek, perjeszittyók, sások. Mezőgazda Lap- és 

Könyvkiadó Kft., Budapest.
• Magyarország fontosabb pázsitfüvei – poszter. https://www.informstudio.hu/ter-

mek/magyarorszag-fontosabb-pazsitfuvei-poszter/
• Rétek típusai: https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszet-

ismeret/ember-a-termeszetben-6-osztaly/a-retek-vizek-es-vizpartok-egysziku-no-
venyei/a-ret

• Lackfi János: Gyógynövénysoroló: https://www.facebook.com/szokimondoka/vide-
os/lackfi-j%C3%A1nos-gy%C3%B3gyn%C3%B6v%C3%A9ny-sorol%C3%B3/28693827 
69746702/
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Tantervi vonatkozás
A mezők és a szántó-
földek életközössége. 
Mezei és szántóföldi 
életközösség megfi-
gyelése terepen.

Kulcsszavak
lágy szárú növény, 
fűféle, gyógynövény, 
rét, mező, szántóföld, 
tápláléklánc, életnyom

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek
megfigyelés, leírás, 
mérés

Fejlesztett készsé-
gek, attitűdök
Terepi tapasztalat-
szerzés (érzékenyítés, 
érzékszervi megfigye-
lés, fajismeret).
Térbeli tájékozódás 
fejlesztése.
Matematikai kompe-
tencia.

Mit készítsek elő?
jegyzetfüzet, íróesz-
köz, kirándulás kellékei, 
terepi munka eszközei, 
növényhatározók, 
állathatározók

Réten-mezőn 
járunk!

(TERMÉSZETTUDOMÁNY, BIOLÓGIA, MATEMATIKA)

„Azután monda Isten: Hajtson a föld gyenge fűvet, maghozó fűvet, gyümölcsfát, a 
mely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, a melyben legyen néki magva e földön. 

És úgy lőn.” 
1Móz. 1,11

A foglalkozást külső helyszínen tartjuk, és a terepen ismerkedünk meg a füves terü-
letek élővilágával. 
Ez a foglalkozás adott esetben egy egész délelőttöt vesz igénybe (utazás, terepi mun-
ka, hazaút).

32.1. Réti séta  45 perc
32.2. Nyomkeresők  45 perc
Összesen  90 perc

Terepszemle
Célszerű az előre kiválasztott terepet a foglalkozás előtt bejárni. Szempontok a terep 
kiválasztásához:
• füves növénytársulás,
• jó megközelíthetőség.
Szükség szerint további pedagóguskolléga bevonására is gondoljunk!

A terepi munkához:
A gyerekeknek az előző foglalkozás végén mondtuk, és a szülőket is értesítettük arról, 
hogy a foglalkozás terepen lesz megtartva. A gyerekeket kértük, hogy a kirándulás-
hoz megfelelő ruhát vegyenek fel, hozzanak magukkal vizet, hideg élelmet! Rakjuk 
be az úticsomagba a jegyzetfüzetet, tollat és alátét mappát is a terepi foglalkozásra, 
valamint nagyítót, mérőszalagot a megfigyelésekhez! Emellett érdemes lehet egy kis 
gyűjtőzacskót/dobozt is magukkal hozni a terepen talált „kincseknek”.

32. 
foglalkozás

Miről szól ez a tanegység?

Áttekintő vázlat

Előkészületek



FELADATOK LEÍRÁSA

32.1. Réti séta 
A kiválasztott terepre megérkezve közös sétát teszünk. A séta során megismerkedünk 
a helyszín természeti adottságaival.

Sétakezdő játék
Hangtérkép
Körbe ülünk vagy -állunk. Mindenki elcsendesedik, becsukja a szemét, és öt hangot 
gyűjt a természetből. Ha ez megvan, azonosítsuk be, honnan származnak! Ideális sé-
takezdő játék. Ez a játék segít a koncentrálásban és elcsendesít!
(feladatra javasolt időkeret: 5 perc)

Variáció
Amennyiben az adott területről van egyszerű térképvázlatunk, azt kioszthatjuk a gye-
rekeknek, és ténylegesen be lehet rajta jelölni, hogy melyik hangot honnan hallották.

Közös beszélgetés
A kirándulás elején beszélgessünk a gyerekekkel a helyszínről az alábbi szempontok 
mentén:
• a táj színei
• természeti adottságok      
• növényvilág
• állatvilág
• emberi használat módja, stb.
(javasolt időkeret: 10 perc)
Természetesen a beszélgetést minden esetben megismételhetjük, ha új típusú tájra 
érkezünk!

Kincskereső játék
Osszuk a gyerekeket párokba! Minden párnak adjunk egy-egy kis gyűjtődobozt/zacs-
kót. A gyerekek álljanak egy körben a játékvezető köré, arccal a körből kifelé, a párok 
egymás kezét fogva. 
A játékvezető elmondja a következő instrukciókat (természetesen ezek tereptől füg-
gően variálhatók): 
1. Induljon el minden páros egyenesen előre, a körtől távolodva, és tegyen 15 lépést! 
2. Forduljon el a páros jobb kéz felé, majd tegyenek együtt 5 lépést! 
3. Forduljanak bal kéz felé, és tegyenek együtt 4 lépést!
4. Ott forduljanak a menetirányuk szerint háttal, majd tegyenek hátrafelé 3 tyúklé-

pést! 
5. Ahová érkeztek, keressetek 3 „kincset”, olyat, ami belefér a gyűjtődobozba/zacskó-

ba, és károkozás nélkül begyűjthető! Kereshetnek olyat, ami mindkettőjüknek tet-
szik, és olyanokat, ami csak az egyiküknek! Amikor visszatérnek a párok, beszéljük 
meg, ki mit talált!

