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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 
interneten elérhető sorozat kidolgozását. 

A sorozat 8 témája: Kert; Otthon; Szántó, mező, rét; Erdő; Csillagászat, idő; Belső-külső erők, energia; Az 
emberi test; Tűz, víz, levegő. 

Az egész sorozat alapvető célja a kedvcsinálás és a 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 
jelentőségét. Az ötlettárak mindegyike fejleszti a rendszerszemléletet és hozzájárul az ökológiai problémák 
megértéséhez és megoldásához, a teremtésvédelemhez. A teljes fejlesztési folyamat során hangsúlyt helyez-
tünk a természettudományok megismerési módszereinek értő elsajátítására és gyakorlására. 

Jelen kiadványban egy-egy érdekes kérdés mentén egymástól független tevékenységeket, valamint komp-
letten kidolgozott mintafoglalkozásokat kínálunk a kollégáknak. Arra biztatunk mindenkit, hogy szabadon 
variálja ezeket a tevékenységeket, állítsa össze saját foglalkozástervét. Sőt, kapjon kedvet saját tanítványai 
okos 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 és 
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 kerettantervek-
hez, ugyanakkor a fejlesztésben részt vevők mind szorgalmazói a bátor innovációnak, útkeresésnek, tanítás-ta-
nulás fogalmunk megújításának. Ezt jelzik a fejlesztőmunka befejezésekor küldött megjegyzéseik is: „A gyere-
kekkel 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 jövőre 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 
kínálunk, mert mintát szeretnénk mutatni arra, miként lehet egy-egy érdekes kérdés nyomába eredni és 
komplexen feldolgozni azokat. Ne csodálkozzon az olvasó, ha egy érdekes kérdésre a tevékenységek nem ad-
nak 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 és ihletet adnak sok-sok 
érdekes iskolai foglalkozáshoz. És bízunk abban is, hogy egyre több helyen és egyre gyakrabban fogja színe-
síteni a tankönyvhöz 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
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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 ta-
nulás folyamatában kulcspontnak tartjuk a pedagógus olyan pedagógiai-módszertani felkészültségét, hogy 
képes az ismeretátadó szerep felől továbblépni a folyamatszervező, facilitáló szerep irányába. Természete-
sen 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 pedagógusnak 
bele kell helyezkednie abba a gondolatvilágba, hogy szaktudományi felkészültsége fontos, de nem a legfon-
tosabb. 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 ismerete-
ket 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, elvégzé-
séhez.

• Fontos szempontunk volt a fejlesztés során, hogy az analitikus (részekre szedő) megismeréssel egyensúlyba 
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 nyílt végű tanulási helyzeteknek is. Gyakran nem a pedagógus által előre eldöntött ismeretek 
elsajátíttatására tesszük a hangsúlyt, hanem nyomatékosan „csak” magára a tanulási helyzetre és folyamat-
ra, 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 kíváncsiságuk-
ban, 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 tudástárba. 
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 a nappalok hosszának évszakos 
változását, legyenek képesek minél pontosabb szavakkal (lehetőleg szakkifejezésekkel) leírni a változások 
lényegét, hasonlóságok és különbségek megfogalmazásával összehasonlítani a hosszabbodási és rövidülési 
szakaszokat, órával megmérni a változások mértékét és rendszerezni a hónapokat meghatározott csoportok-
ba való besorolással.



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 és értő elsajátításuk – gyakorlatilag a fenti felsorolás sorrend-
jében – 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 és 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.

9
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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 szerez 
– 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 abból, 
hogy figyelték, hogy a felnőttek mit hogyan csinálnak. És mivel látták annak eredményeit is, tapasztalatból 
tudták, hogy az élet fontos dolgait hogyan – és miért éppen úgy – kell csinálni. A mindennapi életben szüksé-
ges 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 abszt-
rahált fogalmak és összefüggések megismerése, hanem az élet adta helyzetek – a körülöttünk lévő valóság – 
természetes összetettsége, komplexitása.

A kiválasztott témák komplex megismerése sokféle szempontból irányítja rá a figyelmet az adott témára – 
esetünkben az égitestekre és az időmérésre. Olykor a természettudományokon is túlnyúlik; a teljes humán és 
reálkultúra is a látóterében van. Ha tehát pl. a Hold a téma, akkor nemcsak a Hold felszíne, mozgása, a hold-
ciklusok értelmezése és időszámítási jelentősége, hanem a vele kapcsolatos mitológiai történetek, szólások, 
címerek, műalkotások 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 – és 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 részvétel, 
minthogy a folyamat menetére a diáknak gyakorlatilag nincs ráhatása; saját tanulási folyamatának nem alakí-
tója, 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



1.
Tevékenységek



A tevékenység rövid leírása: Adatgyűjtés után gondolattérkép készítése a rágógumi alapanyagáról, a rágózás 
előnyeiről és hátrányairól.
Cél: A tanulók együttműködése, információk keresése, a gyűjtött anyagok átbeszélése.
Tantervi kapcsolódás: az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség; prevenciós foglalko-
zás tartása a szájápoláshoz kapcsolódóan
Tantárgyi kapcsolódás: magyar nyelv és irodalom, digitális kultúra, vizuális kultúra
Megismerési módszer: megfigyelés
Anyag, eszköz: okoseszköz interneteléréssel kis csoportonként, papír, színes filctollak
Időigény: 45 perc

Kísérletezzünk azzal, hogy ha pl. egy falapra préseljük a rágót és otthagyjuk, később le tudjuk-e szedni. 

1. melléklet: Rágógumikat ábrázoló fotók csoportalakításhoz
2. melléklet: Csoportfeladatok leírásai
3. melléklet: Segédlet a pedagógusoknak, a 2. melléklet feladatainak válaszaival 
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Répási Éva

1. Az 1. mellékletben szereplő, rágógumikat ábrázoló képek húzásával alakítsunk ki 4 csoportot! Az egyfor-
ma képeket húzó diákok kerülnek azonos csoportba.

2. Mindegyik kis csoport gyűjtsön adatokat az interneten a 2. mellékletben található témákban!
3. Minden kis csoport készítsen egy gondolattérképet!
4. Beszéljük át közösen a gondolattérképeket. Ehhez segítséget nyújt a 3. melléklet, ahol a 2. melléklet 

kérdéseire is választ kapunk. 

1/1
tevékenység

Rágjunk!
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A tevékenység rövid leírása: Mutassuk be Ben Wilson londoni művészt, majd készítsünk saját logót megrá-
gott rágógumiból.
Cél: kreativitás fejlesztése
Tantervi kapcsolódás: az emberi szervezet felépítése, működése; a testi-lelki egészség; prevenciós foglalko-
zás tartása a szájápoláshoz kapcsolódóan             
Tantárgyi kapcsolódás: vizuális kultúra
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás
Anyag, eszköz: laptop, interaktív tábla, akril festék, ecset, rágógumi, papírtörlő, színes ceruza, A/4-es papír, 
10x15 cm-es karton minden tanulónak
Időigény: 30 perc

1. melléklet: Rágógumi-művészet (link)

Répási Éva1/2
tevékenység

13

Készítsünk logót 
rágógumiból!

1. Előzetes feladat: mindenki hozzon magával 1 csomag rágógumit!
•  rágjunk össze 2-3 rágógumit!
•  papírtörlővel töröljük szárazra a kilapított rágógumikat!

2. Ben Wilson londoni művész alkotásainak bemutatása, kivetítése
 Mutassuk meg mintaként Ben Wilson londoni művész alkotásait! (1. melléklet)
 Wilson az utcai rágógumikban látott fantáziát, és azokat gyönyörűvé varázsolja, különböző színek, min-

ták, alakok ráfestésével. Már 6 éve űzi az ipart és több mint 8000 rágós csodaművet hagyott maga után.
3. Saját logó tervezése
 Tervezzük meg saját logónkat!
4. Saját logó elkészítése rágógumiból     
 A logókat a kiosztott kartonokra készítsük el!
5. Logók bemutatása, értékelése
6. Csináljunk egy kiállítást az elkészült „művekből”!

A TEVÉKENYSÉG MENETE
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A tevékenység rövid leírása: Zsinóros telefont építünk, amivel modellezzük a delfinek kommunikációját.
Cél: A hang jellemzőinek megismerése; problémamegoldó képesség, empátia, párban való munka, kéz-
ügyesség, a tiszta, esztétikus munka fejlesztése. 
Tantervi kapcsolódás: vízi és vízparti életközösségek és természeti-környezeti problémái – vízi állatok; az 
emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség – érzékszervek, hangszálak
Tantárgyi kapcsolódás: digitális kultúra, magyar nyelv és irodalom, matematika, technika és tervezés 
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, rendszerezés, modellezés
Anyag, eszköz: okoseszköz hangszóróval és interneteléréssel, 4 fős csoportonként: 2 db nagyméretű ku-
tyakonzervdoboz, 1 db 50-es vagy 60-as szeg (50 mm vagy 60 mm hosszú), kalapács, 3-5 m kötözőmadzag 
(spárga)
Időigény: 40 perc

Katona László

1. A delfinek kommunikációja
Nézzünk meg egy YouTube videórészletet a delfinek kommunikációjáról (1. melléklet)

2. Hogyan kommunikálnak/beszélgetnek a delfinek?
Tanulói ötletek alapján fogalmazzuk meg, hogyan kommunikálnak egymással a delfinek. 
Megjegyzés: Hangokkal kommunikálnak a vízben és a levegőben is.

3. Alakítsunk ki 4 fős csoportokat!

4. Építsünk zsinóros telefont, amellyel modellezhetjük a delfinek kommunikációját!
a) Vegyük elő a két, nagyméretű kutyakonzervdobozt!
b) Az aljával felfelé tegyük az asztalra és filctollal rajzoljunk be két átlót!
c) Ahol az átlók metszik egymást, oda illesszük a szeget, majd kalapáccsal megütve lyukasszuk át a 

konzerv alját!
d) Ezt ismételjük meg a másik konzervdobozzal is! A keletkezett lyukakon fűzzük át a kötözőmadzagot 

(spárgát) és annak a két végére kössünk 1-1 akkora görcsöt úgy, hogy a csomó a konzervdoboz bel-
sejében legyen és ne férjen ki a doboz alján lévő lyukon! 

5. Teszteljük a telefont – párosával 
a) Feszítsük meg a kötözőmadzagot (spárgát) a konzervdobozokat fogva!
b) Az egyik tanuló beszéljen bele halkan a dobozba, miközben feszes a madzag, a másik tanuló pedig 

borítsa a fülére a konzervdobozt, és úgy hallgassa meg, mint mond a társa! 

2/1
tevékenység

Zsinóros telefon, avagy 
hogyan beszélgetnek 

a delfinek?
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1. pontban a Youtube-os videó kicserélhető másik videóra is.
6. pontban a kérdések kicserélhetők.

1. melléklet: Videórészlet a delfinek kommunikációjáról

c) Most cseréljenek szerepet, a másik tanuló – aki eddig a hallgató volt – beszéljen bele halkan, és 
beszéd közben lazítsák meg a madzagot. Mit tapasztalunk?

6. Vonjuk le a következtetéseket, mi a hasonlóság a delfinek kommunikációjával? Készítsünk gondolat-
térképet!
Tanári közlés: A hang terjedéséhez közegre van szükség. Ez vezeti a rezgést.
Készítsünk gondolattérképet a korábban alakított 4 fős csoportokban, amelynek a központi szava a „kom-
munikáció” legyen! A gondolattérképen soroljunk fel 5 másik állatot, amik képesek hangokkal beszélgetni 
egymással! 
Megjegyzés: A következő kérdésekre várjuk a választ (nemcsak egy tanulócsoporttól, hanem legalább 
osztályszinten kapjunk rájuk választ a megbeszéléskor): 

Lehetséges kérdések: 
a) A vízben terjed a hang? (igen)
b) A levegőben terjed a hang? (igen)
c) A madzagban terjed a hang? (igen) 
d) Hol terjed a zsinóros telefon rezgése? (a madzagban)
e) Soroljatok fel olyan anyagokat, amikben szintén terjed a hang! (téglafal, vas, hélium…)
f) Honnan indul az emberek és a delfinek hangja? (hangszalagból)
g) A delfinek hangja hallható a víz felett és az embereké a víz alatt? (igen)
h) Szerintetek melyikünk tud komplexebb hangokat kiadni és miért?
i) Mi a hasonlóság az emberek és a delfinek között? (tudnak beszélgetni)

7. A gondolattérképek bemutatása
Mutassák be a csoportok a gondolattérképeiket, és beszéljük meg, melyikben mi tetszik, mik a jó pontok!
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A tevékenység rövid leírása: Emberként feltétlenül kiemel az állatvilágból az a tény, hogy képesek vagyunk 
az elvont gondolkodásra, ezáltal a tervezésre, mérlegelésre. A gyakorlat során a diákok egy belföldi családi 
nyaralást terveznek meg adott feltételek mellett, 3 területre koncentrálva: utazás, szállás (ellátással), prog-
ramok.
Cél: A tanulók tapasztalják meg, hogy adott feltételek mellett az erőforrásokat hogyan lehet úgy optimalizál-
ni, hogy a család minden tagja számára élvezetes és emlékezetes nyaralást élhessenek meg.
Tantervi kapcsolódás: az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség
Tantárgyi kapcsolódás: technika és életvitel, magyar nyelv és irodalom
Megismerési módszer: megfigyelés, vizsgálat, összehasonlítás, rendszerezés
Anyag, eszköz: kis csoportonként Földrajzi Atlasz általános iskolásoknak, toll, papír, okoseszköz internete-
léréssel
Időigény: 30 perc

Nagy Sándor

• Az adott család minden tagja számára élvezetes és emlékezetes nyaralás tervezése. A tanulók keres-
senek a szempontoknak megfelelő lehetőségeket, vitázzanak, érveljenek. 

