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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 in-
terneten elérhető sorozat kidolgozását. 

A sorozat 8 témája: Kert; Otthon; Szántó, mező, rét; Erdő; Csillagászat, idő; Belső-külső erők, energia; Az em-
beri 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 je-
lentőségét. Az ötlettárak mindegyike fejleszti a rendszerszemléletet, s hozzájárul az ökológiai problémák meg-
értéséhez és megoldásához, a teremtésvédelemhez. A teljes fejlesztési folyamat során hangsúlyt helyeztünk a 
természettudományok megismerési módszereinek értő elsajátítására és gyakorlására. 

Jelen kiadványban egy-egy érdekes kérdés mentén egymástól független tevékenységeket, valamint komplet-
ten 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 kerettanter-
vekhez, ugyanakkor a fejlesztésben résztvevők mind szorgalmazói a bátor innovációnak, útkeresésnek, taní-
tás-tanulás fogalmunk megújításának. Ezt jelzik a fejlesztő munka befejezésekor küldött megjegyzéseik is: „A 
gyerekekkel 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 jö-
vőre 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 komple-
xen 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 színesíteni a tan-
könyvhöz 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



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 
tanulás folyamatában kulcspontnak tartjuk a pedagógus olyan pedagógiai-módszertani felkészültségét, 
hogy képes az ismeretátadó szerep felől továbblépni a folyamat-szervező, facilitáló szerep irányába. Ter-
mészetesen 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 peda-
gógusnak bele kell helyezkednie abba a gondolatvilágba, hogy szaktudományi felkészültsége fontos, de 
nem a legfontosabb. 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 isme-
reteket 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, 
elvégzéséhez.

• Fontos szempontunk volt a fejlesztés során, hogy az analitikus (részekre szedő) megismeréssel egyen-
súlyba 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 isme-
retek elsajátíttatására tesszük a hangsúlyt, hanem nyomatékosan „csak” magára a tanulási helyzetre és 
folyamatra, 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 
kíváncsiságukban, 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 tudástár-
ba. 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 egy elektromos hajszárító mű-
ködését, legyenek képesek minél pontosabb szavakkal (lehetőleg szakkifejezésekkel) leírni a szárítás lé-
nyegét, hasonlóságok és különbségek megfogalmazásával összehasonlítani a szelet a hajszárító fújásával, 
megmérni a hajszárítóba bemenő és onnan kiáramló levegő hőmérsékletét, s rendszerezni a levegő áram-
lásának fajtáit meghatározott csoportokba való besorolással.
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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 sorrendjében 
– 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.



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 sze-
rez – 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 ab-
ból, hogy figyelték, hogy a felnőttek mit hogyan csinálnak. S mivel látták annak eredményeit is, tapasztalatból 
tudták, hogy az élet fontos dolgait hogyan – és miért éppen úgy – kell csinálni. A mindennapi életben szük-
séges 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 
absztrahált fogalmak és összefüggések megismerése, hanem az élet adta helyzetek – a körülöttünk lévő va-
lóság – természetes összetettsége, komplexitása.

A kiválasztott témák komplex megismerése sokféle szempontból irányítja rá a figyelmet az adott témára – 
esetünkben a természetben működő erőkre, energiafajtákra. Olykor a természettudományokon is túlnyúlik; 
a teljes humán és reál kultúra is a látóterében van. Ha tehát pl. a tűzhányókról van szó, akkor nemcsak vul-
kanikus hegyeink, hanem a gránit szilárdsága, az ásványok és drágakövek szépsége, a hegymászás izgalma, a 
tűzijáték és Petőfi hegyekkel kapcsolatos érzései 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 részvé-
tel, minthogy a folyamat menetére a diáknak gyakorlatilag nincs ráhatása; saját tanulási folyamatának nem 
alakítója, 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
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Tevékenységek



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

12

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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HÁTTÉR

• 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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A tevékenység rövid leírása: A Nap emberi léptékben kimeríthetetlen energiaforrás. A belőle származó fény 
és hőenergia a földi élet alapja, nélküle az élet elképzelhetetlen. Az előzetes feladat és a tevékenység során 
a diákok megismerik a napenergia-hasznosítás eszközeit, azok működési elvét (napkollektor, napelem). 
Beszélgetés bibliai idézetekről, rajz készítése, napelemes eszközök gyűjtése, Kahoot vetélkedő.
Cél: kreativitás, problémamegoldó képesség, megfigyelési képesség, szociális kompetenciák fejlesztése
Tantervi kapcsolódás: Az energia 
Tantárgyi kapcsolódás: természettudomány, történelem, technika és tervezés, matematika
Megismerési módszer: megfigyelés, összehasonlítás, mérés
Anyag, eszköz: Biblia, rajzeszközök, rajzlap, internet, kivetítő, kis csoportonként tabletek
Időigény: 45 perc

A Nap mint energiaforrás

Tóth Timea Katalin

1. Előzetes feladat: 
A tanulók keressenek a környezetünkben napelemmel működő eszközöket! Készítsenek róluk fotókat, 
és töltsék fel egy közös tárhelyre!
A tanulók kis csoportokban készítsenek egy-egy ppt-t napenergia-hasznosítás témában max. 4 perc-
ben! A ppt-hez felhasználhatók a saját készítésű fotók.

2. Kérjünk meg egy-egy tanulót, hogy keressék ki a következő igeverseket, majd olvassák fel!
„Mert nap és paizs az Úr Isten; kegyelmet és dicsőséget ád az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik 
ártatlanul élnek.”
(Zsolt. 84,12 12. vers)
„meglátogat minket felkelő Napunk a magasságból, hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és 
halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.”
(Lk 1,79)

3. Beszélgessünk a fenti idézetekről!
Javasolt kérdések:
• Miért hasonlítja a zsoltáros és az evangélista a Naphoz Istent?
• Miben hasonlít a Nap fénye, melege Isten szeretetéhez?
• Mit jelent számunkra a fény az életünkben?
• Miért mondja az evangélista, hogy az emberek sötétségben ülnek?
• Mit jelent, hogy pajzs az Úr?

TEVÉKENYSÉG MENETE
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A napenergia hasznosításának sok módja van. Ezek közül legismertebbek a napkollektor és a napelem. 
A napkollektor a napenergiát hőenergiává alakítja át. A sugárzás felmelegíti a napkollektorban keringő 
folyadékot, és annak hőjét használjuk (áttételeken keresztül) fürdésre, mosásra, mosogatásra. A napkollek-
torokban lévő csőkígyó többnyire fagyálló folyadékkal van töltve. 
A napelem a napenergiát elektromos energiává alakítja át. Részei: szilíciumcellák, fémkeret, üvegborítás és 
vezetékek. Az üvegborítást időnként tisztítani kell. A beérkező fény fotonjai gerjesztik a szilícium elektron-
jait, s azok mozgásba jönnek. Ez az elektronmozgás maga az elektromos áram, amellyel pl. a televízió és a 
mosógép működik.

1. melléklet: „Nap és pajzs az Úr” című ének
2. melléklet: Kahoot vetélkedő

)1
4. Készítsenek a gyerekek rajzokat ezen kérdések nyomán, s közben hallgassuk meg a „Nap és pajzs 

az Úr” kezdetű éneket (1. melléklet)! A foglalkozásnak ezt a részét közös imádsággal, fohászkodással 
zárhatjuk le.

5. A kis csoportok mutassák be az előzetesen elkészített ppt-ket, majd vitassuk meg az alábbi kérdéseket:
• Szerintetek mi az oka annak, hogy az emberek nem használják ki teljes mértékben a napsugárzás 

adta lehetőségeket?
• Hogyan lehetne elérni, hogy az emberiség nagyobb arányban fedezze energiaigényét napsugárzás-

ból?
• Fogalmazzatok meg javaslatokat, hogy mit lehetne tenni a változás érdekében!
• Mire használják a növények a napfény energiáját?
• Vannak olyan állatok, amelyek utódaikat a Nap melegével keltik ki. Tudtok ilyen állatot? Hogyan hasz-

nálják ki a napsugárzást?

6. Beszéljük meg röviden, hogy mi a különbség a napelem és a napkollektor között!

7. Nézzük meg az összegyűjtött saját fotókat a napelemes eszközökről! Beszéljük meg, hogy hol lehetne 
még hasznosítani a napelemet!

8. Csoportokban játsszunk Kahoot vetélkedőt! (2. melléklet)

HÁTTÉR
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A tevékenység rövid leírása: Beszélgetés a tutajokról és a szélenergiáról. Tutajmakett építése és úsztatása.
Cél: A gyerekek önállóan szerzett ismereteinek rendszerezése, felmérése, alkalmazása.
Tantervi kapcsolódás: Az energia. Alapvető légköri jelenségek és folyamatok.
Tantárgyi kapcsolódás: technika és tervezés  
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Anyag, eszköz: tablet vagy telefon, 3 db parafadugó (1 tutajhoz), befőttesgumik, fogvájó, színes papírlap, 
olló, ragasztó, nagyobb edény és víz a tutajok vízre tételéhez
Időigény: 45 perc

1. melléklet: Szókártyák a csoportalakításhoz
2. melléklet: Parafadugóból tutaj

Parafadugóból tutaj

Tugyi Beáta

1. A tevékenységhez alakítsunk ki csoportokat a gyerekekből, véletlenszerűen, például szókártyák 
segítségével!

 Húzzatok az asztalon található szókártyákból egyet-egyet, és keressétek meg csoportotokat!
 (1. melléklet)
2. Beszélgetés: Mit tanultunk korábban a szélenergiáról? Hogyan hasznosíthatjuk? Milyen energia hajtja 

a tutajt? 
3. Minden csoport elkészíti a saját tutaját. Cél, hogy minél ötletesebb, szebb kivitelezésű és nem utolsó-

sorban magas vízbiztonságú tutajok készüljenek el. A gyerekek használják a kikészített anyagokat és 
eszközöket! Segítségképpen nézzünk meg egy videót! (2. melléklet) 

4. Minden csoport mutassa be a saját elkészített tutaját, majd tegyük azokat vízre! Szél gerjesztésével 
rendezzünk versenyt! Kinek teljesít legjobban a tutaja?

5. Értékeljük a tutajokat pontosság, szépség, ötletesség és vízbiztonság szempontjából! A csoportok pedig 
önmagukat értékelik tervszerűség és együttműködés szempontjából.

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Tóth Timea Katalin )11/4
tevékenység

Készítsünk szélforgót!

A tevékenység rövid leírása: Szélforgó készítése dióhéjvitorlásokkal csoportmunkában.
Cél: kreativitás, problémamegoldó képesség, megfigyelési képesség, szociális kompetenciák fejlesztése
Tantervi kapcsolódás: Az energia 
Tantárgyi kapcsolódás: természettudomány, történelem, technika és tervezés, matematika
Megismerési módszer: megfigyelés, összehasonlítás, mérés
Anyag, eszköz: csoportonként: 12 db fél dióhéj, gyurma, fogvájók, cérna, 3 db 30–50 cm-es faág vagy hurka-
pálcika, maradék textilanyagok, ragasztópisztoly, tablet, 1., 2. melléklet
Időigény: 45 perc

1. melléklet: Wordwall feladatok
2. melléklet: Szélforgó készítése

1. Alkossunk 3 fős csoportokat a tanulókból! 

2. A kis csoportok oldják meg a feladatokat a Wordwall felületen (1. melléklet)!

3. Összegezzük, hogy mi is a szél, hogyan keletkezik, s hogyan hasznosították régen és ma az energiáját! 

4. Adjunk minden csoportnak egy feladatleírást a szélforgó készítéséről (2. melléklet)! 

5. Mielőtt a csoportok elkezdenék a munkát, beszéljünk a balesetmegelőzés fontosságáról!

6. A szélforgó elkészítése.

7. Kipróbálás, önértékelés.

TEVÉKENYSÉG MENETE
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A tevékenység rövid leírása: A napenergia tárolásának és felhasználásának vizsgálata egy napelemes kerti 
lámpa segítségével.
Cél: A tanuló legyen képes felismerni a napenergia-termelés, -tárolás és -töltés alkatrészeit egy napelemes 
kerti lámpában. Ismerje meg a töltés és a fogyasztás fogalmát. 
Tantervi kapcsolódás: Az energia: Erőforrások energiatermelésben betöltött szerepe
Tantárgyi kapcsolódás: technika és tervezés
Megismerési módszer: megfigyelés, vizsgálat
Anyag, eszköz: napelemes (solar) kerti lámpa, hegyes olló vagy csavarhúzó, telefon (fényképezéshez)
Időigény: 45 perc

Nappal is töltheted

Niethammer Zoltán

• A tanulók alkossanak kis csoportokat!
• A napelemes lámpák legyenek előzetesen feltöltve!
• Először a tanulók kapcsolják be a lámpát, és figyeljék meg, hogy a LED csak akkor világít, ha a lám-

pa felső napeleme le van takarva, vagy kevés fényt kap a teremben! Ezután kapcsolják ki a lámpát! 
(1. melléklet)

• A legtöbb lámpa alja csak rá van pattintva a fedelére, így egy hegyes tárggyal könnyen le lehet szed-
ni. Óvatosan vegyük ki az elektronikát, nehogy leszakadjanak a vezetékek a nyomtatott áramkörről!  
(2. melléklet)

• Készítsenek közeli képeket a tanulók a lámpa belsejéről!
• Tanári magyarázat után keressék meg a következő részeket: napelem, akkumulátor, töltő-vezérlő áram-

kör, LED-es fogyasztó! (3. melléklet)
• Ismertessük a töltés és a lemerítés (fogyasztás) folyamatát! (4. melléklet)
• Keressünk párhuzamokat az elektromos autóval! (töltés, lemerülés, stb.)

