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A diákok foglalkozásokhoz köthető szerepeket vállalnak az érdeklődésüknek megfelelően. Az e sze
repekhez kapcsolódó tevékenységek alapján ismerkednek környezetük különböző anyagcsoportjai
val. Csoportokban, együttműködve tudáskártyákat hoznak létre az anyagokról, s ezeket a kártyákat 
felhasználva alkotnak, keresnek választ problémákra. Egy vásár keretében mutatják be alkotásaikat, 
ötleteiket, tudáskártyáikat egymásnak és az érdeklődőknek.
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I. KÉSZSÉG- ÉS PROGRAMTÉRKÉP

1. AZ EGYES KOROSZTÁLYI CSOPORTOKBAN FEJLESZTETT 
KÉSZSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK, 
TANULÁSIEREDMÉNY-CÉLOK

KÉSZSÉG
ÉVFOLYAM  

GONDOLKODÁSI KUTATÁSI 21. SZÁZADI

1–4. Cél: A természet objektumai, jelenségei iránti gyermeki kíváncsiság megőrzése, tudatosabbá tétele.

Konkrét jelenségekből, objektumok
ból hasonlóság alapján csoportokat 
képez, azokba besorolást végez (Ez 
olyan, mint az…?).
Idézd fel! Gondold újra!
Saját felismerés vagy megadott 
szempont szerint sorba rendezést 
végez (Melyik a nagyobb, nehezebb, 
keményebb…?).
Gondold újra! Kérdezz! Ítéld meg!
Felismer a mindennapi életben 
előforduló kapcsolatokat, például 
anyagok és objektumok között (Miből 
van a...?).

Saját szavaival leír egy látott 
jelenséget vagy objektumot (Milyen 
volt...?, Mi történt…?).
Meséld el! Magyarázd el!
Köznapi nyelven értelmező kérdé
seket tesz fel egy látott jelenséggel 
vagy objektummal kapcsolatban
(Miért olyan…?, Miért történt…?).
Kérdezz! 
Saját érdeklődés és ötlet vagy se
gítségadás alapján próbálgatással 
vizsgál egyszerű objektumokat, 
helyzeteket (Mi lesz, ha ezt / ha így 
teszem…?).

Elképzeléseit, élményeit többféle 
módon (szóban, rajzban vagy írás
ban) megosztja társaival.
Mutasd be! Játssz! 
A tanulás során együttműködő, 
érti és elfogadja a saját feladatait, 
szerepét. 
Elfogadja mások segítségét, maga 
is segíti társait.

5–6. Cél: A természet tudatos megfigyelése, a sokféleség, a részletek felfedezése, a magyarázat igényének felkeltése.

Konkrét megfigyelések és előisme
retek alapján általános kategóriákat 
képez, fogalmakat alkot vagy elsajátít.
Egy jelenség vagy objektum leírá
sában mennyiségi kategóriákat is 
alkalmaz.

Objektumok, anyagok közötti hason
lóságokat és különbségeket részle
tesen és világosan megfogalmaz.
Egy adott problémával, jelenséggel 
kapcsolatban lényegi kérdést fogal
maz meg.
Egyszerű mérőeszközökkel mé
réseket végez, az eredményeket 
rendezett formában rögzíti.
Érti a tudományos kísérletek célját, 
útmutatás alapján végrehajt kísérleti 
lépéssorokat. 

Érdeklődése alapján önállóan kez
deményez, feladatokat vállal.
Felismeri és kezeli az alkalmazko
dást igénylő tanulási helyzeteket.
A sikerei és kudarcai alapján alakítja 
tanulási módszereit.

7–8. Cél: Közelítés a tudományos fogalmak, nyelvezet és vizsgálati módszerek felé, alapvető elméletek, modellek építése.

A megismert tudományos fogalmakat 
konkrét esetekre alkalmazza.
Felismeri egy anyagi rendszer vagy 
folyamat részeit, azonosítja a közöttük 
lévő kapcsolatokat.
Összefüggésbe hozza egy vizsgált 
rendszer felépítését és működését.
Egy megismert jelenséget vagy 
objektumot kapcsolatba hoz annak 
alkalmazási lehetőségeivel.
Analógiák alapján új alkalmazásokat, 
összefüggéseket ismer fel.

Adott mérési problémára kiválasztja 
a megfelelő mérőeszközt. 
Meglévő ismeretei és/vagy minden
napi tapasztalatai alapján előfelte
vést fogalmaz meg egy kísérlet vár
ható eredményével kapcsolatban.
Ismeri a kísérleti változók típusait, 
egy adott vizsgálat során ezeket 
azonosítja és beállítja.
Megfigyelési eredményei és mérési 
adatai alapján következtetést végez, 
igazolja vagy cáfolja az előfeltevé
sét.

Egyéni ötleteit és véleményét meg
felelő formában kommunikálja.
Érti és elfogadja a kölcsönös fele
lősséggel járó tanulási helyzeteket. 
A feladatok megoldását a gyakorolt 
minták és műveletek alapján végzi.
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KÉSZSÉG
ÉVFOLYAM  

GONDOLKODÁSI KUTATÁSI 21. SZÁZADI

9–10. Cél: A tudomány megismerési módszereinek gyakorlott alkalmazása, a tudományos modellek elmélyítése,  
a technológiai alkalmazások megismerése, tervezése.

Konkrét megfigyelésekből, adatokból 
általánosítható következtetéseket  
von le.
Egy vizsgálati célhoz vagy alkalma
záshoz többféle úton közelít.
A vizsgált rendszerek viselkedésére, 
a folyamatok végbemenetelére vonat
kozó előrejelzéseket fogalmaz meg, 
ezeket kísérletekben vizsgálja.

Egy probléma vizsgálata során 
konkrét, vizsgálható, egymásból kö
vetkező kérdéseket fogalmaz meg.
Kísérleti előfeltevéseit tudományos 
ismeretekre alapozottan, részlete
sen megfogalmazza.
Egy adott kérdéssor vagy egy saját 
felismerés alapján megtervez egy 
kísérleti rendszert, illetve folyamatot.

Képes kritikusan elemezni saját 
gondolkodását, ehhez metakognitív 
stratégiákat is használ.
A problémák megoldásában kreatív, 
többféle lehetőséget mérlegelve 
dönt.
A tanulási feladatokban másokkal 
együttműködve, kezdeményezően 
és produktívan vesz részt.
A társakkal kialakult konfliktusokat 
érvekkel, mások szempontjainak 
és véleményének mérlegelésével 
kezeli.

11–12. Cél: A tudomány természetével, működésével kapcsolatos tudás fejlesztése, a tudomány, technológia és  
társadalom viszonyrendszerében való eligazodás segítése.

Ismeri a tudományos elméletek és 
modellek korlátait, kritikusan értel
mezi a tudományos igazság fogal
mát, nyitott az új tények alapján való 
újraértelmezésre.
A rendszerek vizsgálata során össze
függésükben értelmezi a természeti, 
technológiai és társadalmi szempon
tokat, folyamatokat. 

Egy jelenségen vagy technológián 
belül önállóan felismer tudományo
san vizsgálható problémákat.

Tudatosan és hatékonyan alkalmaz
za a kritikus gondolkodás eszközeit, 
a problémák elemzésében törekszik 
a több szempontú megközelítésre.
Önállóan vállal feladatokat, azokat 
kreatívan és produktívan elvégzi.

2. INFORMATIKAI KÉPESSÉGEK

A tanulói tevékenységek során érdemes felhasználni a digitális korszak nyújtotta lehetőségeket. 
Az informatikai képességek (IT skills, European Council, 2000) ma már szerves részét képezik az 
oktatásnak is. A többszörös intelligencia területeinek (Gardner 1986) kiaknázását teszi lehetővé  
a sokféle módon hozzáférhető információ. Az információszervezést és rendszerezést a különféle 
alkalmazások, IKT eszközök segítik. Az információalkotás során létrehozott termékek megosztása, 
értékelése a Web 2.0felületek alkalmazásával hatékonyabb és időtakarékosabb. 

A tanár számára a témahét szervezését segíti a virtuális osztályterem, a tanulási technikákhoz  
a megfelelő alkalmazások kiválasztása. 

„A hatékony, önálló tanulás gyakorlata és az internet használata a tanulásban” tematikus hét 
fejleszti azokat az informatikai képességeket, melyekre a „Természettudomány a gyakorlatban” te
matikus héten a diákoknak szükségük lesz.   
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II. EGY LEHETSÉGES PROGRAMTERV  
A TEMATIKUS HÉTRE

Ez a mintaprogram a 7–8. évfolyamnak, kb. 120 diák számára készült, s az „Anyagok a környeze
tünkben” témakör átfogóbb megismerésére ad lehetőséget. 

