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Előszó
A Református Tananyagfejlesztő Csoport a 2019–20-as tanévben kezdte el az 5–6. osztályos természettudo-
mány tantárgy fejlesztésére irányuló munkáját, a komplex szemléletű természettudományos nevelést segítő, 
ÉRDEKES KÉRDÉSEK EGÉSZ ÉVRE (Pedagógus ötlettár a természettudomány tanításához, 5–6. osztály) című 
interneten elérhető sorozat kidolgozását. 

A sorozat 8 témája: Kert; Otthon; Szántó, mező, rét; Erdő; Csillagászat, idő; Belső-külső erők, energia; Az 
emberi test; Tűz, víz, levegő. 

Az egész sorozat alapvető célja a kedvcsinálás és segítségnyújtás, hogy a természettudományt tanító kol-
légák időnként a tankönyv szövegétől kicsit eltávolodva, a természetes emberi kíváncsiságra építve, ezekben 
a tevékenységgyűjteményekben található érdekes kérdések mentén – a gyerekekkel együtt – ismerjék meg a 
teremtett világ sokszínűségét, érdekességét, szépségét és törékenységét; valamint az emberi szerepvállalás 
jelentőségét. Az ötlettárak mindegyike fejleszti a rendszerszemléletet, s hozzájárul az ökológiai problémák 
megértéséhez és megoldásához, a teremtésvédelemhez. A teljes fejlesztési folyamat során hangsúlyt helyez-
tünk a természettudományok megismerési módszereinek értő elsajátítására és gyakorlására. 

Jelen kiadványban egy-egy érdekes kérdés mentén egymástól független tevékenységeket, valamint komp-
letten kidolgozott mintafoglalkozásokat kínálunk a kollégáknak. Arra biztatunk mindenkit, hogy szabadon 
variálja ezeket a tevékenységeket, állítsa össze saját foglalkozástervét. Sőt kapjon kedvet saját tanítványai 
érdekes kérdései nyomán további érdekes tevékenységeket fejleszteni. 

A kötet két részből áll. Első részben a tevékenységek, a második részben a mintafoglalkozások (2x45 perc) 
találhatók. 

A fejlesztési folyamat munkacsoportban zajlott, gyakorló pedagógusok bevonásával. Egyes mintafoglalko-
zások úgy születtek, hogy egy fejlesztő kiválasztott több, mások által kidolgozott, összeillő tevékenységet, s 
egybedolgozta azokat, majd kipróbálta és adaptálta. A különböző szerepeket formailag úgy jelöltük, hogy a 
mintafoglalkozások esetén elöl szerepelnek a fejlesztők nevei, majd utánuk dőlt betűvel az adaptálóé.

A kidolgozott tevékenységek, játékok tartalmilag illeszkednek ugyan a 2020-as NAT-hoz és a kerettantervek-
hez, ugyanakkor a fejlesztésben résztvevők mind szorgalmazói a bátor innovációnak, útkeresésnek, tanítás-ta-
nulás fogalmunk megújításának. Ezt jelzik a fejlesztő munka befejezésekor küldött megjegyzéseik is: „A gyere-
kekkel együtt élveztem, ha valami sikerült”; „Inspiráló volt a tanári munkám szempontjából”; „Nagyon szerettem 
agyalni, keresgélni, kipróbálni a gyerekek között”; „Egy csomó tervem van, hogy miként tudnám jövőre beépíteni 
a napi munkába”; „Az ilyen kreatív alkotás lehetősége óv meg sokunkat az elfásulástól és a kiégéstől”.

Nagyon fontos, hogy a felhasználók ne tekintsék az ötlettárat receptkönyvnek! Ajánlott a tevékenységek 
adaptálása, saját körülményekhez igazítása. Mi csupán sokféle tevékenységet tartalmazó gyűjteményeket kí-
nálunk, mert mintát szeretnénk mutatni arra, miként lehet egy-egy érdekes kérdés nyomába eredni, s komp-
lexen feldolgozni azokat. Ne csodálkozzon az olvasó, ha egy érdekes kérdésre a tevékenységek nem adnak 
egzakt választ! A fejlesztők maguk is elkalandoztak, s erre mi magunk is biztattuk őket, így nyitva hagyva a 
fejlesztés további lehetőségét a felhasználók számára. 

Bízunk benne, hogy az itt olvasható ötletek újabb és újabb ötleteket szülnek, s ihletet adnak sok-sok 
érdekes iskolai foglalkozáshoz. És bízunk abban is, hogy egyre több helyen és egyre gyakrabban fogja színe-
síteni a tankönyvhöz ragaszkodó hagyományos órák sorát egy-egy beépített komplex, a való élethez kötődő 
foglalkozás.

Az ajánlott linkek, mellékletek, kivetíthető és kinyomtatható segédanyagok 
a Református Tananyagtáron érhetőek el a Komplex természettudomány aloldalán.

Reftantár
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A fejlesztés pedagógiai 
koncepciójának további 

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

a természettudomány tanulásához kínálunk alternatívát, hanem a pedagógusszerep megújulásához is. A ta-
nulás folyamatában kulcspontnak tartjuk a pedagógus olyan pedagógiai-módszertani felkészültségét, hogy 
képes az ismeretátadó szerep felől továbblépni a folyamat-szervező, facilitáló szerep irányába. Természete-
sen fontos a pedagógus minél szélesebb körű szakmai felkészültsége, „tantárgyi” tudása is, de az általunk 
kínált tanulási folyamatban inkább a facilitáló, folyamatszervező szerepe a meghatározó. A pedagógusnak 
bele kell helyezkednie abba a gondolatvilágba, hogy szaktudományi felkészültsége fontos, de nem a legfon-
tosabb. A gyerekekkel való örömteli együtt-tanulása olykor olyan témakörökben is lehetséges, amelyekben 
kevésbé mélyült el. Hangsúlyozzuk, hogy ezek az ötletgyűjtemények nem a konkrét ismeretek elsajátítását 
tűzik ki elsődleges célul – bár persze egyúttal megtörténhet az is –, hanem az örömteli tanulási folyamatot, a 
tanulási kompetenciák fejlesztését; azt, hogy minél gyakrabban átélje diák is, pedagógus is az érdeklődésre 
épített tanulás izgalmát, örömét.

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

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

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

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

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

• A természettudomány tantárgy tanulásában nem a konkrét ismeretek elsajátítása a legfontosabb, hanem a 
természettudományos megismerési módszerek lényegének megértése és alkalmazásuk gyakorlása. Vagyis 
az, hogy fejlődjön a gyerekek azon képessége, hogy például megfigyelve a nappalok hosszának évszakos 
változását, legyenek képesek minél pontosabb szavakkal (lehetőleg szakkifejezésekkel) leírni a változások 
lényegét, hasonlóságok és különbségek megfogalmazásával összehasonlítani a hosszabbodási és rövidülési 
szakaszokat, órával megmérni a változások mértékét, s rendszerezni a hónapokat meghatározott csoportok-
ba való besorolással.



A természettudományok 
megismerési módszerei

Összeállította Dr. Victor András

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

Módszer Életkor Jellemzői Kapcsolódó gondolatok

Megfigyelés 6–8

Nem általában, válogatás nélkül 
figyelem meg, amit észlelek, hanem 
valamely tudományág szempont-
rendszere alapján. Szempontszelekció!  

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

Leírás 8–9

A megfigyeltek nem köznyelvi, hanem 
pontosságra és egyértelműségre 
törekvő – lehetőleg egyetlen jelentésű 
szakkifejezésekkel való – leírása.

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

Össze-
hasonlítás 9–10

A leírtak közötti hasonlóságok és 
különbségek keresése, azok pontos 
megfogalmazása. Tendenciák 
megállapítása.

Sajátság. Élő/élettelen. Természet/
társadalom. Egyforma, hasonló, 
különböző. Kölcsönhatás.

Mérés 10–11

Kvantitatív hasonlítás egy egyezményes 
skálához. (A skála 0-pontja és egysége 
megegyezés kérdése.) Becslés: 
félkvantitatív viszonyítás.

Szükséges/szükségtelen. (Mérő)
eszközök. Viszonyítás, becslés. Hely, idő, 
irány. Tendenciák.

Rendszerezés 11–12

Csoportosítás: megnevezett szempont 
szerinti halmazképzés. Rendszer: 
halmazok hierarchikus viszonyai (alá-
fölé-mellérendeltségi kapcsolatai).

Jelenség és lényeg. Tipikus/
esetleges. Kategória. Rész / egész. 
Tudománytörténet. Szaknyelv.

Vizsgálat 12–13

Kíváncsi kérdésfeltevés után 
tevékenységgel való válaszkeresés. A 
kérdés és a végzett tevékenység pontos 
dokumentálása.

Műveletek, (labor)eszközök. Ok és 
okozat. Függ valamitől. Analízis. Szabály 
és törvény.

Modellezés 13–14

A valóság leképezése kiválasztott 
szempontok mentén, a többi szempont 
elhanyagolásával. Szempontkiválasztás 
a modellezés céljától függően. 

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

Kísérletezés 14–15

Felmerülő kérdéssel kapcsolatban 
hipotézisalkotás. Annak vizsgálatokkal 
való igazolása vagy elvetése, s végül a 
tézis megfogalmazása.

Problémafelismerés. Kérdés a 
Természethez. Hipotézisalkotás. 
Tervkészítés. Korrekció. Kontroll. 
Elmélet.

Fejlődés-
vizsgálat 15–

Időben változó állapotok összevetése, 
a változás szabályszerűségeinek 
megállapítása. Annak alapján 
következtetés a jövőre.

Tudományos előrejelzés. Extrapoláció. 
Fejlődési sorok. Szintézis. Dialektika. 
Filozofikum.

9
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Pedagógiai háttér
A hagyományos, tankönyvalapú, tanári magyarázatra épülő, tantermi tanórákból többnyire hiányzik az ered-
ményes tanulás néhány olyan meghatározó jellemzője, amelyek nélkül pedig – akármennyi ismeretet is szerez 
– nem jut közelebb a diák a világ igazi, alapos, lényegi megismeréséhez. Ezek a következők: a tapasztalati, a 
komplex és a részvételi tanulás, amelyek ahhoz járulnak hozzá, hogy a gyerekek minél sikeresebben beépít-
hessék az új tudáselemeket a már meglévő tudásrendszerükbe.

Tapasztalati tanulás
A gyerekek évezredeken keresztül tapasztalati alapon tanultak. Részben saját tapasztalataikból, részben abból, 
hogy figyelték, hogy a felnőttek mit hogyan csinálnak. S mivel látták annak eredményeit is, tapasztalatból tud-
ták, hogy az élet fontos dolgait hogyan – és miért éppen úgy – kell csinálni. A mindennapi életben szükséges 
teendők megtanulásával kapcsolatban nem volt relevanciaproblémájuk.
Az iskolában azonban már régóta nem a gyerekek személyes tapasztalatszerzése a tanulás alapja. Az elsajátí-
tandó ismeretek döntő többségét nem valós szituációban tanulják meg, hanem amikor az adott tantárgy lo-
gikája (vagy a tankönyvszerző látásmódja) szerint éppen oda jutnak. Például nem akkor tanulnak a tölgyfáról, 
amikor éppen erdőben sétálnak, hanem akkor, amikor a tankönyv szerint sorra kerül.

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

A komplex tanulás azonban nem a tudománytantárgyak fogalomrendszeréből indul ki, témája nem az abszt-
rahált fogalmak és összefüggések megismerése, hanem az élet adta helyzetek – a körülöttünk lévő valóság – 
természetes összetettsége, komplexitása.

A kiválasztott témák komplex megismerése sokféle szempontból irányítja rá a figyelmet az adott témára – 
esetünkben az égitestekre és az időmérésre. Olykor a természettudományokon is túlnyúlik; a teljes humán és 
reálkultúra is a látóterében van. Ha tehát pl. a Hold a téma, akkor nemcsak a Hold felszíne, mozgása, a hold-
ciklusok értelmezése és időszámítási jelentősége, hanem a vele kapcsolatos mitológiai történetek, szólások, 
címerek, műalkotások stb. is szóba kerülhetnek.

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

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

Részvételi tanulás
A hagyományos, megszokott (túlnyomórészt még mindig frontális) tanórákon a pedagógus döntően az infor-
máció és a tudás „birtokosa és átadója”, a diák pedig az ismeretek „befogadója”. Ez utóbbi nem aktív részvétel, 
minthogy a folyamat menetére a diáknak gyakorlatilag nincs ráhatása; saját tanulási folyamatának nem alakí-
tója, hanem elsődlegesen a „tárgya”. Ezzel szemben a részvételi tanulás során a diák fontos szerepeket kap a 
saját tanulási-tanítási folyamatának megtervezésében, megvalósításában.

Saly Erika, dr. Victor András 
szakmai munkatársak



1.
Tevékenységek



A tevékenység rövid leírása: A tanulók számítási feladatokat oldanak meg a Naprendszerben lévő bolygók 
keringési idejének felhasználásával.
Cél: Logikus gondolkodásra késztetés, számolási készség fejlesztése, arányosságok felismerése.
Tantervi kapcsolódás: Tájékozódás az időben
Tantárgyi kapcsolódás: matematika, történelem, testnevelés
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Anyag, eszköz: Táblázat a Naprendszer bolygóinak keringési idejéről (1. melléklet); papír, íróeszköz, számo-
lógép.
Időigény: 25 perc

1. melléklet: Keringési idők
2. melléklet: Feladatok
3. melléklet: Feladatok megoldásai

12

Pörény Viktória

1. A Naprendszer bolygóihoz tartozó keringési idők áttekintése frontális munkában az 1. melléklet 
táblázata alapján. 
• A tanulókkal megbeszéljük, hogy a földi időmérés alapján meghatározott keringési időket tartalmaz 

a táblázat. 
• Célszerű rávezetni a tanulókat, hogy egységesítsék a keringési időket, mindegyiket napban vagy 

évben tekintsék, így könnyebb az arányokat meghatározni.
• Tudatosítsuk a tanulókban, hogy 1 „bolygóév ”azt jelenti, hogy az adott bolygó megkerüli a Napot 

egyszer.
2. A tanulók páros vagy csoportmunkában megoldják a számolási feladatokat (2. melléklet).
3. A megoldások megbeszélése (3. melléklet). A tanulók mutassák be egymásnak saját megoldásaikat!

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Bolygóközi időszámítás



A tevékenység rövid leírása: Csoportmunkában egy adott csillag életének átgondolása, segítő szempontok 
alapján a csillag bemutatkozásának elkészítése.
Cél: A gyerekek önállóan szerzett ismereteinek rendszerezése, felmérése, alkalmazása.
Tantervi kapcsolódás: Tájékozódás az időben
Tantárgyi kapcsolódás: magyar nyelv és irodalom, digitális kultúra  
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Anyag, eszköz: tablet vagy mobiltelefon, füzet, íróeszközök
Időigény: 45 perc

1. melléklet: Csillagnevek a csoportalakításhoz
2. melléklet: Csoportfeladat

Tugyi Beáta

1. A tevékenységhez alakítsunk ki csoportokat a megadott csillagnevek (1. melléklet) segítségével!
2. Minden csoport megkapja a feladat leírását és a segítő szempontokat (2. melléklet).
3. Készítse el minden csoport saját csillagának a bemutatkozását! Nyomozzanak az interneten! A csoport-

munka során 1-1 tabletet vagy saját telefonjaikat használják a gyerekek. 
4. A csillagok bemutatkozása. Értékelés. 

TEVÉKENYSÉG MENETE

1/2
tevékenység
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Csillagéletem története 
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A tevékenység rövid leírása: A tanulók az előkészített alapanyagokból összeállítanak egy víztisztítót, ame-
lyet kipróbálnak. A megfigyeléseiket és következtetéseiket feladatlapon rögzítik. A feladatlap kitöltése után 
közösen megbeszélik a megfigyeléseiket, következtetéseiket. 
Cél: A tanulók ismerjék meg, hogy milyen látható és láthatatlan szennyező anyagok vannak a vízben, 
hogyan lehet azokat kiszűrni a vízből: fizikai és kémiai úton is. A tanulók ismerjék meg a természetben 
megtalálható vízszűrő közegeket. Tudatosodjon a tanulókban a víztisztítás, a természetes vizek tisztasága 
megóvásának fontossága. A tanulók szerezzenek ismeretet arról, hogy a szennyvizek összegyűjtése, zárt 
hálózatban szállítása és ipari tisztítása alapvető. Kreativitás és a kézügyesség fejlesztése.
Tantervi kapcsolódás: Anyagok és tulajdonságaik; Vízi és vízparti életközösségek és természeti–környezeti 
problémái
Tantárgyi kapcsolódás: technika és tervezés, természettudomány
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, vizsgálat, modellezés 
Anyag, eszköz: csoportonként: 1,5-2 literes PET-palackok, kilyukasztott kupakok, kés, olló, gézlap, aktív szén 
(darabos), homok, sóder, (virág)föld, vízfesték, „piszkos” víz (pl. pocsolyavíz), merőkanál, kis műanyag vöd-
rök, kislapátok, tálcák; kinyomtatott feladatlapok (2. melléklet)
Időigény: 30 perc

Pörény Viktória

Előkészület:
• A kupakok kilyuggatását célszerű előre elvégezni (ez tanári feladat) pl. felforrósított varrótűvel; 
• Ha több csoport egyszerre készíti a feladatot, akkor a palackokat is elő kell készíteni (ketté kell vágni); 
• A homokot, (virág)földet, sódert kis vödrökbe készítsük ki, tegyünk mindegyikhez külön kislapátot; 
• Tegyük a kis vödröket tálcákra, mert szóródnak az anyagok;
• Az aktív szenet patikában tudjuk beszerezni.

1. Ha csoportokban dolgozunk, alakítsuk ki a kis csoportokat!
2. Tegyük külön tálcákra a kis vödrökben található sódert, (virág)földet, homokot és „piszkos” vizet.
3. Tegyünk a „piszkos” vízbe egy kis vízfestéket, hogy megszínezze!
4. Osszuk ki az előre kettévágott palackokat vagy vágjuk kétfelé a műanyag palackot! (1. melléklet 1. ábra)
5. Készítsük elő a „szűrőtölcsért”: Csavarjuk le az előre kilyuggatott kupakot a palack felső feléről, majd a 

szájára 2-3 réteg gézlapot téve csavarjuk vissza szorosan!
6. Rétegezzük a szűréshez szükséges anyagokat a tölcsérbe (1. melléklet 2. ábra): 

• aktív szén kb. 2 cm vastagságban, 
• erre kerül a homok kb. 2 cm vastagságban; 
• erre kerül a (virág)föld 3-4 cm vastagságban; 
• legfelülre a sóder 3-4 cm vastagságban! 