Értékelés, következtetés:
A napelemes lámpa kis méretben szinte minden olyan alkatrészt tartalmaz, mint a nagy elektromos autó. 
Tiszta energiához a napelemekkel tudunk jutni, amit valamilyen eszközben tárolnunk kell. Jelenleg ez az 
akkumulátor. Innen tudjuk ellátni az elektromos autó motorját, vagy a lámpában a LED-et villamos ener-
giával. Mindkét fogyasztó sokkal jobb hatásfokkal használja fel az energiát, mint a belső égésű motorok!
Az előnyök mellett szükséges megemlíteni, hogy az akkumulátor előállítása viszont elég környezetszeny-
nyező, illetve az elhasznált akkumulátorok újrahasznosítása még nincs megoldva!

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Kevés elektronikai munkával egy kis játékautó átalakítható napelemes változatra. A lámpából a LED-et el-
távolítjuk, és a kivezetésére forrasztunk 2 vezetéket. Ezt kapcsoljuk rá a kisautó motorjára. (5. melléklet)

Úgy tűnik, hogy a napelemes eszközök szinte nem is szennyezik a környezetet, de legtöbbször nem számo-
lunk az elektronikai hulladékok elhelyezésének problémájával és a gyártás során keletkezett káros környe-
zeti hatásokkal. Erről is érdemes beszélni az órán. 
Különösen a lítiumalapú akkumulátorok gyártása nagyon szennyező, és sok energiát igényel. Magának a 
lítiumnak a bányászása is rengeteg problémát vet fel.

1. melléklet: Napelemes lámpa kikapcsolása
2. melléklet: Kibontott napelemes lámpa
3. melléklet: Napelemes lámpa részei
4. melléklet: Napelemes eszközök töltése, lemerítése
5. melléklet: Napelemes kisautó

)2
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A tevékenység rövid leírása: A tanulók csoportokban dolgozva előzetes felkészülés után kiselőadásokkal 
mutatják be az elektromos autózás kevésbé ismert érdekességeit, előnyeit és hátrányait. Megadott infor-
mációk segítségével számolásokat végeznek, mellyel kísérletet tesznek e közlekedési forma gazdaságossá-
gának bebizonyítására. A csoportok saját készítésű autómaketteket versenyeztetnek. 
Cél: A tanulók legyenek képesek önálló internetes információgyűjtés után ismeretek átadására. Adatok fel-
használásával tudjanak számításokat végezni és a kapott eredményekből következtetéseket levonni. Csa-
patban dolgozva, egymást segítve legyenek alkalmasak instrukciók alapján precizitást és kézügyességet 
igénylő, hatékonyan működő eszközök elkészítésére.
Tantervi kapcsolódás: Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás; Az energia
Tantárgyi kapcsolódás: matematika, technika és tervezés, történelem, vizuális kultúra, digitális kultúra
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Anyag, eszköz: csoportonként: 2 db 1,5 l-es és 1 db 0,5 l-es PET-palack, valamint 6 db műanyag kupak, hur-
kapálca, gumigyűrű, olló, vékony drót vagy fonal, sniccer, filctoll
Időigény: előzetes otthoni feladat és 2x45 perc

Mérnökök csatája

Sarkadi Ferenc

Előzetes feladat:
5 kis csoportban: anyaggyűjtés, max. 5 perces ppt összeállítása. A kis csoportok témáihoz héttérinformá-
ciót tartalmazó cikkek az 1. mellékletben találhatók.
Témák: 
1. csoport: Az elektromos autózás története
2. csoport: Az autózás, elektromos autózás híres magyar feltalálói
3. csoport: Az elektromos autó előnye: a felépítés
4. csoport: Az elektromos autó hátránya: az akkumulátor
5. csoport: Hol lehet „megtankolni” egy elektromos autót?
     
I. Részfeladat: Az előzetes otthoni feladat bemutatása kiselőadások formájában (kb. 5 perc/csoport)

II. Részfeladat: Számolási feladat a gazdaságosság bizonyítására 100 km távolságon
1. csoport: benzines autó átlagos fogyasztása
2. csoport: elektromos autó otthon töltve 
3. csoport: elektromos autó nyilvános töltőn töltve
4. csoport: elektromos autó gyorstöltőn töltve
5. csoport: elektromos autó napelemről töltve

TEVÉKENYSÉG MENETE
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A számolási feladat része, hogy a diákok önállóan keressenek fogyasztási adatokat és a fogyasztói árakra 
vonatkozó adatokat. Az alábbiakban egy lehetséges mintát adunk erre:
• benzines autó átlagfogyasztása: 7l/100 km, benzin ára 480 Ft
• elektromos autó átlagos fogyasztása 20kWh/100km
• otthoni töltés 40Ft/kWh
• nyilvános töltő 90Ft/kWh
• gyorstöltő 150Ft/kWh
• napelem (beszerzési költség/várható élettartammal kalkulálva) 15Ft/kWh
Az értékek kerekítettek a számolás megkönnyítése érdekében. Nem naprakész árak (2022. januári), de az 
arányokat jól mutatják.

III. Részfeladat: Mérnökök csatája
A csoportok „tervrajzok” alapján nulla CO2 -kibocsátású autókkal versenyeznek egymás ellen. A 2. melléklet 
fényképein jól láthatók az egyes lépések.
 1. A PET-palackok kupakjainak közepét és a 1,5 l-es PET-palackokat (ahová a kerék tengelyei, illetve a meg-

hajtó propeller tengelye kerül majd) felhevített szöggel kilyukasztjuk.
  Megjegyzés: Mivel ez a lépés balesetveszélyes, javasolt, hogy a pedagógus készítse elő. A kupakok kilyu-

kasztásánál érdemes a hurkapálcánál kisebb átmérőjű lyukat készíteni, a pálca végét kihegyezni és azt 
belefeszíteni a nyílásba. Így nincs szükség ragasztásra, a pálca belefeszül a lyukba.

 2. A félliteres PET-palack tetején óvatosan nyílást vágunk, mely lehetővé teszi a későbbi belső szerelési 
műveleteket. 

 3. A másik nagyobb PET-palack tetejét levágva ollóval elkészítjük a meghajtó propellert.
 4. A hurkapálca végére vékony dróttal vagy fonallal ráerősítjük a gumigyűrűt (2. melléklet, 1. kép).
 5. A nagy PET-palack aljából kivágjuk az egyik öntési „dudort”, melyből a távtartó (6. lépésben) készül  

(2. melléklet, 2. kép)
 6. A gumigyűrűvel ellátott hurkapálcát behelyezzük a palack belsejébe, úgy, hogy a szabad vége a flakon 

hátsó, szöggel készített nyílásán kilógjon, majd arra ráhúzzuk a távtartót és beleerősítjük a propeller 
kupakjába (2. melléklet, 3. és 4. kép).

 7. A hurkapálcához erősített gumigyűrűt áthúzzuk a flakon száján és a kupak rácsavarásával rögzítjük.
 8. A hurkapálcából készült keréktengelyeket behelyezzük a lyukakba.
 9. A kerekeket/kupakokat ráhelyezzük a hurkapálcák végére (2. melléklet, 5. és 6. kép)
10. Verseny: A propeller forgatásával a gumigyűrűt föltekerjük, majd hirtelen elengedjük, így elindíthatjuk az 

autót.
Megjegyzés: A propeller lapátjait kivágásuk után egyenként, azonos irányba erőteljesen el kell forgat-
ni-hajlítani, hogy megfelelő tolóerőt biztosítsanak. (2. melléklet, 7. és 8. kép)

A verseny három kategóriában zajlik:
• megbízhatósági (mennyire sikerült az autómodellt működőképesen megépíteni)
• gyorsulási 
• hatótávolsági.

Lehetőségként más meghajtási mód is elkészíthető. Az autó felépítése hasonlóan történik, de propellermeghaj-
tás helyett a gumigyűrűt a hátsó tengelyre kell rögzíteni. A gumi megfeszítése a kerék visszaforgatásával történik.

1. melléklet: Kis csoportok előzetes feladatai
2. melléklet: Képek az elkészítés folyamatáról
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A tevékenység rövid leírása: A tanulók csoportokban dolgozva a köznapi életből, médiából szerzett informá-
cióikat felhasználva összegyűjtik és rendszerezik ismereteiket az elektromos autókról. A tanulmányaik során 
elsajátított tudásuk alapján az energiaforrások jellemzőit felhasználva, két véleményt képviselve érvelnek 
az elektromos autó használata mellett és ellen.
Cél: A tanulók ismerjék fel, hogy többféle szempontot is figyelembe kell venni egy adott dolog megítélésénél. 
Találjanak összefüggéseket a birtokukban lévő tudáselemek között. Gyakorolják a véleményformálást, az érvek-
kel való alátámasztást. Legyenek képesek meggyőző kommunikációra, meghallgatni és elfogadni mások érveit. 
Tudatosuljon bennük, hogy az energiaforrások egy része kimerülőfélben van, illetve komoly környezetszennye-
zési problémákat okoz, ezért szükség van alternatív, környezetkímélőbb megoldásokra a közlekedésben.
Tantervi kapcsolódás: Az energia
Tantárgyi kapcsolódás: vizuális kultúra, digitális kultúra
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Anyag, eszköz: karton/post-it (szókártyákhoz), színes filctollak, Blu Tack gyurmaragasztó, projektor, számí-
tógép, internet
Időigény: 45 perc

„Klímakonferencia”

Sarkadi Ferenc

A tanulók csoportokban dolgoznak.

1. Mit tudsz az elektromos autókról?
A tanulók ötletbörzével összegyűjtik, milyen tulajdonságait ismerik az elektromos autóknak. A tulajdon-
ságokat szókártyákra írják, majd a kártyákat felragasztják egy pókhálóábrára. (1. melléklet: Minta: 1. ábra)
A pókhálóábra létrehozásával az összetartozó fogalmakat ábrázoljuk, jelen esetben azt, hogy mit tudnak 
ezekről az autókról.
Miután felkerült az összes szókártya, a tanulók közösen csoportosítják az elektromos autók előnyeit és 
hátrányait. (1. melléklet: Minta: 2. ábra)

2. Honnan „jön” az áram?
A tanulók az előző feladathoz hasonlóan ötletbörzével összegyűjtik, szerintük milyen módon lehet áram-
hoz jutni. A szókártyák ismét egy pókhálóábrára kerülnek. Tanári útmutatás alapján a nem megfelelő 
kártyák lekerülnek a tábláról (pl. „konnektorból…”), csak azok maradnak, melyek energiaforrásként áram-
termelésre használhatók. (1. melléklet: Minta: 3. ábra) 
Következő lépésként csoportosítjuk az áram termelésére alkalmas energiaforrásokat a következők szerint: 
megújuló és nem megújuló energiaforrások, illetve utóbbin belül külön feltüntetjük a CO2-kibocsátással 
járó és CO2-kibocsátással nem járó energiaforrásokat. (1. melléklet: Minta: 4. ábra)

TEVÉKENYSÉG MENETE
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3. „Klímakonferencia” (vita)
A tanulók alakítsanak két csoportot:

A) csoport: a hagyományos belső égésű motorral működő autókat készítő gyárak képviselői
B) csoport: az elektromos autókat készítő gyárak képviselői.

Rövid tanácskozás után szóvivők választása és a „konferencia” keretében vita az egyik és másik típusú 
autózás mellett és ellen. Érvek és ellenérvek ütköztetésével cél a hallgatóság meggyőzése a csoport által 
képviselt autózási formáról. 

Tételmondat-lehetőségek a vitához:
• Az elektromos autókkal gazdaságosabb a közlekedés.
• Az elektromos autók nem bocsájtanak ki káros anyagokat.
• A hagyományos autókkal egyszerűbb kivitelezni egy hosszabb utazást.
• Az „elektromos üzemanyag” előállítása nem környezetszennyező.
• A hagyományos autók lényegesen olcsóbban megvásárolhatók.
• Stb.

HÁTTÉR
A mindennapi életük során rengeteg, időnként egymásnak ellentmondó információ jut el a tanulókhoz, 
melyeket pontosíthatunk, kiegészíthetünk, rendszerezhetünk. Az elektromos autózás napjaink aktuális, tár-
sadalmi méretű érdeklődést kiváltó gyakorlati problémái és megítélésének megosztottsága miatt kiválóan 
alkalmas interaktív módszerrel történő feldolgozásra. A vitamódszer erősen támaszkodik a megbeszélésre 
és a résztvevők közötti információmegosztásra. A megbeszélés és az információmegosztás lehetőséget nyújt 
a tanulóknak arra, hogy reagáljanak a tanár vagy társaik ötleteire, tapasztalataira, meglátásaira és tudására, 
és alternatív nézeteket, gondolkodásmódokat dolgozzanak ki, vitázzanak. Ennek során fejlődnek szociális 
készségeik és képességeik, megtanulják gondolataikat rendszerezni és racionális érvekkel alátámasztani. A 
vitamódszer mind a tanártól, mind a tanulótól a hozzászólási, meghallgatási, az interperszonális és beavat-
kozási készségek és képességek finomítását igényli.