A diákok négy nagy csapatban, osztályszinten, párhuzamosan dolgoznak. A témahéten a rá
hangoló, bevezető nap után kétféle anyagcsoporttal foglalkoznak, majd az alkotás és a bemutatás 
(vásár) következik. A bevezető napon a diákok megismerkednek a témahét programjával, céljával. 
A csoportalakítást követően előzetes tudásuk felmérése következik. Az ismeretek bővítését megha
tározza a helyi adottság, a bevonható szakemberek száma, elérhetősége. 

Az anyagcsoportokon belül a különböző anyagok vizsgálata kiscsoportokban, irányított kutatás
sal történik. Az egyes anyagokról készített információs kártyák/poszterek felhasználhatóak az alko
tás napján. Ekkor a diákok választanak egy strukturálatlan feladatot, s csoportokban foglalkoznak 
vele. A vásár napján a csoportok bemutatják egymásnak és az érdeklődőknek az elkészült posz
tereiket, alkotásaikat, értékelik a saját munkájukat és a társaikét, az együttműködésüket a témahét 
alatt. A mintaprogram bemutatása a diák és a tanár szempontja szerint történik, figyelembe véve a 
szükséges feltételeket.

A táblázat a program szerkezetét mutatja, s azokat a tevékenységeket, amelyek fejlesztik a gondol
kodási és kutatási képességeket. 

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
TÉMA Általános Természetes  

eredetű anyagok
Műanyagok  
és fémek

Alkotás Vásár

1. sáv Ismertetés,  
csoportalakítás

Irányított feladatok, kutatások:
Kérdések, problémák: Ismerd fel! Idézd fel! 
Gyűjtsd össze! 

Értelmezés: Vizsgáld meg! Gondold át!  
Magyarázd el! Meséld el! Sajátítsd el!
Hasonlítsd össze! 
Kutatás: Kísérletezz! Mérd meg! Állítsd be  
a változókat! Fedezd fel!

Elemzés, értékelés: Válj szakértővé!  
Elemezd ki! Számítsd ki! Hasonlítsd össze! 
Magyarázd el! Ítéld meg!

A kutatásalapú 
tanulás fázisai 
jelennek meg:
Kérdezz! 
Válj szakértővé!  
Állíts hipotézist! 
Tervezz!
Kísérletezz! Mérd 
meg! Állítsd be  
a változókat!  
Fedezd fel!
Elemezd ki! Számítsd 
ki! Hasonlítsd össze! 
Gondold újra!
Válj szakértővé! 
Magyarázd el! Ítéld 
meg!
Alkoss! Álmodd meg! 
Rakjuk össze!

A kutatási  
eredmények  
értékelése:
Válj szakértővé! 
Magyarázd el! Ítéld 
meg!

2. sáv

Tudásfelmérés és 
ismerkedés  
az eszközökkel

Külső előadó vagy 
helyszín

A termékek vásárra 
történő előkészí-
tése:
Alkoss!  
Rakjuk össze!

3. sáv

Bemutató
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1. A TEMATIKUS HÉT CÉLJA

A tanár szempontjából a témahétnek az az elsődleges célja, hogy fejlődjenek a diákok kutatási kész
ségei, gondolkodási képességei. A gondolkodási képességeken belül a diák leginkább a megismert 
jelenséget vagy objektumot tudja kapcsolatba hozni annak alkalmazási lehetőségeivel, míg a kuta
tási készségek közül fejlődjön a kísérleti változók típusainak felismerésében, adott vizsgálat során 
történő beazonosításában és beállításában, valamint legyen képes a megfigyelési eredményei és 
mérési adatai alapján következtetést levonni, igazolni vagy cáfolni az előfeltevését. A 21. századi 
készségek közül leginkább arra lesz szükség, hogy értse és fogadja el a kölcsönös felelősséggel 
járó tanulási helyzeteket (lásd: „Készség és programtérkép” természettudományos tematikus hét).

A NAT „Ember és természet” műveltségi területén belül a következő részekhez kapcsolódik a 
mintaprogram: az anyagok tulajdonságai és felhasználási lehetőségeik közötti összefüggések felis
merése konkrét példák alapján. Az anyag nyersanyagból termékké alakulásának, majd másodlagos 
nyersanyaggá válásának követése példák alapján. Az anyagtakarékosság fontosságának felisme
rése. 

A diák szempontjából a témahét elsődleges célja, hogy felismerje a saját erősségeit, azok felhasz
nálását csoportos tanulási helyzetekben. A kutatási feladatokban sikeresen azonosítsa a problémát, 
az elvégzendő kutatásokat. Tudjon tevékenységláncokat összekapcsolni, eredményeket rögzíteni, 
következtetéseket levonni, a tapasztalatait felhasználni, megosztani.

2. A TEMATIKUS HÉT SZERVEZÉSE

Mit fog csinálni a diák? 
Nézzünk egy ideális esetet a diákok szempontjából!

Péter átlagos fiú, aki szeret mindent kipróbálni, érdeklik a kísérletek, nem szeret írni. 
Anna átlagos lány, aki szívesen rajzol, érdekli az olvasás, szívesen jár utána információknak, 

egyedül nem szívesen kísérletezik.
Gergő átlagos fiú, aki kíváncsi arra, hogy milyen új technikai kütyüket lehet használni, s azok 

milyen anyagból készültek. Szereti összehasonlítani a kínálatokat, az árérték arányt.
Attila leginkább építeni, alkotni szeret. Szereli a biciklijét, szétszedi a régi telefonját, kíváncsi az 

eszközei szerkezetére, működésére is.

Hogyan segíthetünk nekik abban, hogy a saját érdeklődésüknek megfelelő tevékenységet végez-
zenek?
Érdemes a témahetet megelőző héten egy kérdőív kitöltésével tudatosítani a diákokban az erőssé
geiket és az azokhoz kapcsolódó szerepeket. A tanár szempontjából is előnyös ennek a kérdőívnek 
az elemzése, mert így akár irányított csoportalakítással segíthet abban, hogy képesség és érdek
lődés szerinti vegyes csoportok alakuljanak. (Az így kialakított csoportoknál érdemes a beosztást 
indokolni.)

Az előre átgondolt szerepek segítenek a diákoknak abban, hogy megtalálják saját feladatukat, 
hogy keretet kapjon a tevékenységük. A szerepek kiválasztása különböző képességek, érdeklődési 
területek alapján történt. A könyvtáros érdeklődési köre elsősorban az anyag eredete, haszná
latának története és felhasználásának jelene. Képes hatékonyan információkat keresni, kritikusan 
értékelni. A szövegértelmezése és lényegkiemelése jó. Szívesen beszélget emberekkel, érdeklik 
a történetek. A laboráns érdeklődési köre elsősorban az anyag tulajdonságainak vizsgálata, az 
egyes anyagok fizikai és kémiai tulajdonságainak összehasonlítása. Jó megfigyelő, szívesen állít 
össze laboratóriumi vizsgálatokat. A mérnök érdeklődési köre elsősorban az anyag felhasználási 

https://goo.gl/forms/jbnKziTVwrfG9QA53
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lehetősége, szívesen tervez, számol, konstruál, érdekli az anyag újrahasznosításának lehetősége. 
A marketinges érdeklődési köre elsősorban az anyag piaci értékének megítélése, az anyag hasz
nálati értéke, a nyersanyag és a termék együttes hasznának megítélése.

2.1. A csoportok kialakítása

Az érdeklődés és a képesség szerint vegyes csoportok alakulnak úgy, hogy a diákok szerepet vá
lasztanak. A szerepválaszték lefedi azokat a területeket, melyekre szükség van ahhoz, hogy egy 
anyag kártyáját/poszterét elkészítse a csoport.

Hogyan alakítsuk ki a csoportokat? 
A csoportok kialakításához érdemes átnézni a diákok kérdőívre adott válaszait, mert így fel lehet 
mérni, hogy kb. milyen arányú lesz a négyféle szerepkör megoszlása. Fel lehet készülni arra, hogy 
milyen módon alakíthatunk ki heterogén csoportokat.

Egy rövid ismertető után a diákok a terem négy sarkában elhelyezett szerepekhez állnak be úgy, 
hogy elolvassák a szerepek leírását, majd kiválasztják azt, amelyik az érdeklődésüknek leginkább 
megfelel.

A vegyes csoportokat ezekből a szerepkörökből hozzuk létre. Érdemes 4 fős csoportokban gon
dolkodni, de az osztályok/korcsoportok határozzák meg a csoportok létszámát.

Többféle módszerrel alakíthatjuk ki a csoportokat a négy sarokból (pl. párok párja, irányított cso
portalakítás a párválasztás után).

A csoportok kialakítása után érdemes kb. 1015 percet arra szánni, hogy egymásra hangolódja
nak a diákok. 