(feladatra javasolt időkeret: 15 perc)
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Mit akarunk elérni?
A terepi foglalkozás 
helyszíne természeti 
jellemzőinek, virágos 
növényeinek megisme-
rése.

Mit fogunk csinálni?
Terepi séta, irányított 
szempontok alapján.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
jegyzetfüzet, íróesz-
köz, alátét mappa, 
gyűjtőzacskó vagy 
gyűjtődoboz, növény-
határozó

45 
perc



158

Mit akarunk elérni?
A rét, mező állatvilá-
gának megismerése.

Mit fogunk csinálni?
Páros munkában 
állatok nyomainak 
keresése és a nyomok 
megfigyelése, táplálék-
lánc alkotása.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
jegyzetfüzet, íróesz-
köz, alátét mappa, 
mérőszalag, nagyító, 
állathatározók

Tavaszi virágok
Keressünk a séta során tavaszi virágokat!     
Ha találunk, akkor közösen határozzuk meg őket, növényhatározó segítségével!      

FONTOS! Ne érjünk hozzá, és ne szakítsuk le a talált vadvirágot!

Figyeljük meg jellemzőiket, és rögzítsük a megszerzett információkat rajzos formában 
a jegyzetfüzetbe is!     

Megfigyelési szempontok a közös beszélgetéshez és a rögzítéshez:
• Milyen színű virágot találtunk?
• Határozzuk meg, milyen virágról van szó! (Itt fontos lépés a növényhatározót meg-

ismertetni a gyerekekkel, és kiváló lehetőség is erre!)
• Rajzoljuk le a virágot a jegyzetfüzetbe!
• Jellemezzük a virág föld fölötti, látható szerveit!
• Becsüljük/mérjük meg a virág föld feletti magasságát!
• Számoljuk össze, hány hasonló egyedet találunk a környező területen/ a séta során!

A terep előzetes bejárása során a pedagógusnak érdemes saját maga számára rögzí-
teni, hogy hol találhatóak virágok az út során. A csoportos megfigyelést célszerű ezen 
feljegyzések alapján elvégezni.
Amennyiben előzetes bejárásra nincs lehetőség, úgy adjuk ki a gyerekeknek feladat-
nak, hogy az egész séta során figyeljék a virágos növényeket, és szóljanak, ha találnak, 
ez esetben spontán növényhatározás következik!     

32.2. Nyomkeresők 
A séta során keressünk nyomokat, amelyek a mezők állatvilágának jelenlétére utalnak.

Nyomkeresés
Beszéljük meg a gyerekekkel, hogy milyen nyomok utalhatnak állatok jelenlétére a 
réten-mezőn! Mutassunk nekik erre példákat a séta során!     

Jelöljünk ki egy bejárható és belátható területet! Osszuk a gyerekeket párokba!
A párok feladata, hogy a kijelölt területen minél több olyan nyomot találjanak, amely 
állatokra utal. Ezeket a nyomokat alaposan figyeljék meg, és a megfigyelési szempon-
tok segítségével rögzítsék (rajzos vagy írásos formában) a jegyzetfüzetükbe!     

FONTOS! A nyomokat hagyjuk a helyükön, és ne rongáljuk meg őket!

Megfigyelési szempontok a nyomokhoz:
• Milyen típusú nyomot találtunk? (pl. lábnyom, élőhely, ürülék stb.)
• Hol találtuk a nyomot?
• Rajzoljuk le a nyomot!
• Mérjük meg a talált nyomot! (Az is feladat, hogy olyan tulajdonságot találjunk a 

nyomon, ami mérhető!)

Vedd figyelembe!

45 
perc



• Mit csinálhatott éppen az állat, amikor a nyomot hagyta?
• Milyen állattól származhat a nyom? (Nem baj, ha nem tudunk konkrét állatfajt meg-

nevezni, próbáljunk kategóriákat felállítani akár a termetre, akár a rendszertani be-
sorolásra vonatkozóan!)

(tevékenységre javasolt időkeret: 20 perc)
Az időkeret lejártakor a gyerekek összegyűlnek és megosztják egymással nyomkereső 
tapasztalataikat.

A pedagógus(ok) feladata a nyomkeresés alatt a párosok segítése, hiszen sok olyan 
kérdés felmerülhet a gyerekekben a nyomolvasás közben, amire nem tudnak egyedül 
válaszolni.
Szintén fontos feladata a facilitáló pedagógusnak, hogy a gyerekek a kijelölt területen 
maradjanak, és a megadott időkeretet is tartsák be!

Alkossunk táplálékláncot!
A réten-mezőn talált állatnyomokból közösen állítsunk össze egy listát a terepen élő 
állatokról!     
Ezután párokban dolgozunk tovább. A párosok feladata, hogy mezei táplálékláncot 
alkossanak a felfedezett állatokból.
Beszéljük meg, milyen táplálékláncokat alkottak a gyerekek!