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Barkácsoljunk 
víztisztítót!
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1. melléklet: 1–2. ábra
2. melléklet: Feladatlap
3. melléklet: Feladatlap megoldásai
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?7. Helyezzük az elkészült szűrőt a palack alsó felébe! (1. melléklet 2. ábra)

8. Merjünk apránként „piszkos” vizet a szűrőbe, 1-2 merőkanállal!
9. Várjuk meg, míg lecsepeg az alsó edénybe a szűrt víz!
10. Töltsék ki a tanulók a feladatlapot a tapasztalataik alapján!  (2. melléklet)
11. Beszéljük meg a feladatlap megoldásait, a felmerülő kérdéseket! (3. melléklet)

• A tanulók tegyenek fel kérdéseket, érveljenek, adjanak magyarázatot a megfigyelt jelenségekre! 
• Beszéljük meg, hogy egy házilag barkácsolt víztisztító hol működhet hatékonyan és miért!
• Beszéljük meg, milyen szennyeződések azok, amiket nem tudunk ily módon kivonni a vízből, és mi 

ennek az oka!
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A tevékenység rövid leírása: A tanulók ráhangolódásként digitális feladatot oldanak meg. Ezt követően a 
bolygók méretének adatait felhasználva és egymáshoz viszonyított távolságukat meghatározva térben meg-
jelenítik Naprendszerünk tagjait gyümölcsökből.
Cél: A tanulók mérések, számítások elvégzése után térben legyenek képesek megjeleníteni a bolygók egy-
máshoz és a Naphoz viszonyított nagyságát és távolságukat. 
Tantervi kapcsolódás: 
Természettudomány: A környezetben előforduló élő és élettelen anyagok felismerése és megfigyelése, tulaj-
donságaik megismerése. Mérések önálló elvégzése, mért adatok rögzítése. 
Az anyagok különböző halmazállapotai. Az egészséges életmód.
Vizuális kultúra: Adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyak terve-
zése és létrehozása. A valóság vizuális megjelenítése.
Matematika: A tömeg, a hosszúság szabványos mértékegységének ismerete, mérések és számítások esetén 
azok használata.
Tantárgyi kapcsolódás: vizuális kultúra, matematika
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, mérés, modellezés
Anyag, eszköz: tabletek/okoseszközök (csoportosan vagy egyénileg), táblázatok kinyomtatva (2. melléklet, 
4. melléklet), íróeszköz, számológép, mérőszalag, háztartási csomagolópapír, körző, gyümölcsök, nagy tál, 
fitneszlabda, két átlátszó üvegedény, kés, villa, méz, poharak
Időigény: 90 perc

Sipos Szabina

0.  Előzetes feladatok:
• A tanulók előzetes házi feladatként hozzanak magukkal különböző gyümölcsöket (2. melléklet: na-

rancs, szőlő, áfonya, szárított vörösáfonya, grépfrút, kicsi mandarin, szilva)! 4 fős kis csoportokban 
fogunk dolgozni, a csoportok tagjai egymás között osszák fel, hogy ki melyik gyümölcsöt hozza!

• Természetesen hasonló méretű idénygyümölcsökkel, esetleg zöldségekkel helyettesíthetők a fen-
tebb felsorolt gyümölcsök. Ha több gyümölcs lesz a kelleténél, gyümölcssalátaként elfogyasztják a 
gyerekek a foglalkozás végén. A maradék gyümölcs felhasználása nemcsak a pocsékolás elkerülése 
céljából fontos, hanem az egészséges étkezésre is felhívhatjuk a tanulók figyelmét. 

• A fitneszlabdák a legtöbb iskolában a tornatermi szertárból beszerezhetők. 
• A pedagógus hozza magával a borsot, saját gyümölcseit még a tevékenység kezdete előtt vágja félbe, 

készítse elő!

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Naprendszer-modell



A bolygók Naptól való távolsága: 
Naprendszerünkben hemzsegnek a bolygók, holdak és üstökösök. Az égitestek közötti távolságok hatal-
masak. Egy látványos alkalmazással jól érzékeltethetőek a Naprendszerben lévő távolságok, illetve visz-
szaadható az a tény, hogy az anyag milyen ritkásan tölti ki a teret. Meglepő, hogy lineáris skálán haladva 
mennyit kell ahhoz mozogni, hogy elérjük az első bolygót, a Merkúrt.  Az alkalmazás tetejénél a bolygók 
jelére kattinthatunk, így nem kell keresgélni őket, hanem pl. 150 millió kilométeres naptávolság környékén 
megérkezünk a Földhöz.

HÁTTÉR
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?1. Bemelegítő/ráhangoló feladatok:

A tanulók tableten online feladatokon keresztül átismétlik az eddig tanultakat a Naprendszerről,  
de a tanulócsoport közösen is megteheti ezt az interaktív táblán (1. melléklet).

2. A Naprendszer égitestjeinek mérete: A 2. melléklet alapján a kis csoportok megismerkednek az égi-
testek valódi méretével, egyenlítői átmérőjük hosszúságának segítségével a tanulók először a bolygók 
közötti méretbeli különbségeket veszik számba. Ha arányosan kicsinyítjük a bolygókat, és papírkörök 
modelleznék őket, akkor a táblázatban (2. melléklet) látható, hogy milyen átmérőjű köröket kellene 
rajzolnunk. Egy csomagolópapírra körző segítségével rajzolják fel ezeket a köröket a csoportok, hogy 
még jobban megfigyelhessék a méretbeli különbségeket, majd ezután a táblázat alján felsorolt gyü-
mölcsöket párosítaniuk kell a megfelelő bolygókkal. A feladat elvégzése után ellenőrizzük a helyes 
válaszokat (3. melléklet)! 

3. A bolygók sorrendje: A csoportok előveszik a gyümölcsöket és az asztalokra készítik. A kitöltött táblázat 
és a bolygók naprendszerbeli helyzetének ismerete alapján a tanulók egy csomagolópapírra lerajzol-
ják a Naprendszer tagjait. A Nap foglalja el a központi helyet, majd kövessék őt a bolygók a megfelelő 
sorrendben. A Naptól való távolságukkal most nem kell foglalkozni. 

4. A bolygók Naptól való távolsága: A Naprendszer tagjai a helyükre kerültek, azonban a Naptól és egy-
mástól való távolságuk nem arányos. Nézzük meg, hogy milyen messze keringenek az egyes bolygók 
a Naptól. A táblázat (4. melléklet) adatait felhasználva – amelyben feltételezzük, hogy a Nap–Föld 
távolság 1 CsE (csillagászati egység, azaz kerekítve 150 millió km) – a tanulók számolják ki a hiányzó 
távolságokat, majd a tanulócsoport közösen ellenőrizze a megoldást (5. melléklet)!

5. Modell elkészítése: Az adatok számítása és ellenőrzése után most már a távolságokat is arányosan 
figyelembe véve, készítsük el a Naprendszer-modellünket (6. melléklet)! Ezt a feladatot nem csopor-
tokban, hanem közösen végezzük el először! Mérőszalag segítségével mérjük ki a távolságokat, majd 
tegyük a gyümölcsöket a megfelelő helyükre! Ezután a csoportok maguk is elvégezhetik ugyanezt a 
tevékenységet.

6. A bolygók sűrűsége: Ebben a feladatban a tanulók a bolygók sűrűségét vizsgálják. A csoportok tölt-
senek tele két átlátszó üvegedényt vízzel. Vegyék a kezükbe a mandarint (Szaturnuszt)! Ez a bolygó 
hidrogénből épül fel. Hámozzunk meg egy másik mandarint és tegyük fel a kérdést, hogy melyikük fog 
elsüllyedni és melyikük marad majd a vízen? A tanulók nevezzék meg őket. Ezután nézzük meg, hogy mi 
történik. A csoportok tagjai helyezzék a gyümölcsöket a víz tetejére! A kísérlet után tegyük fel a kérdést 
a tanulóknak, hogy a héjas mandarin miért nem süllyedt el, szemben a hámozottal! Mi ennek az oka?

7. Gyümölcstál készítése: Az óra végén kérjük meg a gyerekeket, hogy mossák meg azokat, pucolják meg, 
ha muszáj, és vágják fel őket apró darabokra! Egy nagy tálba keverjük össze a gyümölcsöket és egy kis 
mézzel édesítve már el is készült a gyümölcstál, amelyet a tanulók poharakban fogyaszthatnak el.
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Ahogy tudatosulnak bennünk a hatalmas távolságok, kezdjük jobban becsülni az „ósdi”, rakétákkal hajtott 
bolygókutató űrszondákat, amelyek néhány évnyi lineáris utazás után azért csak megérkeznek a Jupiterhez 
vagy a Szaturnuszhoz.
Forrás: https://www.origo.hu/tudomany/20140310-egy-latvanyos-alkalmazas-a-naprendszer-irdatlan-mere-
teirol.html

A bolygók sűrűsége – kísérlet: 
Magyarázat: A hámozatlan mandarin sűrűsége kisebb, mint a vízé, ezért úszik a felszínén. A hámozott man-
darinnal azonban már más a helyzet: a héját eltávolítva a sűrűsége megnő egyrészt azért, mert bejut a víz 
a gyümölcs belsejében lévő levegő helyére, másrészt, mert a héjával együtt csomó apró kis „légzsákot” is 
eltávolítottunk róla.

1. melléklet: Online feladatok
2. melléklet: A bolygók mérete – táblázat
3. melléklet: A bolygók mérete – megoldás
4. melléklet: A bolygók Naptól való távolsága – táblázat  
5. melléklet: A bolygók Naptól való távolsága – megoldás
6. melléklet: Naprendszer modellezése gyümölcsből – háttéranyag pedagógusoknak
7. melléklet: Alkalmazás – Naprendszerbeli távolságok
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https://www.origo.hu/tudomany/20140310-egy-latvanyos-alkalmazas-a-naprendszer-irdatlan-mereteirol.html
https://www.origo.hu/tudomany/20140310-egy-latvanyos-alkalmazas-a-naprendszer-irdatlan-mereteirol.html
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A tevékenység rövid leírása: A feladat első részében a tanulók speciális ruhát terveznek, amely a test által 
leadott vizet visszanyeri. A feladat második részében kísérleti úton győződnek meg arról, hogy a kilélegzett 
levegő vizet is tartalmaz. 
Cél: A tanulók legyenek tisztában azzal, hogy a víz nélkülözhetetlen életfeltételünk, ugyanakkor korlátozot-
tan áll rendelkezésre. A feladat megoldása érdekében legyenek képesek együttműködni. 
Tantervi kapcsolódás: Anyagok és tulajdonságaik; Mérések, mértékegységek, mérőeszközök; Vízi és vízparti 
életközösségek és természeti-környezeti problémái; Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki 
egészség
Tantárgyi kapcsolódás: magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra, technika és tervezés
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, mérés, vizsgálat, kísérletezés
Anyag, eszköz: 1. melléklet kinyomtatva, A/3-as papír, színes ceruza vagy más rajzeszközök, 1,5 vagy 2 literes 
PET-palack, olló, okostelefon, internet, tükör
Időigény: 45 perc

Ki a Duna vizét issza…

Szűcs Boglárka

Az 1–2. és a 4., 7. feladatot az osztály közösen oldja meg. A 3., 5. és 6. feladat során a tanulók 4 fős cso-
portokban dolgoznak. 
1. Milyen ötletetek van arra, hogy ha semmi víz nincs a közelben, miből lehetne mégis vizet „gyártani”? 
2. A sci-fi írók is foglalkoztak már ezzel a kérdéssel. A Dűne (2021) című film Frank Herbert sci-fi író 

világhírű Dűne-regényciklusa alapján készült.  Két dolog miatt is érdekes ez nekünk, egyrészt, mert a 
film legtöbb jelenetét Magyarországon forgatták. Másrészt, mert egy nagyon különleges ruhát horda-
nak a szereplők. A távoli jövőben, a bolygóközi királyságok korában járunk, a történet az Arrakis nevű 
bolygón játszódik, ahol olyan ritka kincs a víz, hogy az aranynál is értékesebb. Éppen ezért olyan spe-
ciális sivatagi, úgynevezett „cirko” ruhát hordanak az ott élők, ami felfogja, raktározza és megtisztítja a 
test minden csepp izzadságát, vizeletét és ivóvízzé cirkulálja vissza az összes nedvességet, ami elhagy-
ja a testet. Ma még ez mind a képzelet szüleménye, de tény, hogy a tudomány és a technika lassan, 
de biztosan aprópénzre váltja a sci-fis találmányokat. Korábban már a NASA is megpróbált hasonlót 
alkotni, hiszen hosszú űrexpedíciók során jó szolgálatot tehet.

3. Az 1. mellékletben találtok egy részletes leírást a cirkoruháról. Tervezzetek ez alapján egy hasonló öl-
tözetet. Dolgozzatok színes ceruzával, festékkel vagy filctollal. 

4. Amikor elkészültetek, hasonlítsátok össze az egyes csoportok műveit. Ha valaki látta a Dűne című fil-
met, akkor az abban szereplő cirkoruhával is végezhetitek az összehasonlítást. Mik a hasonlóságok és 
különbségek (anyaga, mérete, működési elve)? Beszéljétek meg, hogy elképzelhetőnek tartanátok-e az 
életet hasonló ruhákban.

TEVÉKENYSÉG MENETE
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5. Győződjetek meg róla, hogy kilégzéssel is vizet veszítünk. Leheljetek rá egy tükörre és figyeljétek meg, 
hogy milyen sűrű páraréteg keletkezik. Ha a tükör hideg, még látványosabb a kísérlet. 

6. Próbáljátok ki, hogy miként tudunk a leheletünkből vizet nyerni! Csoportonként egy darab PET-palackot 
vágjatok félbe. Válasszatok valakit, aki kipróbálja: a palack alsó részének nyitott végét tartsa szorosan a 
szája elé, de az orra maradjon kívül.  Két percig lélegezzen úgy, hogy az orrán vesz levegőt, de a szájával, 
a palackba fújja ki. A többiek közben mérjék az időt stopperrel és számolják a páracseppeket. Végül néz-
zétek meg, hogy mennyi pára gyűlt össze.

7. Nézzetek utána az interneten, hogy egy ember mennyi vizet párologtat el és mennyi vizeletet ürít egy nap 
alatt. Hasonlítsátok össze az egyes csoportok által gyűjtött adatokat.

8. Hol szorulna rá az ember jelenleg, hogy a belőlünk kipárolgó vizet összegyűjtse, mint az Arrakison? Miért?
9. Ismertek-e olyan közmondást, amelyik arról szól, hogy a vizeletünkből is ivóvíz lesz? (Ki a Duna vizét isz-

sza, saját vizét issza vissza.)
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A szervezetünk minden sejtjének szüksége van a vízre.  Naponta körülbelül 2,5 liter folyadék ürül ki szer-
vezetünkből a bőrön, tüdőn keresztül a vizelettel és a széklettel. A bőrünkön át körülbelül fél liter vizet 
párologtatunk el, de nagy melegben, különösen ha nehéz fizikai munkát végzünk vagy sportolunk, akár 3 
liter vizet is veszíthetünk. Kilélegzett levegő útján nagyjából 4 deciliter vízveszteséggel kell számolnunk. A 
székletünkkel kb. 2 deciliter víz távozik naponta és kb. 6 deciliter vizet veszítünk a vizeletünkkel. Az általá-
nos ajánlás szerint naponta 1,5-2 liter, nagyjából 8 pohár víz fogyasztása fedezi a minimális folyadékbevitelt, 
de valójában nehéz általánosítani, mert az egyéni igények eltérőek: számos külső és belső tényezőtől függ, 
így az életkortól, a testsúlytól, az évszaktól, illetve a klímától, a tevékenységeinktől, fizikai aktivitásunktól.  A 
legbiztosabb módszer erre, ha megvizsgáljuk a vizeletünk színét: a mézszínű vagy sötétsárga vizelet dehid-
ratáltságra utal, ha világos szalmasárga, akkor valószínűleg eleget iszunk. 

Egy 2017. évi UNICEF-jelentés alapján 36 országnak kell jelenleg szembenéznie a vízkrízissel, ezekben az 
országokban a víz iránti kereslet meghaladja a rendelkezésre álló megújuló erőforrásokat. A klímaváltozás 
hatással van a vízminőségre és a vízellátásra, csakúgy, mint a lakosság növekedése, az iparosodás követ-
keztében megnövekedett vízfogyasztás és az urbanizáció. A vízhiányos térségekben próbálnak technológiai 
megoldást találni az ivóvíz előállítására. Iraki falvak vízellátására már bevált az a víztisztító berendezés, 
amely vizeletből, izzadságból és leheletből készít ivóvizet. Ezt a megoldást a Nemzetközi Űrállomáson is 
alkalmazzák. 

1. melléklet: Részletes leírás a cirkoruháról



A tevékenység rövid leírása: A tanulók megismerkednek az űrállomások vízellátásának módjával, összeha-
sonlítják a minimális vízhasználatot a hazai napi gyakorlattal és következtetéseket vonnak le arra vonatko-
zóan, hogy miként lehetne takarékosabban bánni a vízzel. A feladat második részében kísérleteket végeznek 
a víztisztításra vonatkozóan.  
Cél: A tanulók legyenek tisztában azzal, hogy a víz nélkülözhetetlen, de korlátozott mennyiségben áll ren-
delkezésre, ezért takarékoskodni kell vele. A feladatok elvégzése érdekében tudjanak együttműködni.
Tantervi kapcsolódás: Anyagok és tulajdonságaik; Mérések, mértékegységek, mérőeszközök; Megfigyelés, 
kísérletezés, tapasztalás; Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség; Alapvető légköri 
jelenségek és folyamatok
Tantárgyi kapcsolódás: magyar nyelv és irodalom, matematika, technika és tervezés, digitális kultúra
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, mérés, vizsgálat
Anyag, eszköz: 
I. részfeladat: 1. és 2. melléklet (képek) kivetíthető formában; a 3. és 4. melléklet kinyomtatva minden cso-
portnak
II. részfeladat: PET-palack; nagyméretű kávéfilter (amelyet a hosszú kávé főzéséhez használunk) vagy szűrő-
papír; tiszta sóder; erősen szennyezett felmosóvíz; befőttesüvegek; étolaj; ételszínezék; papírlap; keskeny, 
magas falú üvegpohár
Időigény: 90 perc

Tiszta vizet a ZŰRbe! 

Szűcs Boglárka

I. Részfeladat leírása: 
Az 1–2. feladatnál az osztály együtt dolgozik. 3–4. feladat 4 fős csoportokban.
1. A víz nélkülözhetetlen az élethez. Gyűjtsétek össze, hogy milyen módokon távozik víz a testünkből. 

Írjátok fel a táblára. 
2. Képzeljétek el, hogy most az ISS Nemzetközi Űrállomáson vagyunk. 
 Honnan kerülhet ide friss ivóvíz?
 Nagyon költséges és bonyolult a vizet feljuttatni és az utánpótlást biztosítani. Zsákokban szállítják 

teherrakétákkal a vizet (1. melléklet). 
 Milyen ötletetek van, hogyan lehetne vizet készíteni helyben? Készítsetek erről gondolattérképet! (A 

gyerekek az ötleteiket felírják a táblára, vagy mindmap alkalmazással kivetítjük).
3. Ha eltöltenénk egy kis időt az űrállomáson, valószínűleg megváltoznának vízfelhasználási szokásaink.
 Táblázat mutatja (3. melléklet), hogy milyen tevékenységekhez mennyi vizet használunk egy átlagos 

magyar háztartásban, és mennyit használnak az űrben. Írjátok be a táblázatba a különbségek (számolt 
vagy becsült) nagyságrendjét. Beszéljétek meg a különbségek okát.

TEVÉKENYSÉG MENETE
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4. Készítsetek gondolattérképet arról, hogy miként lehet csökkenteni a vízfelhasználásunkat. Az összegyűj-
tött tippeket írjátok be a táblázatba (4. melléklet)!