Milyen előnye van az ilyen típusú csoportalakításnak a diák szempontjából?
Péter, Anna, Gergő és Attila a saját érdeklődése, erőssége alapján választja ki azt a szerepet, ame
lyik a legközelebb áll hozzá. Gergő, aki a marketinges szerepet választotta, szeretne Attilával – aki
hez a mérnök szerep áll a legközelebb – egy csoportba kerülni, ezért őt választja elsőként párnak. 
Péter, aki a laboráns szerepét vállalta, Annával, aki a könyvtáros, beszélgetett el a választásáról, s 
így alkottak egy párt.

A két párt a tanár ültette le egy asztalhoz, mert az előzetes kérdőív kitöltése során megjegyezte, 
hogy Anna jól osztja be az idejét, Gergő jól tudja kiaknázni társai erősségeit. 

Anna egy kicsit egyedül érzi magát a csoportban, de a ráhangoló feladatok során erősödik az 
együttműködési hajlandósága.   
 
 
2.2. Külső helyszínek, vendégek

A tematikus hét során érdemes a helyi adottságoknak megfelelő külső helyszínekre is elvinni a cso
portokat. Ezek az iskolán kívüli tanulási lehetőségek bővítik az ismeretszerzés lehetőségeit, egyben 
a természettudományos és technológiai nevelés érzelmi, attitűdbeli megalapozásához is hozzájárul
nak. A látogatható helyszínek felkutatása, a látogatások szervezése megelőzi a témahetet.

Az iskola környezete, az iskolaudvar, a településen levő parkok, valamint a település utcái, terei, 
a természetes vagy mesterséges tavak, a folyók, a domborzat, a kövek, a kőzetek, az elhagyott bá
nyaterületek is alkalmasak arra, hogy ilyen programok helyszínei legyenek. A terepmunka során a 
tapasztalati megismerésnek számos módszere alkalmazható: a megfigyelés, leírás, mérés, kísérlet 
mellett a tanulók interjúkat, fotókat, videókat is készíthetnek. Kiemelt cél lehet a természeti és gaz
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dasági környezet rendszerszintű megismerése, a főbb elemek, kapcsolatok és folyamatok elemzé
se. A terepi megfigyelések, mérések során a diákok megismerhetik az emberi tevékenység hatását 
is (környezetszennyezés, a gazdálkodás hatásai), mindez segítheti a környezettudatos szemlélet 
alakítását. A tapasztalati megismerés fontos helyszínei lehetnek még például a természettudományi 
múzeum, állatkert, vadaspark, természetvédelmi terület, tanösvény, kutatóhelyek, kutatóközpontok. 
Ezeken a helyszíneken a szakemberek, kutatók segítenek az információgyűjtésben, segítségükkel 
a diákok megismerkedhetnek a tudományos információgyűjtés módszereivel, illetve megérthetik a 
természettudományi tantárgyak tanulásának szükségességét. Az anyagcsoportok vizsgálatához is 
választhatók iskolán kívüli helyszínek, például természetes eredetű anyagokkal vagy műanyagok
kal foglalkozó műhelyek, újrahasznosító telepek, illetve a fémek előállításával, megmunkálásával 
kapcsolatos üzemek. Néhány lehetőség a külső helyszínhez, szakemberhez: fatelep, ács, asztalos, 
kőműves, kovács, lakatosműhely. 

Az információforrások használatakor létrejövő tárgyiasult produktumok (Kiss Albert 2014)

INFORMÁCIÓFORRÁSOK HASZNÁLATA TÁRGYIASULT PRODUKTUM

elméleti ismeretek könyvtárhasználat vázlatok, plakátok, jegyzetek

internethasználat

tapasztalati ismeretek természettudományi/helytörténeti/ipartör
téneti múzeum

a múzeum szakemberével készített inter
jú, fotógyűjtemény, kutatólap

arborétum,
állatkert, vadaspark,
természetvédelmi terület,
tanösvény

leírások: megfigyelések, mérések, termé
szettudományos vizsgálatok
képek, fotó, térkép

kutatóhelyek interjúk, beszámolók,
kiállítások, ismeretterjesztő alkotások

intézetek

üzemek, gyárak, ipari műhelyek, vállal
kozások

szakemberekkel interjú, gyakorlati isme
retek

2.3. Tudásfelmérés

Az információszerzés mellett fontos ismerni, hogy milyen tudása van a diákoknak az anyagokkal 
kapcsolatban. Ezt a felmérést érdemes a csoportalakítás és a ráhangoló feladatok után elvégezni.  
A felmérés segíti a tanár és a csoportok munkáját azzal, hogy a diákok felidézik és rendsze rezik 
ismereteiket. A játékos kvíz lehetőséget ad arra, hogy a diákok csoportidentitása erősödjön. A kvíz 
kérdéseit akár online módon is össze lehet állítani a Kahoot vagy a LearningApps alkalmazásokkal. 

A kérdések nemcsak az ismeretekre vonatkoznak, hanem alkalmazásukra is a hétköznapi élet
ben. A cél az, hogy a lehető legtöbb kérdésre tudjanak valamilyen választ adni a diákok, mert ezzel 
növelni lehet a motivációt. A versenyeztetés ebben a helyzetben nem célszerű, mivel a csoportok 
egymásra lesznek utalva a témahét során.

https://kahoot.com/welcomeback/
https://learningapps.org/
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2.4. Ismerkedés a programmal

A tematikus hét célja, időbeosztása, a feladatok elérhetősége, az elvárt eredmények áttekintése elő
zi meg a csoportok munkáját. Ezt az áttekintést érdemes úgy bemutatni, hogy a témahét ideje alatt 
mindenki számára elérhető, átlátható legyen.

A táblázat a diák szempontjából mutat egy mintát:

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

TÉMA Információs nap A természetes 
eredetű anyagok 
napja

A műanyagok és 
fémek napja

Az alkotás napja Vásár

1. sáv
8.00–9.30

Tájékoztatás a torna
teremben.
Csoportok kialakítá
sa az osztályterem
ben.

A csoportok ismer
kedése a választott 
anyaggal, a feladat
lapok tanulmányozá
sa, munkaterv 
készítése.
Egyéni feladatok 
elvégzése más 
csoportok azonos 
szerepű tagjaival 
együtt.

A csoportok ismer
kedése a választott 
anyaggal, a feladat
lapok tanulmányozá
sa, munkaterv 
készítése.
Egyéni feladatok 
elvégzése más 
csoportok azonos 
szerepű tagjaival 
együtt.

Ismerkedés a problé
mával / a kutatással.
Az információs kár
tyák megismerése.
Közös ötletelés, 
kutató kérdések 
alkotása.

A csoport értékeli 
az eddigi munkáját, 
felkészül a vásáron 
történő bemutatásra.

2. sáv
9.50–11.20 Csoportos feladatok.

Tudásfelmérés.
Ismerkedés  
a témahét részletes 
programjával,  
az eszközökkel.
A választás alapján 
külső helyszínek 
meglátogatása vagy 
részvétel előadáson.

Egyéni feladatok 
elvégzése más 
csoportok azonos 
szerepű tagjaival 
együtt vagy külső 
helyszínen.

Egyéni feladatok 
elvégzése más 
csoportok azonos 
szerepű tagjaival 
együtt vagy külső 
helyszínen.

Munkamegosztás,  
a kutatási terv meg
beszélése.
A csoportok a meg
beszéltek alapján 
dolgoznak.

A kártyák, poszte
rek, kutatási ered
mények előkészítése 
a vásárra.

3. sáv
12.20–13.50

Az információk meg
osztása a csoportta
gokkal.
Az anyag informá
ciós kártyájának 
elkészítése.

Az információk meg
osztása a csoportta
gokkal.
Az anyag informá
ciós kártyájának 
elkészítése.

A csoportok a meg
beszéltek alapján 
dolgoznak.
A kutatás eredmé
nyeinek egyeztetése.

Vásár.

A természetes eredetű anyagok napja
Ezen a napon a csoportok az általuk választott természetes eredetű anyagok információs kártyáját/
poszterét készítik el. Irányított kutatásokat végeznek a fizikai és kémiai tulajdonságaikkal kapcsolat
ban (laboránsok), információkat gyűjtenek az eredetükről, használatuk történetéről (könyvtárosok), 
megvizsgálják a jelenlegi alkalmazásuk előnyeit, hátrányait (marketingesek), kiválasztanak egy al
kalmazási területet, s azt részletesen bemutatják, modellezik (mérnökök).

Hogyan válasszuk ki a vizsgálandó anyagokat?
Érdemes átgondolni, hogy a hétnyolc csoportban dolgozó laboránsok, mérnökök hogyan tudnak 
úgy dolgozni, hogy ne maradjanak magukra a folyamat során. Az egyik lehetőség az, ha négy anya
got vizsgálnak a diákok egy osztályban, kétkét csoportban, így az osztályon belül is lehet az azonos 
anyagokon dolgozó laboránsoknak, mérnököknek stb. együttműködni, s akár azonos információkat 
összegyűjteni. Ha évfolyamszinten azonos négy anyagot vizsgálnak a diákok, akkor akár együtt is 
dolgozhatnak a laboránsok, így megoldható a laborigény. Ennek a munkaformának az az előnye, 
hogy nem maradnak magukra a diákok a feladataikkal, s akár évfolyamszinten is kiállítható infor
mációs kártyák/poszterek készülhetnek. A munkaforma hátránya, hogy ha minden osztály azonos 
anyagokkal dolgozik, akkor kevés anyagról készül információs kártya/poszter.
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Példák a választható anyagok listájára: fa, csont, kő, érc, kender (rostképző), agyag, homok, gipsz, 
mészkő, márvány.

