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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 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, s 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 
érdekes kérdései nyomán további érdekes tevékenységeket fejleszteni. 

A kötet két részből áll. Első részben a tevékenységek, a második részben a mintafoglalkozások (2x45 perc) 
találhatók. 

A fejlesztési folyamat munkacsoportban zajlott, gyakorló pedagógusok bevonásával. Egyes mintafoglalko-
zások úgy születtek, hogy egy fejlesztő kiválasztott több, mások által kidolgozott, összeillő tevékenységet 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 kí-
nálunk, mert mintát szeretnénk mutatni arra, miként lehet egy-egy érdekes kérdés nyomába eredni, s komp-
lexen feldolgozni azokat. Ne csodálkozzon az olvasó, ha egy érdekes kérdésre a tevékenységek nem adnak 
egzakt választ! A fejlesztők maguk is elkalandoztak, és 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 érde-
kes iskolai foglalkozáshoz. És bízunk abban is, hogy egyre több helyen és egyre gyakrabban fogja színesíteni 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 ismereteket 
nem önmagukban és önmagukért tanulják meg a gyerekek, hanem egy feladat elvégzése közben, annak része-
ként. A tanulást igyekezzünk tényleges tevékenységhez kötni, pl. valaminek az elkészítéséhez, elvégzéséhez.

• 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 víz kémcsőben való hevítését, legyenek 
képesek minél pontosabb szavakkal (lehetőleg szakkifejezésekkel) leírni a változások lényegét, hasonlóságok 
és különbségek megfogalmazásával összehasonlítani a víz különböző állapotait, megmérni az üres kémcső 
térfogatát és rendszerezni a halmazállapot-változásokat meghatározott csoportokba 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 figye-
lem meg, amit észlelek, hanem valamely 
tudományág szempontrendszere alap-
ján. Szempontszelekció!  

Milyen a világ körülöttünk? Miből van? 
Mire jó? Milyen szép! Mi minek a része 
és annak milyen részei vannak? Felépí-
tés. Mit csinál és miért?

Leírás 8–9

A megfigyeltek nem köznyelvi, hanem 
pontosságra és egyértelműségre törek-
vő – lehetőleg egyetlen jelentésű szak-
kifejezésekkel való – leírása.

A megfigyelések pontos, mások számára 
is érthető megfogalmazása. Tulajdon-
ság. Változik? Hogyan és mitől? Előtte, 
utána. Miatta.

Össze-
hasonlítás 9–10

A leírtak közötti hasonlóságok és kü-
lönbségek keresése, azok pontos meg-
fogalmazása. Tendenciák megállapítása.

Sajátság. Élő/élettelen. Természet/tár-
sadalom. Egyforma, hasonló, különböző. 
Kölcsönhatás.

Mérés 10–11

Kvantitatív hasonlítás egy egyezmé-
nyes skálához. (A skála 0-pontja és 
egysége megegyezés kérdése.) Becslés: 
félkvantitatív viszonyítás.

Szükséges/szükségtelen. (Mérő)eszkö-
zök. Viszonyítás, becslés. Hely, idő, irány. 
Tendenciák.

Rendszerezés 11–12

Csoportosítás: megnevezett szempont 
szerinti halmazképzés. Rendszer: hal-
mazok hierarchikus viszonyai (alá-fö-
lé-mellérendeltségi kapcsolatai).

Jelenség és lényeg. Tipikus/esetleges. 
Kategória. Rész/egész. Tudománytörté-
net. Szaknyelv.

Vizsgálat 12–13

Kíváncsi kérdésfeltevés után tevékeny-
séggel való válaszkeresés. A kérdés és a 
végzett tevékenység pontos dokumen-
tálása.

Műveletek, (labor)eszközök. Ok és oko-
zat. Függ valamitől. Analízis. Szabály és 
törvény.

Modellezés 13–14

A valóság leképezése kiválasztott szem-
pontok mentén, a többi szempont el-
hanyagolásával. Szempontkiválasztás a 
modellezés céljától függően. 

Lényeges/lényegtelen. Szempontok. 
Absztrahálás. Analógia. Interpretálás. 
Alkalmazás, praxis, relevancia.

Kísérletezés 14–15

Felmerülő kérdéssel kapcsolatban hipo-
tézisalkotás. Annak vizsgálatokkal való 
igazolása vagy elvetése, és végül a tézis 
megfogalmazása.

Problémafelismerés. Kérdés a Termé-
szethez. Hipotézisalkotás. Tervkészítés. 
Korrekció. Kontroll. Elmélet.

Fejlődésvizs-
gálat 15–

Időben változó állapotok összevetése, 
a változás szabályszerűségeinek megál-
lapítása. 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 elsajá-
títandó 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 a természetben található anyagokra és változásaikra. Olykor a természettudományokon is túl-
nyúlik; a teljes humán és reálkultúra is a látóterében van. Ha tehát pl. a szivárvány a téma, akkor nemcsak a 
fénytörés jelensége, hanem az élőlények színeinek fontossága, a színvakság, a festők színvilága, a szivárvány 
bibliai és irodalmi vonatkozása 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: A testek úszása – lebegése – lesüllyedése fogalmakat tesszük láthatóvá a mo-
dell elkészítésével és „üzemeltetésével”. A tengeralattjáró-modell segítségével bemutathatjuk a halak úszó-
hólyagjának működését is, a vízinövények (hínárnövények) kapcsán pedig jól szemlélteti az úszást/lebegést 
lehetővé tevő, levegővel teli alapszövetet (átszellőztető alapszövet).
Cél: A tanulók lássanak meg elemi szintű összefüggést egy test sűrűségének változása és úszási/lebegési 
képessége között. Legyenek képesek elkészíteni és működtetni a modellt.
Tantervi kapcsolódás: Anyagok és tulajdonságaik; Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás; A növények általá-
nos felépítése
Tantárgyi kapcsolódás: technika és tervezés
Megismerési módszer: megfigyelés, vizsgálat, modellezés
Anyag, eszköz: laptop, kivetítő internetcsatlakozással, 1 db 200-as huzalszeg (6 mm-es átmérőjű – barkács-
boltból), kalapács, keményfa alátét; páronként: kisebb méretű (pl. 360 g-os töltőtömegű sűrített paradi-
csomos) befőttesüveg kupakjával, kb. 50 cm-es, 6 mm-es átmérőjű szilikontömlő (barkácsboltból, esetleg 
akvarisztikával foglalkozó boltból), átlagos méretű lufi, olló, szigetelőszalag, 1 db nagyobb (3-4 literes) tál az 
elkészült modell kipróbálásához
Időigény: 30 perc

12

Nagy Sándor

1. lépés (10 perc): A levegőztető alapszövet mikroszkópi képének közös megtekintése
• Vetítsük ki a http://totdk.elte.hu/novenyi-szovetek/tszellztet_alapszvet.html linken található szöveti 

képeket! 
• A tanulók készítsenek önmaguk számára jól értelmezhető vázlatrajzot a levegőztető alapszövetről!

2. lépés (15 perc): A modell elkészítése (páros munka)
• A befőttesüveg kupakját csavarjuk le és helyezzük a keményfa alátétre!
• A huzalszeg és a kalapács segítségével üssünk egy 6 mm-es lyukat a közepébe, valamint körülötte 

tetszőleges számban és elrendezésben kisebb lyukakat (1. melléklet, 1. kép)! A középső lyukat úgy 
fúrjuk ki, hogy a szilikontömlő (cső) kicsit majd szoruljon a lyukba.

• A szilikontömlő egyik végére hermetikusan rögzítsük a lufit a szigetelőszalag segítségével (1. mellék-
let, 2. kép)! A tömlő max. 2-3 cm-re érjen bele a lufiba!

• Ellenőrizzük, hogy ha belefújunk a szilikontömlőbe, akkor a lufi valóban elkezd felfúvódni, és nem 
tapasztalunk szivárgást sehol!

• Fűzzük át a tömlő szabad végét a befőttesüveg kupakjának központi nyílásán! (Itt is fontos ellenőriz-
ni, hogy kicsit szoruljon a tömlő a lyukban.) (1. melléklet, 3. kép)

• Állítsuk össze a modellünket a kupak visszacsavarásával (1. melléklet, 4. kép)! 
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Háttéranyag a témához: https://nagyzsolt.suli.hu/uszas-lebeges-merules/ (ellenőrizve 2022. 09. 12.)
Az úszás/lebegés/lesüllyedés jelenségének megértéséhez a sűrűség fogalmát kellene ismerniük a diákok-
nak, erről azonban érdemben csak 7. évfolyamon tanulnak majd. Ezért jelen helyzetben elég arra rávezetni 
őket, hogy a víz mindenképpen nagyobb sűrűségű anyag, mint a levegő. Ebből adódóan, minél több levegő 
van egy testben, annál kisebb a vízhez viszonyított (relatív) sűrűsége, vagyis nem süllyed le, hanem lebeg 
vagy éppen úszik. 
A lufiba fújt levegő mennyiségének szabályozásával elérhető, hogy az üveg lebegjen, ússzon vagy éppen 
elsüllyedjen.
Biztonsági szempontból a legkritikusabb lépés a befőttesüveg kupakjának a kifúrása – itt kérjünk a diákok-
tól fokozott odafigyelést a balesetek elkerülése érdekében.
A szilikontömlő átmérője és a szög/lyukasztó átmérője lehet 6 mm-től eltérő méretű, a lényeg, hogy egy-
mással kompatibilisek legyenek, valamint a tömlő illeszkedjen a kupakra fúrt lyukba.
Sikeresnek könyvelhető el a foglalkozás, ha a diákok működőképes modellt hoznak létre és megfogalmaz-
zák az összefüggést a sűrűség és egy test úszási/lebegési képessége között.

1. melléklet: Képek 

13
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n?3. lépés: A modell tesztelése (páros munka)
• A rendelkezésre álló nagyobb műanyag tálat töltsük fel vízzel, kb. a 75%-os telítettségre!
• Merítsük bele a modellt és hagyjuk lesüllyedni!
• Fújjuk fel a lufit (a szilikontömlőn át), majd szakaszosan engedjünk ki belőle levegőt!
• Rögzítsük a tapasztalatainkat!

HÁTTÉR

https://nagyzsolt.suli.hu/uszas-lebeges-merules/
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A tevékenység rövid leírása: A tanulók saját készítésű modell segítségével bemutatják a folyadékban lévő 
testek háromféle egyensúlyi állapotát.
Cél: A tanulók a feladat végrehajtása során figyeljék meg a vízben lévő test úszását, lebegését, merülését. A 
folyadékok és gázok tulajdonságainak felelevenítése mellett ismerjék meg a gravitációs és a felhajtóerő fogal-
mát, segítségükkel értsék meg a jelenség lényegét, tudjanak példákat hozni rá a természet világából. A tanulók 
legyenek képesek útmutató alapján összetett tevékenységsoron végighaladva, önállóan és precízen elkészíteni 
működőképes eszközöket, azokkal feladatokat, megfigyeléseket elvégezni és következtetéseket levonni. 
Tantervi kapcsolódás: Anyagok és tulajdonságaik; Mérések, megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás; Anyagi 
részecskék; A víz tulajdonságai; A levegő tulajdonságai
Tantárgyi kapcsolódás: technika és tervezés, digitális kultúra
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Anyag, eszköz: csoportonként: 2 literes PET-palack, víz, kisméretű kémcső/üveg, szemcseppentő, üvegtál, 3 
mandarin
Időigény: 45 perc és otthoni feladat

Sarkadi Ferenc

I. Részfeladat leírása: A tanulók készítenek egy Cartesius-búvárt, amelynek segítségével megfigyeléseket 
végeznek.

Alakítsunk kis csoportokat, amelyekben az alábbi feladatokat végzik a tanulók (1. melléklet):
1. 2 literes PET-palackot töltsetek föl vízzel!
2. Ejtsetek a vízbe nyílással lefelé egy kisméretű kémcsövet (lehetőleg úgy, hogy levegő szoruljon a kém-

cső alá)!
3. Zárjátok le a palack tetejét (1. melléklet)!
4. Óvatosan nyomjátok össze a palack oldalát!
5. Figyeljétek meg a kémcső (a „búvár”) viselkedését!

1/2
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n?Amikor nyomást fejtünk ki a palack oldalára, akkor a palackban lévő nyomás megnő. Mivel a folyadékok 
gyakorlatilag nem, a gázok viszont összenyomhatóak, a víz és levegő nyomásnövekedésének hatására a 
cseppentőbe/kémcsőbe alulról víz nyomul, és a benne lévő levegő összenyomódik. Így a cseppentő/kém-
cső átlagsűrűsége nagyobb lesz, mint a víz sűrűsége, és a „búvár” lesüllyed. Ebben az esetben a testre ható 
nehézségi erő nagyobb, mint a felhajtóerő. Ha a palackot elengedjük, akkor a nyomás visszaáll az eredeti 
állapotra, a cseppentőben/kémcsőben lévő levegő kitágul, az átlagsűrűség a víz sűrűsége alá megy, és a 
„búvár” a felszínre jön. Ekkor a felhajtóerő győzedelmeskedik. Ha elég ügyesek vagyunk, akkor elérhetjük 
azt az állapotot, amikor a nehézségi és a felhajtóerő egyenlő nagyságú, és a „búvár” lebeg.
A Cartesius-búvár elkészítéséhez internetes segítség: https://www.youtube.com/watch?v=nJqKHaslJcE

A feladat elvégezhető többféle citrusfélével is: narancs, citrom, lime stb.

A citrusfélék héja laza szerkezetű, amelyben meglehetősen nagy mennyiségű levegőrészecske található, 
ezért marad a termés a víz felszínén. Ezt segíti még, hogy a héjnak magas illóolaj-tartalma is van, amelynek 
a sűrűsége kisebb a vízénél és így csökkenti a termés összsűrűségét.

Otthoni feladat: Keressetek a természet világából példákat olyan termésekre, amelyeknél fontos szerepe 
van annak, hogy képesek a víz felszínén maradni!

1. melléklet: Cartesius-búvár

II. Részfeladat leírása: A csoportok mandarinokkal végeznek feladatokat.
1. Egy üvegtálba töltsetek vizet!
2. A vízbe helyezzetek három mandarint, figyeljétek meg a viselkedésüket!
3. Vegyétek ki az egyik mandarint és fejtsétek le róla teljesen a héját, majd tegyétek vissza a vízbe! Figyel-

jétek meg, milyen változást tapasztaltok!
4. Vegyétek ki a harmadik mandarint és próbáljátok meg óvatosan annyi héjat lefejteni róla, hogy a vízbe 

visszahelyezve a víz felszíne és az alja közötti rétegben lebegve maradjon!
5. Figyeljétek meg, mekkora méretű héjdarabbal sikerül elérni a lebegést!