II. Részfeladat leírása:
A tanulók 4 fős csoportokban dolgoznak. Az egyes részfeladatokat osszák fel maguk között. 
1. Víztisztítás szűréssel
 Vágjatok félbe egy PET-palackot. A felső tölcséres részt (a kupakja nélkül) állítsátok bele a szájával lefelé 

az alsó részébe. Tegyetek bele nagyméretű kávéfiltert, amelyet a hosszú kávé főzéséhez használunk (szű-
rőpapír is megteszi). Töltsétek tele egy réteg tiszta sóderrel és egy réteg tiszta homokkal, ezzel elkészült a 
szűrő. A kész szűrőbe öntsetek erősen piszkos felmosóvizet vagy egyéb olyan hordalékos vizet, amely jól 
láthatóan szennyezett. A kicsöpögő vizet öntsétek át befőttesüvegbe. Állítsatok mellé egy másik befőttes-
üveget, amelyben az eredeti szennyezett víz van. 
• Vizsgáljátok meg a kicsöpögő víz színét, átlátszóságát. 
• Van-e benne valamilyen hordalék, szemmel látható darabok? 
• Hasonlítsátok össze az eredetivel!

2. Olajos víz vizsgálata
 Egy kisebb üveget töltsetek meg félig vízzel és adjatok hozzá néhány csepp ételfestéket. Egy keskeny, 

magas üveget (pohár, befőttesüveg) töltsetek meg félig étolajjal. Vékony sugárban öntsétek rá az ételfes-
tékkel megszínezett vizet. 
• Mit tapasztaltok? (A színes víz látványosan alul marad.)
• Próbáljátok meg leönteni róla az olajat, különválasztva a két folyadékot. Mit tapasztaltok?

3. Két magas falú, egyforma, keskeny poharat tegyetek egymás mellé. Az egyiket töltsétek színültig étolajjal, 
a másikat ételfestékkel színezett vízzel. Fontos, hogy mindkettő teljesen meg legyen töltve. A vízzel szí-
nültig (ne maradjon benne levegő) töltött pohár szájára tegyetek egy kis papírlapot, amely éppen elfedi. 
Emeljétek fel a poharat és fordítsátok szájával lefelé úgy, hogy tenyeretekkel tartjátok a lapot rajta. Füg-
gőlegesen tartsátok a poharat, ilyenkor elvehetitek a kezeteket, nem fog a víz kiömleni. Helyezzétek rá az 
olajos pohárra, úgy hogy a két pohár szája pontosan fedje egymást. Lassan húzzátok el a papírlapot, úgy, 
hogy egy kis rés keletkezzen a két pohár között. 
• Mit tapasztaltok? (A két folyadék látványosan helyet fog cserélni úgy, hogy a víz lesz alul, az olaj felül.)

)2
Ig

az
, h

og
y 

az
 ű

rh
aj

ón
 m

ég
 a

 v
iz

el
et

bő
l i

s 
iv

óv
iz

et
 c

si
ná

ln
ak

?

HÁTTÉR
Az űrállomáson az űrhajósok a kilélegzett párából, izzadságból, fogmosásból, zuhanyzásból, vizeletből visz-
szagyűjtött vizet hasznosítják. Néha jobb, ha az ember nem gondol arra, hogy honnan jön a következő pohár 
víz! Valójában azonban teljesen tiszta víz a végeredmény. Egy különleges géppel tisztítják és forgatják a 
vizet (2. melléklet kivetítve)! Az űrhajósok „kávéfőzőnek” nevezik a szerkezetet, mert „a berendezés fogja a 
tegnapi kávét, és mai kávét készít belőle”.

TEVÉKENYSÉG MENETE
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A világűrben tartózkodó űrhajósok számára az egyik fontos életfeltétel a víz. Mivel a magukkal vihető hasz-
nos teher mennyisége korlátozott, nagy szerepet kap a hatékony víztisztítás. Az űrállomások  ivóvízellátásá-
ra ezért víztisztító berendezést fejlesztettek, amelynek hatékonysága átlagosan 90%. A párát, izzadságot, vi-
zeletet, mosogatáskor és zuhanyzáskor elhasznált vizet is visszanyeri és visszaforgatja a rendszerbe, amely 
végül ismét tiszta ivóvizet állít elő belőle. A tisztítás több lépcsőfokon, bonyolult rendszeren keresztül tör-
ténik. Az eljárás vízhiányos régiókban, pl. Irakban is gyakorlatban van.

Források:
https://www.popsci.com/how-iss-recycles-air-and-water/
https://www.scienceabc.com/nature/universe/how-astronauts-drinking-water-space-iss-recycled-uri-
ne-cwc-contingency-water-containers.html
https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2000/ast02nov_1
http://www.urvilag.hu/uj_eszkozok_es_anyagok/20070907_tiszta_vizet_a_poharba
https://index.hu/tudomany/urkutatas/end081114/
https://www.urvilag.hu/az_urallomas_es_az_usa/20191209_kereskedelmi_urszallitas
https://thespacereview.com/article/3829/1

1. melléklet: Víztartályzsákok az ISS Űrállomáson 
2. melléklet: Az ISS víztisztító berendezése
3. melléklet: Felhasznált víz mennyisége az egyes tevékenységekhez
4. melléklet: Ötletek a vízfelhasználás csökkentésére
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https://www.popsci.com/how-iss-recycles-air-and-water/
https://www.scienceabc.com/nature/universe/how-astronauts-drinking-water-space-iss-recycled-urine-cwc-contingency-water-containers.html
https://www.scienceabc.com/nature/universe/how-astronauts-drinking-water-space-iss-recycled-urine-cwc-contingency-water-containers.html
https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2000/ast02nov_1
http://www.urvilag.hu/uj_eszkozok_es_anyagok/20070907_tiszta_vizet_a_poharba
https://index.hu/tudomany/urkutatas/end081114/
https://www.urvilag.hu/az_urallomas_es_az_usa/20191209_kereskedelmi_urszallitas
https://thespacereview.com/article/3829/1
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A tevékenység rövid leírása: Szabad téren látványos kísérletekkel mutatjuk be, mely tényezők segíthetik és 
melyek akadályozhatják, hogy távcsövünkkel minél messzebb ellássunk. A fénymennyiség látásban betöltött 
fontos szerepének bebizonyítása. 
Cél: A tanulók legyenek képesek útmutatás alapján, önállóan egyszerű kísérleteket elvégezni és megfigye-
lések alapján következtetéseket levonni. Tudjanak kézügyességet igénylő kísérleti eszközt megfelelő haté-
konysággal és pontosággal elkészíteni és használni. A csapatmunkát igénylő feladatnál képesek legyenek 
eredményesen összedolgozni a kitűzött cél érdekében.
Tantervi kapcsolódás: Anyagok és tulajdonságaik
Tantárgyi kapcsolódás: matematika, technika és tervezés, digitális kultúra
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, mérés
Anyag, eszköz: fehér, barna, fekete karton zsebtükör méretben; olló, vonalzó, zsebtükör
Időigény: 45 perc

Sarkadi Ferenc

A tanulók kis csoportokban dolgoznak.

I.  Próbáljuk meghatározni, milyen méretű objektumot láthatunk még 100 lépés távolságból, amennyi-
ben elegendő fényt sugároz!

1. Egy tanulócsoport álljon háttal a Napnak!
2. Közülük egy tanuló sétáljon el 100 lépés távolságra és ott helyezkedjen el úgy, hogy szemben legyen a 

Nappal és a társaival. 
3. Ez a tanuló egy zsebtükörrel próbálja meg a Nap fényét a társak szeme felé tükrözni. Amennyiben ez 

sikerül is, a többiek látják a fényt, kézfeltartással (kiáltással) jelezzenek. (Segít az 1. melléklet)
4. Ekkor a tükrözést végző tanuló takarja le egy fekete kartondarabbal a tükör egy részét, és így is pró-

bálják ki a feladatot.
5. Ezután úgy ismételjék meg többször is a megfigyelést, hogy a tükröző tanuló a tükörnek egyre nagyobb 

részét takarja le. Addig játsszák ezt, amíg a tükörből még észlelnek valamit!

II. Próbáljuk meghatározni, hogy különböző színű lapok milyen távolságról látszanak.
Azonos méretű fehér, barna és fekete kartondarabokat alkalmazva, figyeljük meg, mekkora távolságból 

lehet látni a különböző színű lapokat!
A tükröt tartó tanuló most a kezébe a tükör helyett fehér, barna és fekete kartondarabokat tart, és folya-

matosan távolodva a csoporttól, meg-megállva, felmutatja a lapokat. 
Az észlelő tanulók közül ketten lépésekkel lemérik, hogy mekkora távolságnál váltak nem láthatóvá a 

különböző színű kartonok.

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Éles a szemed? 
Ellátsz 76 billió kilométerre?
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A távcső távoli tárgyak látószögének felnagyítására szolgáló eszköz. A mikroszkópok a közeli, a távcsövek a 
nagyon távoli tárgyak nagyítására valók. A kérdés, hogy „meddig láthatok el a távcsővel”, azért nehezen ér-
telmezhető, mert a távcső elviekben bármeddig „ellát” – egészen addig, amíg mi magunk is ellátunk szabad 
szemmel. Az tehát, hogy milyen távolságra láthatunk el, lényegében a terep- és a légköri viszonyok, valamint 
egy elengedhetetlen tényező, a fény függvénye.

A címben található 76 billió kilométer a Szíriusz csillag a Földtől való 8 fényévnyi távolsága (egy fényév kö-
zelítően 9,5 billió kilométer). Annak ellenére, hogy ilyen hatalmas távolságra található tőlünk, a kibocsájtott 
erős fénye miatt – az égbolt legfényesebb csillaga – szabad szemmel is remekül látható. Kitűnő kutatómun-
ka-lehetőség kinyomozni, melyik a legtávolabbi, még szabad szemmel látható égi objektum! (Az Androméda 
köd, ami egy „szomszédos” galaxis 2,5 millió fényévre tőlünk). Tehát az igazán éles szeműek megfelelő lég-
köri viszonyok mellett elláthatnak 2,5 millió fényévre.

1. melléklet: A tükrös feladat vázlatos rajza
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Sarkadi Ferenc 3/2
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A tevékenység rövid leírása: A tanulók egyszerű kísérleti eszközt készítenek nem látható részecskék látha-
tóvá tételéhez.
Cél: A tanulók legyenek képesek útmutatás alapján, önállóan egyszerű kísérleteket elvégezni és megfigye-
lések alapján következtetéseket levonni. Tudjanak kézügyességet igénylő kísérleti eszközt megfelelő haté-
konysággal és pontosággal elkészíteni. 
Tantervi kapcsolódás: Anyagok és tulajdonságaik
Tantárgyi kapcsolódás: matematika, technika és tervezés
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, mérés, összehasonlítás
Anyag, eszköz: főzőpohár vagy üvegpohár, fekete karton, olló, vonalzó, körző, erős fényű led zseblámpa, 
csapvíz, szabadban gyűjtött esővíz, ezüst színű gombfesték
Időigény: 45 perc

A poharat meleg felületre helyezve, megfigyelhető a vízben lebegő részecskék hőmozgása. Amennyiben a 
hőmozgás bemutatása az elsődleges cél, érdemes valamilyen színező anyagot, pl. tintát cseppenteni óva-
tosan a vízbe. 

1. melléklet: Képek 

A tanulók csoportokban dolgoznak
Szabad szemmel nem látható részecskék láthatóvá tétele fény segítségével

1. Egy főzőpohárra készítsünk fekete kartonból hengeres tokot. A tokra vágjunk kör alakú nyílást, erre 
merőlegesen alakítsunk ki egy hosszanti rést. (Segít az 1. melléklet 1. és 2. képe!)

2. Tölts a pohárba csapvizet vagy esővizet. Világíts be a pohárba a kör alakú nyíláson keresztül!
3. A hosszanti résen keresztül figyeld meg, ahogyan a szabad szemmel nem látható, kis méretű ré-

szecskék az erős fény hatására a fekete háttér előtt láthatóvá válnak!
4. Nedves ujjaddal dörzsöld meg kicsit a gombfestéket, majd érintsd meg a pohárban lévő víz felületét. 

Figyeld meg a csillogó festékszemcsék mozgását!  

TEVÉKENYSÉG MENETE

VÁLTOZAT

Szeretnéd látni 
a láthatatlant?
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A tevékenység rövid leírása: Csoportokban 5-5 perc alatt különböző feladatok teljesítése csillagászat, idő 
témakörben.
Cél: Problémamegoldó képesség, praktikus, gyakorlati gondolkodás, szociális kompetenciák, matematikai 
kompetenciák fejlesztése.
Tantervi kapcsolódás: Tájékozódás az időben 
Tantárgyi kapcsolódás: természettudomány, történelem, technika és tervezés, matematika
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Anyag, eszköz: 1. melléklet kinyomtatva, szétvágva, természettudomány tankönyv, történelem tankönyv, 
Biblia, laptop, tablet vagy telefon – csoportonként 1-1, stopper a tanárnak
Időigény: 45 perc.

1. melléklet: Témakörök

Öt perc és nyersz!

Tóth Timea Katalin

0. Előzetesen kinyomtatjuk és kivágjuk a témaköröket (1. melléklet).
1. A gyerekeket kis csoportokra osztjuk. 
2. A kis csoportok húznak egy-egy témakört, amelyhez tankönyvből vagy az interneten szükséges infor-

mációkat gyűjteni max. 5 perc alatt.
3. Utána minden csoport elmondja, amit összegyűjtött. A többiek kiegészíthetik az elhangzottakat.

TEVÉKENYSÉG MENETE
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A tevékenység rövid leírása: A diákok mobiltelefonjaikat használva megismerik a Marsot kutató rovereket 
és az ottani időjárást, miközben az angol (amerikai angol) nyelvet és a mértékegységváltást gyakorolják. 
Cél: A tanulók legyenek képesek következtetéseket levonni, ismerjék meg a Mars alapvető időjárását. Koráb-
bi ismeretek mozgósítása, problémamegoldó képesség fejlesztése. Digitális kompetencia fejlesztése mobil-
telefon-használattal, interaktív táblával, laptoppal, weboldallal.
Tantervi kapcsolódás: Anyagok és tulajdonságaik; Mérések, mértékegységek, mérőeszközök; Alapvető lég-
köri jelenségek és folyamatok
Tantárgyi kapcsolódás: digitális kultúra; angol nyelv; matematika; digitális kultúra – robotika; technika és 
tervezés 
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás 
Anyag, eszköz: projektor, laptop/számítógép, okostelefon, mobilalkalmazások (4. melléklet)
Időigény: 20 perc

Katona László

1. Mit tudunk a Marsról – gondolattérkép – ráhangolódás
 Gondolattérképes formában jelenítsük meg a gyerekek eddigi ismereteit a Marsról.

2. Milyen az időjárás a Marson?
• Jelenlegi időjárás: https://mars.nasa.gov/#red_planet/0 
• Az oldalról asztali böngészőben készült képernyőkép az 1. mellékletben található.
• Az oldal URL-címének QR-kódja a 2. mellékletben található. 

Megjegyzés: A Vivaldi böngésző, amit használok, kiegészítők nélkül képes az oldal URL-címének QR-kódját 
előállítani erre  az ikonra kattintva, így, ha kivetítem, akkor egy kattintással megmutatja a QR-kódot, 
amit a gyerekek a telefonjaikon azonnal be tudnak olvasni (megfelelő alkalmazással). Ha beolvasták, 
meg is tudják nyitni az oldalt, így mindenki maga nézheti meg a kapott adatokat.

Az oldal angol nyelvű, nem szükséges sokat fordítani, csupán néhány alap kifejezést, ami fontos itt most 
nekünk, ezt a pedagógus is lefordíthatja. 

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Érdekes kérdés: Mi lenne, ha nem sütne a Nap? 

Név: Katona László 

Tevékenység címe: Milyen idő van most a Marson? 

 

A tevékenység rövid leírása: A diákok mobiltelefonjaikat használva megismerik a Marsot 
kutató rovereket és az ottani időjárást, miközben az angol (amerikai angol) nyelvet és a 
mértékegységváltást gyakorolják.  

Cél: A tanulók legyenek képesek következtetéseket levonni, ismerjék meg a Mars alapvető 
időjárását. Korábbi ismeretek mozgósítása, problémamegoldó képesség fejlesztése. Digitális 
kompetencia fejlesztése mobiltelefon-használattal, interaktív táblával, laptoppal, weboldallal. 

 

Tantervi kapcsolódás: Anyagok és tulajdonságaik; Mérések, mértékegységek, mérőeszközök; 
Alapvető légköri jelenségek és folyamatok 

Tantárgyi kapcsolódás: digitális kultúra; angol nyelv; matematika; digitális kultúra – robotika; 
technika és tervezés  

Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás  

Anyag, eszköz: projektor, laptop/számítógép, okostelefon. mobil alkalmazások (4. melléklet) 

Időigény:  
20 perc 

 

A tevékenység menete:  
 

1. Mit tudunk a Marsról – gondolattérkép – ráhangolódás 

Gondolattérképes formában jelenítsük meg a gyerekek eddigi ismereteit a Marsról. 

2. Milyen az időjárás a Marson? 

 Jelenlegi időjárás: https://mars.nasa.gov/#red_planet/0  
 Az oldalról asztali böngészőben készült képernyőkép az 1. mellékletben található. 
 Az oldal URL-címének QR-kódja a 2. mellékletben található.  

Megjegyzés: A Vivaldi böngésző, amit használok, kiegészítők nélkül képes az oldal URL-

címének QR-kódját előállítani erre  az ikonra kattintva, így, ha kivetítővel mutatom, akkor 
egy kattintással megmutatja a QR-kódot, amit a gyerekek a telefonjaikon azonnal be tudnak 

Milyen idő van most 
a Marson?
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A bal oldali menüből a Dasboard menüpontot kiválasztva, a Data, Recent Images, Compare és Latest Find-
ings körökben megtalálhatók a legfontosabb adatok a Marsról. 

• A Data körben lévő adatok szolgáltatják az információt az időjárásról,
• a Compare körben található adatok pedig a Földdel való összehasonlítást teszik lehetővé. 

Ezek az adatok a Curiosity (Mars Science Laboratory – MSL) rover adatai alapján készültek, így az annak 
helyén lévő időjárást mutatják.

• Today’s weather (°C): max. és min. hőmérsékleteket mutat (SOL 3039 – Marsi nap) – A felszíni hőmér-
sékletadatok elsőre Fahrenheitban jelennek meg, de a kör alján lévő, jobbra mutató háromszöggel a 
következő lapon Celsiusban is megjelennek.

• Sunrise, Sunset ideje: Napkelte-napnyugta ideje
• Atmosphere: UV-sugárzás mértékét és az időjárást mutatja
• Season: Évszakot mutatja
• Pressure: Pascalban mért felszíni légnyomás (a Földön kb. 105 Pa a felszíni légnyomás)

Az időpontok (pl. napkelte, napnyugta) marsi idő szerintiek. Ott egy nap hossza kicsivel több (24 óra 37 perc), 
mint itt, a Földön. A földi idő és a marsi idő közötti átváltásra és az ottani idő értelmezésére a NASA kiadott 
egy Mars24 nevű alkalmazást. Ezt letöltve, minden aktív és marsi projekt ideje is benne van (https://www.
giss.nasa.gov/tools/mars24/). Létezik egy online oldal is, ami szintén képes élő marsi időt adni: https://
marsclock.com).

Ezeket az adatokat a gyerekek lefordítják, a tanár segít értelmezni az angol kifejezéseket, ha azt nem értik 
meg. De a diákoknak kell összefoglalni, milyen is ott az időjárás! Ezt a táblán összegezhetjük.

Vannak adatok, amelyek más mértékegységben vannak megadva; ezeket a gyerekek – mobiltelefonjukat 
használva – átválthatják számukra ismert mértékegységekre. Ezt számológép alkalmazással vagy külön mér-
tékegységváltó alkalmazással tudják megtenni.

Az oldal jól megtekinthető mobilon is, így érdemes a diákokkal önállóan megnézetni.