Példa a lehetséges kutatási kérdésekre a természetes eredetű anyagok esetében:

Természetes eredetű anyagok – fa
KÖNYVTÁROS LABORÁNS MÉRNÖK MARKETINGES
Gyűjtsd össze!
Mely fafajokból készülnek 
a használati tárgyaink? Hol 
tudjuk használni a fát?
Hogyan tudjuk feldolgozni  
a különböző fafajokat? 
Milyen szerepe volt a fának 
a földrajzi felfedezések 
történetében? Elképzelhető 
lennee az élet a fák nélkül?
Mely fajokat használnak  
a hangszerkészítésnél?
Mire használták a fát az 
egyes történelmi korokban? 
Hogyan változott a fa jelentő
sége?

Melyik fa a legalkalmasabb a 
szabadtéri építkezésekre?

Kísérletezz! Mérd meg! 
Állítsd be a változókat!
Melyik fa szívja fel a legtöbb 
vizet? 
Melyik fa hővezetése  
a legkisebb?
Ha nedvességet kap a fa, 
hosszirányban vagy szé
lességben változik nagyobb 
mértékben?
Melyik fából lehet hangszert 
készíteni?
Hogyan vezeti a fa a hangot?

Hogyan változott a fa meg
munkálási módja?

Hasonlítsd össze!  
Elemezd ki!
Hogyan hasznosulnak a fa 
tulajdonságai az építészet
ben, az asztalosiparban,  
a zenében?

Miért fordul elő, hogy fából 
készült ablakaink a téli idő
szakban nehezen csukhatók 
be? Mi okozza ezt?

Gyűjtsd össze! Gondold át!
Hogyan változott a fa értéke? 
Hogyan változtak, változnak 
a felhasználási lehetőségei?
Melyek a legkeresettebb 
fafajok?
Hogyan lehetne hasznosí
tani a fában rejlő esztétikai 
hibákat?

Természetes eredetű anyagok – homok
KÖNYVTÁROS LABORÁNS MÉRNÖK MARKETINGES
Gyűjtsd össze!
Milyen titkokat rejt gyerekko
runk népszerű játéka?
Hol használjuk a homokot?
Hogyan tudjuk felhasználni?

Kísérletezz! Mérd meg! 
Állítsd be a változókat!
Több kavics vagy homok 
tesz egy keveréket erősebbé 
(cement, homok, kavics, 
víz)?
A homokszemcsék mikro
szkópos vizsgálata: mely 
anyagok alkotják a homok
szemcséket?

Hogyan lehet szétválasztani 
az egyes frakciókat? Vízben 
oldható és nem oldható 
frakciók elválasztása.
Milyen hatással van a savas 
eső a homokvakolatra?
A savas oldódás vizsgálata.
A homok és vízüvegkeve
rék megszilárdulása, a CO2 
hatása.

Melyik anyag a legerősebb? 
Mely keveréket lehet hasz
nálni tartószerkezeteknél?
Hogyan lehet varázshomokot 
készíteni?
Melyik homok alkalmas  
a leginkább a homokvárépí
tésre vagy homokszobrá
szatra?
Használható a homok mint 
csiszoló anyag?
A mészkő megmunkálása.
Hogyan használhatom  
a homokot öntőmintára? Víz
üveggel cinkérme öntése.

Gyűjtsd össze! Gondold át! 
El tudsze adni homokot a 
sivatagban? A homoknak, 
napja ink keresett anyagának 
globális kereskedelme.
Melyik a legkeresettebb 
tulajdonságú homok?
A kereslet és kínálat 
összefüggése, árak 
összehasonlítása.

A homokozás mint játék? 
Eszközök, játszóterek.
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Természetes eredetű anyagok – mészkő
KÖNYVTÁROS LABORÁNS MÉRNÖK MARKETINGES
Gyűjtsd össze!
A mészkő keletkezési folya
mata.
Mészkőelőfordulások, hegy
ségek és bányászat.
Mészkő használata a tör
ténelemben, városok, utak 
építése.
Mely tulajdonságai teszik  
a mészkövet fontos építő
anyaggá?
Hogyan tudta a régi történel
mi korok embere feldolgozni 
a mészkőt?

Kísérletezz! Mérd meg! 
Állítsd be a változókat!
Melyik kőzet nyel el több 
vizet? Vane kapcsolata a 
mészkőnek a kőzetek erózi
ójával?
Mi aprítja a kőzeteket? 
A légköri szennyezőanyagok 
hogyan gyengítik a mészkő 
szerkezetét?
Hogyan hat a savas eső a 
mészkőre?
A sav hatása a mészkőre.
Hogyan lehet égetett meszet 
előállítani? Hogyan oldódik 
vízben az égetett mész?
CaO, Ca(OH)2 kémhatásá
nak vizsgálata.
Miért használták, használják 
a meszet fertőtlenítésre?  
A fertőtlenítő hatás vizsgála
ta élesztővel.

Gyűjtsd össze! Gondold át!
Hol ajánlott a mészkő hasz
nálata az építkezéseknél? 
Mely tulajdonságai teszik 
lehetővé sokoldalú haszná
latát?

Hasonlítsd össze! Vizsgáld 
meg! Elemezd ki!
A mészkő különféle 
típusainak összehasonlító 
vizsgálata (szín, szerkezet, 
keménység).
Fizikai tulajdonságai hogyan 
befolyásolják a mészkő 
megmunkálhatóságát?
Meszes habarcs készítése, 
festés meszes vízzel.
Melyek a mészkő legha
tékonyabb megmunkálási 
módjai? Vágás, faragás 
csiszolás.

Gyűjtsd össze! Gondold át! 
Mitől értékes építőanyag  
a mészkő?
Melyek a kereskedelemben 
kapható legkeresettebb  
mészkő és márványtermé
kek?
Befolyásoljáke az építészeti 
stílusok, irányok a keresletet/
kínálatot?

Természetes eredetű anyagok – kősó
KÖNYVTÁROS LABORÁNS MÉRNÖK MARKETINGES
Gyűjtsd össze!
A kősó szerepe a történe
lemben, az élelmiszerek 
tartósításában és a letele
pedésben.
Hogyan befolyásolták a 
sótelepek, bányák őseink 
letelepedését? Nevezetes 
települések (Hallstadt, Salz
burg, Wieliczka, Parajd).
Mely környezeti ténye
zők játszottak szerepet a 
sótelepek keletkezésében?
A modern tartósítási 
eljárások előtt hogyan tar
tósították őseink ételeiket? 
Milyen receptek lelhetők fel 
nagyanyáink szakácsköny
veiben az ételek sóval való 
tartósítására?

Kísérletezz! Mérd meg! Állítsd 
be a változókat!
Hogyan tudjuk modellezni a 
só vízelvonó hatását? Ozmó
ziskísérletek.
Oldás és kristályosítás.
Hogyan változik a tengervi
zek sótartalma? Hogyan 
be folyásolja a sótartalom az 
áramlásokat?
Hogyan befolyásolja a só  
az élő sejtek víztartalmát? 
Plazmolízis hagymaallevél
ben.
Hogyan változik a víz fagyás
pontja a sókoncentrációval?
A talaj kisózódásának hatását 
hogyan tudjuk modellezni?

Gyűjtsd össze! Gondold át!
Kristályszerkezet model
lezése, az elektromos 
vezetőképesség bizonyítása, 
elektrolithatás.
Hogyan befolyásolják  
az egyes sók a korróziót? 
Hogyan lehet védekezni a 
korrózió okozta károk ellen? 
A talaj minőségét hogyan 
befolyásolja a sótartalom? 
Hogyan kerül a talajba a só?
Hasonlítsd össze! Vizsgáld 
meg! Elemezd ki! 
Miért használják télen 
a sót az utak, járdák 
síkosságmentesítésére?

Gyűjtsd össze! Gondold át! 
Hol húzódtak az egyes 
történelmi korokban a 
sókereskedelmi utak (Afrika, 
Eurázsia)?
Van különbség a boltokban 
kapható különböző elneve
zésű sók összetételében? 
Tényleg a Himalájában 
bányásszák a Himalája sót? 
Van különbség a boltokban 
kapható sófajták sótartalma 
között (pl. tengeri, jódozott, 
finomított stb.)?
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A műanyagok és fémek napja
Ezen a napon a csoportok az általuk választott műanyag vagy fém információs kártyáját/poszterét 
készítik el. Irányított kutatásokat végeznek fizikai és kémiai tulajdonságaikkal kapcsolatban (labo
ránsok), információkat gyűjtenek az eredetükről, használatuk történetéről (könyvtárosok), megvizs
gálják a jelenlegi alkalmazásuk előnyeit, hátrányait (marketingesek), kiválasztanak egy alkalmazási 
területet, s azt részletesen bemutatják, modellezik (mérnökök).