A TEVÉKENYSÉG MENETE

VÁLTOZAT

HÁTTÉR
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A tevékenység rövid leírása: Megtekintünk egy levegőszennyezésről szóló videót, amely a probléma fő forrásait: 
a mezőgazdasági, az ipari és a települési légszennyező tevékenységeket mutatja be. Csoportmunkában plakáto-
kat készítünk a téma egyes területeiről, amelyeket az osztálynak való bemutatás után kiállítunk a tanteremben.
Cél: Az emberi eredetű légszennyezés forrásainak, anyagainak, valamint a szennyezéscsökkentés lehetősé-
geinek megismerése. 
Tantervi kapcsolódás: Alapvető légköri jelenségek és folyamatok; A klímaváltozás és az emberi tevékenység 
közötti összefüggés felismerése, a személyes felelősség tudatosítása
Tantárgyi kapcsolódás:  vizuális kultúra, digitális kultúra
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás
Anyag, eszköz: kivetítő, laptop, csoportonként: flipchartpapír/háztartási csomagolópapír, filctoll, zsírkréta, 
íróeszközök, okoseszközök, gyurmaragasztó
Időigény: 45 perc

1. melléklet: Csoportalakítás kártyái
2. melléklet: 3D-s film linkje
3. melléklet: Néhány gondolat az egyes témakörökhöz

Répási Éva

1. Alakítsunk csoportokat a tanulókból kártyák segítségével (1. melléklet). Aki egyforma kártyát húz, az 
kerül egy csoportba.

2. Nézzük meg a 3D-s filmet (2. melléklet). (A filmlejátszáshoz előzetesen töltsük le az oldal által javasolt 
programot.)

 Megfigyelési szempontok: 
• Melyek a levegőszennyezés fő forrásai és anyagai?  
• Mit tehetünk mi, hogy csökkenjen a légszennyezés? 

3. Beszéljük meg a filmet a megadott megfigyelési szempontok alapján. Milyen további javaslataitok van-
nak a légszennyezés csökkentésére?

4. A csoportok a csoportalakítási kártyájukon megadott témakörről készítsenek egy-egy plakátot a 3. 
melléklet szempontjainak a segítségével.
• A plakáton jelenjen meg, mit tegyünk vagy mit ne tegyünk annak érdekében, hogy csökkenjen a 

levegőszennyezés. 
• Nézzenek utána, hogy az adott terület levegőszennyezése kapcsolódik-e – és ha igen, hogyan – az 

ózonproblémához! 
• A tanulók az interneten okoseszközök segítségével kutathatnak a témában, ha szükséges.

5. A csoportok a teremben elhelyezik a plakátokat, bemutatják az osztálynak, és tanácsot adnak, hogyan 
védhetjük a levegő tisztaságát, mire figyeljünk, mit tehetünk.
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Szűcs Boglárka

Esernyő, napernyő, 
ózonernyő

A tevékenység rövid leírása: Párkereső játékon keresztül ismerjük meg a felszínközeli és a magaslégköri 
ózon közötti különbséget, az ózonréteg „elvékonyodásának” okait, élővilágra, egészségre gyakorolt hatásait. 
Cél: A tanulók tudjanak társaikkal együttműködni, mondatrészekből logikus szöveget alkotni.
Tantervi kapcsolódás: Alapvető légköri jelenségek és folyamatok; Az emberi szervezet felépítése, működé-
se, a testi-lelki egészség 
Tantárgyi kapcsolódás: magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra, technika és tervezés
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, rendszerezés, összehasonlítás
Anyag, eszköz: 1. melléklet képe bemutatásra (kivetítve); 2. melléklet kártyái kinyomtatva, felvágva
Időigény: 15 perc

Emeljük ki, hogy a környezeti problémák jelentős része emberi eredetű. Az ózonkérdés azonban jó példa 
arra, hogy ha az emberiség felismeri a problémát, komolyan veszi és időben változtat a szokásain, akkor 
javítani lehet a környezet állapotán. Olyan folyamat (az egyetlen eddig), amelyet nemzetközi összefogással, 
a CFC-k betiltásával sikerült megállítani, visszafordítani, és jelenleg javuló tendenciát mutat. 

1. melléklet: Ozone TV
2. melléklet: Párkereső

2/2
tevékenység

A tanulók 4-5 fős csoportokban dolgoznak. 
Előkészítés: A 2. melléklet kártyáinak kinyomtatása és feldarabolása
1. Beszélgetés: Mitől véd az esernyő, és mitől a napernyő? Mitől véd az ózonernyő?
2. Az Ozone TV csatornának környezetvédelemmel kapcsolatos műsorai vannak. Mi is egy környezetvédel-

mi problémával fogunk ismerkedni, aminek különleges kapcsolata van ezzel a csatornával. Nézzétek 
meg a képet! Mi árulkodik erről? (1. melléklet)

3. Mindenki kap egy mondatrészletet (2. melléklet). Olvassátok el és keressétek meg a párotokat! Az a cél, 
hogy értelmes, egymást kiegészítő, egész mondatokat kapjatok. 

4. A csoport előtt olvassátok fel párokban a mondatokat, beszélgessünk ezekről!

A TEVÉKENYSÉG MENETE
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A tevékenység rövid leírása: Egy egyszerű kísérlettel modellezzük az üvegházhatást, tapasztalatot szerzünk 
a működéséről.
Cél: kreativitás, problémamegoldó képesség, megfigyelési képesség, szociális kompetenciák fejlesztése
Tantervi kapcsolódás: Alapvető légköri jelenségek és folyamatok
Tantárgyi kapcsolódás: természettudomány, technika és tervezés
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, mérés, vizsgálat
Anyag, eszköz: csoportonként: 2 db műanyag doboz (amelybe teljesen elfér egy-egy hőmérő), 2 db hőmérő, 
üveglap (amely képes teljesen befedni az egyik műanyagdobozt), napos idő (vagy asztali lámpák), 1. mel-
léklet kinyomtatva
Időigény: 20 perc

A kísérlet az üvegházhatás modellezése, amely azt mutatja be, hogy az üveglap a hősugarak egy részét nem 
engedi át, hanem bent tartja az edényben. Ezért ott melegebb lesz. 
https://www.youtube.com/watch?v=uI8sE6A5vPo
https://www.youtube.com/watch?v=3I_JBauDKpM
http://real.mtak.hu/55969/1/EPA00011_iskolakultura_2014_11-12_069-075.pdf
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_05_001

1. melléklet: A feladat leírása

Tóth Timea Katalin

1. Alkossunk 4-5 fős csoportokat!
2. Beszélgessünk az üvegházhatásról. Miért jó ez nekünk? Mi lenne a Földön nélküle? Mi az a globális fel-

melegedés? Miért probléma ez? Mit tehetünk ellene?
3. A csoportoknak adjunk egy-egy feladatleírást (1. melléklet)!
4. A kis csoportok értékeljék a munkát. Pl. Mit tanultak? Hogyan dolgoztak? 
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Niethammer Zoltán

Lassított buborékok

A tevékenység rövid leírása: Vízforralás közben keletkező buborékok megfigyelése lassított felvétellel.
Cél: A tanulók képesek legyenek egy egyszerű kísérlet precíz elvégzésére, következtetések levonására. 
Tantervi kapcsolódás: Az energia
Tantárgyi kapcsolódás: digitális kultúra
Megismerési módszer: megfigyelés, vizsgálat, leírás, összehasonlítás
Anyag, eszköz: páronként vagy kis csoportonként: hőálló üvegedény (pl. kémcső), telefon (60 vagy 120 FPS 
kamerával), lassítószoftver (1. melléklet), gázégő vagy elektromos melegítő fűtőtest
Időigény: 45 perc

Melegítés közben először a vízben oldott levegőből képződnek apró buborékok, majd később a folyékony 
vízből keletkező vízgőz hozza létre a nagy buborékokat. A videón megfigyelhető, hogy először az edény al-
ján szinte mindenhol buborékok képződnek, majd ezek eltűnése után az edény felületén egy-egy pontból 
indul meg a gőzképződés az újabb buborékokkal. Valószínűleg ezeken a pontokon van az edény felületén 
egyenetlenség vagy szennyeződés.
A videót a maximális képkocka/másodperc (FPS) sebességgel kell felvenni ahhoz, hogy utána lassítani le-
hessen a szokásos 30 FPS sebességre. 
Kamera hiányában használhatók a 2. mellékletben megadott videók is.

1. melléklet: Lassítószoftver androidos telefonhoz
2. melléklet: Lassított videók – vízforralás

3/1
tevékenység

1. Párok/kis csoportok alakítása, szükséges eszközök kiosztása, biztonsági előírások ismertetése. A pá-
rok/csoportok végezzék el a feladatokat a pedagógus útmutatása alapján.

2. Feladatok:
• Az üvegedénybe 2/3 részig vizet öntünk! 
• Elkezdjük melegíteni és közben beállítjuk a telefont videófelvételre!
• Amikor az első buborékok megjelennek, elindítjuk a felvételt!
• Az elkészült videót lassítjuk 1/4 vagy 1/8-ad sebességre! (1. melléklet)
• A lassított videókon figyeljük meg, hogy a forrás elején és a későbbiekben hol indul el a buborék-

képződés!
3. Hallgassuk meg a párok/csoportok következtetéseit, beszéljük meg azokat!

A TEVÉKENYSÉG MENETE
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A tevékenység rövid leírása: Egyszerű kísérlet elvégzése: víz forralása szobahőmérsékleten (kis nyomásban).
Cél: A tanuló ismerje fel, hogy a forráspont függ a légnyomástól. 
Tantervi kapcsolódás: Az energia
Tantárgyi kapcsolódás: technika és tervezés
Megismerési módszer: megfigyelés, vizsgálat
Anyag, eszköz: páronként: műanyag fecskendő (5-10 ml-es), egy pohár (meleg) víz
Időigény: 20 perc

A víz forráspontja függ a légnyomástól. Minél kisebb a nyomás, annál kisebb a forráspont hőmérséklete is. 
A fecskendőben jelentősen le tudjuk csökkenteni a nyomást, és már szobahőmérsékleten is megindulhat a 
forrás. (1. melléklet)
Magasabb hegyeken a forralt víz ezért nem lesz 100 fokos, és ezért nehezebb megfőzni bizonyos ételeket. 
Nagyobb a siker esélye, ha meleg vízzel dolgozunk. A fecskendőből minden levegőt ki kell nyomni, mielőtt 
az ujjunkkal lezárnánk. 

1. melléklet: Videó

Niethammer Zoltán

1. Alakítsunk párokat és osszuk ki a vizsgálathoz szükséges eszközöket!
2. A pedagógus útmutatása alapján a tanulók végezzék el az alábbi feladatokat:

• A fecskendőt szívjuk tele vízzel!
• Függőlegesre állítva, felfelé nyomjuk ki a víz kb. harmadát az esetleges levegővel együtt!
• Az ujjunkkal zárjuk le légmentesen a fecskendő nyílását!
• Húzzuk ki a fecskendőt, ameddig lehetséges!
• Figyeljük meg a keletkező buborékokat a fecskendő belső felületén és a víz belsejében is! 

3. A párok mondják el megfigyeléseiket, próbáljanak meg következtetést levonni, és beszéljük meg azo-
kat!

3/2
tevékenység

Forr a víz 
melegítés nélkül
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Répási Éva

Hol van buborék?

A tevékenység rövid leírása: Megnézzük a mindennapi életben körülöttünk lévő, különböző buborék-elő-
fordulásokat.
Cél: Ismerkedés a különböző buborékokkal és azok „tartalmával”.
Tantervi kapcsolódás: Alapvető légköri jelenségek és folyamatok
Tantárgyi kapcsolódás: technika és tervezés
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Anyag, eszköz: csoportonként: színes papírból kártyák, ásványvíz (szén-dioxiddal dúsított), poharak, csap-
víz, borszeszégő, kis lombik (kémiaórán használatos Erlenmeyer-lombik), 3-láb, rágógumi, buborékos fólia, 
„buborékos” csokoládé, szívószál, okostelefonok (kivetítő, laptop), 1. melléklet kinyomtatva
A szappanbuborékhoz: 0,75 pohár hideg víz, 0,25 bögre mosogatószer, 5 csepp glicerin, szemcseppentő, 
zsenília drót, hurkapálca
Időigény: 60 perc
Előkészítés: A csoportok vizsgálati anyagainak, eszközeinek összekészítése

Ha nem tudnak a tanulók mobillal internetezni, akkor kivetítjük a videót:
https://www.youtube.com/watch?v=XHPeghmAXTM

1. melléklet: Feladatlap
2. melléklet: Megoldások

3/3
tevékenység

1. Csoportalakítás színes papírból készült kártyákkal. Egyforma színeket húzók kerülnek egy csoportba.
2. Balesetvédelmi tájékoztatás a végzendő veszélyes vizsgálatokkal kapcsolatban.
3. Kiosztjuk az eszközöket és a feladatlapot a csoportoknak (1. melléklet).
4. A csoportok önállóan elvégzik a feladatokat. A buborékfújáshoz a megadott linkek felhasználásával 

mobilon megnézhetik a vonatkozó videókat.
5. A feladatlap megoldásainak ellenőrzése (2. melléklet).
6. Összegzés: Beszéljük meg, milyen tapasztalatuk van a tanulóknak, hol található még buborék? Hol 

tapasztalják?

A TEVÉKENYSÉG MENETE
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A tevékenység rövid leírása: Tartós hab készítése zselatinnal
Cél: A gyerekek önállóan szerzett ismereteinek rendszerezése, felmérése, alkalmazása a kísérlettel kapcso-
latban.
Tantervi kapcsolódás: Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás; Anyagok és tulajdonságaik
Tantárgyi kapcsolódás: természettudomány
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, mérés, vizsgálat
Anyag, eszköz: 20%-os ecet, szódabikarbóna, víz, zselatin, kis edény, amiben felfőzzük a zselatint, csopor-
tonként: két (főző)pohár, evőkanál, mérőhenger (100 ml-es vagy annál nagyobb), műanyag tálca
Időigény: 45 perc

A habot felfújó gáz szén-dioxid, ami a szódabikarbóna és az ecet reakciójával képződik. 
A mérőhenger alá érdemes tálcát tenni, mert a hab könnyen kifut.

1. melléklet: Hab zselatinból – a kísérlet leírása

Tugyi Beáta

0. Előkészítés: Egy zacskó zselatinport a tasak hátulján található leírás alapján, a megfelelő mennyiségű 
vízzel felfőzzük és hagyjuk kihűlni.