4. A konferencia zárása „népszavazással”, az eredmény kihirdetése.

5. A konferencia zárásaként rövid (13 perc) animációs film vetítése. (2. melléklet)

6. A film megtekintése után újabb szavazás. Változott-e a diákok véleménye?

Az animációs film sorra veszi, milyen hiedelmek kísérik az elektromos autózás megítélését, majd közérthető 
és nagyon érzékletes adatokkal, tényekkel igyekszik megcáfolni az előítéleteket.

1. melléklet: Minták
2. melléklet: Animációs film: villanyautó vagy hagyományos?

https://www.youtube.com/watch?v=8DyTbcb-OvU
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A tevékenység rövid leírása: Az égés bonyolult fizikai és kémiai folyamatok összessége. Az elvégzendő kísér-
letek rávilágítanak arra, hogy ha meg is van az égés mindhárom feltétele, az éghető anyag felületnagysága 
mégis döntő befolyású az égés kimenetelére.
Cél: A tanulók ismerjék fel a kísérletek tapasztalatai alapján, hogy a szemcseméret csökkenése felületnöve-
kedéssel jár, ami növeli az anyagok elégethetőségét.

Tantervi kapcsolódás: Környezetünk vizsgálata – A kísérletezés szerepe az életünkben; Laboratóriumi vizs-
gálatok.
Tantárgyi kapcsolódás: 
Természettudomány tantárgyon belüli koncentráció: Anyagok és tulajdonságaik, valamint Megfigyelés,  
kísérletezés, tapasztalás témakörök.
Technika és életvitel: a kísérletezéshez használt anyagok és eszközök szakszerű használata 
Megismerési módszer: megfigyelés, vizsgálat, összehasonlítás
Anyag, eszköz: (1 pár számára)
vasháromláb, vaslemez, fémtálca, csipesz, fém vegyszeres kanál/spatula (kémiaszertárból)
5-6 cm-es vas- és alumíniumdrót
1/3-ad vegyszeres kanálnyi vas- és alumíniumreszelék
1/3-ad vegyszeres kanálnyi finomra őrölt vas- és alumíniumpor (kémiaszertárból)
3-5 cm-es átmérőjű konyhai fémszivacs (dörzsi) és ugyanekkora acélgyapotcsomó 
borszeszégő (ha van rá lehetőség, akkor Bunsen-égő a kémia szaktanteremben)
gyufa
Időigény: 30 perc

Felület és égés

Nagy Sándor

1. Lépés (3 perc): Közös eszmecsere után a diákok felírják a táblára az égés 3 feltételét:
• éghető anyag
• gyulladási hőmérséklet
• égést tápláló közeg (általában oxigén)

2. Lépés (13 perc): Kísérletek – fémek gyúlékonysága (páros munka)
• A tanulók a borszeszégő meggyújtásával, majd kupakjának visszahelyezésével „ellenőrizzék” az égés 

feltételeit!
• Ezután gyújtsák meg újra a borszeszégőt, majd a csipesz segítségével tartsák bele a lángba először a 

vas-, majd az alumíniumdrót-darabkát – jegyezzék fel a látottakat!

TEVÉKENYSÉG MENETE
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?• A következő kísérletben a fém vegyszeres kanál segítségével a tanulók szórják a lángba kis részletek-

ben először a vas, majd az alumínium reszelékét – jegyezzék fel a látottakat!
• A harmadik kísérlet során a fém vegyszeres kanál segítségével a diákok szórják a lángba kis részletek-

ben először a vas, majd az aluminum porát – jegyezzék fel a látottakat!

3. Lépés (2 perc): A felület változása és a gyúlékonyság közötti összefüggés felfedezése, megfogalmazása 
(közös munka).
Tanári rávezető kérdések: 
• Alapvetően miben különbözik a fémdrót, a fémreszelék és a fémpor?
• Mely tulajdonsága változik meg bármely testnek, így a fémeknek is, ha aprítjuk, azaz csökkentjük a 

szemcseméretet?
• Mi az összefüggés a felület növelése és az égési tulajdonság között?

4. Lépés (12 perc): Kísérlet konyhai fémszivaccsal és az acélgyapottal (páros munka)
• A vaslemezre helyezett dörzsiszivacs, valamint acélgyapot-darabkát próbálják meggyújtani a tanulók!
• Jegyezzék fel a látottakat, és az előző lépésben megbeszéltek alapján próbáljanak magyarázatot adni 

tapasztalataikra!

HÁTTÉR
Az égés mint jelenség bonyolult fizikai és kémiai folyamatok összessége. A foglalkozás során speciálisan az 
égés és a (fajlagos) felület összefüggéseit tudjuk látványosan vizsgálni. Az égés sebessége szempontjából 
kulcsfontosságú, hogy mekkora felületen találkozik az éghető anyag az égést tápláló közeggel. A 3. lépés ta-
nári kérdéseivel a tanulóinkat szükség esetén ösztönözzük arra, hogy felismerjék: minél kisebb a szemcse-
méret, annál nagyobb a (fajlagos) felület, ezáltal annál látványosabb (gyorsabb) az égés. Érdemes tisztázni, 
hogy az izzás is gyors égésnek minősül!

A fajlagos (relatív) felület darabolással, aprózással való növekedését érdemes átgondolni és eljátszani a 
tanulókkal, az alábbi leírás alapján:
Egy 1 cm élhosszúságú gyurmakockát vágjanak félbe, majd – összefogva a darabokat – egy másik (majd 
egy harmadik) síkban is vágjanak el! Ezáltal kapnak előbb 2 félkockát, azután 4 hasábot, majd 8 kis kockát. 
Mindegyik állapotban írják fel, hogy mennyi az össztérfogat, s mennyi a darabok összesített felülete, s meny-
nyi a A(felszín)/V(térfogat) hányados számértéke! A térfogat természetesen nem változik, a felület viszont 
gyors mértékben növekszik, így a tanulók számszakilag is láthatják a darabolás jelentőségét.

Az acélgyapot lényegében egy vékony acélszálakból álló csiszolóanyag, ami bármely barkácsboltban besze-
rezhető. Többféle „finomságú” kapható: a kísérlet szempontjából működik a 0-s jelzésű, de leghatékonyabb 
a 00-s, vagy ha van, a 000-s jelzésű. Meggyújtás után igen látványosan ég (izzik).

A 4. lépés magyarázata természetesen nagyon hasonló a 3. lépésben megállapított összefüggéshez: a dör-
zsiszivacs vastagabb acélszálai (fajlagosan) kisebb felületűek, mint az acélgyapot vékony szálai, amelyeket 
(fajlagosan) így több égést tápláló közeg vesz körül – meggyújtás után az izzás így önfenntartóvá válik.
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A tevékenység rövid leírása: A tanulók csoportokban egy-egy vassal kapcsolatos szólással, közmondással 
ismerkednek meg. Rövid jelenetben megfogalmazzák az adott szólás, közmondás jelentését.
Cél: A tanulók előzetes ismereteiket felhasználva legyenek képesek megfogalmazni, hogy mit jelentenek a 
közmondások és szólások, melyekben szerepel a vas szó. Ismerkedjenek meg számukra eddig ismeretlen 
szólásokkal, közmondásokkal a téma kapcsán.
Tantervi kapcsolódás: Anyagok és tulajdonságaik
Tantárgyi kapcsolódás: magyar nyelvtan, digitális kultúra, dráma és színház
Megismerési módszer: nem releváns
Anyag, eszköz: feladatlap, íróeszköz, internet, tablet, telefon vagy laptop
Időigény: 30 perc

1. melléklet: Feladatlap
2. melléklet: Feladatlap megoldása

Fából vaskarika

Pörény Viktória

1. A tanulók csoportokban dolgoznak, minden csoportnak kiosztunk egy-egy szólást, közmondást a fel-
adatlap feladványai közül (1. melléklet).

2. Minden csoport közösen megfogalmazza, mit jelent az adott szólás, közmondás. Amennyiben szüksé-
ges, interneten is szerezhetnek információt.

3. A csoportok összeállítanak egy-egy pár mondatos jelenetet, amelyben elhangzik az adott szólás vagy 
közmondás. 

4. A jelenetek előadása után közösen megbeszélés következik. 

Ajánlott kérdések: Kiderült-e a hallgatóság számára a jelenetből az adott szólás, közmondás jelentése? 
Az adott jelenetbe valóban illeszkedett-e jelentésének megfelelően a szólás, közmondás?

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Pörény Viktória )33/3
tevékenység

Vaskortól a Vasladyig

A tevékenység rövid leírása: A tanulók különleges tárgyak, kifejezések eredetével, jelentésével ismerked-
nek meg, amelyekben szerepel a „vas” szó. A diákok csoportmunkában gyakorolják az internet célszerű 
használatát.
Cél: A tanulók szerezzenek gyakorlatot a címszavas internetes keresésben; legyenek képesek a keresés ered-
ményeit pár mondatban, lényegre törően megfogalmazni. Ismerkedjenek meg olyan fogalmakkal, melyek-
ben a vas a tulajdonságai miatt kapott szerepet. 
Tantervi kapcsolódás: Anyagok tulajdonságai
Tantárgyi kapcsolódás: Magyar nyelvtan, digitális kultúra
Megismerési módszer: nem releváns
Anyag, eszköz: 1. és 2. melléklet kinyomtatva, íróeszköz, internet, tablet, telefon vagy laptop.
Időigény: 30 perc

1. melléklet: Nézzetek utána!
2. melléklet: Feladatlap
3. melléklet: Megoldások

1. A tanulók csoportokban dolgoznak. Minden csoport választ egy vagy több kérdést az 1. melléklet 
kínálatából, amelyre „kinyomozza”, majd leírja a választ. Az ismeretszerzés eszköze az internet.

2. A választott kérdéshez a tanulók képeket keresnek, amelyek segítségével bemutatják megoldásaikat a 
többi csoportnak.

3. A többi tanuló kiegészítéseket tehet egy-egy képhez, kérdéshez saját ismeretei alapján.

4. A csoportok kitöltik a 2. melléklet feladatlapját, majd közösen megbeszéljük a helyes megoldásokat.
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A tevékenység rövid leírása: 1300 vulkán helyének vizsgálata egy virtuális földgömbön.
Cél: A tanulók figyeljék meg, hogy a vulkánok nem egyenletesen oszlanak el a Föld felszínén. Keressenek 
kapcsolatot a törésvonalak és a vulkánok helye között! 
Tantervi kapcsolódás: Alapvető térképészeti ismeretek. A Föld külső és belső erői, folyamatai.
Tantárgyi kapcsolódás: digitális kultúra
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Anyag, eszköz: számítógép vagy tablet, Chrome vagy Firefox böngésző, internetkapcsolat
Időigény: 30 perc

A tektonikus lemezek mozgásából jól látható, hogy hol vannak olyan ütközési zónák a Földön, ahol a leme-
zek egymás alá csúszása miatt vulkáni tevékenység alakul ki. A dél-amerikai részen nagyon egyértelműen 
kirajzolják a vulkánok a lemezhatárt. Hasonlóan látványosan rendeződnek vonalba az indonéziai vulkánok. 
Ugyanakkor Észak-Európa és Oroszország területén szinte nincs is vulkáni tevékenység. 
A vulkánok adatbázisa a 3. mellékletben található címről tölthető le. A benne található koordináták alapján 
készült a virtuális térkép. A foglalkozás elején érdemes időt hagyni arra, hogy a gyerekek élvezzék a szabad 
repülés élményét. Amikor már megismerték a navigálást, akkor célszerű tanári magyarázattal közösen vizs-
gálni a modellt. 

1. melléklet: A virtuális földgömb 
2. melléklet: A térkép jelmagyarázata
3. melléklet: Vulkánok adatbázisa

Vulkánok 
a virtuális földgömbön

Niethammer Zoltán

• A tanulók töltsék be a virtuális földgömböt! (1. melléklet)
• Navigáljanak szabadon a 3D térben, vagy használják alul a kameragombokat! 

– BAL gomb lenyomása mellett húzva az egeret lehet forgatni a kamerát a nézőpont körül.
– JOBB gomb lenyomása mellett húzva az egeret lehet forgatni a kamerát, a nézőpontját eltolni.
– GÖRGETŐ gombbal lehet közelíteni vagy távolítani a kamerát.
 Értelmezzék a térkép jelmagyarázatát! (2. melléklet)

Keressenek közösen, a pedagógus segítségével egy-egy érdekesebb területet, ahol:
– sok a vulkán egy vonalban
– víz alatti vulkánok vannak
– kevés, vagy nincs vulkáni tevékenység
– aktív vulkánok vannak!
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Tugyi Beáta )44/2
tevékenység

Szunnyadó vulkánok, 
vagy mégsem?