A terepi sétát közös értékeléssel zárjuk! 

Értékelés után piknikezzünk, majd térjünk vissza az iskolába!

Otthoni feladat
Házi feladatként a gyerekek rövid fogalmazás keretében írják le terepi élményeiket a 
füzetbe/külön lapra!

Felhasznált és ajánlott irodalom
• Halácsy Ágnes – Saly Erika – Victor András (2014): Erdőélmény. Módszertani segédlet.
• Növényhatározó: Seregélyes Tibor – Simon Tibor (2000): Növényismeret. A hazai nö-

vényvilág kis határozója. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.      

Hivatkozások az Érdekes kérdések egész évre tanári ötlettárból
• Szántó-mező: Gyógyítanak-e a gyógynövények? Sápi Mária https://reftantar.hu/er-

dekes-kerdesek/#szanto 
• Erdő: Mit ehetünk az erdőben? Szűcs Boglárka https://reftantar.hu/erdekes-kerde-

sek/#erdo  
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Vedd figyelembe!

https://reftantar.hu/erdekes-kerdesek/#szanto
https://reftantar.hu/erdekes-kerdesek/#szanto
https://reftantar.hu/erdekes-kerdesek/#erdo
https://reftantar.hu/erdekes-kerdesek/#erdo
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Tantervi vonatkozás
Az állatok testfel-
építése: a tanuló 
felismeri és megnevezi 
az állatok életfeltéte-
leit és életjelenségeit. 
Felismeri és megnevezi 
az állatok testrészeit, 
megfigyeli jellemzőiket, 
megfogalmazza ezek 
funkcióit; az állatokat 
különböző szempontok 
szerint csoportosítja.
A mezők és szántóföl-
dek életközössége.

Kulcsszavak
emlős, madár, párosuj-
jú patás, páratlanujjú 
patás, szarvasmarha, 
házi lúd, házi tyúk, 
tojás, házi sertés, ka-
pirgáló láb, úszóhártya

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek
megfigyelés, leírás, 
összehasonlítás

Fejlesztett készsé-
gek, attitűdök
Kommunikációs képes-
ség. Kreativitás.
Szociális kompetencia.
Problémamegoldó 
gondolkodás.

Mit készítsek elő?
füzet, íróeszköz, lap-
top, projektor, hangfal 
csoportonként: cso-
magolópapír, gyurma-
ragasztó, tabletek

Mit akarunk elérni?
Haszonállatok megis-
merése.

Mit fogunk csinálni?
Csoportmunka, majd 
egyéni munka a ha-
szonállatokról.

Haszonállatok
(TERMÉSZETTUDOMÁNY, BIOLÓGIA, VIZUÁLIS KULTÚRA, 

DIGITÁLIS KULTÚRA)

 „…hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti 
a csibéit, de ti nem akartátok!” 

Mt. 23,37

A foglalkozáson a haszonállatokkal ismerkedünk meg, réten, mezőn, baromfiudvarban.

33.1. Haszonállatok 45 perc
33.2. Tyúk – tojás? 45 perc
Összesen  90 perc

A szükséges mellékletek nyomtatása.

FELADATOK LEÍRÁSA

33.1. Haszonállatok 

Csoportfeladat
A gyerekeket egy már bevált módon csoportokba osztjuk. Minden csoport megkapja 
saját feladatát (33.1.1. melléklet), és a kidolgozáshoz szükséges eszközöket.
(javasolt időkeret: 15 perc)

33. 
foglalkozás

Miről szól ez a tanegység?

Áttekintő vázlat

Előkészületek

45 
perc



A felkészülés után a csoportok bemutatják egymásnak megoldásaikat.
(javasolt időkeret: 15 perc)

Variáció
Amennyiben K.I.P.-es módszert alkalmaztunk, úgy a diákok megoldják az egyéni fel-
adatokat is. 
A K.I.P. módszertanról bővebb információ található a 9. foglalkozás online mellékleté-
ben: 9.1.1. Komplex Instrukciós Program 

Állatok összehasonlítása
A diákok a közös munka után most egyénileg dolgoznak tovább. A feladat a csoport-
feladatban megszerzett információkra is épül, de természetesen a tankönyv vagy bár-
mely egyéb szakkönyv használható hozzá!

Osszuk ki a diákoknak a 33.1.2. mellékletet!
A feladatuk az összehasonlító táblázat minél pontosabb kitöltése.
A feladatra szánt időkeret lejártával beszéljük meg és rögzítsük a táblázatba a helyes 
megoldásokat! A táblázatot pedig ragasszuk be a füzetbe!

Értékelés
A feladatot helyesen megoldó tanulók órai munkáját értékeljük!

33.2. Tyúk – tojás? 
A foglalkozás második felében a baromfiudvar lakóit ismerjük meg közelebbről.

Baromfiudvar
A téma bevezetőjeként nézzük meg közösen a 33.2.1. melléklet rövidfilmjeit (összesen 
kb. 6 perc)!
A filmek megtekintése után gyűjtsük össze a táblára/füzetbe közösen, hogy milyen 
állatok laknak a baromfiudvarban!

Tyúk – tojás?
A foglalkozás frontális osztálymunkában folytatódik tovább ppt-bemutató vetítésével 
(33.2.2. melléklet). A gyerekekkel megismertetjük a baromfiudvar legismertebb lakó-
ját: a házi tyúkot.