1. Csoportalakítás
2. Balesetvédelmi tájékoztató az elvégzendő kísérletre vonatkozóan
3. A szükséges eszközök és anyag – valamint a feladatlap (1. melléklet) – kiosztása a csoportoknak
4. A kísérletek elvégzése
5. A tapasztalatok megbeszélése és értelmezése
6. Az elvégzett munka értékelése

3/4
tevékenység

Hab zselatinból!
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Pörény Viktória

Mit rejt a tiszta víz?

A tevékenység rövid leírása: Különböző eredetű vizek bepárlása, a visszamaradt anyagok megfigyelése. 
Megfigyelések és következtetések rögzítése: mennyi anyag maradt vissza az óraüvegen, miért annyi, hogyan 
kerülhetett a vízbe a visszamaradt ásványi anyag?
Cél: A tanulók figyeljék meg a víz elforralása után visszamaradó anyagokat, hasonlítsák össze a különböző 
vizekben megtalálható oldott anyagok mennyiségét, tudják megmagyarázni azok eredetét. A tanulók tudják, 
hogy a vízben oldott ásványi anyagok okozzák a tiszta víz ízét, és hogy a lerakódó vízkő ezekből az ásványi 
anyagokból keletkezik. 
Tantervi kapcsolódás: Anyagok és tulajdonságaik
Tantárgyi kapcsolódás: természettudomány
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, vizsgálat
Anyag, eszköz: 5 féle vízminta: esővíz, csapvíz, sós víz, desztillált víz, természetes élővíz vize. Csoportonként: 
vas háromláb, borszeszégő, azbesztlap, főzőpohár, óraüveg, gyufa, tálca, evőkanál, papír, íróeszköz, feladatlap
Időigény: 45 perc

1. melléklet: Feladatlap
2. melléklet: Kísérleti felszerelés összeállítása

4/1
tevékenység

Előkészítés:
A vízminták beszerzése, illetve elkészítése. (A sós víz konyhasót tartalmaz és a tengervizet helyettesíti.)
Az 5 vízminta óraüvegekre való kimérése (1 evőkanál) és az óraüvegek címkézése.
Tevékenység:

• A tanulók 5 csoportot alkotnak.
• A pedagógus ismerteti a feladatot, felhívja a figyelmet a balesetvédelmi szabályokra, ismerteti a 

megfigyelési szempontokat, amelyek elsősorban az óraüvegre kivált szilárd anyag mennyiségére és 
látható tulajdonságaira vonatkoznak.

• Minden csoport megkapja a feladatlapot (1. melléklet), a kísérlethez szükséges felszerelés leírását (2. 
melléklet), valamint valamelyik vízmintát (óraüvegen) az 5 közül.

• A csoportok összeállítják a kísérleti felszerelést és elvégzik a feladatot.
• Minden csoport ismerteti az eredményeit a többiekkel, megbeszélik a következtetéseket. 
• Lezáró beszélgetés: 

– Melyik vízminta alkalmas ivásra? Miért? 
– Amelyik nem, miért nem? 
– Melyik vízből képződik vízkő? Érvelések.

A TEVÉKENYSÉG MENETE
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A tevékenység rövid leírása: Vízkőoldás különböző anyagokkal
Cél: A tanulók ismerjék fel, hogy hogyan, miből és hol keletkezik vízkő. Tudják, hogy a lerakódó vízkő rontja 
a háztartási gépek hatásfokát, baktériumok telephelye lehet a fürdőszobai szanitereken. Ismerjék meg a 
vízkőoldás környezetkímélő módszereit és azt, hogy mi módon lehet elkerülni a vízkőlerakódást bizonyos 
háztartási gépekben, pl. a vasalóban.
Tantervi kapcsolódás: Anyagok és tulajdonságaik
Tantárgyi kapcsolódás: természettudomány
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, vizsgálat
Anyag, eszköz: csoportonként: kb. 2 vegyszeres kanálnyi mészkőpor vagy porított tojáshéj, 4 db óraüveg 
vagy kisebb főzőpoharak, ecet (20%-os), sósavoldat (5%-os), kóla, citromsavoldat, tálca, vegyszeres kanál, 
feladatlap, íróeszköz
Időigény: 45 perc

Érdekesség, hogy a savak általában savanyúak, de a foszforsav édes. Ennek ellenére sav, tehát hatással van 
a fogakra.

1. melléklet: Feladatlap

Pörény Viktória

Előkészítés: A mészkőpor vagy az azt helyettesítő tojáshéjpor elkészítése (a hártyát a héj porítása előtt tá-
volítsuk el!) A sósavoldat (5%) elkészítése: a boltban kapható 20%-os sósavat hígítsuk négyszeresére.
Citromsavoldat elkészítése: citromsavat élelmiszerboltokban is lehet kapni, de citrom kifacsart leve is jó.
Vigyük be a kólás flakont is, hogy a gyerekek meg tudják nézni a csomagoláson, hogy milyen savat tartalmaz. 
Tevékenység:

• Megbeszéljük, hogy mi a vízkő, hol és hogyan keletkezik, miért kell tőle megszabadulni, hogyan lehet 
megelőzni a kialakulását.

• A tanulók csoportokat alakítanak.
• Minden csoport megkapja a vízkövet helyettesítő anyagot (mészkőpor, porított tojáshéj), kis főző-

poharakban a 4 vizsgálófolyadékot (ecet, sósav-, citromsavoldat, kóla), valamint a feladatlapot (1. 
melléklet).

• Elvégzik a vizsgálatokat és rögzítik a megfigyeléseiket.
• Lezáró megbeszélés: Melyik vízkőoldási módszer mennyire volt eredményes? Melyik módszert java-

solják a különböző háztartási eszközök vízkőmentesítésére és miért éppen azt? Melyik módszer a 
leginkább környezetbarát?

4/2
tevékenység

Variációk vízkőoldásra
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Tugyi Beáta

Sódomb

A tevékenység rövid leírása: Turisztikai ismertető tervezése a sódombokkal kapcsolatban
Cél: A tanulók önállóan szerzett ismereteinek rendszerezése, felmérése, alkalmazása az újonnan megismert 
természeti képződményekről.
Tantervi kapcsolódás: A Föld külső és belső erői, folyamatai
Tantárgyi kapcsolódás: rajz és vizuális kultúra, magyar nyelv és irodalom  
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Anyag, eszköz: tablet vagy mobiltelefon, A/3-as műszaki kartonlapok, színes ceruzák, zsírkréta, olajpasztell, 
ragasztó, olló, színes lapok, íróeszköz, színes filctollak, füzet, Földrajzi Atlasz
Időigény: 45 perc

Sódomb: Valójában mésztufa, ami a felszínre kerülő, majd lehűlő termálvízből kiváló mészkő. (A kémikusok 
sok száz különféle sót tartanak számon, amelyek között csak az egyik a konyhasó és egy másik a mészkő.) A 
felszínre kerülő vízben ugyanis az oldott kalcium-hidrogén-karbonátból kalcium-karbonát, azaz mész válik 
ki. (Ez hasonló a vízkő kiválásához.)  Ez a folyamat annál gyorsabb, minél gyorsabban távozik a vízből az 
oldott szén-dioxid. A vízből kiváló mészkő eleinte puha lesz, majd fokozatosan megszilárdul, az ezen látható 
színes részek pedig a kifolyó vízben gyorsan megtelepedő algáknak köszönhetőek. Ezek egyébként segítik a 
mészkő megszilárdulását, ugyanis csökkentik a víz szén-dioxid-tartalmát.
A hazai sódombhoz – amely Egerszalókon van – hasonló csak 2 van a világon, egy Törökország ázsiai részén 
Pamukkale-ban, valamint az Egyesült Államokbeli Yellowstone Nemzeti Parkban.
Minden csoport arról a természeti képződményről készíti el az ismertetőjét, amelyről a legtöbb információt 
és képet tudta összegyűjteni. Hagyjuk, hogy a gyerekek szabadon válasszanak! A kialakított csoportoknak 1-1 
tabletet adunk, vagy saját telefonjaikat használják. Búvárkodjanak, tevékenykedjenek! 

1. melléklet: Feladatleírás

4/3
tevékenység

0. Előzetes feladatként kapják a gyerekek, hogy keressenek infót az interneten: hol vannak sódombok, 
miféle „sóból” vannak; gyűjtsenek, esetleg nyomtassanak képeket ezekről.

1. Alakítsunk ki kis csoportokat. 
2. Röviden számoljanak be, hogy mit tudtak meg az előzetes feladat során a sódombokról! 
3. A csoportok keressék meg a térképen is az adott helyszíneket! 
4. Minden csoport megkapja a feladat leírását (1. melléklet) és annak alapján elvégzi a feladatot.
5. Végül közösen értékeljük a munkát, pl. annak mentén, hogy felkeltette-e az érdeklődést, megfelelő 

információkkal szolgált-e, meg tudott-e győzni.

A TEVÉKENYSÉG MENETE
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A tevékenység rövid leírása: A tanulók vizsgálják a hópelyhek és a különböző csillagok sajátságait, szimmet-
riaviszonyait, majd papírból hópelyheket készítenek (vágnak ki).
Cél: A tanulók ismerjék fel, hogy a hókristályok nagyon különbözőek, egyediek, sokfélék. Szerezzenek ismeretet 
arról, hogy a képződött kristályok hatágúak, tengelyesen szimmetrikusak, de forgatással is önmagukba vihetők.
Tantervi kapcsolódás: Alapvető légköri jelenségek és folyamatok
Tantárgyi kapcsolódás: természettudomány, vizuális kultúra, matematika, technika és tervezés
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, mérés
Anyag, eszköz: laptop, kivetítő, papír, ceruza, olló, sablonok, színes kartonpapír (A/1)
Időigény: 45 perc

A hópehelysablon kialakításában az a nehézség, hogy félbehajtásokkal csak 90°-os szögeket tudunk kialakí-
tani, a hópehely pedig hatágú, ezért 60°-os szöget zárnak be az ágai. Megoldás azonban egy ún. „körzővirág” 
megrajzolása (3. melléklet).

1. melléklet: A hópelyhek alakja
2. melléklet: Hópehelysablonok
3. melléklet: Saját készítésű hópehelysablon

Pörény Viktória

• Hópelyhek vizsgálata:
a) Rövid (kb. 2 perces) kisfilm megtekintése a hópelyhek alakjáról (1. melléklet): https://youtu.be/

FTCUeb0eDZE 
b) A tanulók egy hópehely ábráján tanulmányozzák a pehely szimmetriaviszonyait, keresik a lehetsé-

ges szimmetriatengelyek helyét.
c) Internetről letöltött négy- és ötágú csillagok rajzaival elvégzik ugyanazokat a megfigyeléseket és az 

eredményt összevetik a hópehellyel.
• A tanulók fehér papírból hópelyheket készítenek és felragasztják azokat színes kartonra.

Differenciált munka:
a) Internetről letölthető sablonok alapján készített hópelyhek (2. melléklet).
b) Saját készítésű hópehelysablon alapján készített hópelyhek (3. melléklet).
c) Saját fantázia alapján készített hópelyhek.

• Kiállítást készítünk az elkészített hópelyhekből.
• Megbeszéljük a foglalkozás végén, hogy kinek melyik minta tetszik, miért éppen az.

5/1
tevékenység

Készítsünk hópelyhet!
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Pörény Viktória

Csapadékkereső

A tevékenység rövid leírása: A tanulók kitalálják a megadott csapadékfajtákat, amelyek meghatározásait is 
megkeresik. Megoldásaikat feladatlapon rögzítik, majd frontális munkaformában csoportosítják a csapadé-
kokat a meghatározott szempont alapján.
Cél: A tanulók tudjanak különbséget tenni a csapadékfajták között. Ismerjék a különböző csapadékok jel-
lemzőit.
Tantervi kapcsolódás: Alapvető légköri jelenségek és folyamatok
Tantárgyi kapcsolódás: természettudomány, digitális kultúra
Megismerési módszer: leírás, összehasonlítás, rendszerezés
Anyag, eszköz: laptop, tablet, okostelefon, internet, feladatlapok (1. melléklet), íróeszköz, filctoll, mágnes-
tábla, mágnes vagy gyurmaragasztó a kártyák táblára helyezéséhez
Időigény: 30 perc

1. melléklet: Feladatlapok
2. melléklet: Csapadékokat tartalmazó kártyák
3. melléklet: A csapadékok csoportosítása
4. melléklet: A csapadékok csoportosítása – megoldás

5/2
tevékenység

Előkészítés: A feladatlapok (1. melléklet) kinyomtatása és szétvágása.
A tábla elé helyezett asztalra kitesszük a csapadékfajtákat tartalmazó kártyákat (2. melléklet) úgy, hogy 
azokat a tanulók ne tudják elolvasni a helyükről. 

• A tanulókból 5 csoportot alakítunk.
• Minden csoport kap egy feladatlapot (1. melléklet) és egy üres kártyát.
• A feladatok megoldása csoportmunkában.
• Ha minden csapat megoldotta a feladatát, a pedagógus felírja a táblára a csapadékok típusait (3. 

melléklet). 
• A tanulók frontális munkában csoportosítják a kártyákon szereplő csapadékokat. Minden csapat a 

náluk lévő kártyákat helyezheti el a táblán a megfelelő csoportba. 
• Közösen ellenőrizzük a megoldásokat, ha kell, javítjuk a csoportosítást (4. melléklet). Megbeszéljük, 

hogy mely csapadékok jellemzőek télen.

A TEVÉKENYSÉG MENETE
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A tevékenység rövid leírása: A tanulók csoportban dolgozva készítenek egy adott téli naphoz 2-3 perces 
időjárás-jelentést, amiben saját készítésű piktogramokat is felhasználnak és népi megfigyeléseket is be-
építenek.
Cél: A tanulók ismerjék a téli hónapok időjárásának elemeit. Legyenek tisztában a népi megfigyelésekkel 
és azok hatékonyságával. Képesek legyenek a napi időjárásról összefüggően, lényegre törően beszámolni.
Tantervi kapcsolódás: Alapvető légköri jelenségek és folyamatok
Tantárgyi kapcsolódás: természettudomány, vizuális kultúra, magyar irodalom, hon- és népismeret
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, rendszerezés
Anyag, eszköz: műszaki rajzlap, papír, filctoll, háztartási csomagolópapír, íróeszköz, laptop, tablet, okostele-
fon, internet, mágnestábla, mágnes, pálca a mutogatáshoz
Időigény: 45 perc

Pörény Viktória

• Bevezetésként megnéznek a gyerekek frontális formában néhány időjárás-jelentést (1. melléklet).
• Gyűjtőmunka, hogy milyen elemekből áll egy jó időjárás-jelentés; egy háztartási csomagolópapírra 

felírják az összegyűjtött elemeket, amit kitesznek a táblára, hogy mindenki jól láthassa a munka fo-
lyamán. Piktogramok ismertetése szükség esetén (2. melléklet).