• Az alapinformációk:
– a nyaralni vágyó család 5 tagú (két felnőtt + három 14 év alatti gyerek)
– előnyben részesítik az aktív pihenést természeti környezetben
– van autójuk, de nem zárkóznak el a tömegközlekedéstől sem
– 7 nap 6 éjszakás nyaralást terveznek
– összesen 500 000 Ft áll rendelkezésükre a teljes projektre (utazás, szállás, programok)
– mindenképpen magyarországi helyszínen nyaralnának, preferáltan a Balaton-felvidéken.

• A résztvevőket osszuk 3 csoportra: utazás-csapat, szállás-csapat és programok-csapat (amennyiben 
nagyobb a csoportlétszám, úgy duplázhatjuk a szakértői csoportokat – a lényeg, hogy a munka haté-
konysága érdekében 5-6 diáknál ne legyenek többen egy csoportban).

• Mindenki ássa bele magát a saját területébe és mihamarabb kezdjék el az egyeztetést az egyes te-
rületek között – igyekezzenek „kilobbizni” saját területük számára az optimális összeget úgy, hogy 
közben ne csorbuljon a család érdeke: legyen emlékezetes a nyaralásuk.

2/2
tevékenység

A tervező ember 
– családi nyaralás tervezése

A TEVÉKENYSÉG MENETE
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• A csapatok használják ki az internetes keresés adta lehetőségeket.
• Lezárás, értékelés: Terv bemutatása.

Sikeres a foglalkozás, ha:
• a tanulók motiváltak a lehetőségek keresésében
• kialakulnak vitahelyzetek, és érveléssel meg tudják találni az optimális megoldást
• a foglalkozás végére előállnak egy működőképes tervvel.
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Családi nyaralás helyett lehet bármilyen más komplex projekt (pl. családi költségvetés vagy egy osztály di-
ákigazgató-választási kampánya stb.).

VÁLTOZAT
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A tevékenység rövid leírása: Az emberi kommunikáció összetettsége mindenképpen kiemel bennünket az 
állatvilág soraiból. Az elvont kommunikáció magasiskolája a titkosírás (kriptográfia), amelynek számos vál-
tozatát a diákok is könnyen megérthetik, elsajátíthatják és gyakorolhatják. Sőt, saját maguk is kitalálhatnak 
technikákat, amelyeknek csak a kreativitásuk szab határt. A foglalkozás során elkészítenek egy kódoló/de-
kódoló korongot (Caesar-rejtjel), amellyel titkosított üzeneteket küldhetnek és fogadhatnak.
Cél: A tanulók kapjanak általános tájékozottságot a kriptográfia témájában. Legyenek képesek elemi szintű 
vagy akár bonyolultabb kódolási, esetleg dekódolási feladatok megoldására.
Tantervi kapcsolódás: az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség
Tantárgyi kapcsolódás: magyar nyelv és kommunikáció, technika és tervezés, történelem, digitális kultúra
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, mérés, modellezés
Anyag, eszköz: páronként 2 db eltérő színű A/4-es méretű színes kartonpapír, körző, szögmérő, ceruza filc-
toll, 1 db miltonkapocs, olló, okoseszköz interneteléréssel 
Időigény: 35 perc (az osztály összetételétől és érdeklődésétől függően tetszőlegesen hosszabbítható)

Nagy Sándor

Párokban dolgozzunk!

1. (10 perc): Tájékozódás kriptográfia témában
• Minden pár nyissa meg az 1. mellékletben található linket. Tanulmányozzuk a „behelyettesítéses 

módszereket” és válasszunk ki csoportonként egyet, amit megértünk, érdekesnek találunk, és amit 
néhány mondattal és példával illusztrálva be tudunk mutatni a többi csoportnak.

2. (10 perc): A Caesar-rejtjel kódoló/dekódoló korongok elkészítése
• Az egyik színes kartonpapírra rajzoljunk körzővel egy 10 cm-es sugarú kört, majd a szögmérő segítsé-

gével osszuk 36 egyenlő körcikkre (10 fokonként berajzolva a kör sugarait).
• A másik színes kartonpapírra rajzoljunk körzővel egy 8 cm-es sugarú kört, majd ismételjük meg a 36 

egyforma körcikkre osztását az előzőekben leírt módszert használva.
• Ollóval vágjuk körbe mindkét körlapot!
• Mindkét korongra filctollal írjuk fel a karakterkészletet (1 körcikkbe 1 karaktert írva): az angol ABC 26 

betűjét valamint 0-tól 9-ig a számjegyeket (2. Melléklet 1. ábra)!
• Közös középpontban rögzítsük a két korongot a (2. Melléklet 2. ábra) alapján a miltonkapoccsal!

3. A Caesar-rejtjel kódoló/dekódoló korongok használata
Kiindulási állapotként a nagyobb és a kisebb korong karakterkészlete szinkronban van.
A tanulópárok egyezzenek meg, hogy melyik irányba és hány karakterrel fordítják el a belső korongot.

2/3
tevékenység

A kommunikáló ember 
– titkosírás

A TEVÉKENYSÉG MENETE
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Kódolásnál: az eredeti üzenet karaktereit a külső tárcsán keressük és a belsőről leolvasva írjuk le a „tit-
kosított üzenet” karaktereit.
Dekódolásnál: a „titkosított üzenet” karaktereit a belső tárcsán keressük és a külsőről leolvasva írjuk le 
az eredeti üzenet karaktereit.
Példa: a belső tárcsát az óramutató járásával megegyezően forgatjuk el 3 karakter távolságba

– eredeti üzenet: VARLAK 5KOR A MEGBESZELT HELYEN
– kódolva: S7OI7H 2HLO 7 JBD8BPWBIQ EBIVBK

4. Lezárás, értékelés
Sikeres a foglalkozás, ha:

• a munkacsoportok elkészítik a működőképes eszközüket
• sikeres üzenetkódolásokat és -dekódolásokat hajtanak végre
• motiváltan és kreatívan dolgoznak akár saját kódkulcsok elkészítésével is.
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• a belső, kisebb (kódtárcsára) véletlenszerűen is felírhatják a karaktereket – a lényeg, hogy az üzenőpá-
rok kódtárcsái azonosak legyenek

• a kódtárcsára tetszőleges grafikus karaktereket is választhatnak
• tárcsáik segítségével igyekezzenek megfejteni más munkacsoportok üzeneteit, anélkül hogy tudnák az 

elforgatás mértékét – ez már egy nehezebb feladat; nagyon motivált és jó képességű tanulókkal való-
sítható meg!

• egy harmadik, még kisebb átmérőjű tárcsa beiktatásával (a megfelelő beállítások mellett) megvalósít-
ható a kétszintű kódolás – még inkább megfejthetetlenné téve az üzenetet az „illetéktelenek” számára.

Biztassuk a tanulókat, hogy engedjék el a fantáziájukat és a korábban megadott linkről inspirálódva próbál-
janak ki más kódrendszereket vagy adott esetben alkossák meg a saját kódkulcsukat.
A kriptográfia rendkívül szerteágazó téma – ezt hangsúlyozhatjuk pusztán csak azzal, hogy nem szabunk 
határt a tanulók kreativitásának a „kódkulcs” megalkotásakor.
Hangsúlyozzuk, hogy csakis akkor működik a kódolás/dekódolás folyamata, ha mindkét félnél azonos mó-
don állítják be a tárcsát/tárcsákat.

1. melléklet: A kriptográfia története (link)
2. melléklet: Fotók a korong elkészítéséről

VÁLTOZAT
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A tevékenység rövid leírása: Megtanuljuk, mi a reflex. Felsoroljuk az állatok néhány reflexét, majd megfigyel-
jük az ösztönös reakcióinkat és tudatosan irányítjuk őket kis kísérletek során!
Cél: a tanuló ismerje meg a reflex fogalmát, ismerjen állati reflexeket, ismerjen emberi reflexeket, tanulja 
meg, hogy nem minden reflexünk tudatos. Korábbi ismeretek mozgósítása, problémamegoldó képesség 
fejlesztése, empátia fejlesztése, páros munka fejlesztése.
Tantervi kapcsolódás: az állatok testfelépítése; az erdők életközössége és természeti-környezeti problémái; 
a mezők és a szántóföldek életközössége, természeti-környezeti problémái; vízi és vízparti életközösségek 
és természeti-környezeti problémái; az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség
Tantárgyi kapcsolódás: történelem, etika
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, vizsgálat
Anyag, eszköz: tábla, páronként egy zseblámpa (akár az okostelefoné is megfelelő)
Időigény: 40 perc

Katona László

1. Mi a reflex a tanulók szerint – gondolattérkép készítése
A tanulók szedjék össze gondolataikat a reflexről. Az ötleteiket gondolattérképen ábrázolják közösen. Az 
elkészült gondolattérképet közösen megbeszéljük.

2. A reflex fogalmának tisztázása
Tanári közlés: A reflex az állatok és az emberek külső inger hatására történő akaratlan válaszreakciója.

3. A reflexek tudatosulása – emberi példák 
A tanulók keressenek párosával olyan reflexeket, amelyek tudatosulnak bennünk, és olyanokat, amelyek 
nem! A táblára kerüljenek fel a diákok ötletei!

4. Állatok reflexei
Milyen állati reflexeket ismernek a tanulók? Gyűjtsenek össze néhány reflexet pl. a háziállataikról a táb-
lára közösen!

5. Emberek reflexei – Tesztek 1
Teszteljünk le néhány emberi reflexet!
Megfigyelési szempont: A tanulók figyeljék meg, milyen az emberi test automatikus reakciója a különbö-
ző helyzetekben!

2/4
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Megjegyzés: A párosával végzendő vizsgálatok esetén mindkét tanuló végezze el a kísérletet a másikon, 
tehát mindig cseréljenek szerepet is minden kísérletnél!

a) Párosával: Az egyik tanuló a kezével hirtelen közelítsen a másik tanuló szeme felé, de ne érjen hozzá. 
A másik tanuló eközben nem mozdulhat meg. (Reflex: A tanuló becsukja a szemét.)

b) Önálló: Tegyék egymás felé a tenyerüket, csapják össze! Majd jó erősen egymásnak szorítva kezdjék 
el fel és le dörzsölni, súrolni a tenyerüket! (Reflex: Ha túl forró, akkor elkapják egyik kezüket a má-
siktól.)

Megjegyzés: Erre legalább 20-30 másodpercet érdemes adnia a tanárnak, mert ennyi idő alatt, ha erősen 
összeszorítva dörzsölik a tenyerüket, akkor nagyon-nagyon felmelegszik és talán el fogják kapni a kezü-
ket is.

c) Párosával: Az egyik tanuló zseblámpával világítson bele közelről a társa egyik szemébe! Kérje meg, 
hogy ne csukja be a szemét! Figyelje, hogy mit csinál a pupillája! (Reflex: A pupilla szűkül.)

d) Önálló: Képzeljék el, hogy citromot csurgatnak a nyelvükre! (Reflex: Megindul a nyálelválasztás.)
e) Párosával: Nézzék a másik arcát 1 percig! Ki pislog hamarabb? (Reflex: Pislogni fognak)

6. Visszatarthatók a reflexek? – Tesztek 2
Lehetséges a reflexek tudatos visszatartása?
Megfigyelési szempont: A tanulók figyeljék meg, milyen az emberi test reakciója, ha tudatosan irányítjuk 
a testünket, mert tudjuk mi fog történni!
Ismételjék meg az 5. pontban felsorolt vizsgálatokat, de most úgy, hogy tudatosan fékezzék a reflexeiket, 
ne engedjék őket bekövetkezni!

7. Következtetések levonása a tesztekből – gondolattérkép készítése 
Mi a tapasztalat? Közös megbeszélés. Gondolattérkép felrajzolása.

8. Végkövetkeztetés közös megbeszéléssel
Irányított kérdésekkel a tanulók mondják ki a végső következtetést:

• Milyen élőlényeknek vannak reflexei?
• Soroljanak fel 3 állati reflexet!
• Soroljanak fel 3 emberi reflexet!
• Az állatok reflexei megvédhetik őket a ragadozókkal vagy külső veszélyekkel szemben?
• Az embereknek is vannak ilyen reflexeik?
• Képes az ember tudatosan felülírni a reflexeit?
• Minden reflex felülírható?

A fenti hasonlóságok miatt kijelenthetjük, hogy az emberek is állatok (de nem csak ezért).
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 A reflexes kísérletek cserélhetők más, alkalmasabb, megfelelőbb kísérletekre.
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A tevékenység rövid leírása: Mimika és pantomim játék, érzelmek színekkel való szimbolizálása
Cél: A gyerekek önállóan szerzett ismereteinek rendszerezése, felmérése
Tantervi kapcsolódás: megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás; az emberi szervezet felépítése, működése, a 
testi-lelki egészség
Tantárgyi kapcsolódás: rajz és vizuális kultúra, technika és tervezés  
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás
Anyag, eszköz: kis csoportonként kinyomtatott 1–2. melléklet (feladatleírás), érzelemkártyák, kisméretű szí-
nes lapok, borítékok (az előre elkészített borítékokban szereplő színek: vörös, narancssárga, citromsárga, 
arany, rózsaszín, világoszöld, sötétzöld, barna, világoskék, sötétkék, fehér, fekete)
Időigény: 25 perc

Fontos, hogy az első feladatnál beszéljük meg a gyerekekkel, mik azok az érzelmek, amik szerepelnek a 
kártyákon (hat alapérzelem). 