Hogyan válasszuk ki a vizsgálandó anyagokat?
Érdemes átgondolni, hogy a hétnyolc csoportban dolgozó laboránsok, mérnökök hogyan tud

nak úgy dolgozni, hogy ne maradjanak magukra a folyamat során. Az egyik lehetőség az, ha négy 
anyagot vizsgálnak a diákok egy osztályban, kétkét csoportban, így az osztályon belül is együtt
működhetnek és akár azonos információkat is összegyűjthetnek az azonos anyagokon dolgozó la
boránsok, mérnökök stb. Ha évfolyamszinten azonos négy anyagot vizsgálnak a diákok, akkor akár 
együtt is dolgozhatnak a laboránsok, így megoldható a laborigény. Ennek a munkaformának az az 
előnye, hogy nem maradnak magukra a diákok a feladataikkal, s akár évfolyamszinten is kiállítható 
információs kártyák/poszterek készülhetnek. A munkaforma hátránya, hogy ha minden osztály azo
nos anyagokkal dolgozik, akkor kevés anyagról készül információs kártya/poszter.

Példa a választható anyagok listájára: 
 – műanyagok: természetes eredetű műanyagok (kazeinalapú műanyag, csiriz, nem newtoni fo
lyadék), kompozitok, szintetikus műanyagok;

 – fémek: acél, vas, réz, alumínium, titán.

Példa a lehetséges kutatási kérdésekre a természetes műanyagok, a kompozitok, a vas és acél, 
valamint a réz és bronz esetében:

Természetes eredetű műanyagok – cellulózalapú, kazeinalapú műanyag stb.
KÖNYVTÁROS LABORÁNS MÉRNÖK MARKETINGES
Gyűjtsd össze!
Mit nevezünk műanyagnak? 
Melyek a természetes erede
tű műanyagok?
Ki és mikor fedezte fel  
a műanyagokat?
Hogyan csoportosítjuk  
a műanyagokat? 
Milyen szerepe van a termé
szetes eredetű műanyagok
nak az életünkben? 

Hogyan lehet természetes 
eredetű műanyagot gyár
tani?

Kísérletezz! Mérd meg! 
Állítsd be a változókat!
Hogyan lehet létrehozni tej
ből és ecetből műanyagot? 
Mi történik, ha változtatjuk  
az arányokat?
Hogyan lehet készíteni ke
ményítőből műanyagot?
Milyen tulajdonságokkal 
rendelkezik ez az anyag?

Gyűjtsd össze! Gondold át!
Hogyan változott a termé
szetes alapú műanyagok 
felhasználása az elmúlt 
években? Milyen tényezők 
határozzák meg a felhaszná
lásukat?

Hasonlítsd össze! Vizsgáld 
meg! Elemezd ki! 
Hogyan hasznosulnak a ter
mészetes műanyagok? Mely 
tulajdonságaikat hogyan 
lehet felhasználni?

Gyűjtsd össze! Gondold át! 
Hogyan változott pl. a 
politejsav értéke? Hogyan 
változtak a felhasználási 
lehetőségei?
Melyek a legkeresettebb 
természetes műanyagok?
Hogyan lehetne hasznosítani 
a műanyagokat?
Miért érdemes természetes 
műanyagokat használni?
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Szintetikus műanyagok – nejlon, kompozitok stb.
KÖNYVTÁROS LABORÁNS MÉRNÖK MARKETINGES
Gyűjtsd össze!
Mit nevezünk műanyag
nak? Melyek a szintetikus 
műanyagok? Mit nevezünk 
kompozitnak?
Ki és mikor fedezte fel  
a műanyagokat?
Hogyan csoportosítjuk  
a műanyagokat? 
Milyen szerepe van a 
kompozitoknak az életünk
ben? 

Hogyan lehet szintetikus mű
anyagot gyártani? Hogyan 
lehet egyszerűen kompozitot 
készíteni?

Kísérletezz! Mérd meg! 
Állítsd be a változókat!
Hogyan változtatható meg 
adalékanyagokkal a mű
anyag tulajdonsága? 
Mi történik, ha változtatjuk az 
arányokat?
Hogyan lehet nem newtoni 
folyadékot készíteni?
Milyen tulajdonságokkal 
rendelkezik ez az anyag?

Gyűjtsd össze! Gondold át!
Hogyan változott a kom po
zitok felhasználása az elmúlt 
években? Milyen tényezők 
határozzák meg a felhaszná
lásukat?

Mérd meg! Hasonlítsd össze! 
Vizsgáld meg! Elemezd ki! 
Hogyan befolyásolja egy 
műanyagszál a farúd terhel
hetőségét? Hogyan lehet a 
műanyagszálat a farúdhoz 
rögzíteni?

Gyűjtsd össze! Gondold át! 
Hogyan változott a pl. 
kompozitot tartalmazó 
termékek értéke? Hogyan 
változtak a felhasználási 
lehetőségeik?
Melyek a legkeresettebb  
műanyagok?
Hogyan lehetne újrahaszno
sítani a műanyagokat?
Miért érdemes kompozitokat 
használni?

Vas és acél
KÖNYVTÁROS LABORÁNS MÉRNÖK MARKETINGES
Gyűjtsd össze!
Mikor kezdték el a vasat 
használni az emberek? Mi 
az acél? Mikor kezdtek acél
termékeket előál lítani?
Ki és mikor fedezte fel a vas
gyártást, acélgyártást?
Hogyan állíthatunk elő acélt? 
Milyen szerepe van a vasnak 
és az acélnak az életünk
ben? 

Hogyan lehet vasat előállí
tani? Milyen tulajdonságai 
vannak a vasnak?

Kísérletezz! Mérd meg! 
Állítsd be a változókat!
Hogyan viselkedik a vas a 
környezetben? 
Milyen fizikai tulajdonságai 
vannak a vasnak?
Milyen kémiai tulajdonságai 
vannak a vasnak?
Milyen tulajdonságokkal 
rendelkezik az acél?

Gyűjtsd össze! Gondold át!
Hogyan lehet felhasználni 
a vasat és az acélt? Milyen 
tényezők határozzák meg a 
felhasználásukat?

Hasonlítsd össze! Vizsgáld 
meg! Elemezd ki! 
Hogyan gyártják a vasat 
és az acélt?  Mely tulaj
donságaikat hogyan lehet 
felhasználni?

Gyűjtsd össze! Gondold át! 
Hogyan változott a vas és 
az acél értéke? Hogyan 
változtak a felhasználási 
lehetőségei?
Melyek a legkeresettebb 
vas és acéltermékek?
Hogyan lehet újrahasznosí
tani a vas és acéltárgyakat?
Miért érdemes vasat hasz
nálni?

Réz és bronz
KÖNYVTÁROS LABORÁNS MÉRNÖK MARKETINGES
Gyűjtsd össze!
Ki és mikor fedezte fel  
a rezet?
Mi a bronz? Mikor kezdték el 
a bronztárgyakat használni 
az emberek? Hogyan állítha
tunk elő rezet?
Hogyan állíthatunk elő 
bronzot? 
Milyen szerepe van a réznek 
és a bronznak az életünk
ben? 

Hogyan lehet rezet előállí
tani? Milyen tulajdonságai 
vannak a réznek?

Kísérletezz! Mérd meg! 
Állítsd be a változókat!
Hogyan viselkedik a réz a 
környezetben? 
Milyen fizikai tulajdonságai 
vannak a réznek?
Milyen kémiai tulajdonságai 
vannak a réznek?
Milyen tulajdonságokkal 
rendelkezik a bronz?

Gyűjtsd össze! Gondold át!
Hogyan lehet felhasználni a 
rezet és a bronzot? Milyen 
tényezők határozzák meg a 
felhasználásukat?

Hasonlítsd össze! Vizsgáld 
meg! Elemezd ki! 
Hogyan lehet a rezet fel
használni elektromos áram 
létrehozására?  Milyen válto
zók hogyan befolyásolják a 
keletkezett feszültséget? 

Gyűjtsd össze! Gondold át! 
Mitől függ a réz piaci értéke? 
Hogyan változtak a felhasz
nálási lehetőségei?
Melyek a legkeresettebb 
réztermékek?
Hogyan lehet újrahasznosí
tani a réztárgyakat?
Miért érdemes rezet hasz
nálni?
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Az alkotás napja
Ezen a napon a csoportok egy általuk választott strukturálatlan problémán dolgoznak úgy, hogy 
követik a kutatásalapú tanulás lépéseit, s felhasználják az előző napokon elkészült információs kár
tyákat/posztereket.