• Csoportmunka előkészítése: A pedagógus felír a táblára a csoportok számánál több, előre kiválasztott 
téli dátumot (ötletek: 3. melléklet). A napok kint maradnak végig a táblán, hogy a gyerekek láthassák.

• Csoportok alakulnak és véletlenszerűen választanak a megadott napok közül egyet. A többi csoport-
nak nem árulják el, hogy melyik napot választották.

• Csoportmunka:
– Internet segítségével a tanulók megkeresik az adott napra általában jellemző korábbi időjárásokat, 

népi megfigyeléseket, és készítenek egy 2-3 perces időjárás-jelentést (készíthetnek hozzá „képer-
nyőt” csomagolópapírra).

– A tanulók piktogramokat készítenek, népi megfigyeléseket keresnek az adott naphoz, amiket 
beépítenek a jelentésükbe.

– A csoportokból 1-1 tanuló előadja az időjárás-jelentést a többieknek, akiknek ki kell találniuk, me-
lyik nap időjárásáról lehetett szó.

• Amelyik csoport kitalálta, elmondja, hogy az elhangzott információk közül melyek vezették rá legin-
kább őket, hogy jól megtippeljék a dátumot.

• Végül beszélgessünk arról, hogy a népi megfigyelések mennyire megbízhatóak, mennyire válnak be.

5/3
tevékenység

Az időjárásról jelentjük!
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A pedagógus 2-3 nappal több dátumot is tegyen választhatóvá, hogy az utolsó csoportnál is legyen még az 
osztálynak tippelési lehetősége.
A piktogramok legalább A/4-es méretűek legyenek.

Az időjárás-jelentéseket minden csoport végighallgatja, megtippelik a csoportok a többiek dátumát, majd 
az összes előadás után frontálisan megbeszélik, hogy ki mit tippelt, miért, és kinek hogyan sikerült a helyes 
dátumokat eltalálnia.  

1. melléklet: Időjárás-jelentés videók
2. melléklet: Piktogramok
3. melléklet: Téli napok, amelyekhez népi megfigyelések kapcsolódnak
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A tevékenység rövid leírása: Szabó Lőrinc: Esik a hó című versét elevenítik meg a tanulók egy plakát elké-
szítése során.  
Cél: Tevékenykedtetés, kreativitás, vizuális kommunikáció fejlesztése; közben meglévő ismeretek felelevení-
tése a csapadékfajtákról, a hóesésről. 
Tantervi kapcsolódás: Időjárás; Csapadék; Évszak; Időjárás-jelentés
Tantárgyi kapcsolódás: magyar nyelv és irodalom, technika és tervezés, vizuális kultúra
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, modellezés, összehasonlítás
Anyag, eszköz: csoportonként: Szabó Lőrinc: Esik a hó (1. melléklet), A/3-as rajzlap/háztartási csomagoló-
papír, tetszőleges anyagok az alkotáshoz: pl. színezés, festés eszközei, drót (+ drótvágó fogó), liszt, stiftes 
ragasztó, szemesbors, vatta, fehér fonal.
Időigény: 120 perc

1. melléklet: Szabó Lőrinc: Esik a hó

Szakács Enikő

1. Csoportok megalakulása, szükséges eszközök előkészítése.
2. Kérjünk meg egy tanulót, hogy olvassa fel Szabó Lőrinc: Esik a hó című versét (1. melléklet), majd nyom-

tatott formában adjunk 1-1 példányt minden csoportnak.
3. Konkrét feladat meghatározása: a csoportok a rendelkezésre álló eszközöket, anyagokat felhasználva 

készítsenek olyan illusztrációt Szabó Lőrinc: Esik a hó című verséhez, amely bemutatja annak minden 
apró részletét. 

4. A feladat elvégzésére szánt időkeret pontos megadása.
5. Az alkotó tevékenység közben szólítsuk meg a csoportok tagjait, tegyünk fel kíváncsi kérdéseket pl. a 

csapadék formáiról, a hóesés kialakulásáról, a gyermekek hóeséshez kötődő emlékeiről stb. 
6. A csoportok mutassák be egymásnak az elkészült munkáikat. Részletezzék a felhasznált anyagokat, 

indokolják meg, hogy mit miért használnak. Keressünk hasonlóságokat és különbségeket az elkészült 
alkotások között! Magyarázzuk meg ezek okát!

5/4
tevékenység

Miről mesél 
Szabó Lőrinc?
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Révészné Sajtos Judit

Hogyan lehet ecset nélkül 
festeni? – Lángfestés

A tevékenység rövid leírása: Különböző sók lángfestésének megfigyelése.
Cél: A tanuló önállóan tudjon egyszerű kísérleteket elvégezni, megfigyeléseit pontos szavakkal rögzíteni. 
Szociális kompetencia, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.
Tantervi kapcsolódás: Anyagok és tulajdonságaik; Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás
Tantárgyi kapcsolódás: matematika, természettudomány, magyar nyelv
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Anyag, eszköz: Sók: kalcium-klorid (CaCl2), nátrium-klorid (NaCl), stroncium-klorid (SrCl2), lítium-klorid (LiCl), 
bárium-klorid (BaCl2); metil-alkohol vagy etanol; gyufa; csoportonként: 5 db óraüveg
Időigény: 45 perc

Nagyon szép és látványos akkor a kísérlet, ha teljesen be lehet sötétíteni.
https://www.youtube.com/watch?v=EvLFIxsiOlI
Ezekben a sókban mindig az adott fém(ion) adja a lángfestést.
A pirotechnikában is használják a lángfestést (pl.: tűzijáték). Meggyújtják a robbanóanyagot, ez biztosítja 
az égéshez és a gerjesztéshez szükséges hőt (kb. 800-1000 °C). A sókban lévő fémionok (Na, Ca, Sr, Ba, Li) a 
magas hőmérséklet hatására gerjesztődnek (vagyis energiát vesznek fel), amelyet azután fényenergia for-
májában sugároznak ki. Ez adja a tűzijáték színeit.
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C5%B1zij%C3%A1t%C3%A9k

A lángfestést (lángfotometria) a vegyészek különböző anyagok kimutatására (minőségi analízis) vagy akár 
mennyiségének meghatározására (mennyiségi analízis) is használják.
A lámpák fényének a sokféleségéért is a különböző anyagok eltérő fénykibocsátása a felelős.

6/1
tevékenység

1. A tanulók csoportokat alakítanak.
2. Balesetvédelmi tájékoztató keretében felhívjuk a tanulók figyelmét a legfontosabb szabályokra.
3. A tanteremben a lehetőségek szerint csökkentjük a világítást, hogy jól látszódjon a lángfestés színe.
4. A csoportok a feladatlap alapján elvégzik a vizsgálatokat (1. melléklet).
5. Megbeszéljük a tapasztalatokat.

A TEVÉKENYSÉG MENETE
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Sók és lángfestésük:
• tiszta alkohol – kék láng
• báriumsó – piszkossárga láng
• bór – zöld láng 
• stronciumsó – karmazsinvörös
• kálciumsó – narancs színű láng
• lítiumsó – piros láng
• nátriumsó – jellegzetes sárga láng
• réz (II) só – zöld láng
• káliumsó – bíbor színű láng 

Forrás: http://aliz-klorinda-viki.blogspot.com/2011/04/1.html

1. melléklet: Feladatlap
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Szakács Enikő

Ég a gyertya, ég

A tevékenység rövid leírása: A tanulók csoportokban végeznek el kísérleteket, amelyekben megfigyelik a 
változásokat, majd feltárják az ok-okozati összefüggéseket; megismerkednek az égés folyamatával, feltéte-
leivel, néhány tulajdonságával. 
Cél: A tanulók kísérletezés során – saját tapasztalatszerzés által – ismerkedjenek meg az égés folyamatával, 
feltételeivel. 
Tantervi kapcsolódás: Halmazállapot; Olvadás; Párolgás; Éghető anyagok; Légnyomás; Hőmérséklet
Tantárgyi kapcsolódás: magyar nyelv és irodalom; vizuális kultúra
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, kísérletezés
Anyag, eszköz: csoportonként: gyertya (tartóban rögzítve!), kanócfonál, hurkapálcika, fémcsipesz, gyufa, 
mélytányér, ételfestékkel színezett víz, teamécses, egy magasabb falú üvegpohár, zseblámpa.
Időigény: 30 perc

6/2
tevékenység

0. Előkészítés: A gyertyák tartóba rögzítése. (Nem elegendően stabil a lecseppentett puha paraffinba 
állítás.)

1. Beszélgetés arról, hogy mi a gyertya, miből van, hogyan ég… Mit tudnak róla?

2. A tűzzel kapcsolatos balesetvédelmi szabályok megbeszélése (pl.: a hosszú hajúak fogják össze a haju-
kat, mert az lángra kaphat). A tanulók 4 fős csoportokat alakítanak. 

3. Feladatlapok kiosztása, kísérletek elvégzése csoportokban (1. melléklet).
• Mi ég a gyertyában? (1. vizsgálat)

Megbeszélés: Mi lehet a magyarázata annak, hogy ugyanaz a paraffin a kanócnál szépen ég, de csupaszon 
lángba tartva sem gyullad meg. Gondolkodni való: Mit „csinálhat” a kanóc a tövét körülvevő, olvadt pa-
rafinnal?

• A gyertya „visszagyújtása” (2. vizsgálat)
Megbeszélés: A gyertya elfújása után tekergőző fehér „füst” nem más, mint a kanóc által felszívott és el-
párologtatott, de már szilárd szemcsékké dermedt paraffin.

• A mécses magától elalszik (3. vizsgálat)
Megbeszélés: A pohár alatt nem elfogyott az oxigén, hanem kb. felére csökkent, ami viszont már nem 
elegendő ahhoz, hogy égést tápláljon.

• Van-e árnyéka a gyertyalángnak? (4. vizsgálat)
Megbeszélés: Az árnyékok összehasonlítása.

A TEVÉKENYSÉG MENETE
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1. vizsgálat: A paraffin önmagában nem gyullad meg, de a kanóc végén igen. Ez a különbség azt világítja 
meg, hogy a lánggal való égéshez nem elegendő az oxigén jelenléte; az is tényező, hogy az éghető anyag 
mekkora felületen érintkezik a levegővel. Saját tömegéhez képest a csipesszel megfogott paraffin kis 
felületen érintkezik a levegővel. A kanóc által felszívott folyékony paraffin azonban a kanócról elpárolog 
(tehát légneművé válik), így a paraffin minden molekulája közvetlenül kapcsolódhat oxigénhez. (Az érint-
kezés fajlagos felülete tehát maximális.) Általános szabály, hogy a lánggal égésnek az is feltétele, hogy 
az éghető anyag nagy felületen érintkezzen a levegővel. Ez pedig vagy úgy jöhet létre, hogy az éghető 
anyag gáz halmazállapotú(vá válik), vagy úgy, hogy nagyon finom eloszlású – tehát nagy fajlagos felületű 
– folyadékcseppek, illetve szilárd por formájában van jelen. Amikor fa ég, akkor igazából az anyagából 
hőbomlás révén keletkező gázok égnek.

2. vizsgálat: Az elfújt gyertya kanóca körül még van elégetlen paraffingőz. Ez – minthogy már nem ég a gyer-
tya, és csökken a hőmérséklet – egy pillanat alatt ezernyi miniatűr (szilárd) paraffinszemcsévé dermed. 
Ez a kanyargó fehér füst. Ez ugyan szilárd paraffin (mint az, amelyet csipesszel tartottak a lángba), mégis 
meggyullad, mert finom eloszlású, tehát nagy fajlagos felületű.

3. vizsgálat: A letakart gyertya (mécses) nem azért alszik el, mert „elfogyott” az oxigén. Amikor kialszik a 
láng, még nagyjából 10% az ott lévő O2-szint. Ez azonban nem elegendő ahhoz, hogy bármi lánggal égjen. 
(Lassú, láng nélküli oxidációhoz elegendő, de lánggal égéshez nem.)

 A víz alulról való benyomulásának az értelmezésével kapcsolatban azonban évtizedek óta téves ma-
gyarázat terjed. Való igaz, hogy tényleg nagyjából a pohár (búra) térfogatának ⅕ részéig emelkedik fel a 
víz, és ez látszólag bizonyítja is, hogy a levegőnek kb. 20%-a oxigén, de ez csak „szerencsés” véletlen. Az 
oxigénnek ugyanis egyrészt csak a felét használja el az égő gyertya, másrészt az égés során ugyanannyi 
CO2 képződik, mint amennyi O2 elfogy (tehát nincs térfogatváltozás). De akkor miért emelkedik mégis a 
víz szintje a letakaró pohárban? Részben azért, mert a képződő CO2 viszonylag jól oldódik vízben (sokkal 
jobban, mint az O2), de leginkább azért, mert a láng fölé tartott pohárban nagyon forró levegő van, amely 
kihűl, amikor elalszik a gyertya, ezért csökken a térfogata.

4. vizsgálat: A gázoknak általában nincs árnyéka, bár ez csak a színtelen gázokra érvényes teljes mértékben. 
A lángnak is van valamiféle „árnyéka”. Ez azonban nem igazi árnyék, hanem a feláramló forró levegő 
különböző hőmérsékletű, ezért különböző fénytörő képességű sávokból-szakaszokból áll, és ettől homá-
lyosabb a mögötte lévő fehér felület.

 
1. melléklet: Feladatlap
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Szűcs Boglárka

Tűzvarázsló, 
kék szemeddel égess el…

A tevékenység rövid leírása: Látványos kísérlettel demonstráljuk, hogy a meleg levegő felfelé száll. Szoba 
belsejében megmérjük a léghőmérsékletet és ezáltal meggyőződünk a levegő hőmérsékleti rétegződéséről; 
valamint meggyőződünk arról, hogy a hideg és meleg levegő miképpen cirkulál. 
Cél: A tanulók legyenek képesek önállóan előkészíteni kísérletet, dokumentálni a történteket. Csapatmun-
kában legyenek képesek összedolgozni a kitűzött célok elérése érdekében.
Tantervi kapcsolódás: Anyagok és tulajdonságaik; Alapvető légköri jelenségek és folyamatok; Mérések, mér-
tékegységek, mérőeszközök; Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás
Tantárgyi kapcsolódás: matematika, technika és tervezés, digitális kultúra, ének-zene
Megismerési módszer: mérés, kísérlet, megfigyelés, összehasonlítás, leírás
Anyag, eszköz: I. részfeladat: hanglejátszáshoz eszközök (laptop, hangszóró), II. részfeladat: olyan felület, 
amely nem gyullad meg (pl. üveg- vagy csempelap), gyufa, bankjegy, üres teafilter, olló
Időigény: 15 perc

6/3
tevékenység

I. Részfeladat leírása: Az osztállyal beszélgetés. 
1. Mondjatok olyan zenét, ami a tűzzel kapcsolatos! (Akár klasszikus, akár könnyűzene.)
2. Hallgassuk meg a V’ Moto-Rock Tűzvarázsló című dalát.                     