1. melléklet: Érzelemkártyák
2. melléklet: Színek és érzelmek

Tugyi Beáta

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

2. Minden csoport hat-hat érzelemkártyát kap. A kártyákon a hat alapérzelem található, a feladatleírás 
alapján készüljenek fel a feladatra!

 (1. melléklet)

3. A csoportok a hat alapérzelem-kártyával dolgoznak tovább. Kapnak melléjük még egy borítékot, amibe 
előzőleg 12 darab különböző színű, kis méretű színes lapot helyeztünk el a feladat leírásával együtt.

 (2. melléklet)
 Ezután a csapatok tagjai rendeljenek az érzelmekhez színeket a borítékba helyezett kis méretű színes 

lapok segítségével, és a színek alapján próbálják meg pantomimmal (némajátékkal) rávezetni a többi 
csapatot, melyik érzelemre gondoltak!

4. A tevékenység végén a gyerekekkel közösen értékeljük a munkát. Szempontok: kreativitás, ötletesség, 
gazdag mimikai játék.

3/1
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A tevékenység rövid leírása: A tanulóknak illatokat kell felismerniük, majd azokhoz kapcsolódva egy emlé-
ket kell feleleveníteniük.
Cél: Figyelem, felismerés, érzékelés, memória fejlesztése. 
Tantervi kapcsolódás: érzékszervek, szervrendszerek
Tantárgyi kapcsolódás: hon- és népismeret; technika, életvitel és gyakorlat
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Anyag, eszköz: kis csoportonként különböző illatú illóolajok (pl. citrom, menta, levendula, teafaolaj, narancs 
stb.), különböző illatú fűszerek (pl. bors, kakukkfű, rozmaring, fokhagyma stb.), íróeszköz, papírlap
Időigény: 15 perc

• A tevékenység végzése közben figyelni kell arra, hogy lehetnek a gyerekek között olyanok, akik túlérzé-
kenyek egy-egy illatra!

• Ha a terem többféle illattal megtelik, kellemetlenné válhat a levegő. Ha tehetjük, végezzük a tevékenységet 
a szabadban vagy biztosítsuk a terem megfelelő szellőztetését!

Szakács Enikő3/2
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Érzések és illatok

1. Alakítsunk 3-4 fős csoportokat!
2. Minden diák vegyen magához íróeszközt és egy papírlapot!
3. A játékvezető (pedagógus) helyezzen a csoportok asztalára 3-4 illatot (illóolaj, fűszer) olyan tasakban, 

üvegben, amin nincs felirat, csak meg van számozva. Egymással szagoltassák meg ezeket, majd tippel-
jék meg, hogy minek az illatát érezték. 

 A szagminta után írják le, milyen illatot éreztek és az milyen érzéseket/emlékeket juttatott eszükbe. 
(Ha minden csoport asztalára más-más 3-4 illatot teszünk, akkor forgószínpadszerűen megszagolhat-
nak több mintát is.) Ezt a folyamatot többször, többféle illattal ismételjük meg. 

4. Beszéljük meg, hogy milyen illatokat szagoltak meg valójában, gyűjtsünk ezekről információkat (hol te-
rem, hogyan néz ki, mire használhatjuk stb.), majd sorban beszéljék meg a gyerekek, hogy ki mit érzett 
és mi jutott róla eszébe. Keressenek hasonlóságokat és különbségeket az illatok és emlékképek között. 
(Cél: tendenciák megállapítása, pl. szegfűszegről általában mindenkinek a karácsony jut eszébe stb.) 

A TEVÉKENYSÉG MENETE
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A tevékenység rövid leírása: Dohányzógép készítése, amely arra szolgál, hogy megnézzük, mi rakódhat le 
egy ember tüdejében.
Cél: A tanuló ismerje meg a dohányzás káros hatásait. A tanulók problémamegoldó gondolkodásának fej-
lesztése.
Tantervi kapcsolódás: az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség
Tantárgyi kapcsolódás: matematika, természettudomány, technika és tervezés
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, modellezés
Anyag, eszköz: csoportonként 1,5 vagy 2 literes műanyag flakon, gyurma, vatta, 1 szál cigaretta, cigarettás-
doboz, víz, gyufa
Időigény: 45 perc

Forrás: https://docplayer.hu/3389446-Biologia-munkafuzet-12-evfolyam-pentek-szilvia-a-termeszettudo-
manyos-oktatas-komplex-tamop-3-1-3-11-2-2012-0031.html

1. melléklet: Videó a dohányzógép elkészítéséről
2. melléklet: Feladatlap

Révészné Sajtos Judit

A tanulók csoportokban dolgoznak.
Előkészítjük a szükséges eszközöket.

1. Kialakítjuk a kis csoportokat.

2. Dohányzógépet készítünk (videó linkje az 1. mellékletben):
Töltsünk a flakon aljára 1-2 ujjnyi csapvizet!

• A cigaretta köré tekerjünk vattát, helyezzük az üveg szájába, rögzítsük légmentesen gyurmával! 
• Gyújtsuk meg a cigaretta végét! Közben pumpálni kell a flakont.
• A flakon oldalát nyomogatva jól szellőző helyen „szívjuk el a cigarettát” a gépezettel!
• A flakont ne fordítsuk meg, mert a víztől a cigaretta és a vatta benedvesedik! Ha elégett a cigaretta, 

akkor nézzük meg a vattát!

3. Beszéljük meg a felmerült kérdéseket!

4. A diákok töltsék ki önállóan a kérdőívet! (2. melléklet)

5. Lezárás, ellenőrzés, értékelés.

4/1
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A tevékenység rövid leírása: információk gyűjtése a dohányzásról
Cél: kreativitás, problémamegoldó képesség, megfigyelési képesség, szociális kompetenciák fejlesztése
Tantervi kapcsolódás: az emberi test
Tantárgyi kapcsolódás: természettudomány, technika és tervezés, matematika
Megismerési módszer: megfigyelés, összehasonlítás, leírás, mérés
Anyag, eszköz: csoportonként okoseszköz interneteléréssel
Időigény: 45 perc

3. melléklet: Szenvedélyek fogságában – a dohányzás

1. melléklet: Feladatok a csoportoknak
2. melléklet: Ciki a cigi (internetes honlap)
3. melléklet: Szenvedélyek fogságában – a dohányzás (ppt)

Tóth Timea Katalin4/2
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„Ciki a cigi”

1. Alkossunk 2-3 fős csoportokat! 

2. Számítógépnél vagy tableteken dolgozzunk, az 1. melléklet kérdéseivel kapcsolatban keressünk infor-
mációkat a 2. mellékletben található honlapról (minden csoport más témában)!

3. Minden csoport olvassa fel, amit összegyűjtött!

4. Készítsünk rövid szöveges rádióreklámot a dohányzás ellen!

5. Hallgassuk meg a reklámokat!

A TEVÉKENYSÉG MENETE
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A tevékenység rövid leírása: Beszélgetés, szerepjáték a befogadás, kirekesztés témakörében.
Cél: önismeret, problémamegoldó képesség, szociális kompetenciák fejlesztése
Tantervi kapcsolódás: az emberi test
Tantárgyi kapcsolódás: etika, történelem
Megismerési módszer: megfigyelés, összehasonlítás, leírás
Anyag, eszköz: 1. melléklet kinyomtatva minden tanulónak
Időigény: 45 perc

Tóth Timea Katalin

1. Bevezetésnek beszélgessünk a következőkről:
• Van egy angol szólás: „Kerek lyukba nem lehet szögletes karót verni.” Mit jelent ez?
• Mi köze lehet ennek a mondásnak a befogadáshoz vagy kirekesztéshez?
• Nézzük meg közösen a „Beilleszkedés” című film első 3 percét! (2. melléklet)
• Vitassuk meg a következőket:

– Miért fontos tudni, hogy befogadnak-e bennünket?
– Hogyan tudunk meggyőződni arról, hogy befogadtak-e?
– Olyanoknak kell-e lennünk, mint a többiek ahhoz, hogy befogadjanak? Miért?
– Mi kell ahhoz, hogy jó véleményünk legyen saját magunkról? Miért?
– Mesélj olyan helyzetről, amikor azt érezted vagy éreztették veled, hogy „szögletes karó” vagy!

2. Mindenki egyénileg dolgozzon a mellékelt feladatlapon! (1. melléklet: Befogadva vagy kirekesztve)

3. Alkossunk 3 fős csoportokat! 

4. A csoportok beszéljék meg a válaszaikat, majd válasszanak az 1. és a 2. kérdés közül egyet, amit sze-
repjátékkal bemutatnak a többieknek!

5. Fejezzük be azzal, hogy egyáltalán nem baj, ha egy karó szögletes; nem kell feltétlenül olyannak lenni, 
mint a többiek. Az ember legyen büszke arra, hogy egyedi és különleges, előbb-utóbb a többiek is 
elfogadják olyannak.

4/3
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3. melléklet

1. melléklet: Befogadva vagy kirekesztve
2. melléklet: Beilleszkedés – videó
3. melléklet: (háttér) Befogadás, kirekesztés feldolgozása alsó tagozatban

27
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A tevékenység rövid leírása: A gyerekek körben elhelyezkedve különféle hangokat keltenek, míg a kör kö-
zepén álló társuk megpróbálja kitalálni, hogy melyik irányból jött a hang. Először nyitott szemmel, majd 
bekötött szemmel próbálkoznak a középen álló gyerekek.
Cél: Tapasztalják meg a tanulók, hogy a hang forrásirányának felismerése „vakon” nem olyan könnyű. Egy 
füllel még nehezebb az irány pontos meghatározása. Szerezzenek tapasztalatot arról, hogy az érzékszerve-
ink együtt hatékonyabbak, mint külön-külön.
Tantervi kapcsolódás: az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség
Tantárgyi kapcsolódás: ének-zene
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Anyag, eszköz: sál a szem bekötéséhez, füldugó, hangszerek (pl. síp, triangulum, furulya, dob stb.), zajkeltés-
hez eszközök: pl. két fémkanál, fakanál, pohár és kiskanál stb.
Időigény: 30 perc

Pörény Viktória

1. A gyerekek körben elhelyezkednek.

2. Egy részüknél van valamilyen hangkeltő eszköz, például két ceruza, amit összeüthetnek, vagy trian-
gulum. Másik részük eszköz nélkül áll, ekkor megbeszéljük, hogy ki hogyan kelt hangot, pl. tapsol, 
füttyent, csettint, kiált, pisszeg, dobbant a lábával stb.

3. Beáll egy tanuló a kör közepére. Ő fogja kitalálni, hogy honnan hallja a hangot. Ekkor még nem kötjük 
be a szemét.

4. Valaki a középen álló háta mögül hangot ad ki.

5. A középen álló tanuló a hang irányába fordul.

6. Ezt párszor megismétlik.

7. Ezután bekötjük a középen álló szemét.

8. A tanár némán kijelöl valakit, aki hangot kelt.

9. A középen álló tanuló a hang irányába fordul.

5/1
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• Mikor bekötjük a középen álló tanuló szemét, akkor fordítsuk egyszer körbe. Lassan, nehogy elszédül-
jön, de ne tudja, ki merre áll.

• Beszéljük meg a gyerekekkel, hogy a feladat alatt mindenki nagyon csendben legyen és csak a tanár 
intésére keltsen zajt egy-egy kiválasztott diák.

• Gondoskodjunk minden játékosnak steril füldugóról!

29
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?10. Ha bizonytalan a középen álló, akkor többször meg lehet ismételni a hangot.

11. Ha megtalálta a hangforrást a középen álló tanuló, akkor leveheti a kendőt a szeméről és meggyő-
ződhet róla, hogy mennyire sikerült eltalálnia a pontos irányt.

12. Ezután a középen álló tanuló az egyik fülébe füldugót helyez, majd újra bekötjük a szemét. 

13. A tanár némán kijelöl valakit, aki hangot kelt.

14. A középen álló tanuló a hang irányába fordul.

15. Ha bizonytalan a középen álló, akkor többször meg lehet ismételni a hangot.

16. Ha megtalálta a hangforrást a középen álló tanuló, akkor leveheti a kendőt a szeméről és meggyő-
ződhet róla, hogy mennyire sikerült eltalálnia a pontos irányt.

17. Ezután egy másik tanuló állhat középre.

18. Egy tanuló több kört is kipróbálhat.

19. A foglalkozás zárásaként megbeszéljük, hogy mennyire és miért találták nehéznek a feladatot a kör 
közepén álló diákok. Mikor volt nehezebb a feladat, ha mindkét fülét használhatta, illetve ha csak az 
egyiket. 
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A tevékenység rövid leírása: Okostányér plakát készítése, energiaigény számítása, étrendkészítés.
Cél: kreativitás, problémamegoldó képesség, megfigyelési képesség, szociális kompetenciák fejlesztése.
Tantervi kapcsolódás: az emberi test
Tantárgyi kapcsolódás: természettudomány, technika és tervezés, matematika
Megismerési módszer: megfigyelés, összehasonlítás, leírás, mérés
Anyag, eszköz: csoportonként kartonok, hirdetési újságok, filcek, olló, ragasztó, színes papír, vonalzó, körző, 
okoseszköz interneteléréssel
Időigény: 45 perc

Okostányér (1. melléklet)

1. melléklet: Okostányér
2. melléklet: Energiaigény-kalkulátor

Tóth Timea Katalin

1. Vetítsük ki az okostányért a gyerekeknek (1. melléklet), és előzetes ismereteikre hagyatkozva beszélges-
sünk az egészséges táplálkozás fontos szempontjairól!

