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2. 
foglalkozás

Tantárgyi integráció: 
természettudomány, 
történelem, technika 
és tervezés, mate-
matika

Tantervi vonatkozás: 
Az energia

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek: 
megfigyelés, össze-
hasonlítás, leírás

Anyag, eszköz: 
1. tevékenységhez: 
csoportonként egy 
ív csomagolópapír, 
filctoll, gyurmara-
gasztó, 2-3 db A3-as 
műszaki rajzlap, 
tabletek, okostelefo-
nok, internet; 
2. tevékenységhez: 
csoportonként: 
két lufi, cérna, 2db 
műanyag szívószál, 
gyurma, gemkapocs, 
műanyag cső, mű-
szálas textil, szőrme 
vagy gyapjú a dör-
zsöléshez, hosszú 
műanyag vonalzó, 
hungarocellmor-
zsák, üres műanyag 
palack;
ha nincs folyóvíz 
a teremben, akkor 
tálca, tál, egy palack 
víz; laptop, kivetítő

Tóth Timea Katalin, 
Pörény Viktória

AZ ELEKTROMOS 
AUTÓ ENERGIATA-

KARÉKOS?
2×45 PERC

Mi minden működik elektromos árammal? – elektromos eszközök összegyűjtése, öt-
letelés. Érdekességek Tesla életéről és találmányairól: videó megtekintése, majd egy 
feladatlap kitöltése, internetes keresés segítségével csoportmunkában. Ezután Ka-
hoot vetélkedő a csoportok között. A második részben kísérletezés elektrosztatikus 
alapjelenségekkel csoportmunkában, a megfigyelések rögzítése jegyzőkönyvben. 
Zárásként a megfigyelt jelenségek közös megbeszélése, következtetések levonása.
Cél: kreativitás, problémamegoldó képesség, megfigyelési képesség, szociális kompe-
tenciák fejlesztése.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT (2×45 PERC)
1. Ráhangolódás: ötletelés  15 perc
2. AC/DC avagy érdekességek Tesla életéről és találmányairól 30 perc 

Szünet
3 .Kísérletek: Egy kis varázslat. Kísérletezés elektrosztatikus  

alapjelenségekkel csoportmunkában, jegyzőkönyv kitöltése  
a megfigyelésekről  35 perc

4. Lezárás: Megfigyelések megbeszélése, következtetések levonása, rendrakás  10 perc

• Minden csoportnak külön dobozba készítsük össze a szükséges eszközöket!
• Nyomtassuk ki a feladatlapot (2. melléklet), a jegyzőkönyveket (4. melléklet) és  

a következtések összefoglalóját (5. melléklet) minden csoportnak! A 4. mellékletet 
füzetszerű elrendezésben lehet nyomtatni.

• Vágjuk szét az A3-as műszaki rajzlapot rövidebb oldala mentén 6-8 cm széles csí-
kokra (üres szókártyák)!

• Tegyük fel a táblára a gyurmaragasztót kis adagokban!
• Ellenőrizzük az internetelérést a teremben, vagy töltsük le a kisfilmet (1. melléklet)!

Miről szól ez a foglalkozás?

Előkészítés



62

1. Ráhangolódás
1. A tanulók max. 4 fős csoportokat alkotnak.
2. Feladat – ötletelés • 5 perc 

Minden csoport kap egy ív csomagolópapírt és filctollat.  
Gyűjtsetek elektromos árammal működő eszközöket! 

3. Kérdésfelvetés – Mi lenne, ha hosszabb ideig áramszünet lenne? • 5 perc
A csoportok ismertetik az összegyűjtött elektromos eszközöket, közben egyet-
egyet felírnak egy szókártyára és a táblára ragasztják. 

4. A kérdés közös megvitatása • 5 perc 

2. AC/DC
Nézzük meg a következő kisfilmet Tesláról (1. melléklet)! • 10 perc 
A csoportok válaszolnak a feladatlapon (2. melléklet) feltett kérdésekre a film alap-
ján és az internet segítségével. 

Beszéljük meg a helyes válaszokat, majd, ha jut rá idő, akkor játsszunk le egy Kahoot 
vetélkedőt (3. melléklet)!

Háttér: Tesla élete: https://people.inf.elte.hu/versaab/NikolaTesla_FKMTJS/Tesla3.html

SZÜNET

3. Kísérletek: Egy kis varázslat!
1. Beszélgessünk arról, amit a mindennapokban tapasztalhatunk: • 5 perc
• a frissen mosott hajat műanyag fésűvel fésülve „száll” a hajunk
• ha végighúzzuk a kezünket a lépcsőkorláton és utána hozzáérünk valakihez, „meg-

csíp”
•  a bevásárlókocsit tolva is „feltöltődhetünk”, utána valakit megérintve „csípni” fog
• műanyag csúszdán való lecsúszás után „égnek állnak” a hajszálaink
• a szoknya „rátapad” a lányok lábára, ha nejlonharisnya van rajtuk
Ezek a jelenségek elektromos kölcsönhatások. A testeket megdörzsölve megváltozik 
a fizikai állapotuk. A tanulók a következőkben ezzel kapcsolatban fognak kísérlete-
ket végezni csoportokban.

2. Kísérletezés • 25 perc
• A csoportok megkapják a szükséges eszközöket és a jegyzőkönyvet (4. melléklet), 

melyben megtalálják a kísérletek leírását és a hozzájuk tartozó kérdéseket.
• Végezzék el a kísérleteket, ha szükséges, tanári segítséggel! 
• Töltsék ki tapasztalataik alapján a jegyzőkönyvet! (4. melléklet)
• Fogalmazzák meg a következtetéseiket! (5. melléklet)

3. Tapasztalatok megbeszélése, következtetések levonása • 5 perc
Beszéljük meg a jegyzőkönyvbe rögzített tapasztalatokat, amennyiben szükséges, 
egészítsük ki, pontosítsuk azokat!
 

15 
perc

30 
perc

35 
perc

https://people.inf.elte.hu/versaab/NikolaTesla_FKMTJS/Tesla3.html
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Megjegyzések: 
• A folyóvizes kísérletet végezhetjük bemutató kísérletként is.
• A kész jegyzőkönyveket elhelyezhetjük a faliújságon.  
• Hagyjunk az óra végén pár percet elpakolásra, rendrakásra!

4. Lezárás, értékelés
A foglalkozás végén hallgassuk meg a csoportok beszámolóját, arról, hogy mit ta-
pasztaltak, mit tanultak a foglalkozáson!
A tanlók fogalmazzák meg egy-egy mondatban, hogy 
• Mi tetszett és miért?
• Mi okozott nehézséget és miért?
• Melyik tevékenység volt a kedvenc, és miért?
• Hogyan tudott a csoport együtt dolgozni?
• Hogy érezték magukat a foglalkozáson?

1. melléklet: Kisfilm Tesla életéről
2. melléklet: Kérdések Teslához kapcsolódóan
3. melléklet: Kahoot vetélkedő
4. melléklet: Jegyzőkönyv
5. melléklet: Következtetések

10 
perc