A 33.2.2. melléklet 4. diájának alapján a diákok készítsék el füzetükbe a házi tyúk raj-
zos névjegyét! Az állat jellemzőit a tankönyvből keressék meg önálló ismeretszerzés 
formájában!

Ezután a ppt-ben továbbhaladva megismerjük a tojás részeit, és felhívjuk a gyerekek 
figyelmét a szalmonellafertőzés veszélyeire.
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Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, 
csomagolópapír, gyur-
maragasztó, tabletek, 
laptop, projektor, 
hangfal

Mellékletek
33.1.1. Csoportfela-
datok
33.1.2. Háziállatok 
összehasonlítása

Mit akarunk elérni?
A ház körül élő szár-
nyasok megismerése.

Mit fogunk csinálni?
Önálló ismeretszer-
zés egyéni munkában, 
mesehallgatás. 

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, 
tabletek

Mellékletek
33.2.1. Baromfiudvar 
kisfilmek
33.2.2. Tyúk – tojás 
33.2.3. Tojásmesék

45 
perc
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Tojásmese
A foglalkozás zárásaként nézzünk meg egy tojásos mesét (javaslatok: 33.2.3. melléklet, 
a mesék 5-6 percesek) közösen! A gyerekek készíthetnek hozzá illusztrációt a füzetükbe.

Az órát közös értékeléssel zárjuk!

Otthoni feladat
Készíts külön lapra rajzot/képmontázst az Én farmom címmel! Figyelj az állat- és nö-
vényvilágra!
Ha nincs kedved rajzolni, akkor ugyanezt a feladatot gondolattérkép vagy fogalmazás 
formájában is elkészítheted.

Variáció
Az elkészült munkákat (kép, gondolattérkép, fogalmazás) a diákok az iskola által hasz-
nált online felületre is beküldhetik. 

Szorgalmi feladat
Készítsék el a gyerekek otthon, videó- vagy fotódokumentáció formájában kedvenc 
tojásos ételüket, és küldjék be a csoport által használt online oktatási felületre!

Felhasznált és ajánlott irodalom
• Gondolattérkép haszonállatokról: https://docs.google.com/drawings/d/1qqGE8d-

Pvb0tTO6Tvz85ZIeYBWVyQggxIzhKmo737DhY/edit
• Haszonállatok: A szarvasmarha: https://oh01.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_ 

5_nat2020/lecke_02_004
• Az ember és az állat kapcsolata: https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudo-

manyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-5-osztaly/barangolas-a-kor-
nyezetunkben/a-termeszeti-es-tarsadalmi-gazdasagi-kornyezet-kolcsonhatasai

• A házi kecske (videó): https://www.nkp.hu/media/megtekint/35403789384
• A csirketojás mese: https://www.youtube.com/watch?v=hd1HpHyKJzA
• Öt tojás mese: https://www.youtube.com/watch?v=2LM8QwsLOxI
• A baromfiudvar lakói: https://www.youtube.com/watch?v=1hNUkK902xQ
• Baromfiudvar videó: https://www.youtube.com/watch?v=kr_2ud3X6Jg

https://docs.google.com/drawings/d/1qqGE8dPvb0tTO6Tvz85ZIeYBWVyQggxIzhKmo737DhY/edit
https://docs.google.com/drawings/d/1qqGE8dPvb0tTO6Tvz85ZIeYBWVyQggxIzhKmo737DhY/edit
https://oh01.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_02_004
https://oh01.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_02_004
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-5-osztaly/barangolas-a-kornyezetunkben/a-termeszeti-es-tarsadalmi-gazdasagi-kornyezet-kolcsonhatasai
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-5-osztaly/barangolas-a-kornyezetunkben/a-termeszeti-es-tarsadalmi-gazdasagi-kornyezet-kolcsonhatasai
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-5-osztaly/barangolas-a-kornyezetunkben/a-termeszeti-es-tarsadalmi-gazdasagi-kornyezet-kolcsonhatasai
https://www.nkp.hu/media/megtekint/35403789384
https://www.youtube.com/watch?v=hd1HpHyKJzA
https://www.youtube.com/watch?v=2LM8QwsLOxI
https://www.youtube.com/watch?v=1hNUkK902xQ
https://www.youtube.com/watch?v=kr_2ud3X6Jg


Mi kerül 
a tányérra?

(TERMÉSZETTUDOMÁNY, BIOLÓGIA, DIGITÁLIS KULTÚRA, 
MATEMATIKA)

„Számolj azután hét hetet. Attól fogva kezdd számolni a hét hetet, hogy 
sarlóval kezdenek aratni.” 

5 Móz. 16,9

A táplálkozás minden élőlény alapszükséglete. Lehet-e úgy mezőgazdaságot folytatni, 
hogy közben nem használjuk fel a teremtett környezet összes erőforrását? Mit tehetünk 
mi? Hogyan vásárolhatunk környezettudatos módon? Ezekre a kérdésekre keresünk vá-
laszt ezen a foglalkozáson. Majd búcsút veszünk az idei tanév utolsó témakörétől is.

34.1.  Mi kerül a tányérra? 70 perc
34.2. Réten-mezőn jártunk  20 perc
Összesen  90 perc

A szükséges mellékletek nyomtatása.

