
3. 
foglalkozás

Tantárgyi integráció: 
digitális kultúra, 
technika és tervezés
Tantervi vonatkozás: 
megfigyelés, leírás, 
kísérletezés, ta-
pasztalás: kísérletek 
önálló végzése 
Természettudomá-
nyos megismerési 
módszerek: megfi-
gyelés, leírás, mo-
dellezés, vizsgálat

Anyag, eszköz: 
Ráhangolódás: 
tablet (Wordwall 
feladatok)
Modellezés: piskó-
tatorta, két da-
rab üveglap vagy 
műanyag lap, kés, 
kesztyű
Rajzolás: íróeszköz, 
füzet
Társasjáték: laminált 
játéktábla, kártyák, 
dobókocka, bábuk

Répási Éva, Szűcs Boglárka, 
Sipos Szabina 

MOST IS NÖVEKSZIK 
A HIMALÁJA?

2×45 PERC

A tanulók a foglalkozás során a hegységképződés két típusának modellezését fi-
gyelhetik meg, melynek során megismerkednek a két folyamat különböző formáival. 
Miután a tanulók megismerkedtek azzal, hogy milyen folyamat során alakult ki a 
világ legmagasabb hegységrendszere, egy társasjáték során a Himalájával kapcsola-
tos egyéb, fontos tudnivalókkal gazdagodnak.
Cél: A tanulók leegyszerűsítve, analógiás modellek segítségével ismerkedjenek meg 
földtudományi-földrajzi fogalmakkal, jelenségekkel motiváló tanulási környezetben.
Fejlődjön a tanulók együttműködési kompetenciája, valamint bővüljön a tudásuk a 
Himalájáról.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT (2×45 PERC)

1. Ráhangolódás: hegységekről tanultak átismétlése  10 perc
2. Gyűrődés, vetődés modellezése 35 perc
3. Csoportalakítás  5 perc
4. Hegymászó társasjáték   35 perc
5.  Megbeszélés, elpakolás  5 perc

 

• A kísérlethez szükséges két piskótalap elkészítése otthon vagy előző nap közösen 
a gyerekekkel az iskolában (1. melléklet). Fontos, hogy az egyik torta friss, puha 
maradjon, egy másik tortát pedig szárítsunk ki előre.

• Az online feladatok (2−5. melléklet) társasjáték szabályainak kinyomtatása cso-
portonként (6. melléklet).

• A társasjáték részeinek előkészítése (7−8. melléklet). A kártyák oldalait kétolda-
lasan kell nyomtatni, majd laminálni és végül felvagdosni. A játéktáblát szintén 
érdemes laminálni. 

Miről szól ez a foglalkozás?

Előkészítés
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1. Ráhangolódás
Ráhangolódásként a tanulók átismétlik a hegységek keletkezéséről tanultakat online 
feladat segítségével (2. melléklet). 

2. Gyűrődés, vetődés modellezése: 
Hogyan keletkeznek a hegységek?
1. Gyűrődés modellezése az előre elkészített piskótatortával. Egy tanuló segítségével 

bemutatjuk a gyűrődés folyamatát, többféle módon is (3. melléklet).
2. A kísérlet után a tanulók lerajzolják füzetükbe, hogy milyen formában gyűrődnek 

fel a kőzetrétegek, vagyis a gyűrődés formáit. 
3. Vetődés modellezése. Egy másik, szobahőmérsékleten kiszáradni hagyott piskóta-

tortán bemutatjuk a vetődés folyamatát és a vetődés különböző formáit  
(4. melléklet).

4. Az újabb kísérlet után a tanulók lerajzolják füzetükbe, hogy milyen formái vannak 
a vetődés folyamatának. 

5. Gyakoroltató, az elsajátított ismereteket rendszerező feladatok megoldása online 
feladatok segítségével (5. melléklet).

6. A foglalkozás végén szeletekre vágjuk a tortát és a tanulók elfogyasztják. 

3. Csoportalakítás
4 fős csoportokat alakítunk különböző módszerek segítségével. Ha ez nem lehetsé-
ges, s pl. 3 fős csoport is van, akkor valaki duplán játszik a csoportból. 4-nél több fős 
csoportok ne legyenek!
Tipp: http://www.tanuljmaskepp.hu/tippek-csoportalakitasra/

4. Hegymászó társasjáték (Himalája)
1. A társasjáték részeit már előre kikészítjük. Mielőtt minden csoportból egy tanuló 

odavisz egyet saját csoportjához, ismertetjük velük a játékszabályokat (6. mel-
léklet). Ezután a tanulók megbeszélik, hogy ki melyik színű/formájú bábuval van 
és elhelyezik azokat a Start mezőn, majd a kártyacsomagokat a játéktábla mellé 
teszik.

2. Kezdődhet a játék! A játék során a tanulók differenciálásként tabletet is használ-
hatnak.

3. A foglalkozás utolsó öt percében megbeszéljük, hogy melyik csapatnak meddig 
sikerült eljutni, közben összepakoltatjuk a társasjátékot.
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http://www.tanuljmaskepp.hu/tippek-csoportalakitasra/
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5. Megbeszélés, elpakolás
1. melléklet: Ráhangolódás − online feladatok
2. melléklet: Piskótatorta receptje és elkészítése 
3. melléklet: A gyűrődés modellezése
4. melléklet: A vetődés modellezése
5. melléklet: Gyakorlás – online feladatok
6. melléklet: A Hegymászó társasjáték szabályai
7. melléklet: Hegymászó társasjáték – Játéktábla; Forrás: Sipos Szabina (saját munka)
8. melléklet: Hegymászó társasjáték – Kártyák; Forrás: Sipos Szabina (saját munka)