A tevékenység rövid leírása: Plakát készítése a vulkáni utóműködések kapcsán. 
Cél: A gyerekek önállóan szerzett ismereteinek rendszerezése, felmérése, alkalmazása.
Tantervi kapcsolódás: A Föld külső és belső erői, folyamatai
Tantárgyi kapcsolódás: magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra, technika és tervezés  
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Anyag, eszköz: tablet vagy mobiltelefon, A/3-as műszaki kartonlapok/háztartási csomagolópapír, színes ce-
ruzák, zsírkréta, olajpasztell, ragasztó, olló, színes lapok, íróeszköz, vastag színes filctollak, füzet
Időigény: 45 perc

A kialakított csoportoknak 1-1 tabletet adunk vagy saját telefonjaikat használják a gyerekek. Nagyon fontos, 
hogy a pedagógusok nyomon kövessék, és ha kell, segítsék ezt a folyamatot!
Búvárkodjanak, tevékenykedjenek! Bízzuk rájuk, hol, hogyan találnak információt, s ha kérik, segítsünk!

1. melléklet: Szókártyák a csoportalakításhoz

1. A tevékenységhez alakítsunk ki 6 csoportot a gyerekekből, véletlenszerűen, a szókártyák segítségével!
 Húzzatok az asztalon található szókártyákból egyet-egyet, és keressétek meg csoportotokat!
 (1. melléklet)

2. Csoportfeladat: Minden csoport az általa húzott kártyán szereplő szó jelentését keresse meg az inter-
neten, nézzen utána, mit lehet még tudni az adott fogalomról!

3. A kigyűjtött információk segítségével minden csoport készítse el a saját plakátját az adott vulkáni 
utóműködéssel kapcsolatban! A feladat elvégzéséhez használják a kikészített anyagokat és eszközö-
ket! Beszéljük meg az értékelési szempontokat: pl. a plakátok informativitása, kivitelezés, pontosság, 
érthetőség, átláthatóság.

4. A tevékenység végén minden csoport bemutatja a plakátját, melyeket előre megadott értékelési szem-
pontok alapján közösen értékelünk. 
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A tevékenység rövid leírása: Térképkészítés a világ vulkánjairól.
Cél: A gyerekek önállóan szerzett ismereteinek rendszerezése, felmérése, alkalmazása.
Tantervi kapcsolódás: A Föld külső és belső erői, folyamatai. Topográfiai alapismeretek.
Tantárgyi kapcsolódás: rajz és vizuális kultúra, informatika
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Anyag, eszköz: tablet vagy mobiltelefon, A/3 méretű műszaki kartonlapok rájuk nyomtatott világtérképpel, 
rajzeszközök, íróeszköz, színes ceruzák, füzet (kis csoportonként)
Földrajzi atlasz általános iskolásoknak. Oktatási Hivatal, 2021
Időigény: 45 perc

1. melléklet: Vaktérkép (világtérkép)

Vulkántérkép

Tugyi Beáta

Előzetes feladat:
1. melléklet: Vaktérkép (Világtérkép) A/3-as méretben kinyomtatva kis csoportonként.

A tevékenység menete: 
1. A tevékenységhez alakítsunk ki 5 db csoportot véletlenszerűen! 

2. Közösen ismételjük át, hogy mit tudunk a vulkánokról, hogyan jelöli a vulkánokat a térképünk, milyen 
színek jellemzik ezeket a területeket! 

3. A kis csoportok kutassanak és gyűjtsenek érdekességeket az interneten az adott terület vulkánjairól! 
1. csoport: Kárpát-medence
2. csoport: Olaszország
3. csoport: Japán
4. csoport: Izland
5. csoport: Kalifornia

4. Az összegyűjtött adatok segítségével készítsenek a kis csoportok saját vulkántérképet a nekik kiosztott 
vaktérképen (1. melléklet)! Használják a kikészített anyagokat és eszközöket a feladat megvalósításá-
hoz! Beszéljük meg az értékelési szempontokat: pontosság, kivitelezés, átláthatóság, a csoport tagjai 
tudtak-e együtt dolgozni, eredményes volt-e a csoportmunka!

5. A tevékenység végén minden csoport bemutatja a plakátját, melyet előre megadott értékelési szem-
pontok alapján közösen értékelünk. 
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Niethammer Zoltán )44/4
tevékenység

Víz alatti vulkánkitörés 
szimulációja

A tevékenység rövid leírása: Víz alatti vulkánkitörés szimulációja ecet és étolaj folyadékban.
Cél: A tanulókban alakuljon ki egy vizuális kép a víz alatti vulkánkitörésekről.
Tantervi kapcsolódás: A Föld külső és belső erői, folyamatai 
Tantárgyi kapcsolódás: technika és tervezés
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, vizsgálat
Anyag, eszköz: üvegpalack (vékony, magas), 1 dl ecet, 4-5 dl étolaj, ételfesték (kék színű), szódabikarbóna, 
zseblámpa vagy egyéb erősebb fényforrás, kanál, telefon (videózáshoz)
Időigény: 45 perc

A szódabikarbóna, amint az ecetig süllyed az olajban, kémiai reakcióval CO2-gázt termel. A gáz az ecetcsep-
peket felfelé viszi, mivel kisebb a sűrűsége az ecetnél, és az olajnál is. Ez okozza a látványos „víz alatti” 
kitöréseket. Hasonlóan néz ki a valódi víz alatti vulkánkitörés is (1., 2. melléklet).
Ha valakinek sok a sava és szódabikarbónát szed, ugyanez a folyamat történik, a sav (itt ecet) hatására a 
bikarbóna lebomlik.
Először csak nagyon kevés szódabikarbónát érdemes használni, és meg kell várni, amíg teljesen leáll a 
kémiai folyamat. Ekkor kisebb „kitöréseket” lehet megfigyelni. Ezután lehet kicsit emelni a szódabikarbóna 
mennyiségét. 
A kísérlet befejezése után el lehet tenni a palackot a következő foglalkozásra, mert pár óra alatt ismét ki-
tisztul az olaj. Az alul lévő ecet még többször is felhasználható lesz.

1. melléklet: Videó 
2. melléklet: Képek

A tevékenység menete: 
• Az ecetet színezzük meg az ételfestékkel! Legyen jó sötét!
• Öntsük az üvegpalack aljára a megszínezett ecetet!
• A színes eset tetejére öntsük rá óvatosan az étolajat!
• Várjuk meg, amíg a folyadékok elválnak egymástól!
• Állítsuk be a telefont, és indítsuk el a videófelvételt!
• A kanál nyelével vegyünk ki egy kevés szódabikarbónát, és szórjuk bele a folyadékba!
• Érdekes lehet a folyamat közben a zseblámpával különféle megvilágításokkal kísérletezni.
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A tevékenység rövid leírása: Póló és/vagy pulóver segítségével megvizsgáljuk, hogyan gyűrődhettek fel a 
Himalája párhuzamos hegyvonulatai a két kontinentális kőzetlemez határán.
Cél: A tanulók ismerjék meg a gyűrődés működését, ismerjék fel a gyűrődéskor keletkező alapvető felszíni 
formákat. A kreativitás és logikus gondolkodás fejlesztése. Korábbi ismeretek mozgósítása. Problémameg-
oldó képesség fejlesztése.
Tantervi kapcsolódás: A Föld külső és belső erői, folyamatai: Gyűrődés, Földrengés, Talaj
Tantárgyi kapcsolódás: digitális kultúra – A digitális eszközök használata – fényképezés
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, vizsgálat, modellezés
Anyag, eszköz: tanulópáronként: 1 db póló, 1 db pulóver
Időigény: 15 perc

Gyűrjünk hegyeket!

Katona László

1. Gyűrődéssel keletkező hegyek – páros munka
A tanulók páronként tegyenek az asztalukra kiterítve egymásra 2-2 pólót vagy pulóvert (pl. testneve-
lésórán használt póló is megfelelő). Ha mindkét tanuló ad hozzá 1-1 ruhadarabot, akkor meg is van a 
szükséges ruhamennyiség. Érdemes lehet alulra egy pulóvert, felülre a pólót tenni, hogy a pólón az 
élesebb gyűrődési vonalak látszódhassanak.
A továbbiakban ezek a ruhadarabok szimbolizálják a Himalája kialakulásáért felelős két kontinentális 
kőzetlemezt (az eurázsiai- és az indiai kőzetlemezeket) és annak üledékes, egymásra rakódott kőzeteit. 
Ezek egymás felé irányuló mozgásából gyűrődött fel a Himalája az évmilliók alatt.
Ezt az alapállapotot ismertetni kell a tanulókkal, hogy mi mit jelképez! Innen indulhat maga a kísérlet.
A pár egyik tagja tegye a két tenyerét az egymásra rakott ruhadarabok két végére, majd a tenyereit 
egymás irányába mozgatva gyűrje fel a ruhadarabokat! Az így keletkezett gyűrődések megfelelnek a 
Himalája párhuzamos láncainak. A felgyűrődött redők között különböző méretű, alakú redők is kiala-
kulhatnak.
Az a tanuló, aki a gyűrést végezte, tartsa meg a gyűrődéseket abban az állapotban, ahogy kialakultak, a 
másik tanuló esetleg ezt lefotózhatja, hogy könnyebb legyen később a felszíni formák leírása. A tartásra 
azért van szükség, mert a ruhák a rugalmasságuknak köszönhetően kirúghatják magukat, így a kelet-
kezett felszíni formák eltorzulhatnak. Ha a fotózásra nincs lehetőség, akkor közösen beszéljék meg, 
milyen formák és hogyan alakultak ki, amíg a tanuló tartja a gyűrődött formát!

2. Következtetések levonása és gondolattérkép készítése a tanulók megfigyelései és ötletei alapján
A következtetéseket a tanulóknak kell levonni, milyen felszíni formákat, egyéb jellegzetességeket lát-
nak (pl. a párhuzamosság)! A következtetéseket közös gondolattérképen (pl. táblára írva) érdemes áb-
rázolni a tanulók megfigyelései alapján.

TEVÉKENYSÉG MENETE

)5 5/1
tevékenység

M
os

t i
s 

nö
ve

ks
zi

k 
a 

Hi
m

al
áj

a?



33

)5

M
os

t i
s 

nö
ve

ks
zi

k 
a 

Hi
m

al
áj

a?• A kísérlet 1 db pólóval is elvégezhető, a felszíni formák úgy is kivehetők. A póló két rétege (eleje és hátul-
ja) megfelelhet többrétegű üledékes kőzeteknek.

• A kísérletet a tanulópár mindkét tanulója elvégezheti, így lesz összehasonlítási alapjuk. Viszont ilyenkor 
feltétlen javasolt, hogy fénykép formájában rögzítsék mindkét tanuló gyűrődéseit ugyanolyan távolságból 
és ugyanolyan szögből a könnyebb összehasonlíthatóság érdekében. Ez azt feltételezi, hogy ugyanazzal a 
telefonnal érdemes a két különböző állapotot lefotózni.

• A ruhadarabok helyett esetleg használhatjuk kartondobozok oldalait is (melyek fala könnyen deformál-
ható), és tehetjük azokat is egymásra. Ilyen esetben érdemes duplán készíteni a kartondobozok lapjait, 
mert az egyik csomag az egyik, a másik csomag a másik kőzetlemezt helyettesítené. Ilyenkor azonban 
nagyobb erőt kell kifejteni, és a kartonlapok rugalmasságuknak köszönhetően nehezen maradnak fel-
gyűrődött helyzetben. 

1. melléklet: Háttérinformációk

VÁLTOZATOK
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A tevékenység rövid leírása: A tevékenység célja, hogy megtalálják a diákok a Föld legkülönlegesebb pont-
jait, amik elsőre talán egyértelműek lennének, de nem feltétlenül azok. Ezeknek a helyeknek járunk utána. 
Megnézzük őket a Google Earth alkalmazásban, és konkrét adatokat is megkeresünk róluk.
Cél: A világ érdekes helyeinek felfedezése: a Himalája és a társai a „LEGek” világában. A tanulók térbeli tá-
jékozódó képességének fejlesztése. Precíz, pontos munkára nevelés. A kreativitás és logikus gondolkodás, 
problémamegoldó gondolkodás, szövegértési kompetencia fejlesztése.
Tantervi kapcsolódás: Alapvető térképészeti ismeretek – Tájékozódás a térben; Térképek; Topográfiai alap-
ismeretek – Tájékozódás a térképen; Tájékozódás a földgömbön; Felszínformáló erők
Tantárgyi kapcsolódás: digitális kultúra – Az információs társadalom, e-Világ; A digitális eszközök használa-
ta; matematika – Mérés és mértékegységek
Megismerési módszer: megfigyelés, összehasonlítás
Anyag, eszköz: tanulónként okoseszköz, csoportonként: 1. melléklet kinyomtatva/kivetítve (projektor), in-
ternet, webes Google Earth alkalmazás: https://earth.google.com, Google Earth app telefonra
Időigény: 45 perc

A LEGek világa

Katona László

1. Kis csoportok alakítása, a kérdéssor (1. melléklet) kiosztása (nyomtatás helyett ki is vetíthetjük a kér-
déssort).

2. Az 1. melléklet kérdéseire a választ a tanulók kis csoportban az informatikateremben vagy az osztályte-
remben, mobiltelefonnal kereshetik meg. Használják az alábbi alkalmazást, hogy lássák a megkeresett 
helyeket: https://earth.google.com

3. A kérdéssor ellenőrzése a 2. melléklet alapján.
4. Lezárás, megbeszélés.

TEVÉKENYSÉG MENETE
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A kérdéseket egyesével érdemes megválaszolni, esetleg a megbeszélést is kérdésenként elvégezni, hogy 
legyen elég idő megérteni, megnézni a látott/keresett információkat.
Minden kérdés esetén meg kell keresniük a Google Earth programban (akár weben, akár mobilos alkalma-
zásban) az adott helyet, hogy lássák, milyen az, hogyan néz ki, mi benne a különleges!
A hegyek magasságát a tengerszint feletti magasság is jellemzi, de a talpától számított magassága is. A ten-
gerből kiemelkedő hegyek esetében ez a két adat akár nagyon eltérő is lehet, hiszen a hegy lába mélyen a 
vízszint alatt is lehet.