Az általuk ott látott adatokat érdemes leíratni velük a füzetbe előbb angolul, majd lefordíttatni az angol 
kifejezéseket. A mértékegységeket is át tudják váltani és azt is leírhatják a füzetbe. Ezek a feladatok önálló 
munkában végezhetők, majd ezek ellenőrzését a tanár által kivetített vagy táblára felírt táblázatból tudjuk 
elvégezni. 

Egy ilyen lehetséges ellenőrző táblázat a 3. mellékletben található.

További hasznos linkek, háttérinformációk a 4. mellékletben találhatók.

1. melléklet: Illusztráció
2. melléklet: QR-kód
3. melléklet: Ellenőrző táblázat a marsi időjárás ellenőrzésére (2021. 11. 14-i adatok)
4. melléklet: Háttérinformációk
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A tevékenység rövid leírása: A diákok mobiltelefonjaikat használva megismerik a Mars felszíni formáit 360°-
os videókkal, hangokkal kiegészítve. 
Cél: A tanulók legyenek képesek következtetéseket levonni. Korábbi ismeretek mozgósítása, problémameg-
oldó képesség fejlesztése. Digitális kompetencia fejlesztése mobiltelefon-használattal, interaktív táblával, 
laptoppal, weboldallal. A tanulók szerezzenek ismeretet a következő témákban: a Mars alapvető felszíni 
formái és alapvető időjárása, felszín színei. Szerezzenek ismeretet arról, hogy több eszközzel is vizsgálják a 
Mars bolygót a felszínen és a Mars körül keringve is.
Tantervi kapcsolódás: Anyagok és tulajdonságaik; Mérések, mértékegységek, mérőeszközök; Tájékozódás az 
időben; Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei; Alapvető légköri jelen-
ségek és folyamatok
Tantárgyi kapcsolódás: digitális kultúra, angol nyelv, matematika, technika és tervezés, vizuális kultúra 
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Anyag, eszköz: projektor; laptop/számítógép; okostelefon, esetleg fülhallgatóval, mobilalkalmazások (2. mel-
léklet)
Időigény: 25 perc

1. melléklet: A Mars 360°-ban
2. melléklet: Háttérinformációk

Katona László

1. A Mars 360°-ban
 A következőkben a Mars felületét nézzük meg 360°-os felvételekkel, videókkal és hangokkal. Érdemes 

azzal kezdeni, hogy a diákok a mobiltelefonjukkal saját maguk nézzenek körbe az adott felszíneken, 
figyeljék meg a felszíni formákat, színeket, mert ebből fogunk gondolattérképet készíteni a 7. pont 
szerint. Ha nem lehetséges a diákok mobiltelefonjait használni, akkor projektorral is kivetíthetők a 
következők. Megfigyelési szempontok: Figyeljétek meg, milyen felszíni formákat, színeket, időjárást 
láttok a következőkben a Marson! Feladatok az 1. mellékletben.

2. Gondolattérkép a Mars felszínéről 
 Gondolattérkép a videók és filmek alapján – a tanulók mondják el összefoglalásképpen, hogy miket 

láttak a videókon, képeken, animációkon.
3. Ha nem sütne a Földön a Nap, akkor itt is lepusztulna a felszín, mint a Marson?
 A diákok a kérdésre válaszolva, vonják le a tanulságot, hogy ilyen lenne-e a Föld felszíne, ha sokáig 

nem sütne a Nap. Elméletben tüntessük el az élővilágot és gondoljunk a felszíni formákra!
 A tanulságot érdemes kimondani, mert a diákok maguktól nem biztos, hogy rájönnek: Ha eltűnne a nap-

fény, akkor az élőlények kipusztulnának, és egy idő után hasonlóan lepusztult, fagyott sivatag lehetne a 
Földből is, ahol még fény sincs. A 2. mellékletben további hasznos linkek, háttérinformációk találhatók.
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Nézzünk szét a Marson!



A tevékenység rövid leírása: A foglalkozás során fizikailag is elkészítenek egy színkeverő kereket, amely a 
Newton-féle színkört alapul vevő színkeverési elméletet tudja jól megjeleníteni. A kerék cserélhető szín-
betéteinek köszönhetően használata során tetszőleges színkombinációk kikeverhetők, kedvükre kísérle-
tezhetnek a diákok, miközben közelebb kerülnek a színek, színárnyalatok, komplementer színek világához.
Cél: A diákok legyenek képesek elkészíteni magát az eszközt, majd a segítségével ismerjék fel az összefüg-
géseket a színbetétek kombinációja és a kialakuló színárnyalatok között.
Tantervi kapcsolódás: Tájékozódás az időben; A Föld belső és külső folyamatai
Tantárgyi kapcsolódás: vizuális kultúra, digitális kultúra, technika és tervezés
Megismerési módszer: megfigyelés, mérés, összehasonlítás, modellezés, kísérletezés
Anyag, eszköz: akkumulátoros fúrógép, projektor, laptop, munkacsoportonként: 
legalább 5-6 féle színű színes fénymásolópapír (esetleg kartonpapír)
kb. 20 x 20 cm-es vastagabb karton
M6x60-as csavar, a hozzá tartozó anya, 2 fakötésű alátét 1. melléklet (6. ábra)
6 db miltonkapocs
olló, szike a vágási műveletekhez, 3 mm-es lyukasztó
Időigény: 45 perc

Fény – színek – pörgés!

Nagy Sándor

1. (5 perc): A munkacsoportok megalakulása + a színlátáshoz kapcsolódó szemléltető videó megtekinté-
se, megbeszélése. (2. melléklet)

2. (25 perc): A színkerék elkészítése: 1. melléklet ábrái alapján 
• egy CD-lemez körberajzolásával készítünk egy sablont, amelyet körző segítségével 6 részre osztunk. A 

körvonalon jelöljük az osztópontokat. (1. ábra)
• kartonból és a színes papírokból szintén CD-lemez nagyságú köröket vágunk. A kartont középen ki-

lyukasztjuk. (2–3. ábra)
• a sablon körvonalának osztópontjait átjelöljük a kartonra, majd a 4. ábra fotóján látható módon és 

távolságban, a jelölések közé 3 mm-es lyukakat fúrunk, hogy beleférjen a miltonkapocs szára.
• a sablon jelöléseit felhasználva mindegyik színes kört vágjuk fel egy 60, egy 120 és egy 180 fokos 

körcikkre. (5. ábra)
• a 6. ábra szerelékeinek segítségével rakjuk össze a szerkezetet úgy, hogy a körcikkekkel tetszőleges 

színkombinációban teljesen befedjük a kartont. A körcikkeket miltonkapcsokkal rögzítjük az azok 
számára előzetesen kialakított lyukaknál. (7–8. ábra)

• a csavart rögzítsük a fúrógépben és indulhat a pörgetés!

TEVÉKENYSÉG MENETE
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3. (15 perc): Kísérletezzünk különböző színkombinációkkal!
• cserélgessük a különböző színű és méretű körcikkeket és figyeljük meg, hogy milyen színárnyalatot 

kapunk pörgetéskor
• figyeljük meg, hogy ugyanazt a színárnyalatot látjuk-e, ha pörgetéskor szabad szemmel vagy a telefo-

nunk kijelzőjén keresztül figyeljük a pörgő korongot

HÁTTÉR
Megbeszélhetjük a csoporttal a komplementer színeket, mivel vizuális kultúra tárgyból az alapszínek, komp-
lementer színek fogalmát már ismerik. A jelenség, amit a színkerék forgatásával tapasztalunk, nevezetesen, 
hogy a színbetétek cseréjével más és más árnyalatú színt kapunk, az a retinánkon levő csapsejtek látencia-
jelenségéhez köthető, de ebbe mélyebben nem szükséges belemenni a hatodikosokkal.
Külön szorgalmi kutatásra bíztathatjuk diákjainkat, hogy kiderítsék, miért látjuk más színűnek a pörgő ko-
rongot a telefon kijelzőjén keresztül, mintha szabad szemmel néznénk?
Sikeres a foglalkozás, ha:

• minden munkacsoport elkészíti a saját színkerekét, majd működés közben is kipróbálják
• szabadon kísérletezgetnek a különböző színű betétek cseréjével

1. melléklet: Ábrák
2. melléklet: Háttéranyagok
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A tevékenység rövid leírása: A gyerekek csoportokban dolgoznak, előre elkészített hangulatjelekkel és saját 
ötleteikkel csoportosítják egy kartonpapíron, hogy mikor érzik gyorsabbnak/lassabbnak/ugyanolyannak az 
idő múlását.  
Cél: A gyerekek ismerjék fel, hogy az idő múlásának érzékelése valójában elég relatív, amelyet több tényező 
is befolyásolhat: a koncentrációs képességünk, a fizikai állapotunk és a pillanatnyi érzelmeink. Tudatosod-
jon a tanulókban, hogy az idő mérése egy tervezett, megalkotott, szabályos rendszer alapján működik, azért, 
hogy megkönnyítse a mindennapi tevékenységeinket, az emberek egymáshoz való alkalmazkodását.
Tantervi kapcsolódás: Idő; a Föld forgása/keringése; Földgömb; Szervezet; Szervek; Egészség; Betegség
Tantárgyi kapcsolódás: technika és tervezés, vizuális kultúra, matematika
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás
Anyag, eszköz (csoportonként): kartonpapír; hangulatjelek (1. melléklet) és hangulatjelek sablon (2. melléklet) 
kinyomtatva; Blu Tack.
Időigény: 25 perc

Most múlik pontosan?!

Szakács Enikő

1. Munkacsoportok megalakulása (azonos létszámú csoportok, fiúk-lányok vegyesen); szükséges eszkö-
zök kiosztása [kartonpapír, hangulatjelek (1. melléklet), hangulatjelek sablon (2. melléklet), Blu Tack].

2. Tanári bevezetés: Érezted már azt egy természettudomány órán, hogy „máris kicsengettek”? Vagy azt, 
hogy „ennek sosem lesz vége”?  Arra keressük a választ, hogy mi lehet ennek az oka, miért érezzük bi-
zonyos szituációkban úgy, hogy nagyon gyorsan, máskor pedig nagyon lassan telik az idő?

3. Feladat: 
a) A hangulatjelek (1. melléklet) különböző érzelmeket, fizikai állapotokat tükröznek. Határozzátok meg 

ezeket!
b) Próbáljatok meg feleleveníteni olyan helyzeteket, amikor ti is hasonlót éreztetek, döntsétek el, hogy 

az adott állapotban milyennek éreztétek az idő múlását: megszokottnak, annál gyorsabbnak vagy 
lassabbnak! 

c) Ennek megfelelően készítsetek három oszlopot a kartonpapírra, ragasszátok fel a hangulatjeleket a 
megfelelő helyekre és írjátok be a megfelelő oszlopokba a felelevenített helyzeteket. A sablonokat 
(2. melléklet) felhasználva, kiegészíthetitek a feladatot a további saját ötleteitekkel!

4. A csoportok bemutatják egymásnak az elkészült munkákat, azok felkerülnek a táblára, a végered-
ményt közösen megnézik, összehasonlítják, értékelik. Cél: a különbségek okának megállapítása.

TEVÉKENYSÉG MENETE
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HÁTTÉR
Nap mint nap tapasztaljuk, hogy az időérzékelésünk bizonyos szituációkban megváltozik. Hol lassabbnak, 
hol gyorsabbnak érezzük az idő múlását. A feladatban ennek az okát keressük, hogy mitől függ ez: a koncent-
rációnktól, a fizikai állapotunktól, az érzelmeinktől? A csoportmunka lehetővé teszi a tagok közötti bizalom 
kialakulását, erősíti a tanulási folyamatot. Az előre elkészített hangulatjeleknek (1. melléklet) köszönhetően a 
zárkózottabbak is könnyebben kifejezhetik érzelmeiket, a bátrabbak pedig saját ötleteikkel (2. melléklet) erő-
síthetik a csapatukat, közös produktumként pedig csoportosítják egy kartonpapíron, hogy mikor érzik gyor-
sabbnak/lassabbnak/ugyanolyannak az idő múlását. A meghatározott idő letelte után az elkészült csoport-
munkák felkerülnek a táblára, és a végeredményeket közösen megnézik, összehasonlítják, értékelik. 

1. melléklet: Hangulatjelek
2. melléklet: Hangulatjelek sablon
3. melléklet: Gondolatébresztő cikkek
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A tevékenység rövid leírása: Ókori időmérő eszközök megismerése, időtartam mérése, egyszerű vízóra ké-
szítése és működtetése páros munkában.
Cél: kreativitás, problémamegoldó képesség, megfigyelési képesség, szociális kompetenciák fejlesztése
Tantervi kapcsolódás: Tájékozódás az időben 
Tantárgyi kapcsolódás: természettudomány, történelem, technika és tervezés, matematika
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, mérés
Anyag, eszköz: páronként 1 db másfél literes műanyag palack, kb. 5 cm-es szög, borszeszégő vagy mécses, 
filc, cellux, papír, telefonon, stopper, olló vagy sniccer, ételfesték vagy hipermangán
Időigény: 45 perc

Időmérő eszközök http://www.vilaglex.hu/Erdekes/Html/Idomeres_.htm 

Egy másik vízóra-elkészítési módszert és hozzá tartozó számításokat tartalmaz a 7.1. Mennyire pontos a ví-
zóra? című tevékenység.

1. melléklet: Film
2. melléklet: Feladat leírása

Készítsünk vízórát!

Tóth Timea Katalin

1. Beszélgessünk arról, hogy vajon az ókorban hogyan mérték az időt! Hagyatkozzunk a tanulók előzetes 
tudására, esetleg egészítsük ki azt!

2. Nézzük meg együtt a mellékelt film részletét! (1. melléklet, 5.50-8.46-ig)

3. Alkossunk párokat a tanulókból!

4. Adjunk minden párnak egy feladatleírást (2. melléklet)! Ha szükséges, segítsünk.

5. Mielőtt elkezdenék, beszéljünk a balesetvédelemről!

TEVÉKENYSÉG MENETE
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HÁTTÉR

VÁLTOZAT

http://www.vilaglex.hu/Erdekes/Html/Idomeres_.htm
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Tóth Tímea Katalin 5/3
tevékenység)5
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A tevékenység rövid leírása: ritmusgyakorlat
Cél: figyelem, koncentráció, ritmusérzék, együttműködési képesség fejlesztése, a metronóm, mérő megtar-
tásának gyakorlása
Tantervi kapcsolódás: Az idő mérése
Tantárgyi kapcsolódás: ének-zene, természettudomány, matematika
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, mérés
Anyag, eszköz: metronóm, másodpercmutatós falióra, laptop, kivetítő
Időigény: 3–5–10 perc

1. melléklet: Motívumsorok

Alapgyakorlat:
1. A metronómot beállítjuk: egy „negyed” érték = 60 (vagyis másodpercenként kattan).
2. Kivetítjük a 4 motívumsort (1. melléklet). A „kereszt” jelentése: asztalon ütve keresztezett kezekkel.
3. Elvégezzük a 6 feladatot a megadott sorrendben.
4. Kreatív feladat: Találjanak ők ki ilyen 4 tagú ritmusosztinátót, lehet benne taps, dobbantás, csettintés, 

lábra ütés is!

További feladatok: 
1. A megadott mérőre hangozzanak el a motívumok, figyeljenek arra, hogy ne siessenek, hallgassák a 

metronómot!
2. A falon lévő órát kell figyelni, nem szól a metronóm, csak szemmel követik a másodpercmutató járását.
3. Első feladat ismétlése, minden motívum kétszer megy.
4. Az egész ritmusgyakorlat mehet kánonban, először gyerekek és tanár, utána lehet több csoportra osz-

tani őket.
5. Számolják ki, hogy hányszor kell az első motívumot 3 perc alatt végig hangoztatni!
6. Ha duplázzuk a tempót, akkor mi lesz a metronómjelzés?

TEVÉKENYSÉG MENETE

Tartsd a tempót!
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A tevékenység rövid leírása: Egyszerű homokóramodell készítése, tesztelése.
Cél: kreativitás, problémamegoldó képesség, megfigyelési képesség, szociális kompetenciák fejlesztése
Tantervi kapcsolódás: Tájékozódás az időben 
Tantárgyi kapcsolódás: természettudomány, történelem, technika és tervezés, matematika
Megismerési módszer: megfigyelés, összehasonlítás, mérés
Anyag, eszköz: páronként 2 db félliteres műanyag palack, szög, borszeszégő vagy mécses, filc, cellux, telefo-
non stopper, olló vagy sniccer, finomszemű só
Időigény: 45 perc

Időmérő eszközök http://www.vilaglex.hu/Erdekes/Html/Idomeres.htm

1. melléklet: Film
2. melléklet: Feladat leírása

Készítsünk homokórát!

Tóth Timea Katalin

1. Beszélgessünk arról, hogy vajon az ókorban hogyan mérték az időt! Hagyatkozzunk a tanulók előzetes 
tudására, esetleg egészítsük ki azt!

2. Nézzük meg együtt a mellékelt film részletét! (1. melléklet, 9.40-10.10-ig)

3. Alkossunk párokat a tanulókból!

4. Adjunk minden párnak egy feladatleírást (2. melléklet)! Ha szükséges, segítsünk.

5. Mielőtt elkezdenék, beszéljünk a balesetvédelemről!

TEVÉKENYSÉG MENETE
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http://www.vilaglex.hu/Erdekes/Html/Idomeres_.htm
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A tevékenység rövid leírása: Rövid tájékoztatók készítése a Holdról Lapbook formában.
Cél: A gyerekek önállóan szerzett ismereteinek alkalmazása, rendszerezése.
Tantervi kapcsolódás: Tájékozódás az időben
Tantárgyi kapcsolódás: rajz és vizuális kultúra, technika és tervezés  
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás
Anyag, eszköz: tablet vagy mobiltelefon (csoportonként), A/3 méretű színes műszaki kartonlapok, színes 
ceruzák, zsírkréta, olajpasztell, ragasztó, olló, színes lapok, íróeszköz, színes filctollak, füzet
Időigény: 45 perc

Tugyi Beáta

1. Alakítsunk ki 6 csoportot a gyerekekből!

2. Osszuk szét közöttük véletlenszerűen az alábbi 6 témát.
• A Hold helye és mozgása a Naprendszerben
• A Hold felszíne
• A Hold légköre
• A Hold domborzata
• A holdfázisok
• A Hold mint a művészetek témája

3. Ismertessük a csoportokkal a feladatot:
• Tervezzetek meg egy Lapbook ismertetőt „marslakók” számára a kapott témában! 
• Gyűjtsetek ehhez önállóan információkat a Holdról! Kutassatok az interneten! 
• Készítsétek el a Lapbookot! Ehhez használjátok a kikészített nyersanyagokat és eszközöket!

4. Adjunk szempontokat a Lapbookok elkészítéséhez, amelyek később az elkészült munkák értékelési kri-
tériumai is lesznek. Példák az értékelési szempontokhoz: pontosság, részletgazdagság, informativitás, 
átláthatóság

5. A csoportok mutassák be egymásnak témáikat a Lapbookokkal, beszéljük meg, értékeljük az elkészült 
műveket! 

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Ismertető „marslakóknak” 
a Holdról!
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•  A lapbookmódszer kitűnően alkalmazható ismeretek rendszerezéséhez. A lapbook lényegében egy 
három egyenlő részre hajtott kartonlap, ami így könyvként, ismertetőként is hajtogatható. Az egyes 
„oldalakon” bármilyen technikával dolgozhatnak a gyermekek. Ha még nem készítettek korábban Lap-
bookot a tanulók, gondosan beszéljük át, hogyan osszuk el a helyet a tervezésnél, és milyen „oldalcí-
mek” szerepeljenek! 