FELADATOK LEÍRÁSA

34.1. Mi kerül a tányérra?  

Mi van a tányéron? 
Körkérdésben beszélgessünk a gyerekekkel:
• Ki szokott nálatok bevásárolni? Ti részt vesztek a családi bevásárlásban?
• Milyen hazai élelmiszereket szoktatok vásárolni?
• Mit jelent a hazai élelmiszer?
• Hol veszitek meg a hazai élelmiszereket?
• Milyen külföldi élelmiszereket szoktatok vásárolni?
• Hol veszitek meg a külföldi termékeket?
(beszélgetésre javasolt időkeret: 10 perc)
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Tantervi vonatkozás
A mezők és a szántó-
földek életközössége, 
természeti-környezeti 
problémái.
Az emberi szervezet 
felépítése, működése, 
a testi-lelki egészség: 
A környezet és az em-
ber egészsége közötti 
kapcsolat.

Kulcsszavak
mezőgazdaság, 
növénytermesztés, 
állattenyésztés, élel-
miszerlánc

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek
megfigyelés, leírás, 
összehasonlítás

Fejlesztett készsé-
gek, attitűdök
Ismeretek rendszere-
zése.
Környezettudatos 
gondolkodás.
Matematikai képesség.

Mit készítsek elő?
füzet, íróeszköz, kis 
színes papírok, laptop, 
projektor, hangfal

Mit akarunk elérni?
Témára való ráhango-
lódás. Az élelmiszer-
lánc fogalmának és 
elemeinek megisme-
rése.

Mit fogunk csinálni?
Közös beszélgetés. 
Egyéni feladatmegol-
dás. Információszer-
zés különféle informá-
cióhordozókból.

Miről szól ez a tanegység?

Áttekintő vázlat

Előkészületek

34. 
foglalkozás

70
perc
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Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, lap-
top, projektor, hangfal

Mellékletek
34.1.1. Környezet-
tudatos vásárlás – 
csomagolás kisfilm
34.1.2. Élelmi-
szer-pazarlás
34.1.3. Okostányér

A téma rövid bevezetése és a feladat kijelölése után, a körkérdések előtt érdemes 
egy-két perc gondolkodási időt hagyni a gyerekeknek, hogy átgondolhassák, milyen 
élelmiszereket szoktak venni.

Élelmiszerlánc
• Beszéljük meg a gyerekekkel az élelmiszerlánc fogalmát!
• Milyen előnyei vannak a hazai élelmiszerek vásárlásának? (rövid élelmiszerlánc, ke-

vesebb szállítás, kevesebb energiaveszteség, helyi gazdák támogatása, frissebb 
alapanyag)

(feladatra javasolt időkeret: 10 perc)

Az élelmiszerlánc fogalmának áttekintésekor nem a pontos definíció a fontos, hanem 
hogy a gyerekek megértsék, hogyan is jut az élelmiszer a termelőtől a fogyasztóig!

Mibe van csomagolva?
Beszéljük meg körkérdés formájában az alábbi kérdéseket a gyerekekkel:
• Milyen csomagolásban vásároltok élelmiszereket?
• Mi történik az élelmiszerek csomagolásával használat után?
A beszélgetés után tekintsük meg közösen a 34.1.1. melléklet rövidfilmjét (videó hosz-
sza: 4 perc)! (A kisfilmet érdemes kétszer is megtekinteni!)

A diákok egyéni munka keretében készítsenek rövid vázlatot a füzetükbe a rövidfilm-
ből megismert információkat rendszerezve!
A vállalkozó kedvű diákok olvassák fel vázlatukat!
(feladatra javasolt időkeret: 15 perc)

Élelmiszer-hulladék? 
Beszéljük meg körkérdés formájában az alábbiakat a gyerekekkel:
• Minden megvett élelmiszert elfogyasztotok?
• Mi történik nálatok az élelmiszerhulladékkal?
• Hogyan tudnánk az élelmiszer-hulladék mennyiségét csökkenteni?
• Mit tegyünk az élelmiszer-hulladékkal, hogy fenntartható legyen az élelmiszerfo-

gyasztás?

Vetítsük ki a gyerekeknek az élelmiszer-pazarlást bemutató 34.1.2. melléklet ábráját! 
Beszéljük meg együtt a feltüntetett fogalmak és százalékok helyes értelmezését! Pl.: 
Ausztrália, USA, Kanada kb. 47 %-nak megfelelő mennyiséget fogyaszt el a teljes meg-
termelt élelmiszertömegből.

Az ábra segítségével a diákok irányított kérdésekre válaszolnak a füzetükbe.

Vedd figyelembe!

Vedd figyelembe!



Ajánlott kérdések:
• Hol dobják ki a legtöbb élelmiszert a kukába?
• Hol dobják ki a legkevesebb élelmiszert a kukába? Keress okot!
• Hol fogyasztják a legtöbb élelmiszert? Mi lehet ennek az oka?
• Hol a legkevesebb a termelési veszteség? Mi lehet az oka?
• Hol a legtöbb a termelési veszteség? Mi lehet az oka?
• Fogalmazz meg három igaz állítást az ábráról!
Beszéljük meg közösen a válaszokat!
(feladatra javasolt időkeret: 15 perc)

Okostányér
Nézzük meg közösen a 34.1.3. melléklet grafikáját: az okostányért!
• Először a gyerekek rögzítsék a füzetükbe az okostányér összetevőit és azok megbe-

csült százalékos értékeit!
• Minden gyerek készítse el a saját okostányérját!