II. Részfeladat leírása: Vízszintesen lefektetett papírpénzre teafiltert helyezünk, majd meggyújtjuk és 
megfigyeljük, hogy a pénz meggyullad-e. A tűzzel kapcsolatos jelenségek bemutatása kísérlettel. A hőlég-
ballon működési elvének megismertetése. Az osztály együtt dolgozik, fokozott tanári felügyelet mellett.
1. Tanulói hipotézisek felállítása: Mi történik szerintetek, ha egy vízszintesen fekvő papírlapra egy függő-

leges papírhengert helyezünk és meggyújtjuk? 
2. Most varázsolni fogunk a tűzzel. 
3. Kérek három önként jelentkező diákot. A többiek félkörben húzódjanak hátrébb. (1. melléklet)

• Az első tanulónak: Simítsd ki ezt a bankjegyet és fektesd le vízszintesen.
• A második tanulónak: Vágd le a teafilter tetejét, öntsd ki a tartalmát. Formázz belőle hengert és ál-

lítsd függőlegesen a pénzre. 
• A harmadik tanulónak: Gyújtsd meg a teafilter felső részét. 

4. Figyeljétek, hogy mi történik! 
5. Beszélgetés: Hogyan történhetett, hogy a papírpénz nem gyulladt meg, pedig papírból van?
6. A hőlégballon működési elvével való analógia felismertetése: Tudtok-e olyan dolgot mondani, amelyet 

a felszálló meleg levegő emel magasra? 

A TEVÉKENYSÉG MENETE
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A teafiltert a tanár gyújtja meg.

A kísérlettel jól demonstrálható és elmagyarázható, hogy melegítés hatására a levegőoszlop felmelegszik, 
a meleg levegő felfelé száll. Ahogy ég a teafilter, sokáig gyűjti belül a hőt, de még túl nehéz ahhoz, hogy 
felemelkedjen. Ahogy egyre nagyobb része elég, már kevés benne az anyag, ezért elég könnyűvé válik ahhoz, 
hogy a felszálló meleg levegő felrepítse a magasba. Az alatta levő bankjegyre így nem tud átterjedni a tűz. 
A hőlégballon is hasonló elven működik. Hogy felszálljon, fel kell melegíteni a ballonban lévő levegőt. Amíg 
a kintinél melegebb levegő van a ballon belsejében, emelkedik, ha kikapcsolják, a levegő hűlni kezd, és a 
ballon lefelé ereszkedik.

1. melléklet: Képek
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Szűcs Boglárka

Lég-luftballon

A tevékenység rövid leírása: Ablakra rögzített luftballonok mozgásából következtetünk a légáramlás irányára.
Cél: A tanulók legyenek képesek útmutatás alapján, önállóan egyszerű kísérleteket elvégezni és megfigyelé-
sek alapján következtetéseket levonni. Csapatmunkában tudjanak eredményesen összedolgozni a kitűzött 
cél érdekében.
Tantervi kapcsolódás: Anyagok és tulajdonságaik; Alapvető légköri jelenségek és folyamatok; Mérések, mér-
tékegységek, mérőeszközök; Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás
Tantárgyi kapcsolódás: matematika, technika és tervezés
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, mérés, kísérlet 
Anyag, eszköz: luftballon (csoportonként 2 db), kötöző, ragasztószalag, zsinór
Időigény: 15 perc

Az ablakon alul beáramló hideg levegő az alsó lufit befelé lendíti, míg a teremből fent kiáramló meleg leve-
gő a felső lufit kifelé sodorja. A meleg és hideg levegő mozgásával légáramlás jön létre.
A természetben a Nap sugarai a Föld felszínét melegítik, az pedig a hőt kisugározva a felette lévő levegőt. A 
meleg levegő tágul, könnyebb és felszáll a magasba, a helyére pedig a hidegebb és nehezebb levegő áram-
lik oldalról. A hideg levegő nehezebb a melegnél, lefelé áramlik és az alsó légrétegekben helyezkedik el. A 
meleg és a hideg levegő állandóan mozgásban van. A szél a levegő vízszintes mozgása. 

1. melléklet: Légáramlat irányának bemutatása

6/4
tevékenység

Figyelmeztetés: Ez a tevékenység csak akkor végezhető el, ha fűtési időszak van, és a radiátor(ok) nem az 
ablak alatt van(nak)!
A tanulók annyi csoportban dolgoznak, ahány nyitható ablak van a teremben. 
1. Minden csoport kap két lufit. Fújjátok fel és kössétek el a száját (30-40 cm-es) madzaggal.  
2. Vágjatok le két darab ragasztószalagot.
3. Nyissátok ki az ablakot és az ablakkeret közepén felülre ragasszátok fel az egyik lufit a madzag végénél 

fogva. A másik lufit ugyanígy, de alulra. Engedjétek el a lufikat és figyeljétek meg, hogy milyen irányba 
mozdulnak el. (1. melléklet)

4. Tapasztalataitokat fogalmazzátok meg és jegyezzétek le a füzetbe.
5. Beszélgetés: Hogyan történik ugyanez a szabad természetben?

A TEVÉKENYSÉG MENETE
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A tevékenység rövid leírása: A fény felbontása DVD-lemez segítségével.
Cél: A tanuló fedezze fel a mesterséges és természetes fényforrások színösszetevőit. 
Tantervi kapcsolódás: Alapvető légköri jelenségek és folyamatok
Tantárgyi kapcsolódás: technika és tervezés
Megismerési módszer: megfigyelés, vizsgálat, leírás
Anyag, eszköz: A/4-es méretű karton (lehetőleg matt fekete!), olló, kétoldalas ragasztó, tapétavágó kés, 
DVD-lemez (legyen ráírva adat!)
Időigény: 45 perc

Niethammer Zoltán

• Nyomtassuk ki a spektroszkópsablont és vágjuk ki matt fekete kartonból! (1. melléklet)
• A hajtási éleket húzzuk át golyóstollal! 
• Tapétavágóval vágjuk ki a rést és a betekintő ablakot!
• Ollóval vágjunk ki a DVD-ből kb. 3 cm széles darabot! (2. melléklet)
• A kivágott DVD-t ragasszuk a kartonra a sablonban megadott helyre!
• Ragasszuk össze a dobozt a kétoldalas ragasztó segítségével!
• Irányítsuk a rést egy fényforrás felé és nézzünk oldalról a betekintő nyíláson át a DVD felületére! (3. 

melléklet)
• Teszteljük az elkészült eszközt (4. melléklet) többféle fényforrással: napfény, LED-világítás, fénycső, 

izzólámpa, LASER pointer (5. melléklet)
• A tanulók írják le, hogy melyik fényforrásban milyen színek dominálnak! 
• Következtetés, értékelés.

7/1
tevékenység

Színpompás 
DVD
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A szemünk által észlelt fény sok színösszetevőt tartalmaz. A DVD felülete nagyon sűrű rácsként képes fel-
bontani ezeket a komponenseket. Hasonló módon működik egy madártoll is, ami szintén sűrű rácsnak 
tekinthető. A Nap fénye tartalmazza az összes színt, vagyis teljes spektrumú. 

A mesterséges fényforrások többsége viszont nem képes ezt a színképet előállítani. Legjobban a fénycsövek 
spektrumán látszik, hogy nagyrészt csak néhány szín keverékéből állítja elő a fényt. 

A spektroszkóp akkor ad éles képet, ha a rés kb. 1 mm szélességű és a széle egyenes. 

A színkép telefonnal könnyen lefényképezhető és utólag kiértékelhető. 

Az eszköz lényeges része a DVD-lemez. Érdemes többfélét is kipróbálni, mielőtt beragasztanánk. A legjobbak 
a gyárilag megírt driver lemezek. Ezek felülete fényes és tiszta. 

A fekete kartonra elég nehéz átrajzolni a sablont. Ha a kinyomtatott sablont tűzőgéppel rögzítjük a karton-
hoz, akkor golyóstollal erősen átrajzolva a karton felületén benyomódott vonalak látszani fognak, a sablont 
leszedve már körbevágható a minta. Nem kell bajlódni a minta átmásolásával, ha közvetlenül fekete kar-
tonra nyomtatjuk a sablont. 

1. melléklet: Spektroszkópsablon
2. melléklet: DVD kivágása  
3. melléklet: Fényforrások vizsgálata
4. melléklet: Az elkészült spektroszkóp
5. melléklet: Fényforrások spektruma
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A tevékenység rövid leírása: Ismerkedünk a szivárvánnyal: tanári kísérlet prizmával, kisfilm megtekintése a 
szivárványról, szivárvány a Bibliában, alkotás.
Cél: Kreativitás, problémamegoldó képesség, megfigyelési képesség, szociális kompetenciák fejlesztése.
Tantervi kapcsolódás: Alapvető légköri jelenségek és folyamatok
Tantárgyi kapcsolódás: természettudomány, technika és tervezés, etika
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Anyag, eszköz: laptop, projektor, Biblia, rajzlapok, színesek, prizma
Időigény: 25 perc

A prizmás bemutató helyett videót is vetíthetünk arról, hogy a Nap fehér fénye felbomlik a szivárvány szí-
neire (2. melléklet).

1. melléklet: Kisfilm a szivárványról
2. melléklet: Prizmás kísérlet

Tóth Timea Katalin

1. Tanári kísérletként mutassuk be, hogy prizmán átengedve a Nap fehér fénye felbomlik a szivárvány 
színeire!

2. Nézzük meg a következő rövid (3:31) videót (1. melléklet)! Figyeljük meg a videóban látható kettős szi-
várványok esetében a színek sorrendjének különbségét!

3. Valaki olvassa fel 1Móz 8:18–22; 9:9–17-t!
4. Beszélgessünk a következőkről:

• Mi volt az első dolga Noénak, amikor kijött a bárkából?
• Mit parancsolt Isten Noénak és családjának az özönvíz után?
• Mit ígért meg Isten?
• Mit jegyzett meg Isten az ember szívéről, ezért mire kell odafigyelnünk?
• Milyen szövetséget kötött Jehova a föld valamennyi teremtményével?

5. Alakítsunk kis csoportokat! A csoportok készítsenek rajzot a bibliai jelenetről! (A színek sorrendjére is 
figyeljenek!) Az elkészült alkotásokat tegyük ki a falra!

6. A teremtett világ szépsége Isten szeretetére és dicsőségére emlékeztet. Imádkozzunk és legyünk hálá-
sak ezért!

7/2
tevékenység

Az első szivárvány
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Katona László

Áll-e az állóvíz?

A tevékenység rövid leírása: Mikroszkóp alatt megvizsgáljuk, hogyan mozognak a virágpor részecskéi a 
vízben.
Cél: A tanulók ismerjék fel, hogy ha áll is a víz, a részecskéi akkor is mozognak, és hogy a hőmérséklettől 
függ a részecskék hőmozgásának sebessége. A tanulók legyenek tisztában azzal, hogy bármilyen vízben ha-
sonlóan mozognak a víz részecskéi.
Tantervi kapcsolódás: Anyagok és tulajdonságaik; A növények testfelépítése; A mezők és a szántóföldek 
életközössége, természeti-környezeti problémái 
Tantárgyi kapcsolódás: etika, történelem
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás 
Anyag, eszköz: mikroszkóp, amely képes legalább 20x-os nagyításra, virágpor, desztillált víz
Időigény: 15 perc

8/1
tevékenység

1. Mikroszkópos megfigyelés – tanári bemutató
• Mikroszkóp tárgylemezére cseppentsünk desztillált vizet, majd szórjunk rá kevés virágport! 
• A diákok egyesével jöjjenek ki és nézzenek bele a mikroszkópba, hogy saját szemükkel lássák a moz-

gást! Hogyan mozognak a virágpor szemcséi?
Megfigyelési szempont: Láttok-e valamilyen szabályszerűséget – és ha igen, mit – a virágporszemcsék 
mozgásában?
2. Következtetések levonása
Ötleteljenek a diákok, hogy mi okozhatja a virágporszemcsék mozgását!
3. Megbeszélés, magyarázat (Brown-mozgás)

A TEVÉKENYSÉG MENETE
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1. Ha van több mikroszkóp is, akkor akár padonként 1 mikroszkóppal kettesével tudnák vizsgálni a tanulók 
a jelenséget. Ilyenkor több ideig tart a beállítás, előkészítés is. 

2. Ha van rá lehetőség, az a legjobb, ha olyan mikroszkóppal végezzük a vizsgálatot, aminek kivetíthetjük a 
képét projektorral, hogy mindenki jól megfigyelhesse.

Érdemes stabil asztalra rakni a mikroszkópot, hogy minél kevesebb rezgés befolyásolja a vizsgálatot. 
A megfigyelt véletlenszerű mozgást Brown-mozgásnak nevezik Robert Brown után, aki 1827-ben fedezte fel 
a virágpor ezen mozgását a mikroszkóp alatt. 
A Brown-mozgást a víz molekuláinak hőmozgása okozza azzal, hogy a vízmolekulák meg-meglökik a virágpor 
szemcséit. Minél magasabb a hőmérséklet, annál hevesebb a mozgás.
Azért virágporral mutatjuk ki a Brown-mozgást, mert nagyobb, nehezebb szemcséket már nem tudnak lát-
hatóan lökdösni a vízmolekulák.
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Katona László

Szörp és 
a víz találkozása

A tevékenység rövid leírása: Vízbe szörpöt öntve megvizsgáljuk, hogy a szörp és a víz hogyan és miért 
keverednek egymással.
Cél: A tanulók ismerjék fel, hogy a folyadékok áramlásukkal önmaguktól is képesek elkeveredni. Legyenek 
tudatában, hogy ha áll is a víz, akkor is mozognak a részecskéi, és bármilyen vízben ugyanígy mozognak a 
víz részecskéi.
Tantervi kapcsolódás: Anyagok és tulajdonságaik; Vízi és vízparti életközösségek és természeti-környezeti 
problémái
Tantárgyi kapcsolódás: digitális kultúra 
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Anyag, eszköz: csoportonként: simafalú üvegpohár, sűrű szörp, víz (csapvíz), telefon kamerával, ehhez áll-
vány
Időigény: 30 perc 

1. A szörp helyettesíthető ételfestékkel is. Ez esetben érdemes lehet az ételfestéket egy Kinder tojás belső 
műanyag részébe beönteni, azon egy pici lyukat szúrni egy gombostűvel, majd lezárni, ezt elhelyezni a 
vízben, akkor lassabban szabadul ki az ételfesték a vízbe.