•  Lapbook készítése: 
https://gyereketeto.hu/lapbook/lapbook-51-fontos-dolog-egy-csokorban/  
https://www.confessionsofahomeschooler.com/blog/2019/04/what-is-a-lapbook.html (angol nyelvű)

•  Az önálló információszerzés forrása az internet. A kialakított csoportokban 1-1 tabletet vagy saját tele-
fonjukat használják a gyerekek. Nagyon fontos, hogy mi, pedagógusok, kövessük nyomon, és ha szüksé-
ges, segítsük ezt a folyamatot!

HÁTTÉR )6
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https://gyereketeto.hu/lapbook/lapbook-51-fontos-dolog-egy-csokorban/
https://www.confessionsofahomeschooler.com/blog/2019/04/what-is-a-lapbook.html
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Répási Éva 6/2
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HÁTTÉR

Előkészítés: Az 1. mellékletben található szövegeket egy példányban ki kell nyomtatni, majd szétvágni a 
megadott egységekre.

1. Csoportalakítás.

2. A csoportok a szövegekből tetszés szerint választanak egyet (1. melléklet). Kigyűjtik a leírásból az ér-
dekességeket, fontos információkat, majd visszateszik és választanak egy másikat. (És így tovább, amíg 
van idejük.)

3. A csoportok a szövegek alapján gondolattérképet készítenek, amelynek központi fogalma a Hold. Érde-
mes beszélgetni a tanulókkal arról, hogy milyen fontos elemei vannak egy gondolattérképnek, hogyan 
lehet egy témát vizuálisan, logikusan megjeleníteni.

4. A csoportmunkát követően a tanulók bemutatják egymásnak az elkészült gondolattérképeket.

TEVÉKENYSÉG MENETE

A tevékenység rövid leírása: Gondolattérkép készítése a Holdról.
Cél: A tanulók legyenek képesek ismereteiket rendszerezni gondolattérkép-módszer segítségével. Logikus 
gondolkodás fejlesztése.
Tantervi kapcsolódás: A Föld és a Világegyetem
Tantárgyi kapcsolódás:  magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra, technika és tervezés
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, rendszerezés
Anyag, eszköz: Csoportonként: háztartási csomagolópapír, A/4-es papírok, tollak, filctollak, íróeszközök, 
okoseszköz, Internet, 1. melléklet kinyomtatva
Időigény: 30 perc

A tanulók felírhatják a vonalakra, hogy milyen kapcsolat van a fogalom és a kapcsolódó szó között. Rajzok-
kal is helyettesíthetik a szavakat vagy hangsúlyt adhatnak nekik.
Gondolattérkép-módszerről bővebben: https://mersz.hu/blog/hogyan-segithet-a-gondolatterkep-a-tanu-
lasban/ 

1. melléklet: Szövegek

Híres a Hold?

https://mersz.hu/blog/hogyan-segithet-a-gondolatterkep-a-tanulasban/
https://mersz.hu/blog/hogyan-segithet-a-gondolatterkep-a-tanulasban/
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A tevékenység rövid leírása: Filmek, képek segítségével elképzeljük, hogy milyen lenne, ha a Holdon jártunk 
volna. A tanulók leírják, lerajzolják az elképzelt élményeket.
Cél: Fantázia fejlesztése. Szociális kompetencia fejlesztése. Szövegalkotási és kifejezőképesség fejlesztése.
Tantervi kapcsolódás: Tájékozódás az időben
Tantárgyi kapcsolódás:, történelem, magyar nyelv, természettudomány
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás
Anyag, eszköz: füzet, számítógép, projektor, okoseszköz, rajzeszközök
Időigény: 2x45 perc

Csoportmunkában is dolgozhatnak a diákok. Készíthetnek képes „újságcikket” az élményeikről. Jó megoldás 
lehet az előzetes gyűjtőmunka: képgyűjtés, információgyűjtés, ötletgyűjtés.

Ezen a linken a Holdról találunk érdekességeket. Esetleg ezt is ki lehet nyomtatni, hogy a beszámolóhoz fel 
tudják használni a tanulók. Építhetünk az előző órákon tanultakra is.
https://jateksziget.hu/blogs/blog/13-erdekesseg-a-holdrol-3-izgalmas-jatek-amivel-megismerheto-az-egitest

1. melléklet: Kisfilm, képek a Holdra szállásról

Egy utazásom története

Révészné Sajtos Judit

1. Ötletgyűjtés
• Megnézzük az 1. mellékletben található kisfilmet (3,5 perc) és képeket a Holdra szállásról.
• A tanulók a telefonjukkal (egyéb okoseszközzel) keressenek még képeket, ötleteket a Holdra szállásról!
• Elevenítsük föl, hogy mit tanultunk a Holdról!

2. Alkotás (egyéni munka)
Képzeljétek el, hogy a Holdra utaztatok! Örökítsétek meg a képzeletbeli élményeiteket rajzban, írásban 

vagy keverten!

3. Bemutatás
Kiállítást készítünk az elkészült képekből és meghallgatjuk a beszámolókat.

TEVÉKENYSÉG MENETE
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HÁTTÉR

VÁLTOZAT

https://jateksziget.hu/blogs/blog/13-erdekesseg-a-holdrol-3-izgalmas-jatek-amivel-megismerheto-az-egitest
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A tevékenység rövid leírása: Működő vízóra építése és pontosságának tesztelése.
Cél: A tanuló figyelmének, koncentrációjának fejlesztése (egy viszonylag lassú folyamat megfigyelése). A 
mérések értékelésekor fel kell ismernie az összefüggést az idő és a palackban lévő víz mennyisége között. 
Páros munka eseten a kommunikáció és az együttműködés fejlesztése. 
Tantervi kapcsolódás: Tájékozódás az időben
Tantárgyi kapcsolódás: történelem, matematika
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, mérés, vizsgálat
Anyag, eszköz: Egyenes oldalú PET-palack, esetleg pohár, egyéb edény, tölcsér, csap – akvarisztikai boltban 
beszerezhető levegőszabályozó csap (3. melléklet), műanyag cső – akvarisztikai boltban beszerezhető le-
vegőcső, vonalzó, alkoholos filctoll, ragasztópisztoly vagy gyorsan száradó ragasztó, olló, kb. 0,5 liter ételfes-
tékkel színezett víz (Illusztráció a 2. mellékletben)
Időigény: 60 perc

Niethammer Zoltán

A mérőeszköz (vízóra) elkészítése (1. melléklet):
1. A PET-palack oldalára alkoholos filccel egy egyenletes skálát rajzolunk. Célszerű 1 cm távolságot hasz-

nálni, hogy legalább 6-8 mérési pont legyen. A legtöbb PET-palack alja nem egyenletes, ezért ott kez-
dődjön a skála, ahol már közelítőleg állandó lesz a henger átmérője!

2. A csapot vízzáró módon a tölcsér aljára kell rögzíteni úgy, hogy könnyen lehessen szabályozni a kifo-
lyó víz mennyiségét. A csap felső végére húzzunk rövid levegőcsövet és rögzítsük a tölcsérhez. (Tartós 
megoldás, ha ragasztópisztolyt használunk, de más módszerrel is megoldható a tömítés.) Ezután a csap 
másik végére húzzunk akkora levegőcsövet, hogy majdnem leérjen a mérőedény aljára.

3. Éles ollóval 3-4 mm hosszú rést kell vágni a csőre, közvetlenül a csap alatt. Ezen fog kifolyni a víz, majd 
a cső felszínén lefolyik a mérőtartályba. Így elkerüljük a csepegést, ami nagyon megnehezítené a víz-
szint leolvasását.

4. A csap beállítása: Kevés vízzel be kell állítani egy közel állandó vízkifolyást. Ezután már nem szabad 
változtatni a csap állásán, amíg a mérés tart! 

Mérés:
5. A tölcsért a csappal együtt az mérőedénybe helyezzük, majd feltöltjük a színezett vízzel. Maga a mérés 

akkor kezdődik, amikor a vízszint eléri a skála legalsó jelét. Ekkor kell indítani egy stoppert, ami má-
sodpercben mér. Minden telefonon van ilyen alkalmazás. Amikor a vízszint eléri a következő jelet, ak-
kor a tanuló leolvassa az időt, és beírja a táblázatba a mérési értéket. A stoppert nem kell újraindítani, 
folyamatosan megy a számláló. A mérést addig folytatjuk, amíg van víz a tölcsérben.

TEVÉKENYSÉG MENETE
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További változata lehet a tevékenységnek, ha többféle alakú tölcsért használunk. Akár egy másik hengeres 
PET-palackból is engedhetjük a vizet. Érdekes lehet összehasonlítani az egy egység idejét.
Amennyiben van még idő a foglalkozáson, akkor koordináta-rendszerben ábrázolhatók is az idők. A görbék 
értelmezése további kiegészítő tevékenység lehet.
Egy egyszerűbb vízóra-elkészítési módszert tartamaz az 5.2. Készítsünk vízórát! című tevékenység.

• A mérés kritikus pontja, hogy a víz ne csepegjen és egyenletesen áramoljon lefelé. A csap alatt vágott 
lyuk nagyon fontos. Lehetőleg a görbült cső belső felére vágjuk! Az is fontos, hogy a tölcsér csöve ne 
szoruljon „légmentesen” a palack nyakába, mert akkor a palackba befolyó víz nem tudja kiszorítani on-
nan a levegőt, és lassul vagy leáll a folyamat.

• Ideális esetben 2 tanuló végezze a mérést. Az egyik csak a vízszintet figyelje, a másik csak az időt, és 
végezze a jegyzetelést. 

• A felhasznált eszközök és azok méretei (2. melléklet): PET-palack:  0,75 literes, átmérője 8 cm, magassága 
20 cm. Tölcsér: átmérője 12 cm, magassága 14 cm.

• Érdekes történelmi vonatkozások: ld. Fizikai Szemle, 70. (2020) 1. szám, 25–29.; http://fizikaiszemle.hu/uplo-
ads/2020/02/fizszem-202001-stonawski-kiss_13_26_58_1581683218.8289.pdf 

1. melléklet: A mérőeszköz elkészítése
2. melléklet: A felhasznált eszközök
3. melléklet: Levegőszabályozó csap
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Szükség esetén át kell számolni az időket másodpercre, mivel a legtöbb stopper a percet is méri. 
Ezután a második méréstől kezdve kivonjuk az előző értékeket, így megtudjuk, hogy a két jel között meny-
nyi idő telt el. Amennyiben a vízóra pontos, akkor ezek az időeltérések közel állandók lesznek. Használ-
ható a telefonban található számológép alkalmazás.
Pl.:

idő 1 egység 
ideje

1 1:43 = 103

2 3:40 = 220 117
3 5:40 = 340 120
4 7:39 = 459 119
5 9:47 = 587 128

 
Értékelés, következtetés:
Az értékelést célszerű közösen, frontálisan, a tanár irányításával végezni.

HÁTTÉR

VÁLTOZAT

http://fizikaiszemle.hu/uploads/2020/02/fizszem-202001-stonawski-kiss_13_26_58_1581683218.8289.pdf
http://fizikaiszemle.hu/uploads/2020/02/fizszem-202001-stonawski-kiss_13_26_58_1581683218.8289.pdf
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A tevékenység rövid leírása: Ingaóra építése Lego-alkatrészekből
Cél: A tanuló legyen képes tervrajz alapján megépíteni az ingaórát, egyszerű mérést végezni rajta. Ismerje fel 
az inga hossza és az ingakilengés üteme közötti összefüggést.
Tantervi kapcsolódás: Tájékozódás az időben: Idő és időtartam mérése különböző dimenziójú skálákon
Tantárgyi kapcsolódás: technika és tervezés
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, mérés, vizsgálat
Anyag, eszköz: Lego Mindstorms EV3 Education robotépítő készlet (iskolai csomag) vagy egyéb Lego Technic 
csomag, ami tartalmazza a szükséges alkatrészeket; 3 db M10-es anyacsavar vagy egyéb nehezék (45 g); vé-
konyabb zsinór (kb. 50-60 cm); telefon stopper alkalmazással
Időigény: 2x45 perc

Niethammer Zoltán

Az óra összeszerelése:
• A mellékelt útmutató (1. melléklet) alapján építsük meg az órát! 
• Rögzítsük a zsinór végére a nehezéket, majd a zsinór másik végét a felső tengely végén található 

Lego-alkatrészhez! (2. melléklet, 1. kép)
• Tekerjük rá szorosan a zsinórt a felső tengelyre a fogaskerekek közé! (2. melléklet, 2. kép)
• Valószínűleg nem fog azonnal elindulni az óra, mivel a gátszerkezetet be kell állítani. (2. melléklet, 

3. kép)
• Fontos, hogy az összes tengely lazán legyen rögzítve és könnyen forogjon. Ezt úgy lehet a legkönnyeb-

ben tesztelni, hogy a gátszerkezet sárga alkatrészét levesszük, majd engedjük, hogy a súly felpörgesse 
az egész fogaskerékrendszert. Utána vissza lehet tenni a sárga Lego-elemet.

Mérés: 
• A legfelső fogaskerékre szerelt mutató segít megmérni egy fordulat idejét. Összehasonlítható az egy-

más utáni fordulatok ideje, vagyis meghatározható, hogy mennyire pontos a szerkezet. (Ehhez lega-
lább 4-5 fordulat idejét célszerű megmérni)

• Az ingán lévő fogaskerék feljebb helyezésével ismét megmérhető egy fordulat ideje.
 
Értékelés, következtetés:
A gátszerkezet beállításával biztosítható, hogy a tengelyek forgási sebessége, illetve az inga kilengési ide-
je is közel állandó lesz. Azonos súly alkalmazásakor minél rövidebb az inga, annál gyorsabb lesz a forgási 
sebesség. Az inga hosszával beállítható lehet pl. az 1 perc/fordulat sebesség is. 

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Lego-ingaóra
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Lehet próbálkozni kisebb vagy nagyobb súlyokkal is. Kisebb súlyoknál nem lesz akkora a rezgés, mert a 
gátszerkezet nem üt akkorát a futószerkezetre. Túl kicsi súly esetén viszont leáll a mozgás a súrlódás miatt.

• A 3. mellékletben található rövid videó levetítésével lehet motiválni a diákokat az építés előtt.
• A valódi ingaórák történetéről érdemes elolvasni az alábbi cikket. Ebben megtalálható a gátszerkezet 

és a futószerkezetet definíciója is: 

TECHNIKATÖRTÉNET – SZILÁGYI JÓZSEF: Epizódok az óraszerkezetek és a földrajzi hosszúság mérésének tör-
ténetéből
https://www.sztnh.gov.hu/hu/kiadv/ipsz/200408/06-technika.html 

• Az anyacsavarok helyett használható akár a Lego-készletben található közepes motor is vagy bármilyen 
kisméretű, de elég nehéz tárgy.

1. melléklet: Összeszerelési útmutató
2. melléklet: Az összeszerelés képei
3. melléklet: Videó a működésről 
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HÁTTÉR

VÁLTOZAT

https://www.sztnh.gov.hu/hu/kiadv/ipsz/200408/06-technika.html
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A tevékenység rövid leírása: A nappalok és éjszakák hosszának vizsgálata 3D szimulációval.
Cél: A tanuló figyelje meg a Föld mozgását az ekliptika síkján. Ismerje fel, hogy a Föld forgási tengelye mindig 
azonos irányba mutat. Határozza meg az egyes évszakok esetén a nappalok és éjszakák egymáshoz viszonyí-
tott idejét. Ismerje meg a napéjegyenlőség fogalmát.
Tantervi kapcsolódás: Tájékozódás az időben: A Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás összefüggései. A 
napszakok váltakozása. Az évszakok váltakozása.
Tantárgyi kapcsolódás: digitális kultúra
Megismerési módszer: megfigyelés, vizsgálat
Anyag, eszköz: okoseszköz és internet; QR-kódolvasó; nyomtatott QR-kódok (1. melléklet)
Időigény: 45 perc

Niethammer Zoltán

• Előzetes feladatok:
– Ismertetjük az alapfogalmakat: ekliptika, forgási tengely, egyenlítő.
– A tanulók telepítik a QR-olvasót és a böngésző applikációt. 
– A tanulók saját telefonjukkal csatlakoznak az iskolai WIFI-s internetre!

• Kiosztjuk a nyomtatott QR-kódokat (1. melléklet)! Egy lapot akár 4 tanuló is vizsgálhat, tehát megold-
ható a csoportmunka is.

• A tanulók tetszőleges sorrendben leolvassák a QR-kódokat a feladatlapról, majd betöltik a böngészőbe 
a 3D modelleket a QR-linkekkel! (Csoportmunka esetén célszerű minden tanulónak ugyanazt a modellt 
vizsgálni, akár több nézőpontból is.)

• A tanulók írásban vagy szóban válaszolnak a következő kérdésekre:
– Mennyi idő alatt kerüli meg a Föld a Napot a valóságban?
– Mennyi idő alatt fordul egyet a bolygónk a saját tengelye körül a valóságban?
– Hányszor fordul elő 1 évben, hogy a nappalok és az éjszakák pontosan 12 óráig tartanak?
– A 2. modellben melyik féltekén van nyár?
– A Merkúr bolygó tengelyének dőlésszöge szinte nulla! Hogyan alakul ott a nappalok és az éjszakák 

hossza év közben?
– A Uránusz bolygó tengelyének dőlésszöge 98 fok. Milyen évszakok lehetnek ott?

TEVÉKENYSÉG MENETE
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• Értékelés, következtetés:
A kiterjesztett valóság technológia lehetővé teszi, hogy a 3D modellt tetszőleges nézőpontból megfigyelje 
a tanuló, vagyis meg kell találni azokat a helyeket, ahonnan jól megfigyelhető a virtuális tárgy. Ebben az 
esetben akkor tudja a tanuló összehasonlítani a nappalok és éjszakák hosszát, ha a Föld modellt fentről 
figyeli meg. Érdemes figyelni azt is, hogy a (piros és sárga) jelzők mennyi ideig vannak árnyékban, illetve 
napfényen. A tavaszi modellt viszont oldalról érdemes megnézni, mivel ott látszik, hogy azonos ideig tart 
a nappal és az éjszaka.
Az első modell tanulmányozásával az 1 nap és az 1 év időtartam fogalma is megismerhető.