– Rajzoljanak kör alakú tányért a füzetükbe, amibe belerajzolják (vagy beleírják), 
hogy az ajánlásnak megfelelően ők mit ennének meg egy átlagos, „okos” napon!

– A vállalkozó kedvű tanulók mutassák be okostányérjukat!
(feladatra javasolt időkeret: 20 perc)

Variáció
A feladat páros munkában, illetve csoportfeladatban is megvalósítható.

34.2. Réten-mezőn jártunk
A foglalkozás záró része egyben a Réten-mezőn témakör lezárása is.
Az előző foglalkozás otthoni feladataihoz készült alkotásokat helyezzük ki a faliújságra!

A rétek és mezők szerepe és helyzete
A pedagógus röviden összefoglalja a rétek-mezők szerepét. A tanulók a hallott infor-
mációk alapján füzetükbe gondolattérképet készítenek.

A rétek és mezők szerepe - kulcsgondolatok a tanári beszámolóhoz:
• megkötik az üvegházhatású gázokat, és a megkötött szén nagy részét a talajban 

raktározzák el
• ellenállóbbak a szélsőséges időjárással szemben
• táplálékhely a beporzóknak
• Minél természetesebb egy füves társulás, annál többféle fajnak ad otthont, ezzel 

ellenállóbb is! (Szemléltetésként tekintsük meg a 34.3.1. mellékletet!) 
 JÓ, HA TUDOD!: A mérsékelt övezeti természetes gyepek élőlényeinek sokfélesége az 

esőerdőkéhez hasonló!
• Az elmúlt 150 évben a hazai gyepterületek 70%-a eltűnt, ennek oka a mezőgazdaság, 

települések, infrastruktúra növekedése.
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Mit akarunk elérni?
Témakör kulcsfogal-
mainak összegzése, 
ismeretek áttekintése, 
rendszerezése.

Mit fogunk csinálni?
Egyéni feladatmegol-
dás. Közös beszélge-
tés és értékelés.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, 
laptop, projektor, kis 
színes papírok

Mellékletek
34.3.1. Füves terüle-
tek biodoverzitása
34.3.2. Összegző lap 
– Réten-mezőn
34.3.3. Gyakorló 
LearningApps 
feladatok

20
perc
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A gyerekek ötleteit is hallgassuk meg! A helyes meglátásokat szintén illesszük bele a 
gondolattérképbe!

Variáció
A rétek és mezők szerepét elektronikus tananyagként is fel lehet dolgozni, és ppt vagy 
egyéb formátumban a diákok elé vinni.

Összegzés
A gyerekeknek kiosztjuk az összegző lapokat (34.3.2. melléklet), és megbeszéljük a 
témakör kedvenc élményeit is! 

Mindenki írja fel egy-egy színes papírra, mi volt a témakörben a legjobb élménye! A 
válaszokat dobjuk egy kalapba, edénybe!
Beszéljük meg!

Variáció
Amennyiben az idő engedi, játékos összefoglaló feladatokat is lehet játszani (pl. szó-
kereső).

Az órát közös értékeléssel zárjuk!

Otthoni feladat
Gyakorlás a számonkérésre válogatott LearningApps feladatokkal. (34.3.3. melléklet 
Felhívhatjuk a gyerekek figyelmét arra, hogy a feladatok tartalmaznak ismétlést és a 
témakörrel kapcsolatos új információt is.

Felhasznált és ajánlott irodalom
• Zöld Föld. Tankönyv. Oktatási Hivatal, Budapest 2021. https://www.tankonyvkatalo-

gus.hu/pdf/OH-FNT910TA__teljes.pdf
• Barna Orsolya – Soós Viktória (2021): Kreatívan a klímaváltozásról. Óravázlatok 

fenntarthatóságról és klímaváltozásról osztályfőnöki és helyettesítő órákra. Pan-
non Pro Kft., Budapest. https://klimainnovacio.hu/files/attachments/programme/
kreativan-a-klimavaltozasrol-tanari-kezikonyv-1.pdf

• Élelmiszerlánc-ismeretek általános iskolásoknak: https://portal.nebih.gov.hu/-/
elelmiszerlancismeretek-altalanos-iskolasoknak

• Hogyan legyek környezettudatos vásárló? http://ecolounge.hu/eletmod/hogyan-le-
gyek-kornyezettudatos-vasarlo

• Okostányér: https://mdosz.hu/hun/wp-content/uploads/2017/02/1.jpg
• Élelmiszer-pazarlás: https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_10_nat2020/lecke_05_ 

003

Vedd figyelembe!

https://portal.nebih.gov.hu/-/elelmiszerlancismeretek-altalanos-iskolasoknak
https://portal.nebih.gov.hu/-/elelmiszerlancismeretek-altalanos-iskolasoknak
http://ecolounge.hu/eletmod/hogyan-legyek-kornyezettudatos-vasarlo
http://ecolounge.hu/eletmod/hogyan-legyek-kornyezettudatos-vasarlo
https://mdosz.hu/hun/wp-content/uploads/2017/02/1.jpg
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_10_nat2020/lecke_05_003
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_10_nat2020/lecke_05_003


Réten-mezőn 
számonkérés
(TERMÉSZETTUDOMÁNY, DIGITÁLIS KULTÚRA)

„Távoli forrásból merítem tudásom, és bebizonyítom Teremtőm igazát.”
Jób 36,3

A foglalkozás mindkét órájában a gyerekek a Réten-mezőn témakör keretében meg-
szerzett tudásukról adnak számot. A számonkérés különleges formában fog történni 
és két részből áll majd össze: a tanulók először egy Redmenta tesztet töltenek ki, majd 
fogalmazást írnak. 
A végleges eredményeket az utolsó órán fogjuk megbeszélni a csoporttal.