Példák a problémák vázára (a leírásban a kérdésekhez tartozó szituációk találhatók): 
Hogyan lehet egy hídmodellt elkészíteni? Hogyan lehet hangszert készíteni? Milyen ékszereket 

lehet készíteni? Hogyan készíthető szobor? Hogyan készíthető egy használati eszköz? Hogyan 
lehet korszerű építőanyagokkal, régi módszerekkel építkezni? Hogyan lehet vízi járművet alkotni?

A kutatás lépései:
 – vizsgálatok tervezése;
 – hipotézisek generálása;
 – vita a társakkal;
 – következtetések megfogalmazása.

A kutatás folyamata a diákok szemszögéből:

Problémahelyzet

Modell

IGEN

Beszámoló

Egy megoldás  
a problémára

Egyszerűsítés és reprezentáció
Mi pontosan a probléma? El tudom mondani?
Mit tudok már, és mit kell most megoldanom?
Tudome egyszerűsíteni a problémát?
Milyen feltételezéseim vannak?
Milyen tudás segíthet itt?

Elemzés és megoldás
Láttam már hasonlót korábban?
Tudoke rajzot készíteni?
Mi van rögzítve, és mit tudok változtatni?
Tudoke szisztematikus változtatásokat tenni?
Hogyan tudom feljegyezni, amit csinálok?
Látoke valami törvényszerűséget vagy kapcsolatot?

Kommunikálj és reflektálj
Hogyan tudom legjobban bemutatni a munkámat?
Utólag: volt esetleg jobb megoldás?
Hasznos lesz ez a megoldás más problémák esetén is?

Értelmezés és értékelés
Milyen következtetések vonhatók le?
Hogyan ellenőrizhetem a munkámat?
Észszerűek a következtetéseim?
Kielégítő a megoldás?

NEM

Az ábra a PRIMAS projekt „Kutatásalapú tanulás” moduljának ábrája alapján készült.1

1  http://primasproject.eu/wpcontent/uploads/sites/323/2017/11/1260_35_PD1_TeacherHandouts_magyar.pdf

http://primas-project.eu/wp-content/uploads/sites/323/2017/11/1260_35_PD-1_Teacher-Handouts_magyar.pdf
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A vásár napja
A vásár célja az, hogy a diákok az általuk választott formában bemutassák a kutatásaik eredmé
nyeit egymásnak és az érdeklődőknek. Ezen alkotások a diákok tapasztalati ismereteit és azok 
értelmezését hordozzák. A tárgyiasult alkotásokat (plakátok, terepasztalok, kísérleti eszközök/
tárgyak) kiállítás keretében ismerhetik meg a látogatók. Az alkotásaikat előadások formájában is 
bemutathatják az alkotók a hallgatóságnak. Fontos, hogy ezek a későbbiekben megjelenjenek az 
iskolai médiában is.



III. PROGRAMTERVEK ÉS FELADATLAPOK

1. INFORMÁCIÓS NAP 

1.1. Ismerkedés a programmal, csoportalakítás, tudásfelmérés 

CÍM TALÁLD MEG A HELYED!

KÉSZÍTETTE Somogyi Ágota és Oláhné Nádasdi Zsuzsanna

TÉMA A program bemutatása, csoportalakítás.

FELTÉTELEK,  
ESZKÖZÖK

Csoportmunkára alkalmas osztályterem kivetítővel és laptoppal, 4 db nyomtatott szerepkör és a 
hozzá tartozó leírások, 8 db ablak, feladatlap, előre elkészített Kahoot.

A TERVEZETT 
TEVÉKENYSÉGEK  
HOSSZA

90 perc

TANULÁSI EREDMÉNYEK Kialakulnak a témahéten együtt dolgozó csoportok, a diákok megismerik a témahét kereteit, célját, 
felidézik, rendszerezik ismereteiket.

KOROSZTÁLY 7–8. osztály

FEJLESZTENDŐ  
KÉSZSÉGEK

Érti és elfogadja a kölcsönös felelősséggel járó tanulási helyzeteket. 
Önirányítás, együttműködés, kommunikáció, alkalmazkodóképesség.

NAT-KAPCSOLÓDÁSOK Műveltségi területek: „Ember és természet”; „Földünk – környezetünk”.
Kiemelt fejlesztési területek: „A tanulás tanítása”; „Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése”.
Kulcskompetenciák: szociális kompetencia: az együttműködési készség fejlesztése.

LEÍRÁS Az érdeklődés és a képesség szerinti vegyes csoportok alakulnak úgy, hogy a diákok szerepet 
választanak. A szerepválaszték lefedi azokat a területeket, amelyekre szükség van ahhoz, hogy 
egy anyag kártyáját/poszterét elkészítse a csoport.

ELŐKÉSZÜLETEK El kell készíteni a témahét programjáról, céljáról, követelményeiről a bemutató prezentációt.
A diákok a témahetet megelőzően egy kérdőívet töltenek ki, melyben az erősségeikre kérdezünk 
rá. Ezeket a kérdőíveket átnézve állítunk fel hipotézist azzal kapcsolatban, hogy kb. egy szerepkör
re hány jelentkezőre lehet számítani. A szerepkörök bemutatásánál figyelni kell a kulcsszavakra. 
A csoportalakítás előtt meg kell határozni a szerepkörök nevét, és el kell készíteni a leírásukat, 
majd ezeket ki kell függeszteni a terem négy sarkába. 
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG, ESZKÖZ, 
MELLÉKLET

20' Ismerd meg! A témahét programjának rövid bemutatása a csoportmun
ka és a diákok szerepeinek szemszögéből. A szerepkörök 
bemutatása. A követelmények és az értékelés bemutatása.

A bevezető ppt.

5' Fedezd fel! Ismerd meg!

   

A diákok körbejárnak a teremben, és ismerkednek a szerep
körökkel, leírásukkal.

A szerepkörök neve, leírásuk.

5' Válassz! A diákok beállnak egy sarokba a saját érdeklődésüknek, 
képességeiknek megfelelően.

10' Keresd a párod! A könyvtárosok párt választanak maguknak a mérnökök 
közül, míg a marketingesek a laboránsok közül.

Meséld el! A párok tagjai 11 percben elmondják egymásnak, hogy 
miért ezt a szerepkört választották.
A tanár kialakítja a párokból a négyfős csoportokat, figye
lembe véve a párok képesség szerinti összetételét.

5' Mutasd be! A csoportokban a diákok szóforgóban elmondják egymás
nak, hogy mit gondolnak a saját szerepükről, s hogy miben 
tudják segíteni a csoport tevékenységét.

15' Gyűjtsd össze! A csoportok kapnak egy ablaksémát, s összegyűjtik  
a számukra legfontosabb anyagokat a környezetükből.  
Az ablak közepébe felírják a címet: „Legfontosabb anya
gaink”. Szóforgóban minden diák mond egy olyan anyagot, 
amely számára fontos. A csoport többi tagja kézfeltartással 
jelzi, ha egyetért az anyag fontosságával. Az ablak azon 
számozott rubrikájába kerül az anyag neve, ahányan  
egyetértettek az adott anyag fontosságával kapcsolatban.  

Ablakséma.

15' Ismerd fel! A csoportok kapnak egy olyan feladatlapot, melyben az 
anyagok besorolásával, tulajdonságaival, szerkezetével kap
csolatos információkat kell felismerni, értelmezni.

Feladatlap.

15' Idézd fel! A csoportok mobiltelefonnal vagy tablettel közösen válaszol
nak a tanár által összeállított Kahootkérdésekre.

Kahoot.
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A sikert elősegítő tényezők
A diákok együttműködési szándékának megteremtése, az együttműködési készség fejlesztése.  
Az együttműködési szándék megteremtését segíti elő, ha a diák olyan szerepet választ, ami kedvé
re való, illik hozzá. Legalább egy diákkal egymást választják a csoporton belül. Az együttműködési 
készség fejlesztését szolgálja a csoporton belüli vélemények megosztása, meghallgatása. A felada
tok kiosztásában ügyelni kell az építő egymásra utaltságra, az egyenlő arányú részvételre és az 
egyéni felelősségre is. 

Kockázatok, nehézségek
A témahéten a munka nagy része csoportokban zajlik, ezért nagyon kell figyelni a csoportok kialakí
tására, az együttműködési szándék megteremtésére, a versenyeztetés elkerülésére. A csoportok ki
alakításánál kockázatos a tanári beavatkozás a párok párja módszerbe. A diákokból ellenállást vált
hat ki, ha olyan társakkal kell együttműködniük, akikkel nem akarnak. Érdemes előzetesen felmérni, 
hogy ki kivel nem szeretne együtt dolgozni a témahét ideje alatt. Az előzetes tudás felmérésére 
készített feladatlap összeállítását érdemes átnézni, s a saját osztályra hangolni, mert a túlságosan 
nehéz feladatok elvehetik a diákok kedvét a további munkától.