A keresendő LEGek cserélhetők, bővíthetők, változtathatók vagy kevesebbet is lehet belőlük kiadni.

1. melléklet: Kérdések
2. melléklet: Megoldások
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A tevékenység rövid leírása: A tevékenység során a gyerekek a tektonikai térképből készített puzzlejátéko-
kon keresztül ismerkednek a földkérget alkotó kőzetlemezekkel, ezzel bővítve topográfiai ismereteiket.  
Cél: A tanulók legyenek képesek analóg gondolkodással tekinteni a földrészek jelenlegi elhelyezkedésére, 
domborzati viszonyaira, valamint a földkérget alkotó kőzetlemezek mozgására. Tudjanak önállóan következ-
tetéseket levonni, csoportban együttműködni.  
Tantervi kapcsolódás: Anyagok és tulajdonságaik; Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás; Topográfiai alapis-
meretek; A Föld külső és belső erői, folyamatai 
Tantárgyi kapcsolódás: digitális kultúra, magyar nyelv és irodalom, technika és tervezés, vizuális kultúra  
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, mérés, vizsgálat, modellezés, kísérletezés 
Anyag, eszköz: 2. és 5. melléklet kinyomtatva; internet, projektor, tanulónként (esetleg páronként) okosesz-
köz (laptop, tablet vagy okostelefon), földrajzi atlasz, csoportonként egy tábla csoki
Időigény: 45 perc

Föld-kirakó

Szűcs Boglárka

A tevékenység menete: 
Az 1−4. feladatoknál az osztály együtt dolgozik, de a puzzlejátékokat a tanulók egyéni munkában rakják ki. 
Az 5−8. feladatokat a tanulók 4−5 fős csoportokban oldják meg.
1. Nézzétek meg figyelmesen a Föld domborzati térképét (1. melléklet kivetítve)! Próbáljátok megjegyez-

ni, hogy milyen földrészek és óceánok tagolják!
2. A földrajzi atlasz világtérképét is nyissátok ki, és figyeljétek meg (a színkulcs alapján) a domborzatot, 

hol vannak alföldek, dombságok, hegységek!
3. Rakjátok ki az 1. online puzzlejátékot egy okoseszköz segítségével (2. melléklet)!
4. Nézzetek meg egy másik világtérképet is, amely a Föld kéreglemez-szerkezetét mutatja (3. melléklet, 

kivetítve)! Ezen a térképen az is jól látszik, hogy a felszín nem egybefüggő réteg, hanem egy vékony 
kéreg alkotja, ami olyan, mint a focilabda vagy egy kirakójáték: hét nagy és néhány kisebb, egymáshoz 
illeszkedő darabból, kéreglemezből áll. Keressétek meg ezeket, és illesszétek össze a 2. online puzzle-
játék segítségével (2. melléklet)!

5. Csoportonként egy tábla csokit készítsetek elő! A csoportok egyik fele egyelőre hagyja az asztalon, a 
többi csoportból viszont válasszatok valakit, aki a Föld belső hőmérséklete lesz: tegye be a pulóvere, 
pólója alá a csokit, hogy melegedjen! Ez egy későbbi feladat miatt fontos. 

6. Tektonikai térkép vizsgálata. 
Térjetek vissza az előbb látott tektonikai térképhez (3. melléklet, kivetítve), és nyissatok ki csoporton-
ként egy földrajzi atlaszt is a Föld tektonikai térképénél, egy másik atlaszt pedig a Föld domborzati tér-
képénél! A tektonikai térképeken nyilakat láttok, és most megnézzük, hogy ezeknek mi a jelentősége. 
Figyeljétek meg, hogy milyen irányokba mutathatnak a nyilak egymáshoz képest, és jegyezzétek le a 
kiosztott feladatlapra (4. melléklet)! Azt is nézzétek meg, hogy az egyes nyilak a valóságban hol talál-
hatók, és ott milyen domborzati képződmények vannak (atlasz, Föld domborzati térképe)!

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Földünk külső burka, a litoszféra nem egységes réteg, hanem több egymáshoz illeszkedő kőzetlemezből 
áll. A kőzetlemezek kontinentális, óceáni, vagy kontinentális és óceáni kőzetburokból épülhetnek fel. A le-
mezek egymáshoz képest elmozdulnak, távolodnak, közelednek vagy egymás mellett elcsúsznak. A mozgás 
irányától függően különböző földtani folyamatok játszódnak le és jellemző geológiai képződmények jönnek 
létre, szüntelen formálva a Föld domborzati képét. A lemeztektonika egyúttal egységes magyarázatot ad a 
vulkanizmus, földrengések, hegységképződés, riftesedés és mélytengeri árkok folyamataira is. 

Szakirodalom:
http://tamop412a.ttk.pte.hu/files/kornyezettan9/www/out/html-chunks/ch07s03.html
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_03_001
https://www.nationalgeographic.com/science/article/why-mount-everest-can-grow-and-shrink-plate-tec-

tonics
https://www.nationalgeographic.com/science/article/remeasuring-mount-everest-the-worlds-tal-

lest-mountain

1. melléklet: A Föld domborzati térképe
2. melléklet: Két online puzzlejáték (A Föld domborzati térképe és a Föld kőzetlemezei, tektonikai térkép)
3. melléklet: A Föld kőzetlemezei, tektonikai térkép 
4. melléklet: Feladatlap
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a?7. Következtetések levonása és gondolattérkép készítése. 
A tanulók fogalmazzanak meg következtetéseket, amelyeket egészítsünk ki és foglaljunk össze gondo-
lattérkép segítségével! 

Szempontok:
• A lemezek az alattuk található izzó kőzetolvadék áramlásaival „úsznak”, egymáshoz képest eltérő 

irányú és sebességű mozgást végeznek.
• Évente néhány milliméter vagy centiméter az elmozdulás. 
• Hol található több távolodó lemez, szárazföldön vagy óceánban? 
• Mi történik a felszínen, amikor két lemez távolodik; amikor két lemez elcsúszik egymás mellett vagy 

közeledik egymás felé? 

8. Megbeszélés. 
A táblázatban szerepelt a Himalája, a Föld legmagasabb hegysége. Melyik két lemez találkozásának a 
határán fekszik, és milyen irányba mozognak ezek a lemezek? Mit gondoltok, változhat-e még a mérete? 

9. Modellezés csokival. 
Hogy tudott felgyűrődni a Himalája, és bármi más hegység, miközben szilárd kőzetek alkotják? 
• Először azok a csoportok dolgoznak, akiknek a csokija az asztalon van (nem melegítették meg). 

Vegyétek elő az asztalon fekvő csokikat, csomagoljátok ki! Csoportonként két tanuló legyen a Hima-
láját felgyűrő oldalirányú erő, tehát a két ütköző lemez. A csoki lesz a közte elhelyezkedő üledék. 
Kezdjétek el nyomni balról és jobbról a csokit, a többiek figyeljék, hogy mi történik! (Addig nyomják, 
amíg el nem törik). 

• Most azok a csoportok jönnek, akik a ruhájuk alatt melengették a csokit, vegyétek elő, csomagol-
játok ki, és végezzétek el ugyanezt a kísérletet! A többiek figyelnek. Mit tapasztaltatok? Az osztály 
közösen megbeszéli a tapasztaltakat.

HÁTTÉR

http://tamop412a.ttk.pte.hu/files/kornyezettan9/www/out/html-chunks/ch07s03.html
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_03_001
https://www.nationalgeographic.com/science/article/why-mount-everest-can-grow-and-shrink-plate-tectonics
https://www.nationalgeographic.com/science/article/why-mount-everest-can-grow-and-shrink-plate-tectonics
https://www.nationalgeographic.com/science/article/remeasuring-mount-everest-the-worlds-tallest-mountain
https://www.nationalgeographic.com/science/article/remeasuring-mount-everest-the-worlds-tallest-mountain
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A tevékenység rövid leírása: Az interneten számos forrás ír a világon legrégebben működő villanykörtéről, 
amely 1901 óta ontja a fényt az észak-kaliforniai livermore-i tűzoltóállomáson. Működési idejét összevetjük 
egy ma kapható átlagos izzó várható élettartamával, a csomagoláson található leírás alapján. A tanulók 
kiszámolják, hogy egy több mint százéves villanykörte és a mai izzók élettartama között hányszoros különb-
ség van, és megismerkednek a tervezett elavulás fogalmával. 
Cél: A tanulók legyenek képesek csoportban dolgozni, önállóan kutatni az interneten, adatokat rögzíteni és 
azokat összehasonlítani. 
Tantervi kapcsolódás: Légkör; Ember egészsége 
Tantárgyi kapcsolódás: matematika, magyar nyelv és irodalom, technika és tervezés
Megismerési módszer: megfigyelés, összehasonlítás, leírás
Anyag, eszköz: ma kapható izzó csomagolása, magyar nyelvű leírással; mobiltelefon, internet; az 1. melléklet 
kinyomtatva kis csoportoknak
Időigény: 25 perc

Bezzeg az én időmben

Szűcs Boglárka

A tanulók csoportokban dolgoznak. A csoportmunka során válaszaikat az 1. melléklet adatlapján rögzítik.
1. Nyomozók leszünk. Az a feladatunk, hogy megkeressük a világ legöregebb villanykörtéjét. Keressetek 

az interneten! Mikor helyezték üzembe a világ legöregebb villanykörtéjét?
• Számoljátok ki, hogy hány éve működik! 
• Számoljátok ki, hogy hány napja működik!

2. Most vegyétek elő egy mai izzó dobozát!
• Keressétek meg a leírásban, hány óráig szavatolja a gyártó a működését.
• Számoljátok ki, hogy hány napig működik!

3. Hasonlítsátok össze a két izzó működési idejét (hány nap), rögzítsétek az adatlapon!

TEVÉKENYSÉG MENETE
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HÁTTÉR
Ironikus módon épp egy villanykörte, az új ötletek és az innováció világszerte használt szimbóluma lett egy-
ben a tervezett elavulás jelképe is. Ennek egyik oka egy csodaszámba menő, 1901 óta, napi 24 órában égő 
villanykörte a kaliforniai Livermore város tűzoltóállomásán. A benne található, rendkívül tartós, narancs-
sárgás fényű izzószál a francia emigráns Adolph Chaillet találmánya volt, aki azonban nem árulta el a körte 
különlegesen hosszú életének titkát. Az örökké égő villanykörtének igazi kultusza alakult ki, saját weboldala 
és webkamerája is van, ünneplik a születésnapját és sokan csak miatta utaznak a városba.

Szakirodalom:
https://tesztek.tudatosvasarlo.hu/tervezett-elavulas-osszeeskuves-elmelet-vagy-rideg-valosag
http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Kis_Renata_Erika.pdf 

1. melléklet: Adatlap

https://tesztek.tudatosvasarlo.hu/tervezett-elavulas-osszeeskuves-elmelet-vagy-rideg-valosag
http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Kis_Renata_Erika.pdf
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A tevékenység rövid leírása: A tanulók megismerkednek a 4R fogalmával. A tevékenység az újrafelhasználást 
helyezi a középpontba. A tanulók példákon keresztül végigkövetik különböző tárgyak életútját. Saját ötletek 
alapján egy konzervdobozt átalakítanak lámpássá.
Cél: 4R fogalmának ismertetése. A környezettudatos magatartás kialakítása a tanulókban.
Tantervi kapcsolódás: energia, energiatakarékosság, energiaforrás
Tantárgyi kapcsolódás: angol; technika és tervezés
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás
Anyag, eszköz: tanulónként: kalapács, szög, üres konzervdoboz, drót, gyertya, kis csoportonként: 
1. melléklet nyomtatva, okoseszköz
Időigény: 30 perc
Előkészítés: A gyerekek hozzanak magukkal egy-egy üres (tiszta) konzervdobozt! 

Régi tárgyak új élete

Szakács Enikő

1) 3−5 fős munkacsoportok megalakulása. (Azonos létszámú, heterogén csoportok kialakítása célszerű.)

2) A 4R fogalmának tisztázása. Nyomozzatok, hogy mi a jelentése (a hulladék témában) ezeknek az angol 
szavaknak: Rethink / Reduce / Reuse / Recycle! Mindegyiket értelmezzétek, és fogalmazzátok meg (ír-
játok le) egy mondatban a lényegét, meghatározását! 