2. Az energiaigény-kalkulátorral (2. melléklet) számoljuk ki egy-két önként jelentkező gyerek napi ener-
giaigényét.

3. Alkossunk 3-4 fős csoportokat; a csoportok készítsenek a segédlet alapján egy napi étrendet!

4. Minden csoport készítsen egy kreatív plakátot az okostányérral!

5/2
tevékenység

Okostányér

A TEVÉKENYSÉG MENETE
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A tevékenység rövid leírása: Az egyes kémiai elemek arányát szemléltetjük egy palackban a különböző színű 
rétegek magasságával.
Cél: A tanuló megismerkedik a legfontosabb kémiai elemekkel, és felfedezi, hogy az emberi test is ugyan-
azokból az elemekből áll, mint a világegyetem. Fedezze fel a víz jelentőségét a szervezetünk működésében!
Tantervi kapcsolódás: az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség: emberi test fő ré-
szei, működésük
Tantárgyi kapcsolódás: technika és tervezés
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, mérés
Anyag, eszköz: legalább 15 cm magas hengeres PET-palack; a rétegekhez dekorációs homok legalább 6 féle 
színben, vagy egyéb színes aprószemű kőzúzalék; sablon és útmutató a rétegek magasságának kijelöléséhez 
(1. melléklet), olló, ragasztó, ecset
Időigény: 30 perc

Ha marad idő, lehet még beszélni a kémiai elemek keletkezéséről is, illetve a csillagok robbanásának (szu-
pernóva) fontosságáról a vasnál nagyobb tömegszámú elemek képződését illetően.

Niethammer Zoltán5/3
tevékenység

Milyen kémiai elemekből áll 
az emberi test?

• A PET-palack tetejét vágjuk le! (1. melléklet: felső, magyarázó ábra)
• Ragasszuk a sablont a palack oldalára! (1. melléklet: alsó ábra, sablon)
• Ezután töltsük fel fekete homokkal vagy bazaltzúzalékkal az első szintet, a szén elem szintjéig! (1. 

melléklet: felső, magyarázó ábra)
• Utána jöhetnek a további rétegek, más-más színnel! (1. melléklet: felső, magyarázó ábra)
• Beszéljük meg, hogy honnan származnak a kémiai elemek, és mennyire fontosak az egyéb elemek is, 

amelyek csak 2 mm vastagok a modellben.

A TEVÉKENYSÉG MENETE
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Az emberi szervezetben nagy mennyiségben szén, nitrogén, hidrogén, oxigén és kalcium atomok vannak. 
Mindössze 2%-ot tesz ki az összes többi elem (vas, cink, réz stb.). Ugyanakkor a normál működéshez nélkü-
lözhetetlenek a nyomelemek is, amelyek aránya ezekhez képest elenyésző. Ezért fontos a kiegyensúlyozott 
táplálkozás. Jelenlegi tudásunk szerint az egész világegyetemben mindenütt megtalálhatók ugyanezek az 
elemek.
A 3 vékony réteg (3-4 mm-esek) vastagságát nem lehet pontosan kimérni, elég lesz csak a színekkel jelezni, 
hogy ott van még néhány elem. Ezeket a rétegeket lassan, kis adagokban töltsük fel, és ecsettel próbáljuk 
vízszintesre egyengetni.
Az 1. mellékletet 300 dpi felbontással nyomtatva a sablon pontosan 15 cm magas lesz.

1. melléklet: 1–2. ábra (saját rajzok)
1. Felső, magyarázó ábra
2. Alsó ábra, sablon
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A tevékenység rövid leírása: A termosztát egy olyan vezérlő eszköz, amely hőfokmérésre és szabályozásra 
alkalmas és azért felel, hogy egy adott rendszer a kívánt hőfokot biztosítsa. A feladat során elkészítjük egy 
lakás hűtés- és fűtésszabályozási modelljét, amelynek segítségével kapcsolatot keresünk az emberi test 
hőszabályozási rendszerével.
Cél: A feladat célja a termosztát mint vezérlőeszköz működési elvének megértése. A tanulók legyenek képe-
sek egy műszaki eszköz és az élő szervezet működési hasonlóságának megértésére. Tudatosodjon bennük 
az emberi testben zajló hőszabályozási folyamatok egymásra épülő rendszere.  A tanulók legyenek képesek 
útmutató alapján összetett tevékenységsoron végighaladva, önállóan és precízen elkészíteni egy demonst-
rációs eszközt és ennek során összefüggéseket felfedezni. Értsék meg a szabályozó rendszerek működésé-
nek mechanizmusát.
Tantervi kapcsolódás: anyagok és tulajdonságaik; mérések, mértékegységek, mérőeszközök; megfigyelés, 
kísérletezés, tapasztalás; az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség 
Tantárgyi kapcsolódás: matematika, technika és tervezés, digitális kultúra
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, mérés
Anyag, eszköz: csoportonként kartonpapír, olló, filctollak, vonalzó, miltonkapocs
Időigény: 45 perc és otthoni feladat

ELŐZETES FELADATOK:
Kis csoportok alakítása.

1.  A kis csoportok egyik fele anyagot gyűjt a szobai termosztát működéséről és elkészít egy max. 5 perces 
ppt-t.

2.  A kis csoportok másik fele az emberi hőszabályozásról gyűjt anyagot és elkészít egy max. 5 perces ppt-t.
3.  A kis csoportok felkészülnek a ppt bemutatására (pl. kiválasztják a szószólót).

I. Részfeladat leírása: Előzetesen kiadott feladat alapján kiselőadás meghallgatása a szobai termosztátok 
működéséről.

II. Részfeladat leírása: A tanulók csoportban elkészítik egy családi ház fűtési-hűtési rendszerének modelljét.

Sarkadi Ferenc6/1
tevékenység

Amikor elromlik 
a termosztát
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Az 1. mellékletben szereplő 1. kép segít a modell részeinek elképzelésében és elkészítésében. A feladat 
időtartama lerövidíthető, amennyiben egyes részek előre elkészülnek (pl. a családi ház modellje előraj-
zolva vagy akár kivágva; esetleg hőfokszabályozó–lángtér–kijelző kartonja előrajzolva és kivágva.)

1. A kartonra filctollal felrajzoljuk egy családi ház körvonalait. A házba rajzoljuk be a fűtési-hűtési rend-
szer elemeit és az ezeket vezérlő termosztátot.

A TEVÉKENYSÉG MENETE
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III. Részfeladat: Kiadott ábra közös értelmezése az emberi test hőszabályozásáról (1. mellékletben szereplő 
3. kép)

IV. Részfeladat: A csoportok elkészítik az emberi szervezet hőfokszabályozásának makettjét.
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2. Kartonból kivágva készítsük el a hőfokszabályozó tárcsáját, a gázkazán „lángnyelveit” és a légkondici-
onáló kijelzőjét! 

3. Ollóval vágjuk ki a termosztát „ablakát” és a miltonkapocs segítségével hátulról erősítsük fel a hőfok-
beosztás tárcsáját!

4. Ollóval vágjuk ki a „gázkazán” lángterének ablakát és miltonkapocs segítségével hátulról erősítsük fel 
a különböző erősségű lángnyelveket szimbolizáló kartont!

5. Ollóval vágjuk ki a légkondicionáló készülékhez vezető vezérlés „kijelzőjét” és miltonkapoccsal hátulról 
erősítsük fel a be- és kikapcsolás jelzését!

6. Ollóval vágjuk ki és alakítsuk nyithatóvá a ház „ablakát”!

7. Az elkészült demonstrációs eszköz segítségével közösen beszéljük meg és modellezzük: 
– mi történik, ha a ház külső hőmérséklete változik;
– mit kell tenni, ha a ház belső hőmérsékletét akarom változtatni!
Segít az 1. mellékletben szereplő 2. kép!

Az 1. mellékletben szereplő 4. kép segít a modell részeinek elképzelésében és elkészítésében. A feladat 
időtartama lerövidíthető, amennyiben egyes részek előre elkészülnek (pl. az emberi sziluett előrajzolva 
vagy akár kivágva; esetleg hőfokszabályozó és a „be-ki”, illetve „nyit-zár” jelzések kartonja előrajzolva és 
kivágva)
1. Kartonból vágjuk ki az emberi test sziluettjét!
2. Kartonból vágjuk ki a hőfokszabályozó tárcsát és a vezérlések „be-ki”, illetve „nyit-zár” jelzését! 
3. Ollóval vágjuk ki a „termosztát” ablakát és miltonkapoccsal hátulról erősítsük fel a hőfokszabályozás 

tárcsáját!
4. Az izmokhoz, bőrhöz, hajszálerekhez vezető vezérlések ablakát ollóval vágjuk ki és miltonkapoccsal 

hátulról erősítsük fel a „be-ki”, illetve „nyit-zár” jelzések kartonját!
5. Filctollal rajzoljunk be egy izomcsoportot, a verejtékező bőr egy részletét és egy hajszálérrészletet!

A csoportok az elkészült modelleken bemutatott folyamatok között hasonlóságokat keresnek, elmagya-
rázzák és demonstrálják:

1. csoport: Milyen folyamatok zajlanak a szervezetünkben, ha melegünk van?
2. csoport: Milyen folyamatok zajlanak a szervezetünkben, ha fázunk?
3. csoport: Milyen folyamatok zajlanak a szervezetünkben, ha „elállítódik” a belső termosztátunk?
Segít az 1. mellékletben szereplő 5. és 6. kép!

A foglalkozás zárásaként előzetesen kiadott feladat alapján kiselőadás meghallgatása: mi okozhatja „bel-
ső termosztátunk” meghibásodását?

A TEVÉKENYSÉG MENETE
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k?A testhőmérséklet szabályozásáért a hipotalamusz felelős, a lázat ennek „hőközpontja” váltja ki úgy, hogy 
ideiglenesen megváltoztatja a hőtermelés és hőleadás arányát.
Bakteriális vagy virális eredet: a láz okozója a legtöbb esetben influenzavírus, tüdőgyulladás, húgyúti fertő-
zés, bakteriális hasmenés, agyhártyagyulladás vagy agyvelőgyulladás.
Gomba, parazita: gombás fertőzés is válthat ki lázat; a gyenge immunrendszerű, esetleg daganatos betegek-
nél a kezelés alatt jelentkezhet gomba okozta tüdőgyulladás, a nyálkahártya gombásodása. 
Parazitafertőzések is okozhatnak lázat. Egyes külföldi országokban nagyobb eséllyel kaphatunk el ilyen be-
tegséget – az egyik lehírhedtebb a malária.
Oltások – Egyes oltások után szintén láz alakulhat ki, ilyen esetekben a szervezet védekező reakciója telje-
sen természetes.
Nem fertőzéses eredetű betegségek – Szöveti károsodás kialakulhat sérülés vagy tumor miatt is, a leggya-
koribb esetekben infarktus, tüdőembólia, égés, leukémia, limfóma okozza. A reumás megbetegedésben, 
SLE-ben, reumatoid arthritisben szenvedők szintén számolhatnak lázzal, de a gyulladásos bélbetegséggel 
kezelt pácienseknél is gyakori a megemelkedett testhőmérséklet. Meg kell említenünk az anyagcsereelté-
réseket, például a pajzsmirigy-túlműködést, amely esetében szintén jelentkezhet folyamatosan megemel-
kedett testhőmérséklet.
Egyszerű magyarázatok – Láz kialakulásakor természeten nem kell azonnal a legrosszabbra gondolni. Ki-
válthatja fokozott izommunka, így tehát a túlzásba vitt sport is. A nem megfelelő, túlzott öltözködés szintén 
felelőssé tehető, de a nyári hónapokban a napszúrás esélyét is számba kell venni.
Gyógyszerek – Számos gyógyszer létezik, amelyek hatására láz alakulhat ki. Közéjük tartozik számos antibi-
otikum, gyulladáscsökkentő, szívgyógyszer.

1. melléklet: Képek (1–6.)
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A tevékenység rövid leírása: Kerettörténet alapján levélírás, ami lázmérő vásárlására tesz javaslatot.
Cél: A gyerekek önállóan szerzett ismereteinek rendszerezése, felmérése, alkalmazása.
Tantervi kapcsolódás: az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség
Tantárgyi kapcsolódás: magyar nyelv és irodalom, informatika 
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Anyag, eszköz: csoportonként okoseszköz interneteléréssel, íróeszköz, füzet
Időigény: 30 perc

A kialakított csoportokban 1-1 tabletet vagy saját telefonjaikat használják a gyerekek. Nagyon fontos, hogy 
mi, pedagógusok kövessük nyomon, és ha kell, segítsük ezt a folyamatot!

1. melléklet: Csoportfeladat

Tugyi Beáta

1. Beszélgessünk a gyerekekkel, mi történik, ha valaki megbetegszik? Milyen tünetei lehetnek? Hogyan 
tudhatjuk meg, hogy valaki lázas?

2. A tevékenységhez alakítsunk ki 5 csoportot a gyerekekből! Minden csoport megkapja a feladat leírását 
(1. melléklet).

3. Minden csoport kap egy-egy okoseszközt. Kutassanak az interneten! Készítsenek listát az adott lázmé-
rőtípus előnyeiről és hátrányairól! (Digitális lázmérők; higanymentes hagyományos lázmérők; infrasu-
garas homloklázmérők; fülhőmérők; érintés nélküli távhőmérők.)