Változatok, ötletek, további tevékenységek
A csoportok kialakításánál olyan szempontokat is figyelembe lehet venni, melyek a többi osztályban 
kialakított csoportokkal való együttműködést is elősegíthetik. Az előzetes tudásfelmérésre sokféle 
játékos módszer használható.

Mellékletek
Tanulói feladatlapok.

Tanári segédanyagok
Módszertani leírások, melyek az egyes feladatok tanulási hátterét írják le, értékelési módszerek, 
tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek, tehetséggondozás.



III. PROGRAMTERVEK ÉS FELADATLAPOK

„TERMÉSZET – TUDOMÁNY – TÁRSADALOM”
TEMATIKUS HÉT

21

1.2. 1. nap – Feladatlapok diákoknak

Kérdőív
Miben vagyok jó? Mi érdekel? Ezen az űrlapon választhatod ki, hogy miben mennyire vagy jártas, mi 
mennyire érdekel. A csapatok kialakítását segítik ezek az információk. 

1 (Egyáltalán nem jellemző rám.)  –  2 – 3 – 4 (Nagyon jellemző rám.)
Soronként csak egy számot jelöljön be!

1.  Név:
2.  Szívesen olvasok, és jól tudok lényeget kiemelni akár hosszabb szövegből is.
3.  Új ötletek kitalálásával és megosztásával képes vagyok segíteni a munkát.
4.  Jól és hatékonyan tudok információt keresni, és kritikusan értékelem azokat. 
5.   Képes vagyok a feladatokat közvetlen felügyelet nélkül meghatározni, rangsorolni és végrehaj

tani. 
6.  Jól osztom be az időmet. 
7.   Jól meg tudom határozni a társaim erősségeit, és felhasználni ezeket a közös cél elérése érde

kében. 
8.  A feladatokat elsősorban vizuálisan azonosítom be. 
9.  Érdekel, hogy mire lehet használni az egyes anyagokat. 
10.  Érdekel, hogy milyen tulajdonságai vannak az egyes anyagoknak. 
11.  Képes vagyok önállóan akár összetettebb feladatok elvégzésére is. 
12.  Szeretek naplót írni, blogot, vlogot készíteni. 
13.  Szívesen kísérletezem. 
14.  Feltalálom magam idegen környezetben, s idegeneket is megkérdezek, ha szükséges. 
15.  Az egyértelműség érdekében rendezem az információt. 

Szerepkörök és leírásuk
Könyvtáros: Érdeklődési köre elsősorban az anyag eredete, használatának története és felhaszná-
lásának jelene. Képes hatékonyan információkat keresni, azokat kritikusan értékelni. A szövegértel-
mezése és lényegkiemelése jó. Szívesen beszélget emberekkel, érdeklik a történetek.

A kérdőív kérdései közül a következők jellemzők rá:
1. Szívesen olvasok, és jól tudok lényeget kiemelni akár hosszabb szövegből is.
2. Jól és hatékonyan tudok információt keresni, és azokat kritikusan értékelem.
3. Feltalálom magam idegen környezetben, s idegeneket is megkérdezek, ha szükséges.

Laboráns: Érdeklődési köre elsősorban az anyag tulajdonságainak vizsgálata, az egyes anyagok 
fizikai és kémiai tulajdonságainak összehasonlítása. Jó megfigyelő, szívesen állít össze laboratóri-
umi vizsgálatokat.

A kérdőív kérdései közül a következők jellemzők rá:
1. Képes vagyok a feladatokat közvetlen felügyelet nélkül meghatározni, rangsorolni és végre-

hajtani.
2. Érdekel, hogy milyen tulajdonságaik vannak az egyes anyagoknak. 
3. Szívesen kísérletezem.
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Mérnök: Érdeklődési köre elsősorban az anyag felhasználási lehetősége, szívesen tervez, számol, 
konstruál, érdekli az anyag újrahasznosításának lehetősége.

A kérdőív kérdései közül a következők jellemzők rá:
1. Érdekel, hogy mire lehet használni az egyes anyagokat. 
2. Képes vagyok önállóan akár összetettebb feladatok elvégzésére is.
3. Az egyértelműség érdekében rendezem az információt.

Marketinges: Érdeklődési köre elsősorban az anyag piaci értékének megítélése, az anyag haszná-
lati értéke, a nyersanyag és a termék együttes hasznának megítélése.

A kérdőív kérdései közül a következők jellemzők rá:
1. Képes vagyok a feladatokat közvetlen felügyelet nélkül meghatározni, rangsorolni és végre-

hajtani.
2. Jól meg tudom határozni a társaim erősségeit, és felhasználni ezeket a közös cél elérése 

érdekében.
3. A feladatokat elsősorban vizuálisan azonosítom be.
4. Szeretek naplót írni, blogot, vlogot készíteni.

A szerepkör leírása diákoknak:
Könyvtáros: Érdeklődése elsősorban az anyag eredetére, használatának történelmére és jelenére 
irányul. Szívesen gyűjt információt az internetről, múzeumokból, kiállításokról, de a személyes inter
júk is megfelelő források számára.
Laboráns: Érdeklődése elsősorban az anyag tulajdonságainak vizsgálatára irányul. Szívesen ter
vez és végez fizikai és kémiai vizsgálatokat, ismeri és tudja használni a laboratóriumi eszközöket. 
Képes észrevenni, megfigyelni és rögzíteni akár a kisebb változásokat is.
Mérnök: Érdeklődése elsősorban az anyag felhasználási lehetőségeire, újrahasznosítására irányul. 
Szívesen tervez tárgyakat, képes folyamatot tervezni, lépéseket átlátni és kiszámolni a szükséges 
adatokat a tárgyak megalkotásához.
Marketinges: Érdeklődése elsősorban az anyag piaci értékének megítélésére, az anyag haszná
lati értékére, a nyersanyag és a termék együttes hasznának megítélésére irányul. A piackutatást 
különböző módszerekkel, például felmérésekkel, valamint termékösszehasonlítással végzi. Külön
böző területeket elemez, beleértve az árpolitikát, az elosztást, valamint a termék megjelenítését.
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Feladatlap 
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1.3. Külsős program 

CÍM ANYAGOK ÉS MESTERSÉGEK

KÉSZÍTETTE Somogyi Ágota és Oláhné Nádasdi Zsuzsanna

TÉMA Az anyagfajták és a hozzájuk kapcsolódó megmunkálási módszerek, kézműves és ipari 
technológiák vizsgálata iskolán kívüli helyszíneken.

FELTÉTELEK, ESZKÖZÖK A tematikus foglalkozás fogadására alkalmas helyszín, együttműködő partner. Tanulói fel
adatlapok választható munkaformákkal. Megfelelő létszámú pedagógus kísérő. Megfelelő 
közlekedési kapcsolat, eszköz, illetve ennek költsége.

TERVEZETT  
TEVÉKENYSÉGEK  
HOSSZA

90–180 perc

TANULÁSI EREDMÉNYEK A tanulók érdeklődésének felkeltése a témahét további, iskolai feladatai iránt.
A tapasztalatokhoz kapcsolódó, a további munkát irányító kutatási kérdések megfogalma
zása.
Az anyagokkal kapcsolatos mesterségek, technológiák megismerése, értékelése.
Személyes élményszerzés, a pályaorientáció segítése.

KOROSZTÁLY 7–8. osztály

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉGEK Természettudományos vizsgálati készségek (megfigyelés, mérés).
Gondolkodási készségek (rendszerszintű gondolkodás).
Együttműködési és kommunikációs készség (csoportmunka, interjúk).
Digitális készségek (fotó, film, bemutatókészítés).

NAT-KAPCSOLÓDÁSOK Műveltségi területek: „Ember és természet”; „Földünk–környezetünk”; „Életvitel és 
gyakorlat”.
Kiemelt fejlesztési területek: „Fenntarthatóság, környezettudatosság”; „Nemzeti öntudat, 
hazafias nevelés”; „Gazdasági és pénzügyi nevelés”; „Pályaorientáció”.
Kulcskompetenciák: természettudományos és technikai kompetencia; kezdeményezőké
pesség és vállalkozói kompetencia;  hatékony, önálló tanulás; digitális kompetencia.

LEÍRÁS Ez a programelem a benne rejlő fejlesztési potenciál miatt kiemelten ajánlott. Az iskolán 
kívüli tanulási lehetőségek felkutatása a helyi gazdaságról és társadalomról is képet adhat. 
A tanulók világosan megfogalmazott célokkal és feladatokkal érkeznek a helyszínre, ahol  
a kapcsolattartó és a kísérő tanárok instrukciói alapján dolgoznak, részben együtt, részben 
kisebb csoportokban vagy akár egyénileg is. A szerzett tapasztalatokat a tanulók felhasz
nálják a további két kutatónapon, illetve megosztják őket másokkal is a témahetet lezáró 
vásáron. 