35.1. Online teszt  45 perc
35.2. Nyár a farmon  45 perc
Összesen 90 perc

Internetkapcsolat ellenőrzése (közös használat, leterheltség esetén is).
Tablet minden tanulónak.

FELADATOK LEÍRÁSA

35.1. Online teszt 
A számonkérés első részében a diákok a számítógépteremben vagy tableteken online 
(Reftantár vagy Redmenta felületen) tesztet oldanak meg (35.1. melléklet). Mindkét 
teszt a témakörhöz kapcsolódik, a Reftantár felületen elérhető verzió komplexebb, 
többféle feladattípust tartalmaz.

Az online teszt előnye, hogy a számítógép az előre beállított válaszok alapján automa-
tikusan javít, így a kitöltés után (kb. 30 perc) a tesztpontszáma mindenkinek látható 
lesz. A kitöltés után a tesztkérdéseket és válaszokat közösen meg tudjuk beszélni a 
gyerekekkel.

Variáció
Természetesen a teszt nyomtatott formában is megoldható.

167

Tantervi vonatkozás
A mezők és a szántó-
földek életközössége, 
természeti-környezeti 
problémái.

Kulcsszavak
A Réten-mezőn téma-
kör kulcsfogalmai

Fejlesztett készsé-
gek, attitűdök
Digitális kompetencia.
Íráskészség fejlesz-
tése.
Környezettudatos 
gondolkodás.

Mit készítsek elő?
számítógépterem 
vagy tanulónként: tab-
letek, íróeszköz, A4-es 
vonalas lapok

Mit akarunk elérni?
Ismeretek ellenőrzése.

Mit fogunk csinálni?
Egyéni feladatmegol-
dás. Közös értékelés. 

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
számítógépterem/
tabletek

Mellékletek
36.1. Teszt

Miről szól ez a tanegység?

Áttekintő vázlat

Előkészületek

35. 
foglalkozás

45
perc
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Mit akarunk elérni?
Ismeretek számonké-
rése.

Mit fogunk csinálni?
Egyéni feladatmeg-
oldás. 

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Tanulónként: A4-es 
vonalas lapok, íróesz-
köz

35.2. Nyár a farmon 
A foglalkozás második részében a gyerekek fogalmazás keretében gondolkodnak to-
vább rétről, mezőről.
Minden diák kap egy-egy A4-es vonalas lapot.

A feladatot szóban mondjuk el a gyerekeknek, és a táblára is felírhatjuk:
Képzeljétek el, hogy a nyár egy részét nagyszüleitek vidéki házában töltitek! A ház 
körül egyaránt vannak haszonállatok, baromfiudvar, gyógynövényes kert és vetemé-
nyes is.
Írjatok fogalmazást, melyben bemutatjátok, mivel foglalkoztatok a gazdaságban!

Szempontok a fogalmazáshoz:
• Milyen növények vannak a kertben? Mire használják őket? milyen gondozást igé-

nyelnek?
• Milyen haszonállatokat tartanak a nagyszüleid? Hogyan kell őket gondozni? Melyi-

ket miért tartják?
• Milyen gyógynövényeket ismersz meg a nagyszüleid kertjében?
• Milyen lakói vannak a baromfiudvarnak? Figyeld meg őket, miket csinálnak?
• Milyen a nagyszüleid házának környezete? Terepe, színei, domborzata, időjárása, stb.?
• Figyelj oda:

– a helyesírásra
– az egész mondatok használatára
– a szöveg tagolására!

Otthoni feladat
A tanév utolsó foglalkozásán ökopikniket fogunk tartani.
Kérjük meg a gyerekeket, hogy a következő alkalomra piknikezéshez megfelelő ruhá-
zatban jöjjenek!
Hozzanak magukkal olyan ennivalót (nem csak édességet!), amit meg tudnak majd 
osztani társaikkal is! Hozzanak magukkal saját kulacsukban innivalót (lehetőleg vizet)! 

Beszéljük meg a gyerekekkel, mitől lesz „öko” a piknik?
• víz
• pléd
• saját kulacs
• minél kevesebb csomagolás, újrahasználható/újrahasznosítható csomagolás hasz-

nálata
• olyan ételek, amelyek felelős gazdálkodásból származnak.

Felhasznált és ajánlott irodalom
• Online teszt: 
• https://reftantar.e-studygroup.com/editor&project=074b2355980c3c42d276f20f3bc3

d1db
• https://redmenta.com/
• Számonkérés szöveg forrása: https://www.erdekesvilag.hu/a-retek-elovilaga-cso-

dalatos-miniatur-okoszisztema/

45
perc

https://reftantar.e-studygroup.com/editor&project=074b2355980c3c42d276f20f3bc3d1db
https://reftantar.e-studygroup.com/editor&project=074b2355980c3c42d276f20f3bc3d1db
https://redmenta.com/
https://www.erdekesvilag.hu/a-retek-elovilaga-csodalatos-miniatur-okoszisztema/
https://www.erdekesvilag.hu/a-retek-elovilaga-csodalatos-miniatur-okoszisztema/


Mit tanultam 
egy év alatt?