2. Kinder tojás helyett folpackba is lehet önteni az ételfestéket, amit aztán be kell kötni egy kis zsákot 
alkotva. Ha megnyugodott a víz, beletesszük a vízbe, akkor egy hosszabb tűvel ki lehet lyukasztani a kis 
zsákot, így megindíthatjuk az elkeveredést.

8/2
tevékenység

1. A diákok alkossanak 4-5 fős csoportokat. Minden csoport megkapja a vizsgálathoz szükséges anyago-
kat, eszközöket, valamint a feladatlapot (1. melléklet).

2. A csoportok elvégzik a vizsgálatokat, majd megbeszélik a tapasztalatokat az alábbi szempontok alap-
ján: A (lelassított, illetve felgyorsított) videók megtekintése. Ötletelés, hogy mi az egyik és a másik 
folyamat „mozgatója”.

Megjegyzés: A videófelvételt úgy gyorsítsuk fel a telefon videószerkesztő alkalmazásában, hogy 1-1,5 perc-
be sűrítse a diffúzió folyamatát.

A TEVÉKENYSÉG MENETE
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Amikor a szörpöt a vízbe csurgatjuk, néhány másodpercig a szörp áramló mozgásából következő keveredés 
figyelhető meg. Ez egy pár másodpercig tartó gyorsabb folyamat, mint amit utána figyelhetünk meg. Utána 
ugyanis egy hosszabb szakasz következik, ahol a folyadékok részecskéi a hőmozgásnak köszönhetően elke-
verednek egymással. Ezt a folyamatot nevezzük diffúziónak. 
A folyamatot a termodinamika 2. főtétele is megfogalmazza, amely szerint a természetben olyan spontán 
folyamatok valósulnak meg, amelyek során a termodinamikai rendszer entrópiája növekszik. Ez azt jelenti, 
hogy egy termodinamikai rendszerben a folyamatok mindig olyan irányba haladnak, hogy a kezdetben ren-
dezett állapotból – vagyis abból, hogy a szörp egy rendezett csomóban van a víz alján – mindig a rendezet-
len állapot felé tartanak – vagyis abba az állapotba, amikor már nincsen egy helyen (rendezetten) a szörp, 
mert elkeveredett a víz részecskéivel, vagyis rendezetlen.
Néhány lehetséges segítő kérdés az 1. és 2. vizsgálat értelmezéséhez:

• Kevertük a vizet?
• Miből áll a víz?
• Miből áll a szörp?
• Az üveggolyók képesek maguktól elkeveredni?
• Miért nem képesek maguktól elkeveredni az üveggolyók?
• A víz és a szörp részecskéi mit csinálnak?
• Mozognak a víz és a szörp részecskéi?
• Megállnak valaha is a folyadékok részecskéi?

1. melléklet: Feladatlap
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Sarkadi Ferenc

Bolyongó 
részecskék

A tevékenység rövid leírása: A vizet alkotó részecskék mozgásának megfigyelése különböző körülmények 
között.
Cél: A vizet alkotó anyagi részecskék mozgásának közvetett bebizonyítása. A Brown-mozgás és a diffúzió 
egyszerűsített fogalmának és szerepének megismerése. A tanulók legyenek képesek útmutató alapján ösz-
szetett tevékenységsoron végighaladva, önállóan és precízen elkészíteni működőképes eszközöket, azokkal  
feladatokat, megfigyeléseket elvégezni és következtetéseket levonni.
Tantervi kapcsolódás: Anyagok és tulajdonságaik; Mérések; Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás; Anyagi 
részecskék; A víz tulajdonságai; A hőmérséklet és mozgás összefüggése
Tantárgyi kapcsolódás: matematika, technika és tervezés, digitális kultúra
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, vizsgálat
Anyag, eszköz: főzőpohár vagy üvegpohár, fekete karton, olló, cellux, erős fényű lámpa, üvegpoharak, 
üvegtál, ételfesték, víz, szemhéjpúder, okostelefon
Időigény: 45 perc

1. Brown-mozgás: Robert Brown skót botanikus 1827-ben publikálta megfigyeléseit: az esővizes hordó vizét 
mikroszkóp alatt tanulmányozta, és abban szüntelenül mozgó valamiket látott, amiket eleinte apró élőlé-
nyeknek tartott. De bárhogy is próbálta azokat megölni (például forralással), hogy abbahagyják a mozgást, 
azok továbbra is szüntelenül „ficánkoltak”. Amikor eső idején egy tiszta pohárral a kezében kiment a sza-
badba, a frissen gyűjtött esővízben nem látott ilyen mozgó dolgokat, de az ereszből vett vízmintában igen. 
Végül rájött, hogy az „elpusztíthatatlanul” izgő-mozgó apróságok pollenek, azaz apró virágporszemcsék.
A jelenség magyarázata az, hogy egy pollenszemcse – a mi esetünkben púderszemcse – a jelenség számára 
pont optimális méretű, azaz:

• már van olyan nagy, hogy az általunk használt megvilágítás mellett már éppen látható legyen (ellentétben 
a vízmolekulákkal),

• de még kisebb annál, hogy a szüntelenül nekilökdösődő vízmolekulák már ne tudják időnként egy kicsit 
arrébb lökni

8/3
tevékenység

1. A tanulók 4 fős kis csoportokat alakítanak
2. A Brown-mozgás vizsgálatának elvégzése (1. melléklet). A tapasztalatok megbeszélése.
3. A hőáramlás vizsgálata, bemutatása (2. melléklet). A tapasztalatok megbeszélése, a vizsgálat során 

elkészült time lapse videók megtekintése.

A TEVÉKENYSÉG MENETE
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A púderszemcsét nem egyetlen vízmolekula löki meg valamelyik irányba, hanem amikor (a véletlenek játéka 
miatt) egyik irányból éppen több vízmolekula ütközik neki (vagy azok nagyobb átlagos sebességgel csapód-
nak neki), mint az ellentétes irányból, akkor megindul a nagyobb eredő erő irányába. Vagyis a Brown-moz-
gás egy „statisztikai” következménye az igen apró molekulák véletlenszerű mozgásának, amelyeket a jelen-
ség során nem is látunk. Vagyis közvetett bizonyítéka annak, hogy a folyadék igen apró molekulákból áll, 
amelyek szüntelenül mozognak (hőmozgást végeznek). A jelenség első matematikai leírását Albert Einstein 
adta meg 1905-ben.
Látványos videók a Brown-mozgás bemutatására:
https://www.netfizika.hu/sites/default/files/videos/original/brownian_motion_2.mp4
https://www.netfizika.hu/sites/default/files/videos/original/pollen_grains_in_water_-_brownian_motion.mp4

Szimuláció a Brown-mozgás bemutatására:
https://www.netfizika.hu/sites/default/files/videos/original/brownian_motion_hd.mp4

2. Hőáramlás: Hőáramlásról akkor beszélünk, ha a folyadék (vagy gáz) egy része felmelegszik a többi részek-
hez képest, a felmelegedéstől kitágul, vagyis a térfogata megnő, a sűrűsége pedig lecsökken. A folyadék 
ezen felmelegedett része felszáll, felfelé áramlik. A felszínen szétáramlik, majd lehűl, ettől összehúzódik, 
térfogata lecsökken, sűrűsége megnő és lefelé süllyed.
A hőáramlás során tehát molekulák sokasága (makroszkopikus mennyisége) vándorol el a saját méretéhez 
képest hatalmas távolságokra. Ezt az áramlást hívjuk hőáramlásnak. Ha a melegítés (hűtés) a folyadék/gáz 
egyik részén folyamatosan fennáll, akkor az áramlás állandóan visszatér, ezt hívjuk cirkulációnak, ponto-
sabb nevén gravitációs cirkulációnak. 
A hőáramlás körébe tartoznak a tengeráramlások is, amelynek az a „hajtóereje”, hogy a víz eltérő hőmérsék-
letűvé válik, és a hidegebb anyag lesüllyed, a melegebb pedig felfelé igyekszik.
Time lapse technika: https://timelapse.blog.hu/2009/02/25/vihar_timelapse 

1. melléklet: A Brown-mozgás (tanulók részére)
2. melléklet: A hőáramlás (tanulók részére)
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Sarkadi Ferenc

Vándorló víz

A tevékenység rövid leírása: A víz különböző hatásokra bekövetkező mozgásának megfigyelése.
Cél: A tanulók ismerjék meg a víz különböző mozgásos viselkedését, értsék meg a folyamatok lényegét.  
A tanulók legyenek képesek útmutató alapján összetett tevékenységsoron végighaladva, önállóan és precí-
zen elkészíteni működőképes eszközöket, azokkal feladatokat, megfigyeléseket elvégezni és következteté-
seket levonni.
Tantervi kapcsolódás: Anyagok és tulajdonságaik; Mérések; Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás; Anyagi 
részecskék; A víz tulajdonságai; A talaj alkotóelemei, tulajdonságai
Tantárgyi kapcsolódás: matematika, technika és tervezés, digitális kultúra
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Anyag, eszköz: csoportonként: tálca, két egyforma, vékony falú üvegpohár, víz, átlátszó, vékony műanyag 
lap (pl. írásvetítő fólia), ételfesték, poharak, papírtörlő, tányér, 2 l-es PET-palack, étolaj, dióbél, kockacukor, 
porcukor
Időigény: 45 perc és otthoni feladat

8/4
tevékenység

A tanulók csoportokat alakítanak, majd feladatlapok segítségével elvégzik a következő vizsgálatokat:
1. Kapilláris jelenség (hajszálcsövesség) megfigyelése (1. melléklet): papírtörlős és a kockacukros vizsgá-

lat (1–2. kép)
• A tapasztalatok megbeszélése. 
• Példák keresése a hajszálcsövesség jelenségére az élet különböző területeiről.

2. A hullámmozgás vizsgálata (2. melléklet) alapján: víz és olaj hullámzása (3–4–5. kép). A tapasztalatok 
megbeszélése.

Változat a kapilláris jelenség megfigyeléséhez
Papírtörlős vizsgálatot érdemes kipróbálni papírzsebkendővel, csomagolópapírral, kartonpapírral is, sőt 
műanyaggal is.

Változat a hullámmozgás vizsgálatához 
„Színtelen” babaolajjal látványosabbak és jobban megfigyelhetők a keletkező hullámok, viszont költsé-
gesebb a modell.

A TEVÉKENYSÉG MENETE
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Hajszálcsövesség: A hajszálcsövesség (idegen szóval kapillaritás, kapilláris hatás vagy kapilláris effektus) a 
folyadékok azon tulajdonsága, hogy képesek szűk, keskeny térben a nehézségi erő ellenében is mozogni. A 
kapilláris jelenség a folyadék és az azt körülvevő cső közötti erők miatt lép fel. Ha a cső átmérője elegen-
dően kicsi, akkor a felületi feszültség, valamint a nedvesítő folyadék és a cső közötti adhéziós erők együttes 
hatása felemeli a folyadékot a nehézségi erő ellenében. A papírtörlőben lévő cellulózszálak hajszálcsövek-
ként működnek, ezért indul meg a víz mozgása a gravitáció ellenére. 
A kockacukorban kis keresztmetszetű, hajszálvékony járatok vannak. Ezekben a víz ugyanúgy viselkedik, 
mint egy hajszálvékony üvegcsőben. A porcukor részecskéi között nincsenek járatok, itt a víznek először át 
kell áztatnia (oldódás!) a porcukor réteget, csak utána folytatódhat a továbbmozgása.
A folyamattal kapcsolatosan megemlíthető, hogy a mezőgazdaságban is figyelembe kell venni a hajszál-
csövesség jelenségét. A növények táplálásában a talaj alsóbb rétegeinek nedvessége nagyon fontos. A talaj 
azonban nem tömör, hanem megszámlálhatatlan apró hajszálcső szövi át. Szárazságban ezeken a hajszál-
csöveken keresztül jut el a talaj nedvessége a felszínre is, ahonnan elpárolog, tovább csökkentve ezzel a 
talaj víztartalmát. Ez ellen kapálással lehet védekezni. A kapálás szétroncsolja a hajszálcsöveket, így meg-
akadályozza a talaj belsejének további kiszáradását.

Hullámmozgás: A tenger hullámzását a tengerfelszín fölötti légrétegek légnyomáskülönbségei és a nyomuk-
ban fellépő szél kelti. Az eltérő nyomás hatására a tengervíz emelkedik, illetve süllyed. Az egyes vízrészek 
körpályán mozognak, tehát a hullámok vízszintes irányú mozgást nem végeznek, kiemelkednek (hullám-
hegy) és besüllyednek (hullámvölgy). A haladás látszatát a hullámhegyek és hullámvölgyek ritmikus válto-
zása kelti.
A dióbél az olajtartalma miatt könnyebb a víznél, de az olajban elsüllyed, ezért a két réteg határán lebeg 
majd, így segítve a hullám tulajdonságainak megfigyelését. (2. melléklet: 3–4–5. kép)

1. melléklet: Feladatlap a kapilláris jelenség megfigyeléséhez
2. melléklet: Feladatlap a hullámmozgás modellezéséhez
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2.
Minta-

foglalkozások
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Niethammer Zoltán, Tóth 
Timea Katalin, Pörény Viktória 

MIKOR LÁTHATOK 
SZIVÁRVÁNYT?

2 × 45 PERC

Forgó korongra festett színekkel keverünk új színeket. Alakzatok, testek színének vizs-
gálata különféle színű megvilágítással. Fénytöréskísérletek vízben.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT (2 × 45 perc)
Ráhangolódás • 5 perc 
1. Tevékenység címe: Színpörgettyű • 40 perc
2. Tevékenység címe: Amikor a piros alma fekete • 15 perc
3. Tevékenység címe: Fénytörés • 20 perc
Lezárás, értékelés • 10 perc 

ELŐKÉSZÍTÉS:
1. tevékenység:

• A színes kartonkorongokat minden csoport számára ki kell nyomtatni (1. a–b mel-
léklet). Az üres kartonkorongokat is (1. c melléklet), de ebből többet is, hogy majd 
a csoportok ebből készíthessenek saját tervezésű színkeverő korongokat. A kar-
tonkorongokat előre érdemes kivágni.

• A saját tervezésű pörgettyűhöz színes papírokat készítsünk elő. 