 A leírt mondatokat meghallgatjuk, megbeszéljük. Mind a négy fogalommal kapcsolatban közösen elfo-
gadható meghatározásokat rögzítünk a füzetbe.

 A fogalomtisztázás után a csoportok mindegyik „R”-re keresnek egy-egy tanulságos példát, majd azo-
kat közösen megbeszéljük.

3) „Reuse”, azaz „újrahasználat” a gyakorlatban. 
• Beszéljük meg: Mire használhatnánk a következő tárgyakat, ha elveszítik eredeti funkciójukat, de 

nem szeretnénk őket kidobni? Példák: létra, CD, lyukas vödör, kerékpár, bőrönd, könyv, pulóver, ci-
pősdoboz stb.? (Bármilyen példát mondhatunk.) A pedagógus egy-egy tárgyat választ, s a kis csopor-
tok ötleteket fogalmaznak meg, hogy otthoni barkácsolással mire lehetne még ezeket újra használni.

• A gyerekek előveszik a magukkal hozott konzervdobozokat. Kis csoportban, szóforgóval egyénileg 
válaszolnak az 1. melléklet kérdéseire. 

• Mindenki készítse el a saját lámpását, vagyis gyertyatartóját! Tegyük bele a gyertyát!
• Beszélgetés a gyertyáról:

– Hogyan néz ki egy gyertya életútja? 
– Mennyire környezetbarát a gyertyák használata?
– Spórolunk-e energiát a gyertyák használatával? 

TEVÉKENYSÉG MENETE
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HÁTTÉR
A gyertyák világa
https://www.morelightcandle.hu/pages/a-gyertya-historiaja 

1. melléklet: Kérdések

https://www.morelightcandle.hu/pages/a-gyertya-historiaja
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Feladat rövid leírása: Papírból ragasztott és hajtogatott kisautókat ütköztetünk és ezek, valamint legóembe-
rek segítségével hasonlítjuk össze, hogy a régi autókban vagy az újakban van nagyobb esély a túlélésre egy 
frontális ütközés esetén.
Cél: A tanulók gyakorolják a mechanikai megfigyeléseket, fejlődjön a megfigyelőképességük, legyenek 
képesek értelmezni a látottakat. Térlátás, finommotorika, fantázia fejlesztése, digitális eszközök haszná-
latának gyakorlása. Szociális képességek feljesztése: együttműködés, feszültségtűrő képesség. Vitakultúra 
fejlesztése: észérvek alkalmazása, konszenzusképesség fejlesztése. Problémamegoldó képesség fejlesztése.
Tantervi kapcsolódás: 
Anyagok és tulajdonságaik – Mesterséges anyagok tulajdonságai
Anyagok és tulajdonságaik – Élettelen anyagok minőségi tulajdonságai
Tantárgyi kapcsolódás: 
digitális kultúra: Mobiltelefonhasználat, Online kommunikáció, A digitális eszközök használata
matematika: Mérés és mértékegységek
technika és tervezés: Modell- és makettépítés technológiái, Komplex modell- és makettkészítés
vizuális kultúra – környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Anyag, eszköz: 
mechanikai demonstrációs készlet – sín kis kocsikkal (1 db sín, minimum 2 db kis kocsi nehezékekkel)
zsebkendő vagy papírtörlő,folpack, alufólia, papírragasztó, cellux, olló, kétoldalú ragasztó
legóemberkék (legalább 2db, de több jobb lenne)
okostelefon, internet (tartó vagy állvány a telefonokhoz)
tanulónként: 1. melléklet; páronként 2. melléklet
Időigény: 60 perc

Autós ütközések

Katona László

1. Előkészítés:
A tanulók előzetesen kiválasztják az 1. melléklet lehetőségei közül, melyik papírautót szeretnék majd 
elkészíteni önállóan. Ha felmértük, melyik modellből hány db szükséges, előkészítésképpen nyom-
tassuk ki ezeket (sima, 80g-os, nem vastag papírra)! Érdemes lehet színesben nyomtatni, mert sokkal 
szebben néznek úgy ki a papírautók.

2. Régi autók és a modern autók összehasonlítása – a tanulók ötletelése
Miben voltak jobbak a régi autók, mint a mai, modernek? Előnyök és hátrányok gyűjtése a tanulók öt-
letei alapján.
A beszélgetés során mindenképp vitassuk meg, hogy melyikben lenne nagyobb esélyünk a túlélésre 
egy ütközés esetén!

TEVÉKENYSÉG MENETE
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k?3. Papírautók elkészítése, összeragasztása
A kapott papírokból kivágják a tanulók az autók formáit, esetleges alkatrészeit, majd össze kell ragasz-
taniuk a fülecskéik mentén, megformázva ezzel az autókat.
Az autókat úgy kell elkészíteni, hogy az aljuk lyukas/üres legyen, mert rá kell őket majd ragasztani egy 
mechanikai demonstrációs kis kocsira az ütköztetések miatt.
A levágott papírdarabokat is fel fogjuk használni, ezért nem szabad kidobni még semmit!
Kétféle autót fogunk megkülönböztetni. Azokat, amelyek lassan nyelik el az ütközés energiáját, tehát 
fokozatosan lassítják le az ütközést (puhán ütköznek), és azokat, amik inkább keményebbek, mereveb-
bek, melyek csak kis mértékben nyelik el az ütközés energiáját (keményen ütköznek).
Az autók belsejébe a következők közül kell valamelyiknek bekerülnie:

Puhán ütközők Keményen ütközők

Zsebkendő Alufólia

Papírtörlő Papírhulladék a megmaradt és levágott autókból

Folpack

4. Mechanikai demonstrációs készlet – Sín kis kocsikkal előkészítése 
Használjuk a mechanikai demonstrációs készletet, ezen a pályán fognak lezajlani a frontális ütközések! 
Egyszerre két autó fog ütközni. 
Megjegyzés: A fizikaszertárban talán minden iskolának megvan még az a készlete, amelyben kis kocsik 
vannak, melyek nagyon könnyen és jól gurulnak, valamint a hozzájuk való sínpálya is szükséges.
Amíg a gyerekek egyik része már teszteli az ütközéseket, akik lassabban haladnak a papírautók össze-
rakásával, még nyugodtan dolgozzanak, ők később is jöhetnek a teszteléshez, így a különböző munka-
tempó nem okoz problémát. 

5. A papírautók ráragasztása a mechanikás készlet kisautóira
A korábban ötféle különböző anyaggal megtöltött kisautókat ragasszuk rá a mechanikai készletes kis-
autókra úgy, hogy a papírautók első fele lelógjon a készletből származó autókról! A következő kép mu-
tatja, hogyan kell ráragasztani a papírautókat a mechanikai kisautókra. A kitöltőanyagot a felragasztás 
után is bele lehet tenni a papírautók belsejébe alulról. Érdemes a kis kocsik tetejére a mechanikai 
készletből súlyokat tenni, hogy látványosabb lehessen a kísérlet (a lenti rajzon ez a narancssárga tég-
lalap a kék kis kocsi tetején).
A lényeg, hogy ezek a papírautók és a bennük lévő kitöltő anyag kell, hogy egymásnak ütközzön, amikor 
a két kisautót egymás felé fogjuk lökni.
A ráragasztáshoz szükség lesz a celluxra, mert az könnyen leszedhető.
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6. A legóemberke felragasztása a papírkocsi tetejére kétoldalú ragasztóval
A legóemberkét ülő pozícióban fel kell ragasztani a papírautók tetejére, kétféleképpen:
a) Kétoldalú ragasztóval – ennek az a célja, hogy a biztonsági övvel nem rendelkező embereket szimu-

lálja. 
Megjegyzés: Azért kell odaragasztani, mert akkor a kisautók gyorsításakor nem fog lecsúszni. Ha nem 
ragasztjuk oda, amikor meglökjük a kisautót, lecsúszik róla.
b) Celluxszal, elejétől hátrafelé húzva hosszában ráragasztjuk az embert a kocsira. Ennek az a célja, 

hogy a biztonsági övvel bekötött embereket szimulálja. Ők nem esnek ki az autóból, így nem esik 
akkora bajuk, mintha védtelenül kirepülnének.

Megjegyzés: Ha van több kisautó, nem csak kettő, akkor a többire a következő tanulók már ragaszthat-
ják fel a papírautóikat és a legóembereiket a következő kísérlethez!

7. Az ütközéses kísérletek elvégzése
Az alábbi táblázatban felsorolt ütközéseket kell kipróbálni páros munkában (a változók lehetséges va-
riációival számolva 12db – ha körbeért az osztály, lehet újra az elejéről indulni az ütközésekkel). 
Az ütközéshez mindig párosával érkezzenek a tanulók! Az egyik tanuló az egyik autót, a másik a másik 
autót kell, hogy felkészítse az ütközésre a legóemberkékkel egyetemben. A kisautókat egymás felé kell 
lökni kellően nagy erővel, hogy látványos legyen a változás. Ha kellően nagy a kis kocsik tömege, akkor 
lehet kisebb sebességgel is lökni őket.
Az ütközéseket vegyék fel a párosok a saját telefonjaikkal lassított felvétellel (maximális lassítást hasz-
nálva), ha nincs lassított felvétel funkció, akkor sima videófelvétellel! Az egyik diák az egyik oldalról, 
a másik a másik oldalról vegye fel az esetet, hogy utána össze tudják hasonlítani mindkét oldalról az 
ütközést!
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Ssz. Bal oldali kisautó Jobb oldali kisautó
1. Zsebkendővel töltött, celluxszal ragasztott ember (ZC) Alufóliával töltött, kétoldalúval ragasztott ember (AK)

2. Zsebkendővel töltött, kétoldalúval ragasztott ember 
(ZK)

Alufóliával töltött, celluxszal ragasztott ember (AC)

3. Zsebkendővel töltött, celluxszal ragasztott ember (ZC) Papírhulladékkal töltött, kétoldalúval ragasztott em-
ber (PK)

4. Zsebkendővel töltött, kétoldalúval ragasztott ember 
(ZK)

Papírhulladékkal töltött, celluxszal ragasztott ember  
(PC)

5. Papírtörlővel töltött, celluxszal ragasztott ember (PC) Alufóliával töltött, kétoldalúval ragasztott ember (AK)

6. Papírtörlővel töltött, kétoldalúval ragasztott ember 
(PK)

Alufóliával töltött, celluxszal ragasztott ember (AC)

7. Papírtörlővel töltött, celluxszal ragasztott ember (PC) Papírhulladékkal töltött, kétoldalúval ragasztott em-
ber (PK)

8. Papírtörlővel töltött, kétoldalúval ragasztott ember 
(PK)

Papírhulladékkal töltött, celluxszal ragasztott ember 
(PC)

9. Folpackkal töltött, celluxszal ragasztott ember (FC) Alufóliával töltött, kétoldalúval ragasztott ember (AK)

10. Folpackkal töltött, kétoldalúval ragasztott ember (FK) Alufóliával töltött, celluxszal ragasztott ember (AC)

11. Folpackkal töltött, celluxszal ragasztott ember (FC) Papírhulladékkal töltött, kétoldalúval ragasztott em-
ber (PK)

12. Folpackkal töltött, kétoldalúval ragasztott ember (FK) Papírhulladékkal töltött, celluxszal ragasztott ember 
(PC)
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Interneten több más papírautótervet is lehet találni, azok tetszőlegesen cserélhetők, bővíthetők, azt szem 
előtt tartva, hogy a tervrajzokat úgy kell méretezni, hogy az autók padlólemezének szélessége, vagyis az au-
tók alja kb. olyan széles legyen, mint a mechanikai készletes kisautók alapja, amikre rá kell őket ragasztani.
A folpack, papírtörlő, papír zsebkendő mellé még felvehető a sorba a vatta is, szintén a puhán ütköző anya-
gok közé. Ezzel újabb 4 ütközést lehet létrehozni.

Az újabb autóknál egy jó ideje már szempont, hogy az utascella, amiben az emberek ülnek, kellően merev 
legyen, ne gyűrődjön, ha lehet, ne is torzuljon. Ezzel a benne ülőket védik meg. Az autó több eleme, pl. az 
orra is viszont úgy van megtervezve, hogy az ütközés energiájának nagy részét elnyelje, ezáltal az a célja 
ezeknek az úgynevezett gyűrődési zónáknak, hogy a lassulás mértékét csökkentse. Ha hirtelen történik a 
lassulás, akkor akár belső szervek is leszakadhatnak; ha a lassulás ideje el van nyújtva, akkor lehet, hogy 
könnyebb sérülésekkel túlélhetők az ütközések.

Az ütköztetések során jegyzőkönyvet (2. számú melléklet) kell vezetni arról, hogy melyik autónál élhetik 
túl nagyobb valószínűséggel az utasok az ütközést, valamint melyik emberke esett le az ütköző autókról! 
A párosnak konszenzusra kell jutnia, akkor írhatják be a jegyzőkönyvbe a tapasztalataikat. 

