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1. 
foglalkozás

Tantárgyi integráció:
Technika és tervezés 

Tantervi vonatkozás:
Az energia

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek:
Megfigyelés, kísérle-
tezés, tapasztalás

Anyag, eszköz: 
Ökolábnyom teszt-
hez: számítógép 
vagy tablet
Elektromos kísérle-
tekhez csoporton-
ként: 3V-os gombe-
lem; LED-dióda 
(2-4 V); műanyag lap, 
alufólia, papír
(2x2 cm-es)

Répási Éva, Niethammer Zoltán

MITŐL ÚJUL MEG 
A MEGÚJULÓ 

ENERGIA?
2×45 PERC

Az energia, az ökolábnyom fogalmának megismerése. Egyszerű elektromos kísérletek.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT (2×45 PERC)

1. Csoportalakítás 2 perc
2. Ráhangolódás 3 perc
3. Beszélgetés az energiáról  5 perc
4. Ökolábnyom online teszt kitöltése 20 perc
5. Értékelés, megbeszélés  15 perc
szünet 
6. Beszélgetés az elektromos energiaforrásokról 10 perc
7. Egyszerű áramkör építése LED-del 10 perc
8. Vezető és szigetelő anyag tesztelése 10 perc
9. Jegyzőkönyv készítése 10 perc
10. Lezárás, értékelés 5 perc

 

• Csoportalakításhoz szükséges kártyák nyomtatása, laminálása, darabolása  
(1. melléklet)

• Jegyzőkönyvek nyomtatása, másolása (3. melléklet)
• Csoportkártyák összeállítása, keverése (1. melléklet): 

A tanulók véletlenszerűen kialakított 4 fős csoportban fognak dolgozni. A csoport-
kártyákkal gyorsan kialakíthatók a csoportok, és azon belül az egyes szerepek.  
Az osztály létszámának megfelelően határozzuk meg a csoportok számát, és ve-
gyük ki a csomagból a felesleges kártyákat! A maradékot keverjük össze!

• Elemek tesztelése

Miről szól ez a foglalkozás?

Előkészítés



59

1. Csoportalakítás
• 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: Azért felelős, hogy időben kész legyen a csoport egy-egy feladattal

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 az energiáról, majd a szóvivők olvassák fel ezeket!

3. Beszélgetés az energiáról
Beszéljünk az energiaforrásokról, a megújuló és nem megújuló energiákról! Ismer-
tessük az ökolábnyom fogalmát!

4. Online teszt kitöltése  
az ökolábnyomról
A teszt a 2. mellékletben található.
Szükség lehet időnként a kérdések értelmezésére, de többnyire önálló munka.

5. Értékelés
A csoportok rögzítsék a jegyzőkönyvben (3. melléklet) a teszt eredményeit, beszéljék 
meg, hogy hogyan lehetne csökkenteni Földünk terhelését!

SZÜNET

6. Beszélgetés az elektromos  
energiaforrásokról
• Mi a különbség az elem és az akkumulátor között?
• Miért veszélyes hulladék mindkettő, és hova kell elhelyezni a lemerült elemeket, 

hibás akkumulátorokat?
• Milyen adatok vannak ráírva egy elemre?

5 
perc

3 
perc

5 
perc

20 
perc

15 
perc

10 
perc

https://okokalk.mnb.hu/
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7. Egyszerű áramkör építése LED-el
Minden csoport kap egy gombelemet és egy LED-et. Egyedül fedezzék fel, mikor fog 
világítani a LED! Milyen adatai vannak a gombelemnek? 

8. Vezető és szigetelő anyag tesztelése
Minden csoport kap 3 db anyagból (műanyag lap, alufólia, papír) 2x2 cm-es lapokat. 
Ezeket illesszék a LED egyik lába és az elem közé! Figyeljék meg, hogy melyik vezeti 
az áramot, és melyik szigetelő!
A papírt a végén vízbe is lehet mártani, és úgy is kipróbálni a vezetőképességét.
Biztassuk a gyerekeket, hogy más anyagokat is próbáljanak ki a vezetőképesség 
tesztelésére!

9. Jegyzőkönyv készítése
A csoportok rajzolják le a kísérleteket, írjanak le minden fontos tapasztalatot!  
(3. melléklet)

10. Lezárás, értékelés
A legvégén beszéljünk az energiatakarékosság fontosságáról, és próbáljunk szemé-
lyes példákat adni a gyerekeknek az energiafelhasználás csökkentésére!

1. melléklet: Csoportkártyák
2. melléklet: Ökolábnyomteszt
3. melléklet: Jegyzőkönyv

10 
perc

5 
perc

10 
perc

10 
perc