(TERMÉSZETTUDOMÁNY, VIZUÁLIS KULTÚRA)

„Az én Uram, az ÚR, megtanított engem mint tanítványát beszélni, hogy 
tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy 

hallgassam tanítványként.” 
Ézs. 50,4

A tanév utolsó foglalkozásán visszatekintünk az elmúlt egy évre, és előretekintünk az 
előttünk álló következő tanév témaköreire is. Végül egy ökopiknikkel zárjuk le az évet.

Az tanév utolsó foglalkozásához nem adtunk meg belső időkeretet, ezt kezeljük ru-
galmasan!

36.1. Mit viszek magammal?
36.2. Ökopiknik
Összesen 90 perc

A szükséges mellékletek nyomtatása.

A piknik előkészítése
• megfelelő hely kiválasztása
• szülők tájékoztatása
• további kísérő pedagógus felkérése
• ökopiknik kellékeinek összegyűjtése pl. pokróc, elemózsia, stb.

FELADATOK LEÍRÁSA

36.1. Mit viszek magammal? 

Tanévzárás
Ismertetjük a számonkérés eredményeit, visszajelzést adunk az eredményekkel kap-
csolatban.
• A gyerekeknek kiosztjuk az előző órán megírt fogalmazásokat.
• Az online teszttel együtt értékeljük a tudásukat.
Az év végi jegyeket is megbeszéljük.
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Fejlesztett készsé-
gek, attitűdök
Ismeretek
rendszerezése.
Kommunikációs 
képesség.
Szociális képesség.

Mit készítsek elő?
füzet, íróeszköz, 
színes filctollak, 
színes ceruzák, 
csomagolópapír, 
gyurmaragasztó

ökopiknik kellékei

Mit akarunk elérni?
Ismeretek felidézése, 
rendszerezése. A 
tanév zárása.

Mit fogunk csinálni?
Közös rajz és/vagy 
szófelhő készítése.

Miről szól ez a tanegység?

Áttekintő vázlat

Előkészületek

36. 
foglalkozás
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Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, 
csomagolópapír, 
gyurmaragasztó, 
színes ceruzák, színes 
filctollak

Mellékletek
36.1. Hátizsák

Mit akarunk elérni?
Búcsúzás a tanévtől, 
élménymegosztás.

Mit fogunk csinálni?
Közös piknikezés és 
beszélgetés.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
piknikezés kellékei

Mit tanultam egy év alatt?
A gyerekeket 4 csoportba osztjuk, a tanév során megismert négy nagy témakörnek 
megfelelően: A kert, Őszből télbe fordulunk, Otthonkutatók, Réten-mezőn.
Minden csoport kap egy-egy csomagolópapírt. Kijelöljük, hogy melyik csoport a tanév 
melyik témakörével foglalkozik.

1. feladat: Színes ceruzák segítségével készítsetek (háttér)rajzot a saját témakörötök-
ről 5 perc alatt!

2. feladat: A háttérrajzra színes filctollakkal írjátok/rajzoljátok rá a témakörről tanult 
és rögzült fogalmakat, tevékenységeket, élményeket! 5 percetek van.

3. feladat: 5-5 perces csoportforgó: Adjátok tovább a következő csoportnak a munká-
tokat! Egészítsétek ki az előttetek lévő témakör rajzát, a feliratokat! Megadott jelre 
5 percenként cseréljetek!

A közösen elkészített témakörábrák kikerülnek a táblára. Járjuk körül őket, nézzük 
meg a részleteket, így felidézve a teljes tananyagot!

Mit viszek magammal? 
A tanévet egy hátizsákos feladattal kezdtük el. Akkor azt gondoltuk végig, mit vinnénk 
magunkkal egy kirándulásra. Most máshogy pakoljuk be a hátizsákunkat.
Tegyük bele azokat az emlékeket, élményeket, azokat az új ismereteket, amiket ma-
gunkkal viszünk!

Minden tanuló megkapja a 36.1. melléklet egy-egy kinyomtatott hátizsák grafikáját. 
• Mindenki pakolja bele rajz vagy feliratok formájában mindazt a hátizsákba, amit 

tanult az év során, vagy ami jó élmény volt neki!
• A hátizsákokat természetesen tetszés szerint ki is lehet színezni!

36.2. Ökopiknik 
A tanév utolsó együtt töltött perceit közös piknikkel zárjuk.

Keressünk az iskola közelében (vagy akár az iskolaudvaron) piknikezésre alkalmas 
területet!
Szép idő esetén menjünk ki a természetbe, fogyasszuk el a piknikre szánt enni- és 
innivalókat, és beszélgessünk kötetlenül a gyerekekkel!

MINDENKINEK ÁLDOTT NYÁRI PIHENÉST KÍVÁNUNK!

Otthoni feladat
Gyűjtsetek minél több nyári élményt, és figyeljétek meg a természetet!
Ha érdekeset láttok, fotózzátok le, és küldjétek be a közösen használt online felületre!