Megfigyelési szempontok, segítő kérdések a kísérlethez, jegyzőkönyvhöz:
a) Melyik autóban ülők élhették túl az ütközést? Amelyik lassabban lassult le, vagyis puhább volt az ütkö-

zés számukra, vagy amelyik hirtelen lassult le, vagyis keményebb volt az ütközés?
b) Melyik legóemberke élhette volna túl az ütközést? Amelyiket a biztonsági öv a kocsin/kocsi belsejében 

tartotta, vagy az, amelyik a kocsin csak ült/a ragasztó tartotta alulról, és lerepült a kocsiról/kirepült a 
kocsiból?

Ezekkel a kérdésekkel lényegében felkínáljuk a lehetőségeket, amik közül választaniuk kell a tanulóknak. 
(Maguktól így nem tudnák megfogalmazni, ezzel viszont össze tudják hasonlítani a két autó esetét.) 
Megjegyzés: Ezt egy kivetített táblázatba kellene beírniuk a tanár gépénél. Ha nem tudják eldönteni, mi 
legyen a jegyzőkönyv válasza, akkor nézzék meg a saját felvételeiket lassítva, és döntsék el azok alapján! 
Ezt a jegyzőkönyvet is online érdemes készíteni egy közös online felületen. 

6. Ütközések lassítása és feltöltés. Segítség a többieknek
Amelyik páros készen van az ütközéseivel, az lassítsa le az ütközéseket, csak magát az ütközés részét a 
felvett videóknak, majd ezeket mentsék el és töltsék fel az osztály közös online felületére kiadott feladat 
megoldásaként (hogy elfoglalják magukat addig is, illetve legyenek elmentve a produktumok, melyeket 
bármikor elő lehet venni és lehet értékelni, emlékeztetni őket erre a foglalkozásra). A feltöltéskor meg 
kell adni, hogy hányas számú kísérlet, és melyik oldalát mutatja a felvétel. Aki esetleg ezzel is készen van, 
az segítsen a lemaradt tanulóknak, hogy mindenki kísérletére, ütköztetésére legyen idő, mert egyszerre 
csak 1 páros ütköztet!

7. Tapasztalatok összegzése
A jegyzőkönyvet átnézve és összegezve vonják le a tapasztalatot a tanulók, hogy melyik esetekben van 
nagyobb túlélési esélye az embereknek egy esetleges ütközés során (megfigyelési szempont kérdései)!

VÁLTOZATOK

HÁTTÉR
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Az ütközésben szerepet játszik az impulzus, az erő, a tömeg, az idő és a lassulás.
Az impulzus a testek lendülete. Ez mutatja meg, mennyire áll ellen a test az ő mozgásállapotát (vagy a se-
bességének a nagyságát, vagy a mozgásának irányát) megváltoztató hatásnak. Jele: I vagy p

I = m * v, ahol

m: a test tömege (kg), v: a test sebessége(m/s)
Ütközések során a testeknek megváltozik a mozgásállapota, így a lendülete is. Minél nagyobb mértékben 
változik meg a lendületük, annál erősebb a kölcsönhatás.
A gyorsulás (amiben jelenleg a sebesség csökken, ezért lassulásnak hívjuk a hétköznapokban, de ez is a 
gyorsulással mint fizikai mennyiséggel jellemezhető) az adott időegység alatt bekövetkező sebességválto-
zás. Jele: a

 ahol

∆v: az adott idő alatt bekövetkező sebességváltozás,
∆t: a sebességváltozáshoz szükséges idő 
Az adott időegység alatt bekövetkező lendületváltozást erőnek nevezzük. Jele: F

A fenti képletből kifolyólag az m tömeg nem fog megváltozni, mert az egy fix érték, az ütköző tömeg. Az 
autó frontális ütközéskor meg fog állni, így a ∆v sebességváltozás is fix. Az egyetlen, amit befolyásolni lehet 
ilyenkor, az az ütközés ideje. Ez mentheti meg az emberek életét, ha ez minél nagyobb érték, vagyis tovább 
tart az ütközés. Így az az ütközés lesz gyengébb, kevésbé veszélyes, amelyik esetében több ideje van le-
lassulni az embereknek az autóban. Ezt a lassabb/puhább ütközést szimbolizálja az összegyűrt folpackkal, 
papír zsebkendővel vagy papírtörlővel töltött kisautó. Ezek a kitöltő anyagok jelentősen tudják tompítani az 
ütközés erejét azzal, hogy „sokáig” gyűrödnek.

 
1. melléklet: Autómodellek
2. melléklet: Jegyzőkönyv
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Pörény Viktória )77/1
tevékenység

Mellette vagy ellene?

A tevékenység rövid leírása: A tanulók érveket és ellenérveket sorakoztatnak fel a különböző üzemanyaggal 
meghajtott járművek használata mellett és ellen.
Cél: Érvelési képesség fejlesztése; lényegretörő fogalmazás; rendszerezőkészség, vitakultúra fejlesztése; 
mérlegelési, megítélési készség fejlesztése
Tantervi kapcsolódás: Az energia
Tantárgyi kapcsolódás: magyar nyelvtan, digitális kultúra
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Anyag, eszköz: csoportonként: íróeszköz, papír, 2. melléklet kinyomtatva, telefon, laptop, táblagép, internet, 
1. melléklet szükséges mennyiségben kinyomtatva, csíkokra vágva
Időigény: 45 perc

1. melléklet: Csoportfeladatok
2. melléklet: Érvelési szempontsor

1. Egy 3−4 fős megfigyelő csoport és további 3-4 fős érvelő csoportok alakítása.

2. Az érvelő csoportok kiválasztják vagy kihúzzák a feladatukat (1. melléklet) és 20 perc alatt felkészül-
nek az érvelésre (2. melléklet). A felkészülés során internetet is használhatnak a tanulók. Megjegyzés:  
Az érvelési szempontsor és a közlekedési eszközök száma tetszőlegesen bővíthető.

3. Társaik előtt kiállva az ugyanazon közlekedési eszköz mellett és ellen érvelők ütköztetik véleményüket, 
érveiket.

4. A megfigyelő csoport tagjai folyamatosan értékelik a bemutatott érveléseket a megadott szempontok 
(2. melléklet) alapján.

5. Végül a megfigyelő csoport értékeli a látottakat, hallottakat. Pl. Mi volt a legfontosabb meggyőző érv 
számukra?

TEVÉKENYSÉG MENETE
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A tevékenység rövid leírása: A tanulók utazást terveznek Budapestről Bécsbe különböző közlekedési eszkö-
zökön utazva. Kiszámítják az utazásra fordított időt és a költségeket. Vizsgálják a különböző energiaforrások 
eredetét.
Cél: A tanulók gyakorolják a menetrendekből való tájékozódást, információszerzést. Számolási készség fej-
lesztése.  
Tantervi kapcsolódás: Energia
Tantárgyi kapcsolódás: matematika, digitális kultúra 
Megismerési módszer: összehasonlítás
Anyag, eszköz: papír, ceruza, feladatlap nyomtatva, kivágva (1. melléklet), internet, csoportonként: menet-
rendi adatok QR-kódokkal nyomtatva (2. melléklet), okoseszköz
Időigény: 30 perc

• Az utazások tervezését internet használatával célszerű megvalósítani!
• Ha nem elérhető az internet, akkor a megadott linkekről kinyomtatott menetrendekkel segíthetjük a 

diákok munkáját.
• Közlekedési eszközök üzemanyag-fogyasztása tetszőlegesen megváltoztatható, az üzemanyag árával együtt.
• Tömegközlekedéssel való utazásnál több társaság járatát is kiszámolhatják (amennyiben hosszabb idő is 

rendelkezésre áll).
• Az üzemanyagok energiájának eredetét illetően előzetesen tudatosíthatjuk a tanulókban, hogy a fosszilis 

tüzelőanyagok mind hajdani élőlények anyagai.

1. melléklet: Feladatok
2. melléklet: Menetrendi adatok – linkek QR-kódokkal

Mivel-Travel

Pörény Viktória

1. Csoportok alakítása
2. Minden csoport kihúz egy feladatot (1. melléklet), amely alapján Budapest–Bécs útvonalon megtervez-

nek egy utazást, s annak minden költségét és összes menetidejét kiszámolják (2. melléklet). 
3. A csoportok bemutatják a tervezetüket és annak minden költségét.
4. Az osztály kiválasztja a leghatékonyabb utazást, megindokolva választási szempontokkal.
5. A csoportok elemzik, hogy az egyes közlekedési eszközök által felhasznált energiának mi a végső ere-

dete.

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Szűcs Boglárka )88/1
tevékenység

Kis házad, földi életed, 
ha nem sziklára építed…

A tevékenység rövid leírása: A földrengésbiztos építkezés egy folyamatosan fejlődő ága az építészetnek. 
Modellkísérletek alapján vonunk le következtetéseket, hogy a különböző épületek hogyan reagálnak a po-
tenciális földmozgásokra. A tanulók modellkísérletben próbálják ki, hogy a különféle szerkezetű épületek 
mennyire állnak ellen a földrengések keltette rázkódásnak. Különféle formájú, nagyságú, alaprajzú épület-
modelleket készítenek pillecukor és fogpiszkáló segítségével, majd zselatinágyra helyezik és a földrengés-
hez hasonló oldalirányú mozgásokkal rázni kezdik. Megszámolják és stopperrel megmérik, hogy egy-egy 
épület hány „rengésig” és mennyi ideig maradt „lábon”.  
Cél: Csoportmunkában való aktív részvétel, együttműködés. A földrengéshullámok épületekre gyakorolt ha-
tásának, a földrengésbiztos építkezés jelentőségének megértése. 
Tantervi kapcsolódás: Topográfiai alapismeretek; Az energia; A Föld külső és belső erői, folyamatai
Tantárgyi kapcsolódás: matematika, magyar nyelv és irodalom, technika és tervezés, vizuális kultúra
Megismerési módszer: megfigyelés, összehasonlítás, mérés, modellezés, kísérletezés
Anyag, eszköz: villanyrezsó, főzőedény, kanál; csoportonként kb. 20−30 cm hosszú doboz (műanyag, üveg, 
esetleg fém, pl. grilltálca), aminek a pereme kb. 5 cm magas (ha magasabb, azért nem jó, mert nem lehet 
jól belelátni; ha alacsony, kifolyhat a zselatin); mini pillecukor; 1 csomag fogpiszkáló; 3 csomag zselatin; víz
Időigény: 25 perc

A tanulók 4−5 fős csoportokban dolgoznak. 
1. A zselatint készítsétek el a leírás alapján, majd öntsétek a dobozba!

2. A pillecukorból és fogpiszkálóból építsetek csoportonként különböző struktúrájú épületeket: szélesebb, 
keskenyebb alapút; magasat és alacsonyat; toronyházat és sátortetős családi ház jellegűt! Beszéljétek 
meg, ki milyet épít, hogy biztosan sokféle épületet tudjatok vizsgálni!

3. Mindegyiket állítsátok bele egyenként a zselatinba, és a tálca pereménél fogva rázzátok oldalirányba 
egyenletes tempóban, földrengést imitálva!

4. Számoljátok meg, hogy melyik építmény hány rázás után borult fel/mérjétek is meg okostelefon stop-
per funkciójával, hogy hány másodperc után dőlt le!

5. Tervezzétek meg, hogy milyen módon tudnátok stabilabbá tenni az egyes épületeket! Próbáljátok is ki, 
hogy működik-e az ötletetek a gyakorlatban, tehát tovább bírja-e a rázkódást, anélkül, hogy ledőlne. 

6. Beszéljétek meg, hogy melyik építmény volt a földrengésbiztos és miért!

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Földrengések kipattanása során nagy mennyiségű energia szabadul fel. Ez az energia szeizmikus hullámok 
formájában áthalad a Föld különböző rétegeiben. A felszínre érve az általuk keltett talajmozgás okozza az 
épületekben és más épített szerkezetekben a károk nagy részét. A földrengéshullámok különböző hullám-
típusokból épülnek fel. Ezekben a talajrészecskék mozgásiránya különböző, függőleges és vízszintes irányú 
komponenseket egyaránt tartalmaz. Ha a hullámok elérnek a felszínen egy épületet, mozgásba hozzák elő-
ször annak alapját, majd ez a mozgás bonyolult módon átterjed az épület többi részére is.
A létrejött elmozdulások az épület dimenziójához képest általában nem nagyok, a károkat legtöbbször in-
kább a kialakuló, változó irányú, igen magas gyorsulások okozzák. Rázkódás hatására ugyanis a tartószerke-
zetekben az épület súlyával és a gyorsulással arányos erők ébrednek.
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Sarkadi Ferenc )88/2
tevékenység

Sajtkrémes 
kontinensek

A tevékenység rövid leírása: A lemeztektonika működési mechanizmusának és a kőzetlemezek mozgástípu-
sainak bemutatása látványos kísérletekkel, hétköznapi anyagok segítségével.
Cél: A Föld szerkezeti felépítésének megismerése, a kéreglemezmozgások okának, jelentőségének megérté-
se. A tanulók legyenek képesek útmutatás alapján, önállóan, egyszerű anyagok segítségével modellezni a 
tektonikai mozgások típusait és megfigyelni a mozgások során létrejött törvényszerűségeket.
Tantervi kapcsolódás: Anyagok és tulajdonságaik; Mérések, mértékegységek, mérőeszközök; Alapvető térképé-
szeti ismeretek; Topográfiai alapismeretek; Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás; Belső és külső erők hatásai
Tantárgyi kapcsolódás: matematika, technika és tervezés, angol nyelv, digitális kultúra
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, mérés
Anyag, eszköz: tálca, sűrű sajtkrém, extrudált kenyér, satu, 1 db 450-os szögben kettévágott fa téglatest  
(2. melléklet: 3. kép), mobiltelefon, papírkarton, filctoll, folpack, étolaj, szörp, majonéz, lekvár, méz, becuk-
rosodott méz
Időigény: 2x45 perc és otthoni feladat

Előkészítés: otthoni feladatként 1-1 tanulónak (akár szorgalmi feladatként) kiadhatjuk, hogy készüljön 
rövid kiselőadással a Föld belső szerkezetéről. A kiselőadás(oka)t a témára való ráhangolódást segítő 
szakaszban hallgatjuk meg.