HÁTTÉR
Böngésző programok: A kiterjesztett valóság bármilyen kamerával rendelkező eszközön működik, amelyik 
szabványos HTML5 kompatibilis böngészőt képes futtatni. A leggyakoribb megoldás androidos telefon vagy 
tablet alkalmazása, mivel ezeket könnyű mozgatni, és több kamerával is fel vannak szerelve. Megbízhatóan 
működik ezeken a hardvereken a Chrome vagy a Firefox böngésző, de más operációs rendszerek (iOS) bön-
gészői is jók lehetnek. 
QR-kód olvasó: A 3D modelleket az alapértelmezett böngészőbe kell betölteni a megadott linkekkel. A linket 
begépelése helyett a QR-kód leolvasását használjuk, ezért kell telepíteni valamilyen egyszerű QR-olvasó 
appot. pl.: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teacapps.barcodescanner
A feltöltött PDF oldalt (1. melléklet) kell papírra nyomtatni, ami tartalmazza a 6 db modell linkjét QR formá-
tumban, és középen a markert, ami majd a kiterjesztett valóság bekapcsolásához kell.
A kiterjesztett valóság technológia nagyon újszerű, és még játékokban sem nagyon találkoztak vele a gye-
rekek, ezért az elején rá kell szánni egy kis időt, amíg felfedezik a használatát. Több száz eszközt teszteltem 
már eddig, és 90%-ban működött a technológia. Az osztályban biztosan lesz elegendő számú telefon, amivel 
tudnak dolgozni a tanulók.
Első alkalommal engedélyeztetni kell a kamera-hozzáférést. (2. melléklet, 1. kép) Később erre már nem lesz 
szükség.
Előfordulhat, hogy a böngésző nem az egész kijelzőt használja. Ekkor el kell forgatni a kijelzőt 90 fokkal. A 
képernyő-elforgatás zárolása ne legyen bekapcsolva. (2. melléklet, 2. kép)
Kicsit távolabbról nézve a modellt, a Nap jelképes gömbje is látható lesz. Természetesen a modell nem 
méretarányos! (2. melléklet, 3. kép)
A kamera helyzetét a program a marker fekete keretéből határozza meg, ezért fontos, hogy a keret mindig 
benne legyen a kamera látómezőjében. Kicsi kilógás még esetenként megengedett, de a túl közeli kép el 
szokott tűnni. Ilyenkor csak kicsit távolabb kell menni a markertől. (2. melléklet, 4. kép)
A bolygótextúrák forrása: https://www.solarsystemscope.com/textures/

1. melléklet: Nyomtatható QR-kódok 
2. melléklet: Technikai segítség
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Sarkadi Ferenc 7/4
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A tevékenység rövid leírása: Az idő múlásának követésére már több ezer éve felhasznál az ember egy látvá-
nyos, ismétlődő természeti jelenséget, a Nap (látszólagos) mozgását az égbolton. Egyszerű eszközök segít-
ségével mi is megkíséreljük az idő mérését a korabeli módszerekkel, egy napóra segítségével. 
Cél: A napóra működési mechanizmusának megértése a Nap látszólagos mozgása törvényszerűségeinek 
ismeretében. A tanulók legyenek képesek útmutató alapján összetett tevékenységsoron végig haladva önál-
lóan és precízen elkészíteni egy eszközt. A napórára ne csak mint időmérő eszközre, hanem mint esztétikus 
művészeti alkotásra is tekintsenek; elkészítése során legyen igényük egyéni díszítésre.
Tantervi kapcsolódás: Tájékozódás az időben; Alapvető térképészeti ismeretek; Topográfiai alapismeretek
Tantárgyi kapcsolódás: matematika, történelem, technika és tervezés, vizuális kultúra, digitális kultúra
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, mérés 
Anyag, eszköz:  tanulónként: 20x20 cm-es vékony falap vagy vastag karton, vonalzó, szögmérő, ceruza, alko-
holos filctoll, ragasztó, színes filctollak, földrajzi atlasz
Időigény: 45 perc és otthoni feladat

A szélességi fok meghatározása történhet a 7.5. „Mérd meg a Sarkcsillagot” tevékenység alapján is.
Figyelni kell a gnómon tervezésénél, hogy a szélességi foknak megfelelő szöget ne a felerősítést szolgáló 
csík alapvonalától mérjék, mert pontatlan lesz az óra! 

1. melléklet: Napóra készítése

1. Húzz vonalat a falap/karton alsó szélétől 5 cm-re, azzal párhuzamosan, jelöld meg a felénél egy pont-
tal! Szögmérő segítségével ebből a pontból kiindulva rajzolj sugarakat 150 -onként először ceruzával, ha 
nem hibáztál, rajzold át a vonalakat alkoholos filctollal! Írd a vonalak mellé az órabeosztást: a lap bal 
oldalán kezdd 6 órával és a jobb oldalán kell befejezned 18 órával. (1. melléklet, 1. kép) 

2. Állapítsd meg a lakóhelyed szélességi fokát!
3. Kartonból vágd ki az árnyékvető gnómont! A gnómon alapja egy 5x1 cm-es csík legyen, ennek segítsé-

gével tudod majd felerősíteni a számlapra. A gnómon alatti szögnek egyenlőnek kell lennie a lakóhe-
lyed földrajzi szélességének szögével! (1. melléklet, 1. kép)

4. Ragaszd fel az elkészített gnómont a falap/karton delet mutató vonalára úgy, hogy a lemért szöge ke-
rüljön az alapvonalat felező pontra! (1. melléklet, 2. kép)

5. Otthoni feladatként díszítsd ki a napórádat!

TEVÉKENYSÉG MENETE

HÁTTÉR

Szeretnél egy saját, 
 atomenergiával működő órát?
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A tevékenység rövid leírása: A lakóhelyünknek megfelelő szélességi kör meghatározása kvadráns segítsé-
gével.
Cél: A feladat célja a földrajzi fokhálózatról tanultak átismétlése, a Föld ferde forgástengelye jelentőségé-
nek, szerepének megértése. A tanulók legyenek képesek útmutatás alapján, önállóan egyszerű csillagászati 
„műszer” elkészítésére és annak használatára. Az eszköz elkészítéséhez tudjanak pontosan mérni vonalzó-
val és szögmérővel, legyenek képesek a kézügyességet igénylő feladat elvégzésére.
Tantervi kapcsolódás: Tájékozódás az időben; Alapvető térképészeti ismeretek; Topográfiai alapismeretek
Tantárgyi kapcsolódás: matematika, történelem, technika és tervezés, vizuális kultúra, digitális kultúra
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, mérés 
Anyag, eszköz: páronként: vastagabb és vékonyabb A/4 kartonpapír, filctoll, vonalzó, szögmérő, olló, ragasz-
tó, vékony madzag (pamutfonal), nehéz anyacsavar
Időigény: 45 perc és otthoni feladat

1. melléklet: A kvadráns elkészítése képekkel 
2. melléklet: A kvadráns használatának begyakorlása

Mérd meg a Sarkcsillagot!

Sarkadi Ferenc

A tanulók párban dolgoznak, hogy tudjanak egymásnak segíteni az eszköz elkészítésének nehezebb fá-
zisaiban.
1. A szükséges földrajzi alapfogalmak (fokhálózat, a Föld forgástengelye, a Sarkcsillag) áttekintése.

2. A kvadráns elkészítése (1. melléklet)
 A melléklet szöveges részét érdemes páronként kinyomtatni és kiosztani, a képeket pedig kivetíteni. A 

cső felcsavarásához és felragasztásához nagyon jó kézügyesség szükséges. Kevésbé ügyesek segítséget 
igényelhetnek!

3. A kvadráns használatának begyakorlása (2. melléklet)
Osszuk ki a mellékletet páronként, a tanulók gyakorolják az elkészített eszköz használatát.

4. Otthoni feladat: A lakóhely szélességi körének meghatározása
• Kvadráns segítségével határozd meg, hogy lakóhelyed mely szélességi körön található!
• Felhőmentes késő este keresd meg a Sarkcsillagot. Használd az órán begyakorolt technikát és olvasd 

le a földrajzi szélesség értékét. Próbálkozz többször, a mért értékekből számolj átlagot!

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Sipos Szabina 7/6
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A tevékenység rövid leírása: A tanulók az idő témakörével kapcsolatban tanult ismereteiket alkalmazzák, 
rendszerezik egy digitális szabadulószobában.
Cél: Az eddig tanult ismeretek rendszerezése, alkalmazása, együttműködési készség fejlesztése a csoport-
munka során, logikai gondolkodás fejlesztése.
Tantervi kapcsolódás: 
Természettudomány: Tájékozódás az időben: Az idő múlásával bekövetkező változások és ezek összefüggé-
sei.  A Föld mozgásai és a napi időszámítás közötti összefüggések
Matematika: Az idő mérése és mértékegységei
Hit- és erkölcstan: Az időszámítás a Bibliában
Történelem: Az időszámítás
Digitális kultúra: A digitális eszközök használata
Tantárgyi kapcsolódás: történelem, matematika, hit- és erkölcstan, digitális kultúra
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, mérés
Anyag, eszköz: digitális eszköz (tablet, okostelefon), internet elérhetőség, térkép
Időigény: 45 perc

A digitális változat helyett az osztályteremben is kivitelezhető a feladat. 

Háttér: A feladat ellenőrzésként is alkalmazható. Időkorlátot is szabhatunk a tanulóknak, így még izgalma-
sabbá tehetjük a foglalkozást. 

1. melléklet: QR-kód

1. A tanulókat kis csoportokba osztjuk. Ügyeljünk arra, hogy képességek, készségek tekintetében hetero-
gén csoportot hozzunk létre! 

2. A tanulók megnyitják a Genially alkalmazást és indulhat a játék! (1. melléklet)
 https://view.genial.ly/617ed191556d5b0dd208a419/interactive-content-szabaduloszoba

3. Közös megbeszélés, élménybeszámoló. 

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Az idő fogságában
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A tevékenység rövid leírása: A tanulók kis csoportokban kutatómunkát végeznek a Föld forgásából eredő 
időszámítási módokkal (helyi- és zónaidő-számítás, nyári időszámítás) és azok menetével kapcsolatban. Az 
óra végén párokban gyakorlati feladatok során rögzítik az elsajátított ismereteket. 
Cél: A tanulók saját logikai gondolkodásukat használva sajátítsák el a helyi és a zónaidő kiszámításának 
menetét. Ezeket az információkat felhasználva készítsenek önálló produktumot. Együttműködési és kom-
munikációs készség fejlesztése.
Tantervi kapcsolódás: 
Természettudomány: Tájékozódás az időben: a Föld mozgásai és az időszámítás közötti összefüggések. A 
földi időszámítással kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása (helyi idő, zónaidő)
Matematika: Az idő mérése és mértékegységei
Digitális kultúra: A digitális eszközök használata
Tantárgyi kapcsolódás: matematika, digitális kultúra
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, mérés
Anyag, eszköz: kinyomtatott feladatlapok (2., 4., 5. mellékletek), térkép, földgömb, írószerszám, projektor, 
laptop
Időigény: 2x45 perc

 Időutazás 

Sipos Szabina

1. A tanulók kis csoportokban előzetes tudásukat és az időzónatérképet (1. melléklet, nyomtatva vagy 
kivetítve) használva a feltett kérdésekre válaszolnak (2. melléklet), így megismerkednek a helyi idővel, 
a zónaidővel, ezek számításaival, továbbá a dátumválasztó vonal és a nyári időszámítás fogalmával. 
(45 perc)

2. Az időzónasablon (4. melléklet) segítségével a tanulók elkészítik saját időzónatérképüket. (15 perc)

3. Párokban dolgozva gyakorlati feladatokat oldanak meg az időzónasablon és az időzónatérkép segítsé-
gével, amelynek célja a megszerzett ismeretek rögzítése (5. melléklet). (30 perc)

TEVÉKENYSÉG MENETE

7/7
tevékenység )7

M
ily

en
 p

on
to

s 
a 

vi
lá

g 
le

gp
on

to
sa

bb
 ó

rá
ja

?



52

HÁTTÉR
Az 5. melléklet 1. feladatában differenciálásként a jobb képességű tanulók földgömbön, míg a gyengébb 
képességű gyerekek internet segítségével keresik meg a hosszúsági fokokat. A következő linken (https://
www.timeanddate.com/time/map) a digitális zónaidőtérkép alatti keresőbe beírva könnyen megtalálhatók 
az adatok. 

1. melléklet: Időzónatérkép
2. melléklet: Feladatlap
3. melléklet: Feladatlap – megoldás
4. melléklet: Időzónasablon
5. melléklet: Időzónasablon elkészítésének leírása, gyakorló feladatok
6. melléklet: Gyakorló feladatok megoldása
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A tevékenység rövid leírása: A gravitáció megismerése és vizsgálata ejtéses kísérletekkel.
Cél: A tanuló értse meg, hogy a gravitáció általános érvényességű, az Univerzumot összetartó hatás (erő). A 
tanuló legyen képes alapvető fizikai kísérleteket elvégezni, következtetéseket levonni. A kreativitás és logi-
kus gondolkodás fejlesztése, korábbi ismeretek mozgósítása, problémamegoldó képesség fejlesztése. Digi-
tális kompetencia fejlesztése interaktív táblával, laptoppal, weboldallal, modellezési képesség fejlesztése.
Tantervi kapcsolódás: Anyagok és tulajdonságaik, Mérések, mértékegységek, mérőeszközök
Tantárgyi kapcsolódás: történelem, technika és tervezés, digitális kultúra, matematika
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, mérés, vizsgálat, modellezés
Anyag, eszköz: Interaktív tábla vagy fehér tábla projektorral, Laptop/számítógép
Tanulópáronként: 1-1 db ugyanolyan alakú és méretű fa- és rézhenger, 2 db üres, ugyanolyan alakú PET-pa-
lack: 1 üres és 1 vízzel vagy homokkal félig megtöltve (kupakkal lezárva), 2 db Kinder tojás belső, műanyag 
része, amelyek ugyanolyan alakúak: az egyik üres, a másik félig megtöltve vizes homokkal
Időigény: 20 perc

Tárgyak ejtése
Ejtéskor érdemes  arra figyelni, hogy az ujjunkhoz is kissé hozzátapadhatnak a tárgyak, így nem mindig si-
kerül elsőre. Ezért a kísérletet érdemes többször megismételni, hogy csökkentsük a bizonytalanságot. A fe-
lületek simasága befolyásolhatná az ejtés eredményeit, de ahhoz nagyon pontos mérésekre lenne szükség, 
ami iskolai körülmények között lehetetlen.
A tapasztalatokat a tanulók foglalják össze! (Ha szükséges, 1-2 segédkérdéssel útba kell igazítani  őket.) 

Merre esnek a Holdon 
a tárgyak?

Katona László

1. Hullócsillag és meteor fogalmának és a meteorok mozgásának tisztázása.

2. Páros munka. Tárgyak ejtése azonos magasságból (1. melléklet).

3. Következtetések levonása (tanári kérdésekkel segítve): Az azonos alakú, de különböző tömegű tárgyak 
egyszerre érnek földet. Ez a tömegtől való függetlenséget mutatja meg.

4. A gravitáció meghatározása
 Az az erő, ami minden testet a Föld (vagy az égitestek) középpontja felé húz.

TEVÉKENYSÉG MENETE
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A gravitáció 
Az azonos alakú tárgyak, ha azonos magasságról esnek, egyszerre érnek talajt. A tömegvonzási erő az, amit 
itt gravitációnak hívunk. Eszerint amikor egy tömeggel rendelkező test a Föld középpontja felé zuhan, mert 
a tömegvonzás húzza őket egymás felé, akkor a Föld is elmozdul (bár nagyon kis mértékben) a zuhanó tárgy 
felé. Ezt nevezzük tömegvonzásnak, gravitációs kölcsönhatásnak. 

Kiszámítása: 

Ahol 
• a a gravitációs állandó, értéke: 

• m1 és m2 a két test tömege, ami között a tömegvonzási erőt szeretnénk kiszámolni
• r a két test tömegközéppontja közötti távolság

A gyakorlatban, ha behelyettesítjük a képletbe a Föld tömegét és egy bármilyen kis, leejtendő tárgy töme-
gét, nagyságrendileg ugyan azt az értéket kapjuk, mivel a leejtendő tárgy tömege lényegében elhanyagol-
hatóan kicsi a Földéhez képest. 
Ebből kifolyólag, ha egy nagyobb tömegű testet ejtünk le, akkor arra nagyobb gravitációs erő/tömegvonzási 
erő hat, mint a könnyebbekre. 
Jó közelítéssel a fenti képlettel meghatározott erő megegyezik az F = m * g képlettel kiszámolt erővel, ahol 
a g=9,81 m/s2 a Föld felszínln mért gravitációs gyorsulás, amit ugyan állandónak tekintünk, de ha több 
tizedesjegy pontossággal mérjük, akkor kis eltéréseket mutat a Föld különböző pontjain. 
Ha az égitestek keringését vizsgáljuk, akkor valójában a tömegvonzás miatt a két égitest, amit vizsgálunk 
(pl. Föld és a Hold), a közös tömegközéppontjuk körül keringenek. Ez igaz a Nap–Föld viszonyra is. Ezt 
a fizikában kéttest-problémának (two-body problem) nevezik. Bővebben: https://en.wikipedia.org/wiki/
Two-body_problem Mivel ezekben ez esetekben (Nap–Föld és a Föld–Hold) az egyik test tömege jelentősen 
nagyobb a másik test tömegénél, ezért a nagyobb tömegűnek csak kis mértékű az elmozdulása (imbolygása) 
a közös tömegközéppont körül, így az elhanyagolható, de van!

1. melléklet: Ejtési kísérlet
2. melléklet: Videó
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5. A Holdon merre esnek a tárgyak? A Hold felszíne felé vagy a Föld felé?
• Tippek meghallgatása.
• Youtube videó közös megnézése a holdi gravitációról (2. melléklet)
• A tippek és a látottak megbeszélése.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Apollo%E2%80%9315 
Az Apolló 15 legénységének parancsnoka, David Scott egy kalapácsot (1,32 kg) és egy tollpihét (0,03 kg) ejt 
le a Hold felszínén kb. 1,6 m magasságból. 
A fenti videó helyett megnézhető Brian Cox videója, aki ezt a kísérletet a NASA óriási vákuumkamrájában 
is elvégezte. https://www.youtube.com/watch?v=E43-CfukEgs&t=206s                 

TEVÉKENYSÉG MENETE
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A tevékenység rövid leírása: Meteorrajok tanulmányozása. Csillaghullás-napló készítése.
Cél: A hullócsillagokról információk gyűjtése és azok rendszerezése. Kreativitás fejlesztése.
Tantervi kapcsolódás: A Föld és a Világegyetem
Tantárgyi kapcsolódás: vizuális kultúra, technika és tervezés, digitális kultúra 
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, rendszerezés
Anyag, eszköz: háztartási csomagolópapír, A4-es papírok, karton, tollak, filctollak, zsírkréták, tempera, 
íróeszközök, olló, Interaktív tábla, okoseszköz, internet, éves naptár
Időigény: 45 perc

Csillaghullás-napló 
készítése

Répási Éva

1. Űrhajónk a Föld 33. epizódjának, A hullócsillagok című videónak (1. melléklet) a megtekintése (7’) az 
alábbi (előre megadott) szempontok alapján:
• Miből származik a hullócsillagok anyaga?
• Milyen bolygómozgásokat ismersz meg a filmből?

2. A videó megbeszélése, fogalmak tisztázása.

3. 7 kis csoport alakítása

4. A kis csoportok kiválasztanak (vagy kihúznak) egy meteorrajt (2. melléklet)

5. A kis csoportok információt gyűjtenek az interneten az adott meteorrajról a megadott szempontok 
szerint, és annak alapján „Csillaghullás-naplót” készítenek tetszőleges technikával és formátumban 
(3. melléklet, kinyomtatva kis csoportonként) A Csillaghullás-naplóra egy lehetséges mintát mutat a 4. 
melléklet.

6. A csoportok bemutatják a Csillaghullás-naplókat és azokból a fontosabb adatokat beírják a közös 
„Csillaghullás-táblázatba” (5. melléklet). Ezt megrajzolhatjuk a táblára vagy háztartási csomagolópa-
pírra is, utóbbi esetben kitehetjük az osztály falára is.

7. Az adott év naptárába közösen bejelölik a tanulmányozott csillaghullások idejét. Kijelölnek egy közös 
csillaghullás-megfigyelő napot és megkezdik annak szervezését.