2. tevékenység:
• A színkeverő szoftvert a laptopra elő kell készíteni, hogy csak indítani kelljen. 
• A felhasználni kívánt testeket, alakzatokat készítsük elő.

3. tevékenység:
• A videót érdemes letölteni, hogy internet nélkül is nézhető legyen. 
• Üvegpoharakat, vizet is készítsünk elő. Az üvegpoharak helyett kisméretű befőttes-

üvegeket is használhatunk, ezeket praktikusan le is tudjuk zárni.  Ha van, vigyünk 
be szögletes üvegeket is.

• A fénytöréshez a 3. mellékletet nyomtassuk ki, csoportonként egyet-egyet. 

Ráhangolódás:
Csoportalkotás és beszélgetés: 

• Alapszínek felsorolása, kevert színek előállítása az alapszínekből. 
• Fehér fény, napfény – mi az a szivárvány, a szivárvány színei.

1. 
foglalkozás

Tantárgyi integráció: 
technika és tervezés, 
vizuális kultúra, ter-
mészettudomány

Tantervi vonatkozás: 
Alapvető légköri 
jelenségek és folya-
matok

Anyag, eszköz: 
Projektor, laptop, 
olló, csoportonként: 
előre nyomtatott 
színkorongok 
(1. melléklet), 
színkeverő szoftver 
útmutatója 
(2. melléklet), 
vizsgálandó tárgyak, 
képek, kartonpapír a 
korongokhoz, kétol-
dalas ragasztó, pör-
gettyűhöz karton-
korong, különböző 
formájú, sima falú 
üvegpoharak, vizes-
palack, víz, fehér 
papírok, filctollak, 
színes papírok, olló, 
ragasztó, gyurmara-
gasztó, hurkapálca, 
szívószál, fénytörés-
hez alakzatok
(3. melléklet)

Miről szól ez a foglalkozás?
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1. Tevékenység 
Megismerési módszerek: megfigyelés, vizsgálat
Cél: Tapasztalatszerzés arról, hogy a fehér fény több szín keveréke. 
A tevékenység menete: 

• Pörgettyűk elkészítése: egy színes kartonkorong közepét szúrjuk át, majd tegyünk 
bele egy hurkapálcát. A korongon akkora lyuk legyen, hogy a pálcán könnyedén 
forogjon. Tegyünk e korong alá egy 5 cm hosszú szívószáldarabot, így nem csúszik 
a kezünkre a korong pörgetés közben. 

• Pörgessük meg a színpörgettyűt és figyeljük meg, milyen színeket látunk.
• Készítsünk saját tervezésű színkeverő korongokat az üres sablonokra színezéssel 

vagy színes papírok ráragasztásával.
• Megbeszélés, következtetés

2. Tevékenység 
Megismerési módszerek: megfigyelés, vizsgálat, leírás
Cél: A tanuló figyelje meg, hogy egy test színe hogyan függ a megvilágítás színétől.
A tevékenység menete: 

1. A tanteremben próbáljunk meg teljes sötétséget biztosítani, és csak a projektor 
világítson. 

2. Indítsuk el a színkeverő szoftvert, és vetítsünk a falra vagy a táblára különféle 
színeket!

3. Helyezzünk a tábla elé egy piros almát, és figyeljük meg a színét fehér, kék, majd 
zöld színű fényben is.

4. A tanulók írják le, hogy melyik fényben milyen színűnek látták az almát!
5. Ezután ki lehet próbálni különböző színes tárgyakat, alakzatokat piros, zöld stb. 

fényben!
6. Illesszünk a megvilágított felületre különböző színű lapokat úgy, hogy a tanulók 

ne lássák, milyen a valódi színük. Világítsuk meg különböző színekkel! A gyerekek 
találják ki, milyen színűek a lapok a valóságban.

7. Megbeszélés, következtetés

3. Tevékenység 
Megismerési módszerek: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Cél: kreativitás, problémamegoldó képesség, megfigyelési képesség, szociális kompe-
tenciák fejlesztése
A tevékenység menete: 

1. Nézzük meg a következő videót (3 perc)!
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=CsT7s3C1dl0

2. A csoportok próbálják ki a fénytörést a különböző alakzatokkal (3. melléklet)!
3. A csoportok készítsenek ábrákat, amiket megvizsgálnak a vizespoháron keresztül!

Lezárás, értékelés
Melyik feladat tetszett a legjobban, miért? 

1. a–c) melléklet: Nyomtatható színkorongok (Newton-korong) 
2. melléklet: Színkeverő szoftver útmutatója
3. melléklet: Alakzatok fénytöréshez

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=CsT7s3C1dl0
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Révészné Sajtos Judit, 
Sarkadi Ferenc, Répási Éva

HOGYAN ÚSZNAK 
A NÖVÉNYEK 

A VÍZEN/VÍZBEN?
2 × 45 PERC

A foglalkozás témája a vízfelület érdekességei. A tanulók vizsgálatokat végeznek, ame-
lyek mind valamilyen módon azzal kapcsolatosak, hogy a víz felülete speciális tulaj-
donságokkal rendelkezik, továbbá hogy a felszínen maradásnak (úszásnak) különböző 
okai lehetnek.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT (2 × 45 perc)
1. Tevékenység: Ráhangolódás – „Jézus a vízen jár” története • 10 perc
2. Tevékenység: Tavirózsa a vízben • 20 perc
3. Tevékenység: Megtart a víz! • 20 perc
4. Tevékenység: Több tonna és úszik! • 35 perc
5. Tevékenység: Lezárás, értékelés • 5 perc

0. ELŐKÉSZÍTÉS: 
• A mellékletek kinyomtatása csoportonként (2–4. melléklet), anyagok, eszközök 

előkészítése. 
• Az 1. tevékenységhez a megadott linken található 7 kép kevert sorrendű kivetíté-

sének előkészítése (1. melléklet).
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/new-testament-stories/
chapter-29-jesus-walks-on-the-water?lang=hun 

1. Tevékenység: Jézus a vízen jár
Megismerési módszerek: megfigyelés
Cél: Ráhangolódás a témára
A tevékenység menete:
A történet 7 képét – összekevert sorrendben megszámozva – kivetítjük. A csoportok 
feladata, hogy írják le számokkal a képek helyes sorrendjét.
Jó, ha kéznél van egy Biblia, hogy ellenőrizzük a lépéseket. (Mt 14,22–33)
Beszélgessünk a bibliai történetről, annak a napi tapasztalattal és a fizika törvényei-
vel való kapcsolatáról.

2. 
foglalkozás

Tantárgyi integráció: 
matematika, tech-
nika és tervezés, 
digitális kultúra

Tantervi vonatkozás: 
Anyagok és tulaj-
donságaik; Mérések, 
megfigyelés, kísér-
letezés, tapasztalás; 
Anyagi részecskék; 
A víz tulajdonsá-
gai; Mérőeszközök 
használata fizikai 
paraméterek meg-
határozásához

Anyag, eszköz: 
kivetítő, laptop, 
csoportonként: olló, 
virágsablon (2. mel-
léklet), feladatlapok 
(3. és 4. melléklet), 
géppapír vagy színes 
nyomtatópapír, 
fizikai kísérletek-
hez használatos 
műanyag kád, 
víz, színes ceruza, 
üvegpohár, alufólia, 
gyurma, mérőpohár, 
mélytányér, gemka-
pocs, tű, szárított 
majoránna, 5 Ft-os 
pénzérme, szem-
cseppentő, fültisztí-
tó pálcika, mosoga-
tószer, papírtörlő 

Miről szól ez a foglalkozás?

https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/new-testament-stories/chapter-29-jesus-walks-on-the-water?lang=hun
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/new-testament-stories/chapter-29-jesus-walks-on-the-water?lang=hun
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2. Tevékenység: Tavirózsa a vízben 
Megismerési módszerek: megfigyelés, modellezés, leírás
Cél: A tanuló képes legyen önállóan egyszerű kísérletet elvégezni. Finommozgások, 
problémamegoldó gondolkodás fejlesztése
A tevékenység menete: 

1. Csoportokat alakítunk, minden kis csoport kap egy virágsablont (2. melléklet).
2. Feladat:

• Vágjátok ki a virágokat, majd hajtogassátok be a szirmait a kör közepéig.
• A mélytányérba töltsetek vizet, majd rakjátok a vízre a behajtogatott virágokat.
• Fogalmazzátok meg a tapasztalataitokat!

3. A tapasztalatok megbeszélése. 
Magyarázat: A papír cellulózrostjai közé beszivárog a víz a hajszálcsövesség ré-
vén. Ettől a cellulózrostok megduzzadnak, és kinyílnak a szirmok.

3. Tevékenység: Megtart a víz 
Megismerési módszerek: megfigyelés, összehasonlítás, leírás
Cél: A tanulók kísérletek során figyeljék meg a víz felületi feszültségét, értsék meg a 
jelenség lényegét, tudjanak példákat hozni rá a természet világából. A tanulók legye-
nek képesek útmutató alapján összetett tevékenységsoron végighaladva, önállóan és 
precízen elkészíteni működőképes eszközöket, azokkal feladatokat, megfigyeléseket 
elvégezni és következtetéseket levonni.
A tevékenység menete: 
A tanulók kis csoportokban dolgoznak, feladatleírás alapján (3. melléklet)

A) Vízgömb
B) Elsüllyed?
C) Mosogatószer a vízen:

Változat: A feladat elvégezhető a B) tevékenység során a víz felszínére helyezett 
tárgyakkal és vízre szórt hintőporral is. Azt kell megfigyelni, hogy a mosogatószer 
hatására mi történik a tárgyakkal.

D) Alufólia hajó
A kísérletek elvégzése után beszéljük meg közösen a tapasztalatokat, élményeket!

Az amfipatikus vegyületek, így pl. a szappanok, illetve a mosogatószer is felületaktív 
anyagok: különböző polaritású fázisok határán hártyát képeznek, molekulái mind a 
víz felszínén igyekeznek elhelyezkedni. A mosogatószer foltja ezért szétterjed és tolja 
maga előtt a majoránnadarabkákat, illetve az alumínium hajócskát, így azok a na-
gyobb felületi feszültségű tartomány felé húzódnak.

4. Tevékenység: Több tonna és úszik! (4. melléklet)
Megismerési módszerek: megfigyelés, összehasonlítás, leírás
Cél: A tanulók a feladatok végrehajtása során figyeljék meg, hogy a víz felszínén ne-
hezebb tárgyak is fent maradhatnak. Ismerjék meg a gravitációs és a felhajtóerő fo-
galmát, segítségükkel értsék meg a jelenség lényegét, tudjanak példákat hozni rá a 
természet világából. A tanulók legyenek képesek útmutató alapján összetett tevé-
kenységsoron végighaladva, önállóan és precízen elkészíteni működőképes eszközö-
ket, azokkal feladatokat, megfigyeléseket, méréseket elvégezni és következtetéseket 
levonni.

HÁTTÉR



A tevékenység menete: 
A tanulók csoportokban dolgoznak, a 4. melléklet feladatlapja alapján.

A) Alufólia: hol úszik, hol nem
B) A gyurmagolyó és a gyurmahajó

A kísérletek elvégzése után beszéljük meg közösen a tapasztalatokat, élményeket!

Azok a tárgyak úsznak a vízen, amelyeknek a sűrűsége kisebb a víz sűrűségénél, és 
azok a tárgyak merültek el, amelyeknek a sűrűsége nagyobb a vízénél. A levegő sok-
kal kisebb sűrűségű, mint a víz. Az első alumíniumgolyó esetében marad egy kevés 
levegő a fólia között. Ennek eredményeként a golyó átlagos sűrűsége kisebb lesz, 
mint a víz sűrűsége, ezért nem süllyed el. A második golyót a víz alatt elkészítve nem 
juthat levegő a fólia közé, így, mivel az alumínium sűrűsége nagyobb, mint a vízé, el 
fog süllyedni.
Egy nyugalomban lévő, folyadékban lévő testre a lefelé mutató gravitációs erő és a 
felfelé irányuló felhajtóerő hat.  A felhajtóerő nagysága egyenlő a test által kiszorított 
folyadék (gáz) súlyával.
A kiszorított folyadék súlya függ:

• a test folyadékba merülő térfogatától,
• a folyadék sűrűségétől.

Ha a folyadék sűrűsége változatlan, a felhajtóerő nagyságát a folyadékba merülő test 
által kiszorított víz térfogata fogja befolyásolni.  Ezért kell a hajótest kialakításánál 
arra törekedni, hogy minél több vizet szorítson ki, mert így a felhajtóerő eléri vagy 
meghaladja gravitációs erőét és a hajó fent marad a vízen. A hajók építésénél olyan 
alak elérésére törekednek, hogy a hajótest belsejét elfoglaló levegő miatt az átlagos 
sűrűsége kisebb legyen a vízénél. A gyurmagolyó térfogata a súlyához képest kicsi (a 
víznél nagyobb a sűrűsége), ezért elsüllyed. A gyurmahajó vízbe merülő térfogata a 
súlyához képest nagy (kicsi az összsűrűsége), ezért fent marad a víz felszínén.  

5. tevékenység: A foglalkozás végén idézzük fel az élményeket, értékeljük a közös 
munkát:

Egészítsd ki a mondatokat!

A mai órán fontos volt, hogy … (pl. segítsük egymást, figyeljünk, együttműködjünk, 
pontosak legyünk)

Segítettem ….. (pl. a társamnak, a csapatomnak)

A csapatom ….. (pl. a legjobb volt, segítette egymást, pontos volt, ügyes volt)

A mai órán legjobban tetszett …. 

1. melléklet: Jézus a vízen jár
2. melléklet: Virágsablon
3. melléklet: Megtart a víz!
4. melléklet: Több tonna és úszik! 

HÁTTÉR
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Tóth Timea Katalin, 
Révészné Sajtos Judit

MIKOR LÁTHATOK 
SZIVÁRVÁNYT?