4. Írjon minden csoport levelet a mamának! Érveljetek az adott hőmérő mellett!

5. A tevékenység végén minden csoport mutassa be a saját levelét.

6. Értékelés (kreativitás, precízség).

6/2
tevékenység

Melyik lázmérőt 
válasszam?

A TEVÉKENYSÉG MENETE
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A tevékenység rövid leírása: Teszteljük le egy hangszóróval, ki milyen magas és mély hangokat hall!
Cél: A tanuló ismerje a hangmagasság fogalmát; tudja, hogy a hallástartományának vannak határai a magas 
és a mély hangok esetében is; legyen képes a magas és a mély hangok megkülönböztetésére; fejlődjék a 
tudatos mobiltelefon-használata; korábbi ismeretek mozgósítása; problémamegoldó képesség fejlesztése.
Tantervi kapcsolódás: az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség – érzékszervek, hallás 
Tantárgyi kapcsolódás: digitális kultúra 
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, mérés
Anyag, eszköz: rezgéskeltő (Vibration Generator) vagy hangszóró, a rezgéskeltőhöz egy Chladni lemez (négy-
zet vagy kör alakú lemez, amelyet a rezgéskeltőre rögzíthetünk), erősítő a rezgéskeltő vagy hangszóró meg-
hajtására, mobiltelefon, applikáció androidos mobiltelefonra: Function Generator: 1. melléklet, kábelek az 
eszközök összekötésére, Jack-Jack kábel a mobiltelefon és az erősítő összekötésére, banándugók a rezgés-
keltő meghajtásához
Időigény: 30 perc

Katona László7/1
tevékenység

Hangteszt
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1. Rakjuk össze a rezgéskeltő berendezést!
A rezgéskeltő lényegében egy hangszóró, ami különböző frekvenciájú rezgéseket képes előállítani a hang-
szórókhoz hasonló elven.
Ezt megrezegtetni egy erősítőn keresztül, egy telefonnal fogjuk. Dugjuk össze a rezgéskeltőt és az erősítőt! 
Az erősítőt kössük össze egy Jack-csatlakozón keresztül egy telefonnal!
A telefonon indítsunk el egy zenét, hogy leteszteljük a rendszer működőképességét!

2. Hangszalagok bemelegítése
a. Próbáljatok kiadni egy folyamatos hangot. Mondjátok hangosan és folyamatosan, hogy 

„Ááááááááááááááá”!
b. Próbáljatok kiadni egy folyamatos hangot. Mondjátok hangosan és folyamatosan, hogy „Bééééééé-

ééééééé”!

3. Frekvencia és a hangmagasság kapcsolatának tisztázása
a. Próbáljatok meg minél mélyebb hangot kiadni!
b. Próbáljatok meg minél magasabb hangot kiadni!
c. Tanári magyarázat: A hangmagasságot a frekvenciával jellemezhetjük. Ez a fizikai mennyiség meg-

mutatja, hányat rezeg a hangszalagunk egy másodperc alatt. Ennek a mértékegysége a Hz. Minél 
vékonyabbnak hallunk egy hangot, annál nagyobb a frekvenciája. Minél mélyebbnek, annál kisebb.

A TEVÉKENYSÉG MENETE
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Egy jó hangszóróval is helyettesíthető a rezgéskeltő, csak itt is érdemes erősítővel meghajtani a hangszórót, 
mert különben elég halk lesz, és kevésbé lesz érzékelhető a diákok számára. Ez esetben az erősítőnek is 
kellően nagy átviteli frekvenciatartománnyal kell rendelkeznie.
A hangszalagok bemelegítése akár egy közös énekléssel vagy skálázgatással is lehetséges. 
Más program is használható, akár laptopról is meg lehet hajtani az erősítőt. A lényeg, hogy össze lehessen 
kapcsolni az eszközöket valamilyen kábellel: Mobil • Erősítő • Rezgéskeltő
Egy vezeték nélküli hangszóróval is megpróbálható a teszt, ha annak is megfelelően nagy a kiadható frek-
venciatartománya. Így kiiktathatók a kábelek és az erősítő.
Az iskolai védőnőtől is kérhető hallásvizsgáló készülék, amellyel szintén elvégezhetők a tesztek.
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4. Hangteszt
Megfigyelési szempont: A teszt során, amikor valaki hallja a hangszóró vagy rezgéskeltő által kiadott 
hangot, akkor legyen fent a keze! Ha még vagy már nem hallja, akkor tegye le a kezét! Jegyezzétek meg, 
melyik frekvenciát halljátok elsőként és azt is, hogy mennyi a legnagyobb frekvencia, amit még hallotok!
A mobiltelefonon indítsuk el a Function Generator alkalmazást és állítsunk be a WaveForm résznél szi-
nusz hullámot (Shine wave) és a FREQ gombbal aktiváljuk a kézi frekvenciaszabályzást! Ilyenkor a felette 
lévő csúszka segítségével tudjuk szabályozni a kiadott frekvenciát (1. melléklet). Ezt, ha kellően alacsony-
ról indítjuk (pl. 5 Hz), akkor lassan haladjunk magasabb frekvenciák felé! Minden fontosabb pontnál 
mondjuk be, hogy hány Hz-es frekvenciánál járunk, így fogják a diákok beazonosítani, hogy ők mennyit 
hallanak. A folyamatot ne szakítsuk meg, csak lassítsuk a frekvencia növelését a csúszka segítségével! Így 
jussunk el kb. 18 000-20 000 Hz-ig!

Megjegyzés: Érdemes az elején kis lépésközzel bemondani a frekvenciákat, pl.: 5-6-7-8-9-10-15-20-30-40-
50-100 Hz. Ezt a frekvenciát már a diákok bőven szokták hallani. A továbbiaknál lehet gyorsítani a frek-
venciák növelését és utána már elég 500-1000 Hz-enként bemondani, hol járunk. Nem kell pontos érték, 
csak körülbelüli érték is elég, mert pontos mérést nem tudunk végezni. A 100-16 000 Hz-es tartományban 
szinte mindenki fogja hallani a hangokat. A vége felé, a 16 000 Hz feletti tartományban szintén lassítsunk 
és kb. 500-200 Hz-enként érdemes bemondani a frekvenciákat. A vége kb. 19 000-20 000 Hz lesz. Ekkor már 
a hangkeltő sem biztos, hogy képes kiadni a hangokat.

5. A „hallottak” megbeszélése, ki mettől-meddig hallotta a hangokat
Közös megbeszélés. Következtetések levonása:

– Minden ember füle más és más. Különbözők vagyunk – ez természetes.
– Nem mindenki hall minden frekvenciát.
– Az emberek hallástartománya kb. 20-20 000 Hz-ig tart.

Megjegyzés: A középiskolás korosztály kb. 20-19 000 Hz-ig szokta hallani a hangokat. Magasabbakat vagy 
mélyebbeket már lehet, hogy a rezgéskeltő sem képes kiadni.

Kiegészítés:
– A 20 000 Hz feletti hangokat az emberek már nem hallják, de pl. a kutyák igen. Ezeket a hangokat 

ultrahangnak hívják.
– A 20 Hz alatti hangokat infrahangoknak nevezik.

VÁLTOZAT
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HÁTTÉR
A frekvencia a fizikában a hangmagasságot adja meg. Jele: f, mértékegysége: 1/s vagy Hz. Ez az érték megmu-
tatja, hogy az az adott hang vagy rezgés másodpercenként hányat rezeg, vagyis hány teljes rezgés játszódik 
le másodpercenként. (Forrás: Saját ábra)

A fiatalabbak nagyobb frekvenciatartományban képesek hallani, mint az idősebbek. Minél idősebbek va-
gyunk, annál inkább lefelé tolódik a felső hallásküszöbünk, vagyis egyre alacsonyabb lesz az a maximális 
frekvencia, amit még hallunk, tehát a magasabb hangokat egyre inkább nem halljuk.

1. melléklet: A Function Generator alkalmazás linkje, képernyője és alapbeállításai a hangteszthez

3 

Változat:  
1. Egy jó hangszóróval is helyettesíthető a rezgéskeltő, csak itt is érdemes erősítővel meghajtani 

a hangszórót, mert különben elég halk lesz, és kevésbé lesz érzékelhető a diákok számára. Ez 
esetben az erősítőnek is kellően nagy átviteli frekvenciatartománnyal kell rendelkeznie. 

2. A hangszalagok bemelegítése akár egy közös énekléssel vagy skálázgatással is lehetséges.  

3. Más program is használható, akár laptopról is meg lehet hajtani az erősítőt. A lényeg, hogy 
össze lehessen kapcsolni az eszközöket valamilyen kábellel: 
MobilErősítőRezgéskeltő 

4. Egy vezeték nélküli hangszóróval is megpróbálható a teszt, ha annak is megfelelően nagy a 
kiadható frekvenciatartománya. Így kiiktathatók a kábelek és az erősítő. 

5. Az iskolai védőnőtől is kérhető hallásvizsgáló készülék, amellyel szintén elvégezhetők a tesztek. 

 

Háttér: A frekvencia a fizikában a hangmagasságot adja meg. Jele: f, mértékegysége: 1/s vagy Hz. Ez 
az érték megmutatja, hogy az az adott hang vagy rezgés másodpercenként hányat rezeg, vagyis hány 
teljes rezgés játszódik le másodpercenként. (Forrás: Saját ábra) 

 

 

 

 

A fiatalabbak nagyobb frekvenciatartományban képesek hallani, mint az idősebbek. Minél idősebbek 
vagyunk, annál inkább lefelé tolódik a felső hallásküszöbünk, vagyis egyre alacsonyabb lesz az a 
maximális frekvencia, amit még hallunk, tehát a magasabb hangokat egyre inkább nem halljuk. 

Mellékletek:  

1. melléklet: A Function Generator alkalmazás linkje, képernyője és alapbeállításai a 
hangteszthez 

 

  

Egy teljes rezgés 
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A tevékenység rövid leírása: Pengessünk az asztal szélén vonalzót és zenéljünk vele, ha tudunk!
Cél: Ritmusérzék fejlesztése, magasabb és mélyebb hangok kiadása vonalzó pengetésével, hangmagasság 
és a rezgő hossz közötti összefüggés megismerésének képessége, korábbi ritmikai ismeretek felelevení-
tése, problémamegoldó képesség fejlesztése, csapatmunkára való képesség fejlesztése, hallás, empátia 
fejlesztése.
Tantervi kapcsolódás: az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség – érzékszervek, 
hallás 
Tantárgyi kapcsolódás: ének-zene 
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Anyag, eszköz: egyenes vonalzó, ének-zene tankönyv
Időigény: 15 perc

Katona László

Vonalzó pengetése
Fektessük a vonalzót az asztal szélére, arra merőlegesen úgy, hogy egy része lelógjon az asztalról! 
Az asztalon lévő részt fogjuk le két vagy három ujjal!

Megfigyelési szempont: Figyeljük meg, mikor lesz magasabb és mikor mélyebb a kiadott hang!
A lelógó részt pendítsük meg!
Ismételjük meg ezt úgy, hogy a vonalzónak rövidebb, illetve hosszabb része lóg le az asztalról!

Gondolattérkép készítése és bemutatása 
A) Gondolattérkép készítése a rezgő tárgyak hangjáról
B) Az elkészült gondolattérképek bemutatása

Megjegyzés: A gondolattérkép bemutatásához ajánlott szempontok:

Mikor volt magasabb a vonalzó hangja?
Milyen összefüggés van a hangmagasság és a vonalzó rezgő részének hossza között?
Van-e szerepe a vonalzó vastagságának vagy annak, hogy miből készült?
Ha mutál a fiúk hangja, akkor hogyan változik a hangmagasságuk? 
Mi történhet a hangszálaikkal, ha így változik a hangmagasságuk?

7/2
tevékenység

A vonalzó 
mint hangszer

A TEVÉKENYSÉG MENETE
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A zenélést úgy is meg lehet oldani, hogy egy diák egy vonalzóval akár több hangot is játszhat, ha elég ügyes 
hozzá. Ha több ilyen diák is van, akkor ők játszhatják a dalok fő témáját, az osztály többi része pedig a zenei 
alapot szolgáltatja hozzá. A dalok forrásaként nemcsak az Ének-zene könyv használható, hanem akár ismer-
tebb zenék pl. midi hangokkal (vagy zongorával) feldolgozott változatai. Ezekhez a Youtube-on lehet találni 
videókat „piano tutorial” keresőkifejezéssel.

Zenélés a vonalzókkal
Több csoportot alakítsunk, amelyek különböző magasságú hangokat fognak játszani. Egy csoport csak egy 
hangmagasságot játsszon!
Válasszunk egy ismert dalt (az Ének-zene tankönyvből), amelyet játsszanak el a diákok a vonalzókat pen-
getve!