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Hazánkban évente csak 7 alkalommal fordul elő rendszeresen visszatérő látványos hullócsillagzápor, annak 
ellenére, hogy több mint 50-re tehető az évente visszatérő meteorrajok száma.
Ezek a csillagászati jelenségek az évnek mindig pont ugyanabban az időszakában figyelhetők meg.
Az ilyen ciklikusan ismétlődő csillaghullás mindig egy üstökös vagy aszteroida porfelhő, meteorraj érkezé-
sét jelenti. Annak a kísérőjelensége a csillaghullás.
Az űrben keringő nagyobb objektumokról kisebb (parányi) darabok válnak le. Ezek a kis kődarabok – amíg 
rajokban az űrben keringenek – a meteoroidok. Amikor egy ilyen raj bekerül a Föld légkörébe, akkor a ki-
sebb-nagyobb kődarabok felizzanak; ekkor meteor (vagyis hullócsillag) a nevük. Ha izzanak ugyan, de nem 
égtek el teljesen és lehullanak vagy belecsapódnak a Földbe, akkor már kőzetnek számítanak, ezért -it 
végződést kapnak, meteoritok.
A meteor görög szó. Jelentése: ég és föld között lebegő.

1. melléklet: Videó
2. melléklet: A vizsgált meteorrajok
3. melléklet: Csillaghullás-napló készítése
4. melléklet: Minta a csillaghullás-naplóra
5. melléklet: Csillaghullás-táblázat
6. melléklet: Csillaghullás-táblázat (megoldás)
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A tevékenység rövid leírása: A légkörben felizzó és elégő meteorok különleges jelenségei az éjszakai ég-
boltnak. A gyakorlat során részben reprodukáljuk ezt a fényjelenséget azáltal, hogy különböző méretű és 
minőségű (összetételű, szerkezetű) kavicsot vörösizzásig hevítünk. A diákok megfigyelik és összehasonlítják 
az előtte/utána állapotokat (volt-e színváltozás, állagváltozás, változott-e a keménysége – töréspróbával 
tesztelve stb.)
Cél: Megfigyelhetővé tesszük a vörösizzás jelenségét fémektől eltérő anyagok esetében is. Fejlesztjük a diá-
kok körültekintő munkavégzéssel és baleset-megelőzéssel összefüggő készségeit.
Tantervi kapcsolódás: Tájékozódás az időben. A Föld külső és belső erői, folyamatai.
Tantárgyi kapcsolódás: 
Hon és népismeret: A hullócsillagokhoz kapcsolódó népi hiedelmek
Vizuális kultúra: Szemléltető videóháttéranyag megtekintése
Technika és tervezés: A foglalkozás során használt eszközök szakszerű használata; körültekintő munkavég-
zés; balesetvédelem
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, vizsgálat
Anyag, eszköz: (egyetlen munkacsoportra számolva)

• gázforrasztó lámpa (1. melléklet, 1. Kép)
• 3-5 darab 2-3 cm-es átmérőjű sóderkavics, esetleg zúzott kő
• legalább 30-35 cm hosszú grillcsipesz (1. melléklet, 2. Kép)
• kisebb méretű kalapács
• fémtálka (esetleg már nem használatos sütőtepsi)
• védőszemüveg (a balesetek elkerülése érdekében)
• a szemléltető videóháttéranyag lejátszására alkalmas eszköz
• (amennyiben rendelkezésre áll) minőségi felvételeket készítő képrögzítő eszköz (1. melléklet, 3. Kép)

Időigény: 25 perc

Sötétben világító kövek 
földközelben

Nagy Sándor

1. (5 perc): Közös „brainstorming” – Mit tudunk a hullócsillagokról? Milyen hiedelmek kapcsolódnak hoz-
zájuk?

2. (5 perc): Közösen megnézzük a NatGeo rövidfilmjét a meteoritokról (2. melléklet). Megbeszéljük közben 
a közegellenállás, surlódás, surlódási hő fogalmait.

3. (15 perc): A különböző kavicsok hevítése gázlánggal, a jelenség megfigyelése. A diákok előtte/utána 
enyhe kalapácsütéssel „tesztelik” a kavics szilárdságát, törési hajlandóságát.

4. (a 3. lépéssel párhuzamosan): A tapasztalatok rögzítése táblázatos formában (3. melléklet). Képek rög-
zítése, amennyiben rendelkezésre áll az eszköz.

 Sikeres a tevékenység, ha:
• a diákok megfigyelhetik a vörösen izzó kavicsokat
• érdemi változást fedeznek fel az előtte/utána állapot összehasonlításakor

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Amennyiben rendelkezésre áll magasabb hőmérsékletek mérésére alkalmas infrahőmérő, úgy a gyakorlatot 
kiegészíthetjük a vörösen izzó kavicsok felületi hőmérsékleteinek mérésével és rögzítésével

A gyakorlatot lehetőleg elsötétíthető természettudományos előadóteremben végezzük. Amennyiben nem 
áll ilyen rendelkezésünkre, a foglalkozást a téli hónapokban, a délutáni órákban tervezzük szabadtéren – 
természetesen itt is betartva a tűz- és balesetvédelmi szabályokat.
A kísérlet annál látványosabb, minél magasabb lánghőmérsékletet tudunk produkálni. Igyekezzünk olyan 
forrasztólámpát használni, amelynek szabályozható a levegő-utánpótlása – ezáltal elérhető az 1000 ⁰C fö-
lötti lánghőmérséklet is! Amennyiben az iskola karbantartója rendelkezik acetilénes lángvágóval, megkér-
hetjük, hogy ő produkáljon nekünk az eszközzel akár 2000 ⁰C fölötti hőmérsékletet is – természetesen, ekkor 
még fokozottabban figyeljünk a balesetvédelemre.
Az átforrósodott kavicsokat mindig körültekintéssel tegyék le a diákok a fémtálcára.
Fokozottan figyeljünk a balesetek megelőzésére. A melegítést és a töréspróbákat fokozott körültekintéssel 
kell elvégezni! Amennyiben jobbnak látjuk, inkább demonstrációs céllal mutassuk be! A melegítés ideje 
alatt és a „töréspróbák” kalapácsütéseikor a diákok feltétlenül viseljenek védőszemüveget, nehogy a spon-
tán vagy az ütésre leváló kavicsszilánkok sérülést okozzanak.

1. melléklet: Képek
2. melléklet: Videó
3. melléklet: A megfigyelések rögzítésére szolgáló táblázat
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A tevékenység rövid leírása: Google Maps segítségével keressük meg az ősi meteorbecsapódások nyomait!
Cél: A tanuló figyelje meg a meteorok becsapódásakor keletkezett kráterek alakját! A Google Maps virtuális 
utcakép funkcióját használva „utazzon” a helyszínre és vizsgálja meg a krátereket. 
Tantervi kapcsolódás: A Föld külső és belső erői, folyamatai.
Tantárgyi kapcsolódás: digitális kultúra
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Anyag, eszköz: Tanulónként: számítógép internet kapcsolattal 
Időigény: 45 perc

Kiegészítő otthoni változat lehet a Holdkráterek megfigyelése távcsővel vagy olyan fényképezőgéppel, ami-
nek legalább 20x zoom-ja van. 

Meteorkráterek 
a Földön

Niethammer Zoltán

• A tanulók töltsék le és nyissák meg az 1. mellékletet!
• A PDF dokumentumban CTRL gomb lenyomása mellett kattintással megnyithatják a linkeket.
• A Google Maps linkek közvetlenül a kráterek koordinátáira mutatnak. Célszerű műholdkép nézetre 

váltani.
• A 3D (döntött nézetre) kapcsolva jobban megfigyelhető a kráter mélysége és alakja. (2. melléklet, 1. 

oldal)
• Az egyes kráterek megfigyelhetők a Google utcakép gömbpanoráma képeivel is. Így akár sétálni is lehet 

a kráter környékén, sőt néha benne is. (2. melléklet, 2. oldal)
• A bejárható útvonal bármelyik pontjára ugorhatunk, ha a bal alsó sarokban a kis térképen 2x kattin-

tunk. Végül a bal felső sarokban kiléphetünk az utcakép funkcióból. (2. melléklet, 3. oldal)
• A tanulók keressenek információt arról, hogy kb. mekkora lehetett a meteor, ami a krátereket létrehoz-

ta! Majd keressenek olyan tárgyat, amely kb. akkora.
• Beszélgessünk arról, hogy milyen a kráterek alakja, és hova lett a becsapódó meteor.

TEVÉKENYSÉG MENETE
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A Wikipédia információi főleg angol nyelvűek. Használható a Google fordító szolgáltatása a teljes oldal ma-
gyar nyelvre fordítására, ha problémás lenne az adatok megtalálása.
A kráter mérete a becsapódó test méretének 8-16-szorosa, függ a test méretétől, anyagától, sebességének 
irányától és nagyságától, valamint a becsapódási hely jellemzőitől (3. melléklet).
Ebből következtetve a Kaali-kráter meteorja csak 1-2 méter átmérőjű, ugyanakkor a Vredefort-kráter akár 
15 km-es is lehetett! Az ekkora méretű meteorok nagyon ritkák, mivel az utolsó 2 milliárd éve csapódott a 
Földbe. Érdemes interneten rákeresni a közelmúltban történt kisebb becsapódásra is (Cseljabinszk, Tun-
guszkai esemény).

1. melléklet: Meteorkráterek a Földön
2. melléklet: Google Maps technikai segédlet
3. melléklet: Szakmai háttéranyag pedagógusoknak
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Nagy Sándor, Katona László

TÉNYLEG LEHULL 
AZ ÉGRŐL 

A HULLÓCSILLAG?
2×45 PERC

Meteorok becsapódását figyeljük meg kísérletekkel és mérésekkel, valamint egy űrből 
visszatérő űrkomp modelljét is megépítjük, hogy lássuk, mire kell figyelni egy ilyen 
visszatérésnél.

Áttekintő vázlat 2×45 perc
I. Tevékenység: 
Mi történik egy meteor becsapódásakor, és hogyan kapjuk ezt lencsevégre? • 45 perc

1. Ráhangolódás: Közös „brainstorming” – Mit tudunk a hullócsillagokról? • 5 perc
2. A munkacsoportok megalakulása (legalább 3 fő: 1 operatőr, 1 porkeverék- és mé-

résfelelős, 1 „csúzlis”) • 2 perc
3. Balesetvédelmi tájékoztató, eszközök kiosztása • 5 perc
4. A meteorok adatainak mérése • 5 perc
5. A meteorbecsapódások elvégzése, adatok rögzítése • 20 perc
6. A lassított videók elkészítése, a mért adatokból következtetések levonása,  

az eredmények értékelése • 5 perc
7. A tevékenység lezárása, a tanulók és munkáik értékelése • 3 perc 

II. Tevékenység: 
Mesterséges meteor, avagy űrhajós visszatérő modul modelljének elkészítése• 45 
perc

1. Ráhangolódás: Közös „brainstorming” – Mit tudunk az űrrepülésről, esetleg annak 
hőskoráról, az Apolló-projektekről a holdraszállással, illetve a mai „trendekről”? • 5 
perc

2. Szemléltető videórészletek megtekintése, megbeszélése • 5 perc
3. Balesetvédelmi tájékoztató, eszközök kiosztása • 3 perc
4. A modulmodell elkészítése • 20 perc
5. A modellek tesztelése a szélcsatornában • 8 perc
6. A tevékenység lezárása, a tanulók és a munkáik értékelése • 4 perc 

1. 
foglalkozás

Tantárgyi integráció: 
hon- és népisme-
ret; vizuális kultúra; 
technika és tervezés; 
digitális kultúra, 

Tantervi 
vonatkozás: 
Tájékozódás az 
időben; A Föld külső 
és belső erői, folya-
matai.

Anyag, eszköz: 
Projektor, Laptop/
számítógép
Csoportonként:
1 nagy tálban/
edényben/lavór-
ban száraz homok 
legalább 8-10 cm 
vastagságban
3-5 db különböző 
méretű kavics (5 
mm-től 30-40 mm-
es átmérőig)
1-2 db, a kavicsok 
kilövésére alkalmas 
csúzli 1. melléklet 
(vagy bármilyen al-
ternatív „kilövőszer-
kezet”)
1 db mérőszalag 
vagy collstok (az 
eltérő „kilövési” 
távolságok beállítá-
sához)
csoportlétszámnyi 
védőszemüveg (a 
balesetek elkerülése 
érdekében)
1 db videófelvétel 
készítésére alkalmas 
telefon vagy kame-
ra/fényképezőgép
1 db videóvágásra 
és lassított felvétel 
készítésére alkalmas 
szoftver/alkalmazás 
1 db Kinder tojás 
kapszulája 
1 db éles szike vagy 
sniccer 
1 db teamécses alu-
mínium „edénye” 
1 db olló 

kis darab 

Miről szól ez a foglalkozás?



63

(kb. 1-3 cm3) gyurma 
1 db szigetelőszalag 
1 db hajszárító vagy 
levegőfúvás funk-
cióval rendelkező 
porszívó 
1 db 1,5 literes 
PET-palack a „szél-
csatorna” elkészíté-
séhez 
1 db füzet, toll, kör-
ző, vonalzó 

0. ELŐKÉSZÍTÉS: 
1. Homok előkészítése
2. Homokhoz tálak/edények/lavórok előkészítése
3. A kilövőszerkezetek, csúzlik elkészítése vagy a diákok által behozottak ellenőrzé-

se, kipróbálása
4. Kavicsok összeszedése, kiválogatása, előkészítése
5. Védőszemüvegek előkészítése
6. A 2. mellékletben található táblázat kinyomtatása minden csoportnak 1-1 db
7. A diákok telefonjainak ellenőrzése és lassításra alkalmasságuk ellenőrzése, szoft-

ver/alkalmazások ellenőrzése
8. PET-palackok összeszedése
9. Kinder tojások kapszuláinak összegyűjtése
10. Teamécsesek alumínium edényeinek előkészítése
11. Gyurma előkészítése
12. Hajszárítók vagy légfúvók előkészítése
13. Egyéb, fentebb felsorolt eszközök előkészítése
14. Több mintadarab elkészítése a visszatérő kapszulából különböző fázisokban
15. A projektor, számítógép/laptop ellenőrzése, a videók bekészítése

1. Tevékenység: Mi történik egy meteor becsapódásakor és hogyan kapjuk ezt lencse-
végre? (Nagy Sándor)
Megismerési módszerek: megfigyelés, leírás, mérés, összehasonlítás, vizsgálat és mo-
dellezés
Cél: Ráhangolódás, logikus gondolkodás fejlesztése, megfigyelhetővé teszünk egyéb-
ként nem megfigyelhető jelenséget; a diákok összehasonlítják az eltérő tömegű vagy 
eltérő távolságból érkező „meteorok” becsapódásainak hatásait

A tevékenység menete: 
1. Közös „brainstorming” – Mit tudunk a hullócsillagokról? Milyen hiedelmek kapcso-

lódnak hozzájuk? Van-e különbség meteor és meteorit kifejezések jelentése között? 
Csoportos megbeszélés, a kérdések megválaszolásával.

2. A munkacsoportok megalakulása (legalább 3 fő: 1 operatőr, 1 porkeverék- és mé-
résfelelős, 1 „csúzlis”)

3. Balesetvédelmi tájékoztató, eszközök kiosztása: Megbeszéljük, melyik eszköz mire 
való és hogyan kell használni. Megbeszéljük, mit és hogyan használjanak, mit kell 
tenniük ahhoz, hogy ne történjék baleset.

4. A meteorok adatainak mérése: A csoportoknak kiadott kavicsok átmérőinek lemé-
rése és feljegyzése a kiadott táblázatban (2. melléklet).

5. A meteorbecsapódások elvégzése – vagyis a különböző méretű meteorkavicsok ho-
mokba lövése csúzlival különböző távolságokból –, az adatok rögzítése: A lövéstá-
volságok és krátermélységek mérése, ezek feljegyzése a táblázatba. 

6. A lassított videók elkészítése, a mért adatokból következtetések levonása, az ered-
mények értékelése.

7. A tevékenység lezárása, a csoportok munkáinak és eredményeinek értékelése.
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2. Tevékenység: Mesterséges meteor, avagy űrhajós visszatérő modul modelljének el-
készítése 
Megismerési módszerek: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, vizsgálat és modellezés
Cél: A diákok kerüljenek közelebb annak megértéséhez, hogy mi történik az űrkapszu-
lával a légkörbe való belépéskor. Fejlődjön kézügyességük, problémamegoldó képes-
ségük, miközben elkészítik és „tesztelik” a modulmodellt. Fejlődjön az eszközhaszná-
latuk, kézügyességük, logikus gondolkodásuk.

A tevékenység menete:
1. Ráhangolódás: Közös „brainstorming” – Mit tudunk az űrrepülésről, esetleg annak 

hőskoráról, az Apolló-projektekről a holdraszállással, illetve a mai „trendekről”? 
2. Szemléltető videórészletek megtekintése, megbeszélése (3. melléklet)
3. Balesetvédelmi tájékoztató, eszközök kiosztása

• Fokozottan figyeljünk a balesetvédelemre, mivel éles, szúró-vágó szerszámmal 
dolgozunk! Hangsúlyozzuk, hogy a balesetek elkerülése érdekében nagyon kö-
rültekintően dolgozzanak és inkább kérjenek segítséget, minthogy elvágják a 
kezüket.

• Hangsúlyozzuk a precíz munkavégzés fontosságát, hiszen a sikeres teszt nagyban 
függ a modellek elkészítési minőségétől.

4. A modulmodell elkészítése az alábbi lépések alapján:
• a Kinder tojást meg kell szabadítani a kisebbik „felétől”, majd 4 jelölést végzünk rajta 

a 4 égtájnak megfelelően. Segítségül sablont is készíthetünk, amelyet 4x30 fokos 
részekre osztunk. A jelölt „háromszögek” magassága 2 cm (4. melléklet, 1–2. kép)

• a jelölt „háromszögeket” ki kell vágni sniccer segítségével (4. melléklet, 3. kép)
• a „hővédőpajzs” elkészítéséhez vágjunk ki egy kb. 30 fokos szeletet a teamé-

cses alumínium „edényéből”, a maradék peremet pedig vágjuk be ollóval kb. 0,5 
cm-enként (4. melléklet, 4. kép)

• formázzuk meg a kapszulát szigetelőszalaggal való körbetekeréssel (4. melléklet, 
5. kép)

• illesszük hozzá a hővédő pajzsot az előző lépéshez hasonló módszerrel (4. mel-
léklet, 6. kép)

• készítsük el a „szélcsatornát” a PET-palack végeinek levágásával (4. melléklet, 7. kép)
5. a modell tetején maradt nyíláson keresztül, gyurma bejuttatásával egyensúlyozzuk 

ki a modellünket, hogy biztosan „pajzsnehéz” legyen, és ne forduljon meg a szél-
csatornában

6. A modellek tesztelése a szélcsatornában. A hajszárítót hideg fokozatra állít-
va, a szélcsatornát függőlegesen tartva teszteljük a modelleket: https://youtu.be/
zn4dwfgxh9o (saját készítésű videó; ellenőrizve 2021. 11. 13.). Az egyik kísérleti „re-
pülés” a szélcsatornában

7. A tevékenység lezárása, a tanulók és a munkáik értékelése 

1. melléklet: Illusztráció
2. melléklet: Táblázat
3. melléklet: Szemléltető videók
4. melléklet: Űrhajós visszatérő kapszula elkészítése

https://youtu.be/zn4dwfgxh9o
https://youtu.be/zn4dwfgxh9o
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Tantárgyi integráció: 
technika és életvitel

Tantervi vonatkozás: 
Anyagok és tulaj-
donságaik. Megfi-
gyelés, kísérletezés, 
tapasztalás téma-
körök; A növények 
testfelépítése; Alap-
vető légköri jelensé-
gek és folyamatok

Anyag, eszköz: 
Csoportalakításhoz 
szükséges kártyák 
(1. melléklet) 
Óra 

SPEKTROSZKÓPHOZ: 
Tanulónként: 
Papírhenger
(3-4 cm átmérő, 
8-10 cm hossz); Matt 
fekete karton (A4-es 
méret); 1 db olló, 
alkoholos filctoll, 
körző; 1 db útmutató 
(3. melléklet) 
Csoportonként: 
1 db fekete szigete-
lőszalag; 
2 db CD vagy DVD; 
1 db jegyzőkönyv
(2. melléklet) 
LED-es fényforrások

KROMATOGRÁFIÁ-
HOZ: 
Osztálynak: 
1-2 marék sötétzöld 
levelű növény; 
1 db dörzsmozsár 
vagy turmixgép; 
2 dl tiszta alkohol 
vagy denaturált 
szesz Csoporton-
ként: 2 db fehér 
A4-es lap;
 2 db műanyag vagy 
üvegpohár; 
1 db teafilterszűrő; 1 
db fogpiszkáló; 
1 db jegyzőkönyv 
(2. melléklet)

2. 
foglalkozás

Nagy Sándor, 
Révészné Sajtos Judit, 

Niethammer Zoltán

MI LENNE, HA NEM 
SÜTNE A NAP?

