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

Katona László

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

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

3. Alakítsunk ki 4 fős csoportokat!

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

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

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

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

borítsa a fülére a konzervdobozt, és úgy hallgassa meg, mint mond a társa! 
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1. pontban a Youtube-os videó kicserélhető másik videóra is.
6. pontban a kérdések kicserélhetők.

1. melléklet: Videórészlet a delfinek kommunikációjáról

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

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

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

7. A gondolattérképek bemutatása
Mutassák be a csoportok a gondolattérképeiket, és beszéljük meg, melyikben mi tetszik, mik a jó pontok!
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