VÁLTOZAT
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A tevékenység rövid leírása: A gyerekek elváltoztatott hangon szólalnak meg, miközben egy társuk megpró-
bálja kitalálni, hogy melyik társuk elváltoztatott hangját hallja.
Cél: A tanulók tudják, hogy mutáláskor a hang megváltozik. Szerezzenek tapasztalatot arról, hogy a hang el-
változtatása nehézségekkel jár, megterhelheti a hangadó szerveket, ahogyan egyébként mutáláskor is okoz 
kellemetlenségeket a hang hirtelen megváltozása.
Tantervi kapcsolódás: a emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség
Tantárgyi kapcsolódás: ének-zene
Megismerési módszer: megfigyelés, összehasonlítás
Anyag, eszköz: 
Időigény: 30 perc

1. melléklet: cikk a mutálásról (link)

Pörény Viktória

1. A tanulók a terem egyik felében elhelyezkednek. 
2. Egy tanuló a terem másik felében, a többieknek háttal áll, ő fogja kitalálni, hogy kit hall beszélni.
3. Valaki a kitaláló háta mögül elváltoztatott hangon megszólal.
4. A külön álló tanuló megpróbálja kitalálni, kinek a hangját hallja.
5. Ha sikerül, elmondja, mi vezette nyomra (hanglejtés például).
6. Ezután egy másik tanuló próbálkozhat kitalálni, hogy ki beszél mögötte.
7. Egy tanuló több kört is próbálhat.
8. Megbeszéljük, hogy mennyire volt nehéz a feladat. Miért? Nemcsak a kitalálás, hanem a hangelváltoz-

tatás is!
9. Zárásként a fiúk hangjának megváltozásáról, a mutálásról is szót ejtünk:

• Mi történik mutáláskor a gégében?
• Lányok is mutálnak?

A fiúk hangja a mutálás idején az egyik percben magas, majd hirtelen mély, rekedtes, nyikorgóvá válik, ez 
időnként kellemetlen lehet. 
A hang változása természetes folyamat serdülőkorban. A mutálás elsősorban fiúknál szembetűnő, de a 
lányoknál is bekövetkezik. 
A mutálásról bővebben olvashatnak az 1. mellékletben található linken. 

7/3
tevékenység

Nocsak! 
Ki beszél?

A TEVÉKENYSÉG MENETE
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A tevékenység rövid leírása: A vakbélgyulladással kapcsolatos ismeretek megértése nyomán képregény ké-
szítése a folyamattal kapcsolatosan.
Cél: A tanulók legyenek képesek felhasználni az internet által biztosított információkat, akár megadott 
szempontok szerinti gyűjtőmunkában is. Fedezzék fel az interneten elérhető információk tudatos szűrésé-
nek fontosságát. A megszerzett információkból irányítással, majd egyre önállóbban tudjanak összeállítani 
prezentációkat, beszámolókat. Tudatosodjon bennük az emberi testben zajló folyamatok egymásra épülő 
rendszere, lássák az összefüggést az egyes szervek működése között.  A tanulók legyenek alkalmasak elő-
zetesen megszerzett információk nyomán kreatívan különböző műfajokban, stílusban szövegeket alkotni.
Tantervi kapcsolódás: az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség; az emberi test fő 
részeinek, szerveinek megismerése, megnevezése; összefüggések meglátása az egyes szervek működése 
között
Tantárgyi kapcsolódás: technika és tervezés, digitális kultúra, magyar irodalom, vizuális kultúra
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Anyag, eszköz: csoportonként kartonpapír, olló, filctollak, színes ceruzák
Időigény: 2x45 perc és otthoni feladat

I. Részfeladat leírása: A tanulók csoportokban dolgoznak. Előzetesen kiadott témáknak megfelelően tablók 
készítése és bemutatása:

A) csapat: Az ember emésztőrendszerének fő részei, a vakbél és a féregnyúlvány helye
B) csapat: A bélbaktériumok fontossága
C) csapat: A kórokozó baktériumok
D) csapat: Az immunrendszer működése
E) csapat: Gyulladások a szervezetben
F) csapat: Antibiotikumok

II. Részfeladat leírása: A tanulók a kiadott szöveg értelmezése és feldolgozása után összefoglalják a vakbél 
és a féregnyúlvány szerepét az emberi szervezetben. (Szöveg az 1. mellékletben)

Sarkadi Ferenc8/1
tevékenység

Várostrom 
a testünkben
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III. Részfeladat leírása: A tanulók csoportokban dolgoznak. A feldolgozott információk során megszerzett 
ismereteket felhasználva készítenek egy képregényt, amelyben a vakbélgyulladás folyamatát egy várostrom 
keretében dolgozzák fel.
Segítség a karakterekhez, eseményekhez: 
1. szorgos dolgozók, földművesek: bélbaktériumok
2. a védelmet biztosító vár: féregnyúlvány
3. ellenséges betolakodók: kórokozó baktériumok
4. segítségre siető katonák: immunrendszer képviselői
5. várostrom: gyulladás folyamata
6. külső zsoldos segítség: antibiotikumok
7. elvesztett védelmi harcok vége: műtéti beavatkozás

Kreatív lehetőség nyílik esetleg „tudományos mese” vagy napló írására is.

Kapcsolódó foglalkozások: Amikor elromlik a termosztát

1. melléklet: Szöveg a vakbélről és a féregnyúlványról (Sarkadi Ferenc)
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1. Kartonpapírra képregénysablon készítése.
2. Közös munkával a képregény történetének és illusztrációjának elkészítése.
3. Képregények bemutatása.

A TEVÉKENYSÉG MENETE

VÁLTOZAT
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A tevékenység rövid leírása: Az emberi szervezetben található érdekes, szokatlan elnevezések, kétértelmű 
szavak összegyűjtése, magyarázata.
Cél: A tanulók legyenek képesek felhasználni az internet által biztosított információkat, akár megadott 
szempontok szerinti gyűjtőmunkában is. Fedezzék fel az interneten elérhető információk tudatos szűrésé-
nek fontosságát. A megszerzett információkból irányítással, majd egyre önállóbban tudjanak összeállítani 
prezentációkat, beszámolókat. Tudatosodjon bennük az emberi testben zajló folyamatok egymásra épülő 
rendszere, lássák az összefüggést az egyes szervek működése között.  A tanulók legyenek alkalmasak kreatív 
módon gondolkodva információt átadni a társaiknak, legyenek képesek hatékony együttműködésre. 
Tantervi kapcsolódás: az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség; az emberi test fő 
részeinek, szerveinek megismerése, megnevezése; összefüggések meglátása az egyes szervek működése 
között
Tantárgyi kapcsolódás: digitális kultúra, magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra
Megismerési módszer: megfigyelés, összehasonlítás, leírás
Anyag, eszköz: kartonpapír, olló, filctollak
Időigény: 45 perc és otthoni feladat

Lehetőség van a szavak felhasználásával különböző keresztrejtvények, kvízek, digitális feladatgyűjtemények 
elkészítésére: LearningApps, WorldWall stb. programok felhasználásával

1. melléklet: Szavak gyűjteménye
2. melléklet: Játékszabály

Sarkadi Ferenc8/2
tevékenység

Most mutasd meg!
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A tanulók csapatokban versenyeznek egymás ellen.
Előkészítés: Szókártyák elkészítése az emberi test kétértelmű szavaiból (1. melléklet: Szavak gyűjteménye)
1. A csapatok az Activity játék szabályai szerint igyekeznek pontokat gyűjteni (2. melléklet: Játékszabály)
2. Kiegészítő feladat otthoni feladatként a további szavak gyűjtése

A TEVÉKENYSÉG MENETE

VÁLTOZAT
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A tevékenység rövid leírása: A tanulók a kapott segédanyagok felhasználásával elkészítenek egy ember 
nagyságú csontvázat ábrázoló posztert, amely az emésztőrendszer fő szerveit ábrázolja, és megnevezik azo-
kat rajta. A tevékenység során a tanulók az internet segítségét használják információk keresésére.
Cél: A tanulók ismerjék meg az emésztésben fő szerepet játszó szerveket és helyüket testünkben, illetve 
ismerjék meg valóságos méreteiket. Együttműködés fejlesztése. 
Tantervi kapcsolódás: 
Természettudomány: az emberi szervezet felépítése, működése; az emberi test fő részeinek, szerveinek 
megismerése, megnevezése; összefüggések meglátása az egyes szervek működése között
Digitális kultúra: a digitális eszközök, alkalmazások használata 
Tantárgyi kapcsolódás: technika és tervezés, digitális kultúra, vizuális kultúra
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, mérés
Anyag, eszköz: Kiscsoportonként csomagolópapír, vastag filctoll, sablonok (emberi csontváz részei), két kü-
lönböző színű krepp papír, mérőszalag, olló, cellux, színes ceruza, gömb- és csőlufi, tablet 
Időigény: 45 perc

1. melléklet: Az emberi csontváz 
2. melléklet: Szókártyák
3. melléklet: Az elkészítés menete (tanulói feladatlap)

Sipos Szabina

0. Előkészítés: A pedagógus letölti és kinyomtatja a 3 mellékletet a csoportok számának megfelelően.
1. A tanulókat 3-4 fős csoportokra osztjuk. 
2. Munkafolyamat megbeszélése, feladatlap kiosztása (3. melléklet).
3. Először hanyatt fekve körberajzolják a csomagolópapíron a csoport legalacsonyabb tanulóját. Ezt 

követően az emberi csontvázat kell elkészíteniük (1. melléklet). Utána a testsémára felragasztják a 
csontváz részeit. Ezzel elkészül az ember nagyságú csontváz. 

4. A tanulók az elkészült poszterre felragasztják az emésztőszervek megnevezéseit a megfelelő helyek-
re (2. melléklet). 

5. A tanulók elkészítik krepp papírból a vékonybélnek megfelelő 6 méter hosszú, 3 cm széles és a vastag-
bélnek megfelelő 1,5 méter hosszú és 5 cm széles csíkokat. Ha elkészültek, felragasztják az emésztő-
rendszer megfelelő helyére. A vékony- és vastagbél találkozásánál található vakbelet egy nem felfújt 
lufival, míg a nyúlványaként ismert féregnyúlványt csőlufival jelölik. 

6. Kihelyezik a tanterem falára vagy a táblára az elkészült munkákat. 

8/3
tevékenység

Modellezzük 
emésztőrendszerünket!

A TEVÉKENYSÉG MENETE
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Niethammer Zoltán, 
Szakács Enikő, Katona László

A RÁGÓGUMI 
TISZTÍTJA 

A FOGAKAT?
2X45 PERC

Megnézzük, hogy valóban van-e vasreszelék a gabonapehelyben. Megvizsgáljuk, mi-
lyen hatással vannak a savak a fogainkra. Háztartási folyadékokat vizsgálunk meg és 
hasonlítunk össze pH-értékük és színük alapján. 

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT (2x45 perc)
I. TEVÉKENYSÉG: Beletörhet-e a fogam a gabonapehelybe?  
– A gabonapehely vastartalma

1. Tanári bevezetés: videó megnézése (1. melléklet). • 4 perc
2. Csoportalakítás. • 1 perc
3. A videóban látható kísérlet elvégzése csoportosan. • 5 perc

a) A tasakba beletesszük a gabonapelyhet, felöntjük vízzel és lezárjuk.
b) A tasakokat lezárva, minimum egy órán át pihentetjük! 

(Megjegyzés: A következő tevékenységekkel folytatódik a foglalkozás, és majd azok 
után, a teljes foglalkozás utolsó részében zárjuk le ezt a tevékenységet.)

c) Legalább 1 óra letelte után (vagy a teljes 2x45 perces foglalkozás végén) szo-
rítsunk a tasakokhoz egy erős mágnest és 15-20 másodpercig alaposan rázzuk 
össze! 

4. A tapasztaltak megbeszélése, a videóban látottak és a weboldalon leírtak meg-
cáfolása. • 4 perc

5. A kritikus gondolkodás erősítése. • 4 perc
6. A csoportok munkájának értékelése, a tevékenység lezárása. • 2 perc

II. TEVÉKENYSÉG: Savak hatása a fogakra – 25 perc + 1 hét
1. Az egyik üveget öntsük 2/3 részig ecettel, a másikat kólával, majd mindkettőbe 

helyezzünk kb. ugyanannyi tojáshéjat! • 5 perc
2. Figyeljék meg a tanulók, hogy mi történik, amikor a tojáshéjakat a folyadékokba 

tesszük! • 5 perc
(Megjegyzés: A következő tevékenységekkel folytatódik a foglalkozás, és majd ezek 
elvégzése után, a teljes foglalkozás utolsó részében zárjuk le ezt a tevékenységet.)

3. 1 hétig félretesszük az üvegeket.

20 perc
+1 óra

1. 
foglalkozás

Tantárgyi integráció: 
digitális kultúra, 
etika, technika és 
tervezés
Tantervi vonat-
kozás: mérések, 
mérőeszközök; 
önálló kísérletezés; 
anyagok tulajdon-
ságai; táplálkozás; 
az emberi szervezet 
felépítése, műkö-
dése, a testi-lelki 
egészség: 
emberi test fő ré-
szei, működésük
Anyag, eszköz: 
1 csomag (de mini-
mum 60 g) vastartal-
mú gabonapehely / 
csoport
1 db lezárható sínzá-
ras tasak / csoport
víz
1 db erős mágnes / 
csoport
számítógép/laptop 
interneteléréssel
projektor
1 l 20%-os ecet
1 flakon 0,5 literes 
Coca Cola
2 db tojáshéj
2 db üvegedény, 
nagyméretű főzőpo-
hár vagy befőttes-
üveg
1 fej vöröskáposzta
hőálló teafőző vagy 
egyéb edény
vízforraló
forró víz
szűrő
5 ml-es műanyag 
fecskendő / csoport
0,5-1 dl ecet / cso-
port
0,5-1 dl almalé / 
csoport
0,5-1 dl citromlé / 
csoport
200-400 g szódabi-
karbóna
2-3 db 1,5-2 literes 
PET-palack
0,5-1 dl mosogató-
szer / csoport

Miről szól ez a tanegység?

