
A tevékenység rövid leírása: Rövid tájékoztató készítése a megújuló energiaforrásokról lapbook formájában.
Cél: A gyerekek önállóan szerzett ismereteinek rendszerezése, felmérése.
Tantervi kapcsolódás: Az energia
Tantárgyi kapcsolódás: rajz és vizuális kultúra, technika és tervezés  
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, rendszerezés
Anyag, eszköz: tablet vagy mobiltelefon, A3 méretű színes műszaki kartonlapok, színes ceruzák, zsírkréta, 
olajpasztell, ragasztó, olló, színes lapok, íróeszköz, színes filctollak, füzet (kis csoportonként)
Időigény: 45 perc
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Ismertető a megújuló 
energiaforrásokról

Tugyi Beáta

1. 5 kis csoportot alakítunk ki a tanulókból, véletlenszerűen. Minden kis csoport egy-egy megújuló ener-
giaforrással fog részletesebben megismerkedni. 

 A kis csoportok témái: 
• napenergia
• vízenergia
• szélenergia
• biomassza
• geotermikus energia. Minden csoport megkapja a feladat leírását (1. melléklet).

2. Ismertetjük a kis csoportok feladatait:
• Mit tudunk az adott megújuló energiaforrásról? Kutassatok az interneten! 
• Az összegyűjtött adatok segítségével tervezzetek ismertetőt lapbookformában az adott megújuló 

energiaforrásról! 
• Használjátok a kikészített anyagokat és eszközöket a lapbook elkészítéséhez! 

3. Szempontokat adunk a lapbookok elkészítéséhez, amelyek később az elkészült munkák értékelési 
kritériumai is lesznek. Példák az értékelési szempontokhoz: pontosság, részletgazdagság, informativi-
tás, átláthatóság.

4. Minden csoport bemutatja a saját lapbookját. Az előre megadott értékelési szempontok alapján érté-
keljük a munkát. 

TEVÉKENYSÉG MENETE
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)1HÁTTÉR
• 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. Amennyiben még nem készítettek ko-
rábban lapbookot a tanulók, gondosan beszéljük át, hogyan osszuk el a helyet a tervezésnél és milyen 
„oldalcímek” 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 te-
lefonjaikat használják a gyerekek. Nagyon fontos, hogy mi pedagógusok kövessük nyomon, és ha kell, 
segítsük ezt a folyamatot!
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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