2×45 PERC

A napfény vizsgálata saját készítésű spektroszkóppal, majd a növényekben található 
klorofill kimutatása kromatográfiával.

Áttekintő vázlat 2×45 perc
 1. Csoportalakítás 5 perc
 2. Ráhangolódás 5 perc
 3. Spektroszkóp készítése  20 perc
 4. Fényforrások vizsgálata 5 perc
 5. Jegyzőkönyv készítése  5 perc
 6. Értékelés  5 perc
 szünet 
 7. A fény és az élet kapcsolata 5 perc
 8. Klorofilloldat előállítása 5 perc
 9. Szűrés 5 perc
10. Kromatográfia 15 perc
11. Jegyzőkönyv készítése 5 perc
12. Lezárás, értékelés 5 perc
13. Pakolás, rendrakás 5 perc

0. Előkészítés: 
• Csoportalakításhoz, csoportszerepekhez szükséges kártyák nyomtatása, laminálá-

sa, darabolása, összekeverése (1. melléklet)
• Jegyzőkönyvek és útmutatók nyomtatása, másolása (2–3. melléklet)
• Célszerű a papírhengereket előzetesen a tanulóktól összegyűjteni, ha nem tudunk 

ekkora mennyiséget beszerezni és méretre vágni.
• A kromatográfiához szükséges szűrt oldatot (kolorofilloldat) előzetesen is el lehet 

készíteni biztonsági tartaléknak.

Miről szól ez a foglalkozás?



1. Csoportalakítás
A csoportokban maximum 4 tanuló legyen. A tanulók véletlenszerűen kialakított 4 fős 
csoportban fognak dolgozni. A megszámozott csoportkártyákkal gyorsan kialakítha-
tók a csoportok és azon belül az egyes szerepek. Az osztály létszámának megfelelően 
határozzuk meg a csoportok számát, és vegyük ki a csomagból a felesleges kártyákat! 
A maradékot keverjük össze!
• Minden tanulónak adunk egy csoportkártyát (1. melléklet)
• Akiknek a kártyáján azonos szám szerepel, ugyanahhoz az asztalhoz üljenek
• Ismertessük a kártyán látható ikonokat!

Szóvivő: A csoport nevében beszél

Időfelelős: Felel azért, hogy időben készen legyen a csoport egy-egy fel-
adattal

Írnok: A jegyzőkönyvet vezeti

Csendfelelős: Figyeli a tanár jelzéseit és a túlzott zaj esetén beavatkozik

• A csoport tagjai egymás között elcserélhetik a kártyákat, ha szükséges.

2. Ráhangolódás 
Minden csoport írjon kulcsszavakat a fényről, majd a szóvivők olvassák fel ezeket! 

3. Spektroszkóp készítése
Megismerési módszerek: Megfigyelés, vizsgálat
Cél: Figyelje meg, hogy a fehér szín sokféle színből áll. Kézügyesség fejlesztése.

A tevékenység menete: 
1. Osszuk ki a csoportnak a szükséges anyagokat és az útmutatót! (3. melléklet)
2. Minden tanuló saját magának készít spektroszkópot az útmutató alapján. Szükség 

esetén a tanár segít és tanácsot ad. 
3. Indítsunk el egy órát és az időfelelősöknek adjuk meg a 20 perc munkaidőt. 
4. A tanulók vágjanak le a matt fekete kartonból a henger magasságával egyező mé-

retű csíkot, majd feltekerve béleljék ki a hengert. (Ragasztani nem szükséges.)
5. A DVD vagy CD lemezt erős ollóval vágják 4 egyenlő részre!
6. Körző hegyével vagy az olló hegyével karcolják meg a DVD színes, feliratos részét!
7. (Ez segíti a festékes felület eltávolítását. Célszerű a szélétől kb. 1 cm-es távolság-

ban megtenni, hogy a karcolás ne kerüljön majd a kivágott kör belsejébe.)
8. A festékes felület óvatosan lehúzható, ha szigetelőszalagot ragasztunk rá. Ezt több-

ször is megismételjük addig, amíg nem lesz egy nagyobb tiszta felületünk, ami már 
szivárványosan csillog. Az egyszer lehúzott szennyezett szalagot nem használjuk 
fel újra! Vágjuk le és dobjuk ki! Fontos, hogy a megtisztított felülethez ne érjünk 
hozzá, mert könnyen lejön a vékony szivárványos rész!

9. A hengert sablonnak használva, rajzoljuk körbe alkoholos tollal és ollóval vágjuk 
körbe! Vágás közben se érjünk hozzá a kör belsejéhez!
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10. A kivágott kört szigetelőszalaggal rögzítsük a henger tetejére! A megtisztított 
felület legyen belül! Nem baj, ha a körlap szélét is leragasztjuk egy kicsit. A lényeg, 
hogy a közepén maradjon szabadon legalább 1-2 cm szabad terület.

11. A hengert ablak vagy lámpa felé fordítva nézzünk bele! (A DVD kör elől legyen!)
12. Addig forgassuk jobbra-balra a hengert, amíg megjelenik egy vízszintes sávos szi-

várvány a cső belsejében. A henger oldalán meg is lehet jelölni két oldalt ezt a 
pozíciót.

13. A cső másik végét lezárjuk fekete matt papírral vagy csak szigetelőszalaggal, de az 
előzőleg megjelölt vízszintes iránnyal megegyezően maradjon 1-2 mm rés!

14. Végül a henger külső felületét is be lehet vonni fekete szigetelőszalaggal, de ez 
elhagyható, így is működik a spektroszkóp.

4. Fényforrások vizsgálata
1. Amint készen van valaki a saját spektroszkópjával, rögtön próbálja is ki!

Az eszközt a fényforrás felé kell irányítani úgy, hogy elől legyen a rés és vízszintesen 
álljon. A színképet a cső belsejében látjuk, de kb. 30 fokos szöggel feljebbről kell 
belenéznünk.

2. Teszteljék az ablakon beszűrődő fényt, a tanteremben használt lámpát és a bevitt 
LED-es fényforrásokat. A csoport tagjai osszák meg a tapasztalatokat egymással!

5. Jegyzőkönyv készítése
A kipróbálás közben, illetve az eszköz készítése közben az írnok röviden írja le a jegy-
zőkönyvbe (2. melléklet) a tapasztalatokat, töltse ki a fejlécet!

6. Értékelés
A csoportmunkát követően hallgassuk meg a szóvivők beszámolóját arról, hogy mit 
tapasztaltak, mit tanultak a foglalkozáson!

SZÜNET

7. A fény és az élet kapcsolata
A második 45 perc elején ráhangolódásként a csoportok keressenek kapcsolatot a 
fény és az élet között. A szóvivők röviden ismertessék a csoport véleményét!

8. Klorofilloldat előállítása
A zöld leveleket vágjuk kisebb darabokra, majd dörzsmozsárban jól dörzsöljük szét! 
Kevés alkoholt (0,5 dl) vagy denaturál szeszt adjunk hozzá és folytassuk a pépesítést, 
amíg sötétzöld oldatot, pépet kapunk. Jóval hatékonyabb lesz az aprítás, ha kisebb 
turmixgépbe rakjuk a leveleket és kb. 1 dl oldószert. 
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9. Szűrés
Osszuk szét poharakba a pépet, és a csoportok szűrjék át egy üres pohárba az oldatot! 
Szűrésre teafilterzsákot vagy szűrőpapírt használjanak. 

10. Kromatográfia
A tanulók vágjanak 2 cm széles csíkot az A4-es fehér lapból. A hossza kb. 15 cm legyen. 
A fogpiszkálóval szúrják át a papírt olyan magasságban, hogy a pohárba lógatva, ép-
pen leérjen a papír az aljára. Ezután hagyjuk legalább 5 percig, hogy a papír felszívja a 
folyadékot, és kialakuljon a színek sávja. Közben lehet beszélgetni a kromatográfiáról. 
Otthoni kísérlet lehet a filctollak festékanyagának bontása ugyanezzel a módszerrel.

11. Jegyzőkönyv készítése
Vegyék ki a papírt és vizsgálják meg a színeket, a rétegek vastagságát, majd rajzolják 
le a jegyzőkönyvbe, amit látnak, írják le a tapasztalataikat. 

12. Lezárás, értékelés
A csoportok szóvivői foglalják össze a saját kísérletük tapasztalatait, majd közösen 
értékeljük a csoportok munkáját!

13. Pakolás
Rengeteg hulladék és mosatlan edény keletkezik a kísérletek közben. Az óra végén 
hagyjunk időt, hogy minden csoport a saját asztalán rendet tudjon rakni.

1. melléklet: Kártyák csoportalakításhoz
2. melléklet: Jegyzőkönyv
3. melléklet: Útmutató
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Tantárgyi integráció: 
magyar nyelv és 
irodalom, matema-
tika, vizuális kultúra, 
technika és tervezés

Tantervi vonatkozás: 
A Hold, természeti 
erők, kőzetek, talaj-
vizsgálatok, időjárás, 
éghajlat, természe-
tes és mesterséges 
anyagok, légnyomás, 
hőmérséklet, moz-
gás, helyváltoztatás, 
helyzetváltoztatás, 
megfigyelés.

Anyag, eszköz: 
(kis csoportonként)
Mellékletek kinyom-
tatva (1 példány: 
1–4. melléklet; 
csoportonként: 
5–6. melléklet)
Csoportmunkához: 
A/3-as méretű rajz-
lap; ragasztó; Milton 
kapocs, táblagyur-
ma; olló; lyukasztó, 
ragasztó, dekor-
ragasztó, színes 
ragasztószalagok; 
színes ceruza; akva-
rellceruza; filctollak, 
csillogófilctollak 
projektor

3. 
foglalkozás

Szakács Enikő, Tugyi Beáta

MILYEN AZ IDŐJÁRÁS 
A HOLDON?

2×45 PERC

Új információk, ismeretek szerzése a Holdról igaz-hamis állítások és tippelős kérdések 
segítségével; valamint egy űrruha megtervezése csoportmunkában.

Áttekintő vázlat 2×45 perc
1. Tevékenység: Ráhangolódás – Beszélgetés 10 perc 
2. Tevékenység: Holdmozaik 30 perc
3. Tevékenység: Űrbéli „divat” 45 perc
4. Tevékenység: Lezárás, értékelés – Krajcár játék 5 perc 

0. ELŐKÉSZÍTÉS: 
Mellékletek nyomtatása (1 példány: 1–4. melléklet; csoportonként: 5-6. melléklet); 
puzzle előkészítése (2. melléklet): feldarabolás, borítékokba rendezése; szükséges 
rajzeszközök előkészítése; projektor, számítógép működésének ellenőrzése. 

1. RÁHANGOLÓDÁS – BESZÉLGETÉS
Megismerési módszerek: megfigyelés, rendszerezés
Cél: A Holdról, a Naprendszerről már megszerzett ismereteink átismétlése, rendsze-
rezése.

A tevékenység menete: Az adott kérdések alapján átismételjük a gyerekekkel, mit 
tudnak már a Naprendszerről, a Holdról (frontális munka).
Ajánlott kérdések:
1. Hogy alakult ki a világegyetem?
2. Mit nevezünk csillagnak? 
3. Milyen égitestek tartoznak a Naprendszer tagjai közé?
4. Mit tudunk a Holdról? Milyen mozgásokat végez? Miért marad a pályáján?
5. Mik a jellemzői? Mérete? Van-e saját fénye?
Háttér: A világegyetem 14 milliárd évvel ezelőtt az ősrobbanással alakult ki. Több 100 
millió évvel később alakultak ki a csillagok, amelyek csillagrendszereket alkotnak. A 
Föld más bolygókkal együtt a Naprendszer tagja.

Miről szól ez a foglalkozás?
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A bolygók a Nap körül keringenek, a bolygók körül pedig kisebb égitestek, a holdak. 
Holdunk egy hónap alatt kerüli meg a Földet, mialatt a Nap mindig csak egy bizonyos 
részét világítja meg.
Az égitesteket a tömegvonzás tartja pályájukon. Az égitestek pályájukon való mozgásuk 
során egymás árnyékába kerülhetnek, ez az oka a nap- és a holdfogyatkozásnak is.

2. TEVÉKENYSÉG – HOLDMOZAIK 
Megismerési módszerek: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Cél: A tanulók új ismereteket szerezzenek a Holdról, miközben fejlődik a logikai ké-
pességük.

A tevékenység menete: 
1. Csoportalakítás: 

• Max. 4 fős kis csoportok kialakítása szókártyák segítségével (1. melléklet).
• Szükséges eszközök kiosztása a csoportoknak [A/3-as méretű rajzlap, ragasztó, 

nyomtatott kirakós borítékban előkészítve (2. melléklet)]
2. Tanári bevezetés – feladat meghatározása: A Holdról fogtok állításokat hallani, ame-

lyekről sorban el kell döntenetek, hogy igazak vagy hamisak. Az a csapat, amelyik 
jól válaszol, kiveheti a borítékból a kirakós egy darabját. Lesznek tippelős kérdések 
is, ebben az esetben mindig az a csapat vehet ki egy újabb darabot a borítékból, 
amelyik a legközelebb áll a pontos megfejtéshez. Az a csapat nyer, amelyiknek a 
leghamarabb összeáll a kirakós játéka vagy a legkevesebb darab hiányzik a teljes 
képéből.

3. Munkavégzés: A pedagógus sorban olvassa fel az állításokat. (3. melléklet) A csa-
patoknak fél perce van eldönteni, hogy azok igazak vagy hamisak, illetve a tip-
pelős kérdéseknél meghatározni egy konkrét számot. Minden kérdés után közösen 
beszélik meg a helyes válaszokat. 

4. Munkák értékelése, lényegkiemelés: Ha elfogytak a kérdések, a tanulók megvizs-
gálják, melyik csapatnak sikerült kiraknia a kirakóst, és felragaszthatják az A/3-as 
rajzlapra. Beszéljék meg, melyek voltak a csapatmunka előnyei, illetve hátrányai. 
Tanári irányítással elevenítsék fel a Holdról hallott legfontosabb információkat. 

3. TEVÉKENYSÉG – ŰRBÉLI „DIVAT” 
Megismerési módszerek: megfigyelés, leírás, vizsgálat, mérés
Cél: A tanulók kis csoportokban, kreatív, játékos feladat megoldása során megismer-
kednek az űrhajósok ruházatával. Feladatuk, hogy egy felolvasott szövegből (4. mel-
léklet) kiszűrjék a számukra lényeges információkat és azokat felhasználva elkészít-
sék az űrhajós bábjukat (5. melléklet). A tevékenység során arra keresik a választ, 
hogy milyen egy biztonságos űrruházat.

A tevékenység menete: 
1. A kis csoportok megkapják a szükséges eszközöket (kartonpapír, olló, ragasztó, szí-

nes ceruza, Milton kapocs, stb…) és a nyomtatott űrruha sablonját (5. melléklet).
2. Tanári bevezetés – konkrét feladat meghatározása: Biztosan mindenki álmodozott 

már arról, hogy milyen lehetne a világűrben hajókázni. Azon gondolkoztatok-e, hogy 
milyen ruhában mennétek oda? Egy történetet fogtok hallani, amelyben egy kisfiú, 
Peti bemutatja, hogyan képzeli el az ő divatos űrhajós ruházatát. A hallottaknak 
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megfelelően készítsétek el az űrruhába öltöztetett űrhajósotokat! Gyűjtsétek össze 
a szövegből azokat a lényeges elemeket, amelyek elengedhetetlenek egy biztonsá-
gos űrruházathoz! Az űrruhátok a biztonságosság mellett legyen egyedi is!

3. A történet megismerése – A pedagógus egyszer felolvassa/elmondja a történetet 
(4. melléklet), majd kivetíti a szöveget projektor segítségével, hogy a feladat meg-
oldása során a tanulók visszakereshessenek a szövegben, ha szükséges.

4. Űrhajósruha készítése: A kis csoportok a szöveg alapján egyedi, biztonságos űrru-
hát terveznek, majd készítenek a Milton kapoccsal összeállított bábujuknak.

5. Lényegkiemelés: Minden kis csoport a magasba emelve bemutatja az űrhajósát. 
Kié visel biztonságos öltözetet? Beszéljék meg, hogy melyek azok a lényeges ele-
mek, melyek elengedhetetlenek a biztonságos űrruházathoz! Közösen írják fel eze-
ket címszavakban a báb hátuljára!

4. LEZÁRÁS, ÉRTÉKELÉS – KRAJCÁR JÁTÉK
Megismerési módszerek: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Cél: A tevékenység célja, hogy a gyerekek megtanulják reálisan, az előre megadott 
értékelési szempontok alapján értékelni a saját és társaik munkáját.

A tevékenység menete: 
1. A kis csoportok által elkészített űrhajós bábukat kiállítjuk (pl. kitesszük azokat a 

táblára, faliújságra).
2. Beszéljük meg, milyen szempontokat vegyenek figyelembe a kis csoportok az érté-

kelésnél! Pl. esztétika, részletesség, biztonságos űrruha, pontos szövegértés.
3. A kis csoportok kapnak 10-10 krajcárt (6. melléklet), amellyel értékelhetik egymás 

alkotását. Minden csoport eldönti, hogy melyik műért hány krajcárt adna. Ennek 
megfelelően elhelyezik a krajcárokat a művek alatt. Fontos, hogy minden kis cso-
port minden alkotásra adjon valamennyi krajcárt! A krajcárok száma tükrözze, 
mennyire felelnek meg az alkotások a megbeszélt szempontoknak! A döntéshez 
először jól nézzék meg a munkákat, majd a helyükön beszéljétek át az észrevétele-
ket a csoport többi tagjával! 

4. Nézzük meg, melyik alkotás hány krajcárt kapott! 
Beszélgessünk az eredményekről az előzetesen megadott szempontok alapján:

• Melyik tetszett legjobban? Miért?
• Mi volt a legjobb ebben az űrruhában? Miért?
• Van-e, amit másképpen csináltatok volna? Hogyan?
• Mivel egészítenétek ki?

1. melléklet: Szókártyák a csoportbontáshoz
2. melléklet: Képek a mozaikhoz
3. melléklet: Feladatlap
4. melléklet: Történet – Űrbéli „divat” 
5. melléklet: Űrruha sablonjai
6. melléklet: Krajcárok az értékeléshez