25 perc
+1 hét
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0,5-1 dl tusfürdő / 
csoport
0,5-1 dl folyékony 
szappan / csoport
0,5-1 dl Coca Cola / 
csoport
a felsorolt folyadé-
kok tárolására alkal-
mas üvegedény vagy 
főzőpohár / anyag / 
csoport
1 db keverőkanál / 
csoport
3. melléklet – Vörös-
káposzta indikátor 
színesben nyomtat-
va / csoport

4. Figyeljék meg a tanulók, hogy történik-e szemmel látható változás. Kis darabokat 
kivéve, megvizsgálható a tojáshéjak rugalmassága, törékenysége is. • 5 perc

5. Ha van mód rá, akkor naponta megnézhetik a tanulók a tojáshéjak állapotát és 
rögzíthetik egy megfigyelési naplóban a tapasztalatokat. • 5 perc

6. Értékelés, következtetés, a tevékenység lezárása: A savas folyadékok oldják a 
kalciumot. Ez történik a szájunkban is, ha sok savas italt (citrom, narancs, alma 
stb.) fogyasztunk. A tömény ecet látványosan felgyorsítva mutatja a folyamatot. 
Ezért fontos az étkezés utáni fogmosás. Vissza kell állítanunk a száj természetes 
sav-bázis egyensúlyát (pH 7,2). A nyál is segít ebben a folyamatban, de a gyakori 
savbevitelt nem tudja ellensúlyozni! • 5 perc

III. TEVÉKENYSÉG: A színváltó vöröskáposzta – 45 perc
A tanulók a korábbi csoportokban dolgoznak
1. Indikátor – vöröskáposztalé elkészítése előre (a kísérlet előtti napon) (1. melléklet)
2. Szódabikarbónás víz elkészítése előre (a kísérlet előtti napon) 
3. A kísérletet rövid balesetvédelmi oktatással kezdjük! (2. melléklet) • 3 perc
4. A színesben kinyomtatott vöröskáposzta indikátor (3. melléklet) papírok kiosztá-

sa a csoportoknak. • 1 perc
5. A tesztelendő anyagok kisebb poharakba, edényekbe töltése, 5 ml vöröskáposz-

talé hozzáadása. • 21 perc
6. A színskála alapján megbecsüljük az anyagok pH-értékét! (3. melléklet) • 15 perc
7. Értékelés, következtetés, a tevékenység zárása. • 5 perc

0. ELŐKÉSZÍTÉS: 
1. Gabonapehely beszerzése
2. Projektor és a számítógép/laptop ellenőrzése, a videó bekészítése (4. melléklet)
3. A következő weboldal bekészítése a számítógépen/laptopon (5. melléklet) 
4. Tojások beszerzése, felbontása, tojáshéjak előkészítése
5. Ecet beszerzése
6. Coca Cola beszerzése
7. Üvegedények előkészítése
8. Vöröskáposzta beszerzése
9. A vöröskáposzta levének elkészítése, flakonokba töltése (1. melléklet)

10. Szódabikarbónás víz elkészítése
11. 3. melléklet – Vöröskáposzta indikátor kinyomtatása színesben, minden cso-

portnak 1-1 db

1. Tevékenység: Beletörhet-e a fogam a gabonapehelybe? 
– A gabonapehely vastartalma
Megismerési módszerek: megfigyelés, leírás, kísérletezés, összehasonlítás
Cél: Hitek és tévhitek valóságtartalmának vizsgálata a világhálón. Logikus gondolko-
dás fejlesztése, eszközhasználat gyakoroltatása, pontos, precíz munkára való nevelés. 
Kritikus gondolkodásra nevelés, forráselemzés.

45 perc
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A tevékenység menete: 
1. Tanári bevezetés: Az interneten több videó kering, amelyek arról szólnak, hogy 

a gabonapelyhek vastartalma egy egyszerű kísérlettel kimutatható. Nézzük meg 
az alábbi weboldalt, amelyen egy cikk és benne egy videó is van (angol nyelven, 
magyar felirattal megtekinthető): 
Vas a gabonapehelyben? 4. melléklet és 5. melléklet 

2. Csoportalakítás
3. Végezzük el a videóban látható kísérletet csoportosan a következők alapján: 

a) A lezárható sínzáras tasakokba (külön-külön) tegyük bele a gabonapelyheket 
(kb. 60 g-ot), majd a ¾ részükig öntsük fel mindegyiket vízzel!

b) A tasakokat lezárva, minimum egy órán át pihentessük! 
(Megjegyzés: A következő tevékenységekkel folytatódik a foglalkozás, és majd azok 
után, a teljes foglalkozás utolsó részében zárjuk le ezt a tevékenységet.)

c) Legalább 1 óra letelte után (vagy a teljes 2x45 perces foglalkozás végén), szo-
rítsunk a tasakokhoz egy erős mágnest és 15-20 másodpercig alaposan rázzuk 
össze! 

4. Tapasztalat megbeszélése: A videó alapján a gabonapehelyben lévő mágneses 
részecskék a tasak belső falához tapadnak majd, mi azonban nem fogjuk ezt 
tapasztalni. Megcáfoltuk a valóságtartalmát a cikknek és a videónak is. Nincs a 
gabonapehelyben vasreszelék!

5. A kritikus gondolkodás erősítése: Nem szabad mindent elhinni, amit az interne-
ten olvasunk vagy látunk, hallunk. Sok és egyre több az átverés, ezért legalább 3, 
egymástól független helyen (forrásban) is nézzünk utána ugyanannak a dolog-
nak, hogy ne verhessenek át könnyen bennünket!

6. A csoportok munkájának értékelése, a tevékenység lezárása.

2. Tevékenység: Savak hatása a fogakra
Megismerési módszerek: megfigyelés, összehasonlítás, leírás
Cél: A tanuló figyelje meg, hogyan oldja a tojáshéjban található meszet a savas kém-
hatású ecet és a kóla. Fejlődjék a logikus gondolkodása.
A tevékenység menete:

1. Az egyik üveget öntsük 2/3 részig ecettel, a másikat kólával, majd mindkettőbe 
kb. ugyanannyi tojáshéjat helyezzünk!

2. Figyeljék meg a tanulók, hogy mi történik, amikor a tojáshéjakat a folyadékokba 
tesszük!

(Megjegyzés: A következő tevékenységekkel folytatódik a foglalkozás, és majd azok 
után, a teljes foglalkozás utolsó részében zárjuk le ezt a tevékenységet.)

3. 1 hétig félretesszük az üvegeket.
4. Figyeljék meg a tanulók, hogy történik-e valamilyen szemmel látható változás. Kis 

darabokat kivéve, megvizsgálható a tojáshéjak rugalmassága, törékenysége is.
5. Ha van mód rá, akkor naponta megnézhetik a tanulók a tojáshéjak állapotát, és 

rögzíthetik egy megfigyelési naplóban a tapasztalatokat.
6. Értékelés, következtetés, a tevékenység lezárása: A savas folyadékok oldják a 

kalciumot. Ez történik a szájunkban is, ha sok savas italt (citrom, narancs, alma 
stb.) fogyasztunk. A tömény ecet látványosan felgyorsítva mutatja a folyamatot. 
Ezért fontos az étkezés utáni fogmosás. Vissza kell állítanunk a száj természetes 
sav-bázis egyensúlyát (pH 7,2). A nyál is segít ebben a folyamatban, de a gyakori 
savbevitelt nem tudja ellensúlyozni!
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3. Tevékenység: A színváltó vöröskáposzta
Megismerési módszerek: Megfigyelés, leírás, összehasonlítás, mérés
Cél: A káposztalével a tanuló saját maga fedezze fel, hogy a háztartásban használt 
ételek, vegyszerek milyen kémhatásúak. Fejlődjék a logikus gondolkodásuk, kéz-
ügyességük.
A tevékenység menete:
A tanulók a korábbi csoportokban dolgoznak

1. Indikátor – vöröskáposztalé elkészítése előre (a kísérlet előtti napon) (1. mellék-
let):
a) A káposztát apró darabokra vágjuk. (Amennyi belefér a teafőző edénybe.)
b) Felöntjük forrásban lévő vízzel, majd kb. 5 percig áztatjuk.
c) A kiázott levet üvegedénybe vagy műanyag PET-palackba szűrjük.

2. Szódabikarbónás víz elkészítése előre (a kísérlet előtti napon):
a) 1,5 l-es PET-palackba meleg vizet töltünk
b) 300-400 g szódabikarbónát öntünk bele
c) Összerázzuk, elkeverjük

3. A kísérletet rövid balesetvédelmi oktatással kezdjük! (2. melléklet)
4. A színesben kinyomtatott vöröskáposzta indikátor (3. melléklet) papírok kiosztá-

sa a csoportoknak.
5. Kisebb edényekbe kiöntjük a tesztelendő anyagokat úgy, hogy 1-1,5 cm vastag-

ságban legyen a poharak/edények alján a folyadék minden csoportnak, majd 
mindegyikre kb. 5 ml káposztalevet mérünk és figyeljük, milyen színe lesz a fo-
lyadéknak:
a) ecet
b) almalé 
c) citromlé 
d) szódabikarbónás víz
e) mosogatószer
f) tusfürdős víz 
g) folyékony szappanos víz 
h) Coca Cola 

6. A színskála alapján megbecsüljük az anyagok pH értékét! (3. melléklet)
7. Értékelés, következtetés, a tevékenység zárása: A legtöbb konyhában található 

folyadék savas kémhatású, ezért a tesztelt anyag hatására az indikátor színe 
pirosra változik. A legsavasabb az ecet és a citrom, de a savanyított káposzta 
leve is elég alacsony pH-értékű. A szódabikarbóna lúgos, éppen ezért használják 
a magas gyomorsav közömbösítésére. A mosogatószerek és tisztítószerek több-
sége szintén lúgos.

1. melléklet: Indikátor – vöröskáposztalé elkészítése (videós útmutató)
2. melléklet: Balesetvédelmi oktatás
3. melléklet: Vöröskáposzta indikátor
4. melléklet: Vas a gabonapehelyben? (Videó)
5. melléklet: Vas a gabonapehelyben? (honlap)
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Répási Éva, Pörény Viktória 

AZ EMBER IS ÁLLAT?
2X45 PERC

A bibliai Bábel tornyának története alapján kommunikációs játék egymás megérté-
sére. Különböző halandzsa nyelvek használatával, majd képek elemzésével, játékkal, 
szituációs feladatokkal ismerkednek meg a gyerekek a kommunikáció verbális és 
nonverbális elemeivel.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT (2x45 perc)
I. RÁHANGOLÓDÁS, CSOPORTALAKÍTÁS: Bábel tornya – bibliai történet felelevenítése  
• 10 perc
II. 1. Tevékenység: Kommunikációs játék • 20 perc 

2. Tevékenység: Mondj egy mondatot! • 10 perc 
3. Tevékenység: Mutasd meg! • 15 perc 
Szünet 
4. Tevékenység: Miről árulkodnak az arcképek • 35 perc 

III. LEZÁRÁS, ÉRTÉKELÉS: • 10 perc

1. ELŐKÉSZÍTÉS: Festmény (1. melléklet) letöltése laptopra; jelenetek (2. melléklet) 
kinyomtatása és feldarabolása; arcképek (3. melléklet) letöltése és kinyomta-
tása; a kérdéssor (4. melléklet) kinyomtatása annyi példányban, ahány csoport 
van; a testtartások (5. melléklet) képeinek letöltése; hangulatok (6. melléklet) 
felírása egy bemutatóba.

Ráhangolódás, csoportalakítás
A gyerekeknek kivetítjük a festményt (Pieter Bruegel: Bábel tornya, 1. melléklet). 
Elmondják a bibliai történetet, megbeszéljük a tanulságokat. 

2. Tevékenység 
Megismerési módszerek: megfigyelés 
Cél: A konstrukciós és kooperációs készségek fejlesztése.
A tevékenység menete: 

• Csoportalakítás: színes lapocskákkal (pl.: piros, kék, zöld, sárga).
• Mindegyik csoport választ egy halandzsa nyelvet, pl.: blabla, dömdödöm, lá-lá, 

züm-züm stb.
• Húznak egy jelenetet (2. melléklet), megbeszélik, elpróbálják a választott nyelvü-

kön, majd bemutatják a csoportok egymásnak. A többieknek ki kell találni, miről 
szól a látott jelenet. 

• Összekeverjük a csapatok résztvevőit, minden csoportban van minden színű 
játékosból, így mindenféle nyelvűek lesznek. 

• Húznak egy új szituációt, és rögtön el kell játszani. Mindenki a korábbi nyelven 
kommunikál az új csoportban.

2. 
foglalkozás

Tantárgyi integráció: 
magyar nyelv és 
irodalom, vizuális 
kultúra, dráma és 
színház
Tantervi vonatkozás: 
Az emberi szervezet 
felépítése, műkö-
dése, a testi-lelki 
egészség; az emberi 
test fő részeinek és 
szerveinek felisme-
rése

Anyag, eszköz: lap-
top, kivetítő, nyom-
tatott szituációlista, 
papír, íróeszköz, 
nyomtatott kérdé-
sek, képek, színes 
papírok

Miről szól ez a tanegység?



• Megbeszélés következik, hogyan érezték magukat úgy, hogy nem tudtak instrukci-
ót adni egymásnak – ez a bábeli zűrzavar.

Háttér: 
Nyelvek a Földön
A világon körülbelül 6000 nyelv van. Hogy a nyelvészek jobban el tudjanak igazodni a 
rengeteg nyelv között, ezt a sokféle nyelvet nyelvcsaládokra osztják. A magyar nyelv 
az uráli nyelvcsaládba, ezen belül a finnugor nyelvek közé tartozik. A legtöbb európai 
nyelv (angol, német, francia, spanyol stb.) az indoeurópai nyelvcsaládba tartozik.