I. Részfeladat leírása: Ráhangolódás
1. Kisfilm közös megtekintése (2,5 perc), Jégkorszak 4: Vándorló kontinensek előzetes (1. melléklet)
2. A film megállítása 0:41-nél és tanulói kiselőadás meghallgatása a Föld belső szerkezetéről.
3. Számolási feladat: A földkéreg méreteinek érzékeltetésére a tanulók 3 csoportban (A, B, C csoport, le-

írás lejjebb található) dolgozva számolják ki:
• Mennyi időt venne igénybe, hogy képzeletben elindulva a földfelszínről átjussanak a földkérgen 

(átlagosan 30 km vastagsággal számolva)? 
• Mennyi időt venne igénybe, hogy elérjék a Föld középpontját (kerekítve 6400 km)?

A) Csoport: gyalogosan 6 km/óra sebességgel haladva
B) Csoport: kerékpárral 20 km/óra sebességgel haladva
C) Csoport: autóval 100 km/óra sebességgel haladva

Változat:
Még érzékletesebbé tehető a téma, ha az órákat átváltjuk napokra is, pl. hétfő reggel 8:00 órai indulással 
mikor érkeznénk meg.

TEVÉKENYSÉG MENETE
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II. Részfeladat leírása: Kőzetlemezmozgások modellezése
A tanulók párban dolgoznak. 

• Tálcára kent sajtkrémréteg és extrudált kenyérlapok segítségével próbálják ki, milyen rétegmozgá-
sok hozhatók létre (2. melléklet: 1. és 2. kép)! 

• Figyeljék meg, milyen változások következnek be a mozgások során! 
• Közösen beszéljük meg a tapasztaltakat!

Háttér: A létrehozható mozgások típusai:
• távolodó (divergens: óceáni hátságok, kiömléses vulkánok)
• közeledő (konvergens: különböző sűrűségű lemezek esetén lehet alábukás, azonos sűrűségűnél fel-

gyűrődés)
• súrlódó (egymás mellett párhuzamosan mozgó: Szent András-vető, Kalifornia)

A különböző sűrűségű ütközés bemutatásához javasolni kell, hogy az egyik „lemezt” óvatosan vizezzék be 
a tanulók, a súrlódó mozgásnál pedig érdemes az extrudált kenyér széleit kicsit megtördelni, így érezhe-
tőbb a mozgás során fellépő ellenállás, és könnyebb elképzelni a felhalmozódó feszültséget is!
A sajtkrém helyett állaga (viszkozitása…) miatt alkalmazható lenne a mogyorókrém is, melyet az inter-
netes videókban előszeretettel használnak, de egyrészt a kéz hőjétől nagyon hamar megolvad, másrészt 
jóval nagyobb a csábító ereje, hogy a diákok vizsgálati anyag helyett nassolnivalóként tekintsenek rá…
Változat: Ha a tektonikus lemezek mozgásának – a méretükhöz képesti – lassúságát akarjuk érzékelteni, 
akkor keressenek a tanulók az interneten adatokat a lemezek tényleges elmozdulásának sebességére! 
Ennek a „sebességnek” az érzékeltetéséhez válasszunk meghökkentő hasonlóságokat, melyeket a min-
dennapi életben megtapasztalhatunk! Pl. magunkon megfigyelhető változásokat (köröm és haj növeke-
dési sebessége). 

III. Részfeladat leírása: A kőzetlemezek összeütközése során felszabaduló erő bemutatása
A tanulók felnőtt irányítása mellett tevékenykednek! 
A 450-os szögben elvágott fa téglatest 2 részét ferde oldalukkal szemben összeillesztve behelyezzünk 
egy satuba (segít a 2. melléklet 3. kép). Óvatosan folyamatosan növeljük a rájuk ható összepréselő erőt. 
Megfelelően nagy szorító erő elérésénél a két darab elpattan egymástól. A folyamatot érdemes videóra 
venni (javasolt lassítási lehetőséget biztosító telefon használata), majd a visszajátszás során megfigyelni 
a fellépő erő által bekövetkező változást.
Háttér: A megfigyelés elvégzéséhez csak megfelelően nagy befogónyílású satu alkalmas. Lehetőség sze-
rint érdemes kis élhosszúságú keményfa téglatestet használni, mert puhafa esetén inkább deformá-
ció-gyűrődés figyelhető meg. A fellépő erő nagysága és a létrehozott változás kiszámíthatatlansága miatt 
balesetveszélyes, csak nagyon körültekintően végezhető!

IV. Részfeladat leírása: A kéreglemezek „úszását” biztosító folyékony földköpeny viszkozitásának érzékel-
tetése
A tanulók csoportokban dolgoznak.
1. Készítsétek elő a kísérletet, ebben segít a 2. melléklet 4. képe:

• Vágjatok ki kartonlapból a tálcának megfelelő méretű darabot!
• Egymástól egyenletes távolságra húzzatok 7 függőleges vonalat, melyekre készítsetek centiméteres 

beosztást!
• Ragasszátok rá a kartont a tálca alsó lapjára!
• Folpack fóliával fedjétek be a kartont!
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2. Egy tanuló tartsa a tálcát kb. 700-os szögben megdöntve, belehelyezve egy másik tálcába (2. melléklet 

4. kép)!
3. A vonalak induló pontjához kiskanállal helyezzetek a különböző anyagokból (olaj, szörp, majonéz, lek-

vár, méz, becukrosodott méz, sajtkrém), és mérjétek meg, mennyi idő alatt csorog végig a beosztás 
aljáig, illetve mennyi távolságot tesz meg adott idő alatt!

4. Jegyezzétek le a kapott eredményeket!
5. A kapott eredmények összehasonlítása, a tapasztalatok megbeszélése. 
Háttér: A sűrűség és a viszkozitás összefüggésben van egymással, és a köznyelvben gyakran szinonima-
ként használják, de nem ugyanaz a fizikai mennyiség: a higany sűrűsége pl. az ólomnál is nagyobb, de a 
viszkozitása a méznél is jóval kisebb. A becukrosodott méz óvatos melegítésével és a csorgási idejének 
újramérésével bebizonyítható, hogy a hőmérséklet emelkedésével ugyanazon anyag viszkozitása jelen-
tősen csökken. 
A földköpeny viszkozitása nehezen meghatározható, mert a különböző rétegek összetétele, tulajdonságai 
és hőmérséklete eltérő. Az elfogadott elmélet szerint a kéreg alatti rétegek viszkozitása közelít az üvegé-
hez. Ez meglepő lehet a tanulóknak, hiszen az üveg a mindennapok tapasztalatai alapján közel sem „fo-
lyékony”. Amorf anyag lévén viszont földtörténeti időléptékben mintegy folyadékként viselkedik. 
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1. melléklet: Jégkorszak 4: Vándorló kontinensek előzetes
2. melléklet: Fotók
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A tevékenység rövid leírása: A földrengéskor felszabaduló energia földrengéshullámokat kelt, melyek al-
kalmas műszerrel, a szeizmográffal, nagy távolságban is regisztrálhatók. Egyszerű eszközök segítségével 
elkészítünk egy saját szeizmográfot, melynek segítségével megkísérlünk megfigyeléseket végezni. 
Cél: A tevékenység célja a földrengések mérésére szolgáló eszköz működési elvének megértése, a mérések 
során használt skála jellegzetességeinek megismerése. Tudatos információgyűjtés a napi szintű, rendszeres 
mérési eredmények eléréséről. A tanulók legyenek képesek útmutató alapján összetett tevékenységsoron 
végighaladva önállóan és precízen elkészíteni egy működőképes eszközt, és azzal alapvető feladatokat fe-
gyelmezetten elvégezni.
Tantervi kapcsolódás: Anyagok és tulajdonságaik; Mérések, mértékegységek, mérőeszközök; Alapvető térké-
pészeti ismeretek; Topográfiai alapismeretek; Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás
Tantárgyi kapcsolódás: matematika, technika és tervezés, vizuális kultúra, digitális kultúra
Megismerési módszer: mérés, megfigyelés, összehasonlítás, leírás
Anyag, eszköz: csoportonként: papír cipősdoboz, olló, sniccer, gumigyűrűk, filctoll, gyurma, keskeny, hosszú 
papírtekercs, okoseszköz, internet
Időigény: 45 perc és előzetes otthoni feladat

Légy szeizmológus!

Sarkadi Ferenc

Előzetes feladat: ppt-k készítése kis csoportban, két témában, választás alapján:
A) A földrengések mérésére szolgáló skálák
B) Érdekességek, információk a legnagyobb erősségű földrengésekről a világban és hazánkban

I. Részfeladat leírása: Szeizmográf elkészítése
A tanulók csoportokban dolgoznak. A kísérlet összeállításában segítenek az 1. melléklet képei.
1. A cipősdoboz tetejére vágjunk egy nyílást! 
2. A nyílás négy sarkába készítsünk lyukakat, melybe erősítsünk keresztben gumigyűrűket (1. melléklet  

1. és 2. kép)
3. A cipősdoboz két, szemben lévő hosszabb oldalára készítsünk egy-egy rést. A rés a doboz aljához 

egészen közel legyen, és egy kicsit legyen szélesebb a hosszú, keskeny papírdarabunk szélességénél!
4. A filctoll hegyéhez közelebbi végére erősítsünk körbe gyurmából készült súlyt (1. melléklet 3. kép)!
5. Erősítsük be a filctollat a keresztben elhelyezkedő gumigyűrűk közepére!
6. Fűzzük be a keskeny papírcsíkot a doboz alján lévő résbe!
7. Állítsuk be a filctollat úgy, hogy a hegy éppen érje el a doboz alján lévő papírt (1. melléklet 4. kép)!
8. Helyezzük rá a cipősdobozt az előzőleg már elkészített rázóasztalra, és ragasztószalaggal erősítsük 

hozzá (1. melléklet 5. kép)!

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Az elkészített asztal segítségével a tanulók végezzenek vizsgálatokat a következőképpen:
• egy tanuló a rázóasztalt működtesse, egy másik pedig óvatosan, egyenletes sebességgel húzza át a 

dobozban lévő keskeny papírcsíkot
• a papírt teljesen kihúzva vizsgálják meg az elkészült „szeizmogramot”
• végezzék el a vizsgálatot többször, különböző erősségű „rengéseket” keltve, hasonlítsák össze a kapott 

eredményeket!

II. Részfeladat: Kiselőadások
Az előzetesen kiadott feladat alapján csoportok kiselőadásainak meghallgatása, közös értékelése. 

III. Részfeladat: Földrengések Magyarországon
Csoportmunka
1. Nyomozzatok az interneten az után, hogy az utóbbi száz évben hol és mikor voltak hazánkban földren-

gések, s hogy ezek közül melyek voltak jelentősek, azaz súlyos károkat okozók. Egy településtérképen 
évszámmal jelezzétek ezeket az eseményeket.!

2. Járjatok utána, hogy hol vannak hazánkban szeizmológiai állomások! Mennyire esnek egybe a rengések 
(1.) és a mérőállomások helyszínei?

3. Számoljátok ki, hogy lakóhelyetek milyen távol van a hozzátok legközelebbi regisztrált földrengéstől! 
Nézzétek meg, hogy annak a rengésnek mekkora volt az erőssége!

4. Mutassátok be a lakóhelyeteket is érintő földrengések jellemző adatait!
Háttér: A Magyarországon és a szomszédos országokban működő online szeizmológiai állomások által 
mért szeizmogramok valós időben eljutnak a Szeizmológiai Obszervatórium budapesti adatközpontjába, 
ahol az adatok számítógépes feldolgozásával automatikus földrengés-detektálás történik. Az automati-
kusan észlelt legkisebb földrengések is közel valós időben felkerülnek egy térképre, ahol a kiválasztott 
jelre kattintva információkat kaphatunk a kérdéses rengésről.
Lehetőségünk van visszakeresni a jelentősebb, érezhető rengéseket is, ez által képet kaphatunk arról, 
hogy lakóhelyünk mennyire „földrengésveszélyes” helyen található.
Szeizmológiával kapcsolatos érdekes információk a 2. mellékletben megadott honlapokon is találhatók.
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1. melléklet: Fotók 
2. melléklet: Szeizmológia
3. melléklet: Földrengések erőssége (Pedagógusoknak szóló háttéranyag)
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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
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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
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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
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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



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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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)
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