2 × 45 PERC

A foglalkozás témája a fénytörés jelensége, érdekességei és a napi életünkben való 
megjelenése. A tanulók játékos formában megismerkednek a szivárvány színeivel, 
valamint a színekhez kapcsolódó hangulatok és érzelmek kifejezési módjával, majd 
fénytörési vizsgálatokat végeznek.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT (2 × 45 perc)
1. Hangulatjáték • 45 perc 
2. Fénytörés • 35 perc 
3. Lezárás, értékelés • 10 perc 

1. Tevékenység: Hangulatjáték
Megismerési módszerek: megfigyelés, összehasonlítás
Cél: kreativitás, problémamegoldó képesség, megfigyelési képesség, szociális kompe-
tenciák fejlesztése
A tevékenység menete: 
1. Ráhangolódásként nézzük meg a következő kisfilmet! (1. melléklet)

https://youtu.be/M23ZGi1IFQU 
2. Beszélgessünk arról, hogy ki mikor látott legutóbb szivárványt! Mik a szivárvány 

színei? Milyen sorrendben fordulnak elő? Rajzoljuk le a szivárványt!
3. Beszélgessünk arról, hogy a színekhez milyen érzések, érzelmek kötődnek! Ki mit 

gondol erről?
4. Az előzetesen megalakult csoportok különböző színű kártyát kapnak. Írjanak össze 

érzéseket, érzelmeket az adott színhez!
5. Beszéljük meg, hogy melyik színhez milyen érzelmet társítottak a csoportok! (Kide-

rül, hogy ez nagyon változó, mert szubjektív.)
6. A hangulatjátékhoz fontos, hogy az egész osztály megegyezzen abban, hogy szá-

mukra MOST melyik színhez melyik érzést, hangulatot társítják! Megállapodunk 
„színkódokban”: szín–érzelem kapcsolódása.

3. 
foglalkozás

Tantárgyi integráció: 
természettudomány, 
technika és tervezés, 
etika

Tantervi vonatkozás: 
Alapvető légköri 
jelenségek és folya-
matok

Anyag, eszköz: 6 kis 
csoportnak: laptop, 
projektor, 
színkártyák 
(1. tevékenység); pá-
ronként egy telefon, 
különböző formájú, 
sima falú üvegpoha-
rak, vizespalack, víz, 
fehér papírok, filcek 
(2. tevékenység)

Miről szól ez a foglalkozás?

https://youtu.be/M23ZGi1IFQU
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7. Hangulatjáték:
• Gyakoroljuk a színkódot! Felmutatjuk a színkártyát, és a gyerekek a megállapodá-

suk szerint párosítják az érzéssel a színt.
• Az osztály előtt 2 vállalkozó gyermek kap egy szituációt, párbeszédet kell rögtö-

nözniük.
• Két másik tanuló, miközben zajlik a jelenet, felmutat egy-egy színt, és a megfelelő 

érzelemmel kell folytatni a beszélőknek a párbeszédet.
• A játékot többször is megismételhetjük.

Szituációötletek a hangulatjátékhoz:
• Tanár–diák: felelni kell történelemből, de nem készült a tanuló.
• Szülő–diák: be kell számolni a matek egyesről.
• Osztályfőnök–diák: el kell mondani, hogy miért tört ki az ablak.
• Két diák: focizni hívja egyik a másikat, aki nem akar menni.
• Testvérek: a nagyobb testvér a leckét magyarázza a kisebbnek, aki nem érti.
• Tanár–diák: a diák megpróbálja lebeszélni a tanárt a dolgozatírásról.

2. Tevékenység: Fénytörés 
Megismerési módszerek: megfigyelés, összehasonlítás, leírás
Cél: kreativitás, problémamegoldó képesség, megfigyelési képesség, szociális kompe-
tenciák fejlesztése
A tevékenység menete: 
1. Alkossanak a tanulók párokat!
2. Nézzük meg a következő videót! (2. melléklet)

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=CsT7s3C1dl0
3. A párok válasszanak néhányat a látott vizsgálatokból és végezzék el!
4. Készítsenek felvételt a telefonjukkal!
5. Otthoni feladatként összefűzhetik az elkészült felvételeket egy videóban.

3. tevékenység: Lezárás, értékelés
A tanulók körben állnak. Két kérdés alapján szóban, röviden válaszolnak:

• Mi volt a legérdekesebb számomra?
• Mit próbálok ki otthon is?

1. melléklet: Színek kisfilm
2. melléklet: Fénytörésvizsgálatok

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=CsT7s3C1dl0
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Révészné Sajtos Judit, 
Szakács Enikő, Sarkadi Ferenc

KÍSÉRLETEZTÉL MÁR 
TŰZZEL?

2 × 45 PERC

A tanulók saját tapasztalatszerzés során megfigyelik, hogy valóban mindhárom alap-
feltétel (éghető anyag, gyulladási hőmérséklet, oxigén) szükséges az égéshez, és vizs-
gálatokat végeznek különböző „égetések” hatásait illetően. A kísérletek során a meg-
figyeléseiket rajzban és írásban rögzítik, majd magyarázatot keresnek a látottakra.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT (90 perc)
1. Vizsgálatok cukorral • 30 perc
2. Karamell készítése • 15 perc
3. Szódabikarbóna–porcukor-keverék égetése • 30 perc
4. A tapasztalatok összegzése, értelmezése • 15 perc

0. Előkészítés: A tűzzel kapcsolatos balesetvédelmi szabályok megbeszélése

1. Vizsgálatok cukorral (1. melléklet, 2. feladat)
A tanulók 4 fős kis csoportokban dolgoznak.

2. Karamell készítése – Tanári bemutató
• Béleljünk ki egy fémtálcát zsírpapírral!
• Teflonbevonatú serpenyőbe szórjunk kristálycukrot, gázláng felett óvatos kavar-

gatással kezdjük hevíteni!
• A karamellizálódott cukrot vékony rétegben öntsük ki a serpenyőből óvatosan a 

zsírpapírra!
• Várjuk meg, míg kihűl, törjük szét és osszuk el a gyerekek között!
• Az édesség elfogyasztása alatt beszéljük meg közösen a tapasztaltakat!

3. Szódabikarbóna–porcukor-keverék égetése (1. melléklet, 2. feladat)
A tanulók 4 fős kis csoportokban dolgoznak.
A pedagógus határozza meg, hogy melyik csoport milyen arányú keveréket készítsen!

4. Megbeszélés
Végül közösen megbeszéljük a tapasztaltakat, ok-okozati magyarázatot keresve a tör-
téntekre!

4. 
foglalkozás

Tantárgyi integráció: 
technika és tervezés, 
természettudomány, 
vizuális kultúra

Tantervi vonatkozás: 
Anyagok és tulaj-
donságaik; Megfi-
gyelés, kísérletezés, 
tapasztalás; Éghető 
anyag; Hőmérsék-
let; Szénféleségek; 
Energia

Megismerési 
módszer: 
megfigyelés, leírás, 
összehasonlítás, 
kísérletezés

Cél: A tanulók ismer-
jék meg az égés 
három alapfelté-
telét és különböző 
hatásait. Váljanak 
képessé megfigye-
léseiket rajzban, 
írásban rögzíteni 

Anyag, eszköz: 
kristálycukor, kém-
cső, kémcsőfogó, 
vegyszeres kanál, 
kockacukor, hamu, 
petricsésze, csipesz, 
gyufa, borszeszégő, 
gázfőző, zsírpapír, 
teflonbevonatú 
serpenyő, fémtálca, 
homok, porcukor, 
szódabikarbóna, 
etil-alkohol (de-
naturált szesz), 
főzőpohár, befőttes-
üveg-tető, kiskanál 
(vegyszereskanál)

Miről szól ez a foglalkozás?
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1. Vizsgálatok cukorral 1. feladat
A kísérlet során a cukor valójában nem „égett”, azért lesz egyre sötétebb, mert a 
cukor anyaga bomlik, elkezd karamellizálódni, majd szenesedni. 
Égés azért nem történik, mert a megolvadt cukor forrni kezd, és a cukor gőzei kiszo-
rítják a kémcsőből a levegőt. Oxigén tehát nincs a kémcsőben, ezért a cukor hiába 
éri el a gyulladási hőmérsékletet (410 0C), égni nem tud.

Azt tapasztaljuk, hogy a hamuba forgatott kockacukor meggyullad, halvány lánggal 
ég. A hamuban lévő anyagok (káliumionok, fémoxidok) katalizálták a cukor oxidá-
cióját. A hamunak köszönhetően a cukrot alkotó szénatomok és az oxigén köny-
nyebben egyesül, ezzel csökken a gyulladási hőmérséklet, így a cukor valóban elég.

2. Karamell készítése
A karamell készítésekor a (répa)cukorból több száz vegyület képződik; ezek majd-
nem mind benne vannak az üveges szerkezetű karamellben. Közben sok reakció 
történik, az egyik meglehetősen egyszerű: az alapvetően gyűrűs szerkezetű (a vizes 
oldatban többnyire kinyíló) cukrok átalakulnak saját, többé-kevésbé tükörképi ha-
sonmásaikká. Ezenfelül az összetettebb cukrok átmenetileg egyszerűbbekké bom-
lanak le: a konyhában használatos répa- vagy nádcukorból például glükóz és fruk-
tóz képződik. Ezek utóbb, hő hatására, víz kilépése mellett kondenzációs reakciókba 
lépnek egymással, és ennek következtében nagyobb, összetettebb cukormolekulák 
képződnek. Ezek már sosem fognak szép kristályrácsba rendeződni (a karamellből 
már csak ezért sem nyerhetjük vissza a kristálycukrot), és a színük is az aranysárga, 
majd a barna felé tolódik el. Eközben a molekulákon belül is sajátos kémiai kötések 
alakulnak ki, és a cukrok könnyedén átalakulnak más kémiai jellemzőket mutató 
szerkezeti izomerjükké (azonos összegképletű, de eltérő tulajdonságú molekulává), 
mondjuk aldózból ketózzá. Végül kiterjedt polimerek képződnek, amelyek vízben 
már nehézkesen és korlátozottan oldódnak, de azért – mint a karamellás tej vagy 
a kóla esete mutatja – jól elkeverhetők benne. Ezzel párhuzamosan a cukormo-
lekulák nem csupán összekapcsolódnak, de töredeznek is: ekkor megannyi íz- és 
illatkomponens szabadul fel, amelyek összetéveszthetetlen, ínycsiklandó jelleget 
kölcsönöznek a karamellnek. Amit persze nem csak kristálycukorból gyárthatunk 
– mi több, a gyümölcscukrot elég 110 fokig hevíteni, és máris beindul a kémiai 
átalakulása. Karamellizációt nem csak a klasszikus, egyszerűbb cukrokkal lehet 
előidézni, a vattát (anyaga gyapot, azaz nagyjából cellulóz) poliszacharid jellegének 
bizonyítására kémcsőben szokták melegíteni. Ennek során (közvetlenül a szenese-
dést megelőzően) karamellizálódik: barna lesz, nyilván édes (bár megkóstolni nem 
szokás), és jellegzetes illatot áraszt. A karamellizáció azonban számos más konyhai 
folyamatnál is lezajlik, és ez hozzájárul az egyszerűbb-összetettebb cukrokat tartal-
mazó ételek ízének, aromájának, illatának kialakításához.

1. melléklet: Vizsgálatok cukorral

HÁTTÉR
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Tóth Timea Katalin, 
Szűcs Boglárka

LYUKAS-E 
AZ ÓZONRÉTEG?

2 × 45 PERC

A foglalkozás a Napból érkező fénysugárzás egy érdekes részéről, az ultraibolya (UV) 
sugárzásról, annak fajtáiról és biológiai hatásairól, valamint a levegő egy különle-
ges összetevőjéről, az ózonról és annak sugárzásvédő szerepéről szól. Ez utóbbi téma 
kapcsolódik az UV-kérdéshez is.

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT (2 × 45 perc)
1. Napozás: Az UV-sugárzás; fajtái és azok tulajdonságai, károsító hatásai és az ellenük 

való védekezés – 45 perc
2. Ózon: A légköri oxigén és ózon. Az ózon tulajdonságai, hatásai. Az „ózonlyuk” – 45 

perc

I. Tevékenység címe: Napozás
A tevékenység menete: 

1. Alkossunk 3 fős csoportokat! 

2. Minden csoport keressen információkat a megadott honlapokon a következőkről:
a. Mi az UV-sugárzás? Hány fajtája van?
b. Miért káros?
c. Mi az UV-index?
d. Hogyan lehet védekezni az UV-sugárzás káros hatásaival szemben?

3. Beszéljük meg az összegyűjtött információk alapján a kérdésekre adott válaszokat!

4. Adjuk oda minden csoportnak a kinyomtatott mellékletet (1. melléklet)!

5. Mindenki állapítsa meg a bőrtípusát a mellékletben leírtak alapján. Egyvalakinek 
készítsen a csoport napozási tanácsot!

6. Beszéljük meg a mellékletben olvasható tévhiteket a napozással kapcsolatban!

5. 
foglalkozás

Tantárgyi integráció: 
természettudomány, 
technika és tervezés

Tantervi vonatkozás: 
Alapvető légköri 
jelenségek és folya-
matok

Megismerési 
módszer: 
megfigyelés, össze-
hasonlítás, leírás

Cél: kreativitás, 
problémamegoldó 
képesség, megfi-
gyelési képesség, 
szociális kompeten-
ciák fejlesztése

Anyag, eszköz: 
csoportonként: 
1. melléklet kinyom-
tatva, kartonok, 
színes újságok, olló, 
ragasztó, színesek, 
filcek, tablet

Miről szól ez a foglalkozás?
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https://xforest.hu/uv-sugarzas/
https://www.webbeteg.hu/cikkek/egeszseges/8818/napozasi-tanacsok

II. Tevékenység címe: Ózon
A tevékenység menete:
1. Minden csoport más kérdést kap, amiről egy ppt-t kell készíteni vagy plakátot, in-

fografikát, Word-dokumentumot összeállítani.
2. Kérdések:

a. Mi az ózon? Mi az ózonréteg?
b. Miért fontos az ózonréteg, mi a szerepe a Föld életében?
c. Mit nevezünk „ózonlyuknak”?
d. Mi okozza az ózonréteg elvékonyodását?
e. Milyen következményei vannak az ózonréteg elvékonyodásának?
f. Mit lehet tenni az ózonréteg védelméért?

3. Minden csoport mutassa be az összeállítását!

4. Minden csoport készítsen egy plakátot, amit ki is tesznek az iskolában. A plakát 
témája: mi hogyan tudunk tenni valamit az ózonréteg védelme érdekében? A plakát 
legyen figyelemfelkeltő, mutassa be, hogy miért fontos az ózonréteg védelme!

https://xforest.hu/ozonreteg/
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/egeszsegneveles/kornyezettan/a-leg-
kor-es-a-klima/az-ozonreteg

1. melléklet: Bőrtípusok és napozással kapcsolatos tévhitek
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https://xforest.hu/uv-sugarzas/
https://www.webbeteg.hu/cikkek/egeszseges/8818/napozasi-tanacsok
https://xforest.hu/ozonreteg/
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/egeszsegneveles/kornyezettan/a-legkor-es-a-klima/az-ozonreteg
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/egeszsegneveles/kornyezettan/a-legkor-es-a-klima/az-ozonreteg
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