2. Tevékenység 
Megismerési módszerek: megfigyelés
Cél: A kommunikáció és metakommunikáció eszközrendszerét tapasztalati úton sajá-
títsák el a diákok úgy, hogy tevékenység közben maguk is kipróbálnak néhányat ezek 
közül.
A tevékenység menete: 

• Kivetítjük a képeket a különböző testtartású fiatalokról (5. melléklet). A gyerekek 
mondanak egy mondatot, amit a képen lévő szereplő mondana! 

• Megbeszéljük a tanulókkal, hogy ki miért éppen azt mondaná. Melyik mondat a 
legtalálóbb a többiek szerint?

3. Tevékenység 
Megismerési módszerek: megfigyelés
Cél: A kommunikáció és metakommunikáció eszközrendszerét tapasztalati úton sajá-
títsák el a diákok úgy, hogy tevékenység közben maguk is kipróbálnak néhányat ezek 
közül.
A tevékenység menete: 

• Önként jelentkező 3-5 tanuló a kivetítővel szemben a terem másik végében helyet 
foglal egy sorban. A többiek velük szemben ülnek úgy, hogy a kivetítőt ne lássák. 
Kivetítünk hangulatokat (6. melléklet), amelyeket az önkéntesek testtartásukkal 
próbálnak kifejezni. A többiek feladata kitalálni, hogy milyen hangulatot vetítet-
tünk ki!

• Megbeszéljük, hogy melyik önkéntes testtartásából a legkönnyebb kitalálni a ke-
resett hangulatot és miért!

3. Tevékenység 
Megismerési módszerek: megfigyelés
Cél: Képek elemzésén, játékon, rajzos feladaton keresztül ismerkednek meg a kom-
munikáció verbális és nonverbális elemeivel.
A tevékenység menete: 

• A csoportok választanak 2 db arcképet (3. melléklet), amelyekhez kapnak egy 
kérdéssort a szituációkkal (4. melléklet). Ezután jellemzik a portrékon látható 
embereket, a válaszaikat feljegyzik a kérdésekhez, majd felkészülnek a szituáció 
bemutatására.

• Kivetítjük a képeket, és minden csoport ismerteti a kérdésekre adott válaszait. A 
többi csoport véleményt mond.

• A csoportok előadják a szituációikat.
• A többiek kitalálják, hogy melyik arcképhez tartozik az előadás, véleményezik a 

jeleneteket.
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Lezárás, értékelés:
Megbeszéljük a gyerekekkel, hogyan érezték magukat, melyik tevékenység volt a leg-
jobb, melyiket nem szerették és miért.

1. melléklet: Pieter Bruegel: Bábel tornya
2. melléklet: Jelenetek
3. melléklet: Arcképek
4. melléklet: Kérdések, szituáció
5. melléklet: Testtartások
6. melléklet: Hangulatok
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3. 
foglalkozás

Niethammer Zoltán, 
Pörény Viktória, Sipos Szabina  

HÁNYFÉLE 
SZERKEZET 
MŰKÖDTETI 
A TESTEDET?

2X45 PERC

A foglalkozás során a tanulók a tüdő működését modellezik lufik és PET-palack fel-
használásával. Ezután egyik érzékszervünk, a szem és a látás működése kerül a fó-
kuszba. A gyerekek megismerkednek az optikai csalódás jelenségével és magyaráza-
tával, ezután ők is ilyen jellegű képet készítenek. 

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT (2X45 PERC)
1. Ráhangolás: Az emberi test • 5 perc
2. A tüdőmodell elkészítése • 40 perc
3. Csalás, ámítás! Ismerkedés az optikai csalódást bemutató képekkel, majd saját 

képek készítése • 30 perc
4. Lezárás, értékelés • 15 perc

0. Előkészítés: 
A modellezéshez és a képek elkészítéséhez szükséges eszközök beszerzése, előkészí-
tése. Ld. Anyag, eszköz.

1. Ráhangolás: 
Az emberi test
A tanulók párban (tableten) megoldják a Wordwall feladatokat (1. melléklet)

Tantárgyi integráció: 
technika és tervezés, 
vizuális kultúra

Tantervi vonatkozás: 
az emberi szervezet 
felépítése, műkö-
dése, a testi-lelki 
egészség: emberi 
test fő részei, műkö-
désük

Anyag, eszköz: 
Ráhangolás: table-
tek (páronként 1 db)
Tüdőmodell: kis cso-
portonként tabletek; 
PET-palack (legalább 
2 literes), 3 db lég-
gömb, műanyag cső, 
szigetelőszalag, olló, 
ragasztó 
Optikai csalódás: 
karton vagy műszaki 
rajzlap, vonalzó, 
körző, olajpasz-
tell, filctoll, Blu 
tack, rajzszeg vagy 
gombostű, interaktív 
tábla/tabletek

Miről szól ez a tanegység?
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2. Tevékenység: 
A tüdőmodell elkészítése
Megismerési módszerek: megfigyelés, leírás, modellezés
Cél: A tanuló elkészíti és működteti a modellt, majd megfigyeli a belégzés és a kilégzés 
folyamatát.
A tevékenység menete: 

1. 3-4 fős kis csoportok alakítása.

2. A modell részeinek és jelentésüknek a megbeszélése: 
• PET-palack = mellüreg
• műanyag cső = légcső
• Y alakú elágazás = hörgők
• léggömbök a palackban = tüdő
• palack alját borító léggömb = rekeszizom

3. A modell elkészítése kis csoportokban:
A 2. mellékletben található videó segít az elkészítésben (4.17’). Nézzétek meg!

• Vágjátok le a PET-palack alját, majd a kupakra fúrjatok akkora lyukat, hogy a 
műanyag cső szorosan illeszkedjen bele!

• Készítsétek el a Y elágazást a műanyag csőből! Ragasztóval légmentesen zárjá-
tok le az illesztést!

• A két lufit szigetelőszalaggal rögzítsétek az Y két végére!
• A bevezető csövet ragasszátok a kupakhoz!
• Végül alul húzzátok a PET-palack aljára a harmadik léggömböt!
• Az alsó léggömb húzogatásával, elengedésével jól tudjátok a tüdő működését 

szemléltetni.
• Készítsetek rövid videót a saját modelletek működéséről!

Háttér: Belégzéskor a fölfelé domborodó rekeszizom megfeszül, ettől kiegyenesedik, 
így a mellkas térfogata megnő. Ezt passzívan követi a rugalmas tüdő, így a tüdőben 
lévő nyomás csökken, és a külső légtérből a légutakon keresztül levegő áramlik a 
tüdőbe. Kilégzéskor a rekeszizom ellazul, alulról a hasüregben lévő szervek (gyomor, 
belek) földomborítják, és így a mellüreg térfogata csökken, és a tüdőből a levegő 
kiáramlik. 
Tipp: A modell akkor működik jól, ha az összes ragasztott hely légmentesen zárt. Ra-
gasztópisztoly használata esetén maga a műanyag cső is megolvadhat. Érdekesebb 
lesz a munka, ha többféle színű léggömböt kapnak a tanulók.

4. Beszámoló. A kis csoportok bemutatják a tüdőmodellről készített videókat.
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3. Tevékenység: 
Csalás, ámítás! Ismerkedés az optikai csalódást bemutató képekkel, majd saját képek 
készítése
Megismerési módszerek: Megfigyelés, vizsgálat
Cél: A tanulók tudják, hogy milyen összefüggések állnak az optikai csalódások mögött. 
A tevékenység menete: 
1. Kivetítünk a gyerekeknek optikai csalódást okozó képeket. (3. melléklet) 
2. A kivetített ábrákon a tanulók ellenőrzik, hogy tényleg párhuzamosak az adott egye-

nesek, valóban egyenlők az adott szakaszok. Méréseket végeznek vagy kitakarással 
vizsgálják az ábrákat.

3. Megbeszéljük, hogy miért látjuk másképpen az ábrákat, mint amilyenek azok a va-
lóságban.

4. Minden kis csoport választ egy-két képet, amit elkészít.

4. Tevékenység: 
Lezárás, értékelés
1. Az elkészült munkákat az iskola folyosóján vagy aulájában, jól megfigyelhető helyen 

kiállítjuk.
 Tipp: Ha nincs lehetőség az iskola folyosóján, aulájában elhelyezni a képeket, akkor 

a tanteremben állítsuk ki őket. A mérésekhez, kitakarásokhoz gondoskodjunk mé-
rőszalagról, megfelelő méretű kartonlapokról.

2. A kis csoportok körbejárnak, megnézik egymás alkotásait. Két pozitív visszajelzést 
adnak, és ha szükséges, jó tanáccsal is szolgálnak.

1. melléklet: Wordwall feladatok
2. melléklet: videó a tüdőmodell elkészítéséhez
3. melléklet: az optikai csalódást okozó képek (link)
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Révészné Sajtos Judit, 
Tugyi Beáta, Tóth Timea Katalin

AZ ÉRZÉSEIM 
HONNAN JÖNNEK?

2X45 PERC

Miről szól a foglalkozás? Saját fejforma sziluettjének montázzsal való kitöltése egy 
kiválasztott koncepció alapján.
Cél: A gyerekek önállóan szerzett ismereteinek rendszerezése, felmérése, alkalmazása.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT:

0. Előzetes feladatok:
1. tevékenységhez: Előzetes feladatként kiadjuk a tanulóknak, hogy 3 témakörből 

(„dolgok, amiket szeretek”, „dolgok, amik elszomorítanak”, „dolgok, amik felvidí-
tanak”) válasszanak egyet, beszélgessünk ezekről a témákról, milyen események 
vagy tárgyak juthatnak a gyerekek eszébe ezekről az érzelmi tematikákról. Majd 
gyűjtsenek hozzá különböző újságokból képeket, vágják ki otthon, majd hozzák el 
a következő órára. Később ezek felhasználásával összeállítják a saját montázsukat.

2. tevékenységhez: A 15 „tárgyat” megnevező kártyacsomag (2. melléklet) kinyomtatá-
sa annyi példányban, ahány csoport van.

1. tevékenység: Ki vagyok én? – 45 perc
2. tevékenység: Túlélőgyakorlat – 45 perc

1. Ki vagyok én? 
A tevékenység menete: 

1. A feladat megoldásához alakítsunk ki tanulópárokat.
 
2. A feladatunk elején mindenki arcáról – profilból – készül egy sziluettrajz A/3-as rajz-

lapra. Egyikőjük egy szabad falfelülethez áll, elemlámpával megvilágítja saját arcát, 
a társa pedig egy odatartott A/3-as lapon megrajzolja a profil arckép körvonalát.

4. 
foglalkozás

Tantárgyi integrá-
ció: rajz és vizuális 
kultúra, technika és 
tervezés  

Tantervi vonatkozás: 
megfigyelés, kísér-
letezés, tapasztalás; 
Az emberi szervezet 
felépítése, műkö-
dése, a testi-lelki 
egészség

Természettudomá-
nyos megismerési 
módszer: megfigye-
lés, leírás, összeha-
sonlítás

Anyag, eszköz: 
A/3-as rajzlap, 
ceruza, régi vagy 
reklámújságok, olló, 
ragasztó

Miről szól ez a tanegység?
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3. Készítse el mindenki a saját montázsát régi vagy reklámújságokból kivágott képek 
segítségével, egy már előre kiválasztott koncepció alapján. Ez lehet: „dolgok, ami-
ket szeretek”, „dolgok, amik elszomorítanak”, „dolgok, amik felvidítanak”. 

4. Előzetes feladatként mindenki választott a 3 adott téma közül. Az összegyűjtött 
képek segítségével és a kiosztott anyagok felhasználásával készítse el mindenki a 
saját montázsát. 

5. A tevékenység végén a gyerekekkel közösen értékeljük a munkát. A szempontok: 
részletgazdagság, informativitás, kidolgozottság.

Változat: Két témát is megadhatunk és megfelezhetjük az osztály tanulóit.

2. Túlélőgyakorlat 
Tantárgyi integráció: matematika, magyar nyelv
Tantervi vonatkozás: az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség
Természettudományos megismerési módszer: megfigyelés, összehasonlítás
Anyag. eszköz: kinyomtatott keretmese és kártyacsomag csoportonként
Miről szól a foglalkozás? Sivatagi kényszerleszállás után a túléléshez szükséges esz-
közök rangsorba állítása.
Cél: kommunikáció fejlesztése, logikai gondolkodás fejlesztése, együttműködés és 
egymásra figyelés

A tevékenység menete: 
• Csoportokat alakítunk
• Kiosztjuk a túlélőgyakorlat keretmeséjét (1. melléklet) és a kártyákat (2. mellék-

let).
• Megbeszéljük a feladatot
• A csoportok megbeszélik a helyzetet és kialakítják a maguk kártyasorrendjét
• Megbeszélés; a kártyák sorrendjének egyeztetése, a csoportok eredménye közötti 

eltérések értelmezése arra való tekintettel, hogy mi segítheti (jobban) a túlélést

Forrás: A túlélőgyakorlat eredetileg az Amerikai Légierő túlélési kézikönyvében szere-
pelt, onnan vette át Kagan a Kooperatív tanulás c. kézikönyvébe. (3. melléklet)

Háttér:
A NASA által ajánlott sorrend – magyarázatokkal: 3. mellékletben szereplő linken 
megtalálható

1. melléklet: A túlélőgyakorlat kerettörténete
2. melléklet: A 15 kimentett tárgyat megnevező kártya
3. melléklet: Kagan – Túlélőgyakorlat (link)