ELŐKÉSZÜLETEK A témahét előkészítése során fel kell mérni az intézmény környezetében elérhető, a téma
hét programjához kapcsolódó és az együttműködésbe bevonható intézmények körét. Ezek 
lehetnek az iskola már meglévő kapcsolatai, támogatói, a közeli múzeumok és bemutató
helyek, műhelyek vagy üzemek. Az együttműködő partnerek keresésébe bevonhatók az 
érintett szülők is, akiknek a munkahelye, vállalkozása vagy ismeretségi köre összefügg 
a témahét céljaival. Az iskolán kívüli tanulás megszervezése a közlekedést, a csoportok 
utaztatását is magában foglalja, biztosítani kell ennek költségét, illetve a megfelelő számú 
kísérő tanárt. A tanulói feladatlapokat többféle változatban (strukturált, nem strukturált), 
illetve feladattípusra (könyvtáros, laboráns, mérnök, marketinges) el kell készíteni, sokszo
rosítva vagy digitálisan elérhetővé kell tenni.
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS
SEGÉDANYAG,  
ESZKÖZ,  
MELLÉKLET

5' A meglátogatandó 
külső helyszín rövid 
bemutatása, a kutatási 
célok ismertetése.

A külső helyszínre való indulás előtt a tanulók megismerik a felkere
sendő helyszín néhány lényegi jellemzőjét, a látogatás célját.  
A tá jékoztatás történhet az egész évfolyamban, osztályban, de cél
szerű inkább (ha van elegendő kísérő tanár) kisebb csoportokban.

Szükség esetén rövid, 
szöveges, képes leírás 
vagy internetcím meg
adása.

15' A tanulói feladatlapok 
kiosztása / elérhe
tőségének ismerteté
se. A választható és  
a kötelező feladatele
mek megadása.

Az adott helyszínre és alkalomra adaptált feladatlapok többféle válto
zatban kínálnak tevékenységeket, ezek között lehetnek mindenki szá
mára kötelezők, illetve szabadon választhatók is. Szervezhető úgy a 
munka, hogy egy kisebb létszámú csoport egy (vagy néhány) témával/
feladattal foglalkozik, ezen belül alakul ki a négyféle szerep, de az azo
nos szerepet választó tanulók külön csoportot is alkothatnak. Kisebb 
létszámú tanulócsoport esetén akár az egyéni munka is vállalható.

Tanulói feladatlapok  
(a négyféle szerepnek 
megfelelő) választható 
és kötelező elemekkel, 
nyomtatott vagy digitális 
formában. 

60'–
150'

A külső helyszín meg
közelítése, a látogatás 
programjának lebonyo
lítása.

A csoport(ok) eljutása a látogatás helyszínére változó időket és módo
kat jelenthet, de a viszonylag szűk keret miatt közelebbi vagy könnyen 
elérhető célok választhatók. A helyszínen az előzetes szervezésnek 
megfelelően fogadják a tanulókat a házigazdák, elmondják a fonto
sabb információkat, magatartási szabályokat, a csoportos és egyéni 
munkalehetőségeket. A tanulók a feladatlapok alapján jegyzetelnek, 
megoldják a kapott feladatokat.

A látogatás célpontjának 
eléréséhez szükséges 
útvonalterv, közlekedés
szervezés.

10' A program összeg
zése, a feladatokkal 
kapcsolatos kérdések 
megbeszélése.

A látogatás végén az egész csoport ellenőrzi a jelenlétet, néhány 
mondatban a tanulók elmondják, mi tetszett, vagy miben voltak nehéz
ségeik a feladatok során, milyen tapasztalatot visznek magukkal.  
A helyi vezető is reflektálhat a tanulók munkájára, viselkedésére.

Szükség esetén tanulói 
kérdőív, otthon kitölthető 
visszajelzés.

A sikert elősegítő tényezők
A siker elsődleges feltétele a megfelelő külső helyszín, az együttműködésben érdekelt partner meg
találása. Fontos, hogy a tanulók valóban azt és úgy tanulmányozhassák, ahogy az a témahét temati
kai és fejlesztési céljaihoz illeszkedik. Jó, ha a tapasztalatok a további napok során is használhatók, 
azokat a tanulók be tudják építeni a későbbi feladatokba. A sikerhez szükség van az érzelmi elemek 
megfelelő biztosítására, lehetőleg pozitív, de akár negatív élmények szerzésére is, ezek erősíthetik 
a tanulási motivációt és formálják a tanulók attitűdjeit.

Kockázatok, nehézségek
Az iskolán kívüli tanulás egyaránt szokatlan helyzet tanár és tanuló számára.  Kockázat lehet a 
kevésbé együttműködő vagy túl nagy létszámú csoportok irányítása, ennek megkönnyítése miatt 
ajánlott a helyszín előzetes bejárása, a kapcsolattartó személlyel való egyeztetés. Nehézség lehet a 
csoportokhoz szükséges nagyobb létszámú felnőtt kísérő biztosítása is. A programra rendelkezésre 
álló időkeret viszonylagos szűkössége a pontosan instruált feladatokkal kezelhető.

Változatok, ötletek, további tevékenységek
A lehetséges helyszínek egy településen belül is sokfélék lehetnek, így a tanulók több csoportban, 
több helyszínt is meglátogathatnak. A kiállítások, üzemlátogatások vagy a települési vizsgálatok 
másmás szempontból lehetnek hasznosak a további munkában. A reál érdeklődésű tanulók szá
mára műszaki jellegű, elemző feladatok, a humán érdeklődésűek számára inkább művészeti vagy 
médiajellegű feladatok (pl. filmriportok, képes beszámolók) adhatók. Az így készült munkák is meg
oszthatók a többiekkel a projektet záró bemutatón.
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Mellékletek
Tanulói feladatlapminták többféle helyszíntípusra és tanulói szerepre.

Tanári segédanyagok
Az iskolán kívüli tanulást pedagógiaimódszertani szempontból leíró segédlet. Elemzi a formális, a 
nemformális és az informális tanulás jellegzetességeit, a projekten belüli alkalmazás lehetőségeit. 
Bemutatja ennek a sajátos tanulási formának, az életközeli (real-life) kontextusoknak a személyiség 
és képességfejlesztési lehetőségeit, illetve a tanári instrukciók osztálytermi munkától való eltéréseit. 
További célja az önálló és aktív tanulás elősegítése, az iskolán kívüli tanulásnak a témahét egészé
be való beillesztése.
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2. A TERMÉSZETES EREDETŰ ANYAGOK NAPJA

CÍM ALAP – ANYAGAINK

KÉSZÍTETTE Oláhné Nádasdi Zsuzsanna, Somogyi Ágota

TÉMA A természetes eredetű anyagok sokfélesége, vizsgálata, felhasználása.

FELTÉTELEK, ESZKÖZÖK Számítógép, kivetítő, internet, természetes anyagok, szakirodalom, kémia, fizika és biológia
tankönyvek, iskolai labor, vegyszerek.

TERVEZETT  
TEVÉKENYSÉGEK  
HOSSZA

3×90 perc

TANULÁSI EREDMÉNYEK Önállóan képes kutatásokat végezni, képes megkülönböztetni a szakmailag pontos 
információkat, képes kutatási eredményeit megfogalmazni, átadni a csoporttagoknak. 
Tisztában lesz egyes anyagok használhatóságának hátterével.

KOROSZTÁLY 7–8. osztály

FEJLESZTENDŐ  
KÉSZSÉGEK

Gondolkodási készségek fejlesztése. Önszabályozás: a gondolkodási útvonalakat legyenek 
képesek maguk megválasztani, a tanulási folyamatot legyenek képesek megtervezni. 
Kutatási készségek fejlesztése: hipotézis megfogalmazása, megfigyelés, kísérletek megvalósí
tása.

NAT-KAPCSOLÓDÁSOK Műveltségi területek: „Ember és természet”: anyagok mennyiségi és minőségi jellemzése. 
Az anyag nyersanyagból termékké alakulásának, majd másodlagos nyersanyaggá válásának 
követése példák alapján.
„Földünk – környezetünk”: az élő és az élettelen anyagok rendszerezése, valamint a természeti 
és társadalmi életben, gazdaságban betöltött jelentőségük felismerése.
„Informatika”: adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés: hatékony, céltudatos 
információfeldolgozás.
Kiemelt fejlesztési területek: A megfigyelés, a kísérlet és a mérés módszereinek irányított 
alkalmazása: természettudományi témájú ismeretterjesztő források önálló keresése, követése, 
értelmezése, ismeretszerzés. 
Az eredmények bemutatása, mások eredményeinek értelmezése.
Anyagok mennyiségi és minőségi jellemzése. 
Az anyagok vizsgálatában leggyakrabban használt állapotleírások, állapotjelzők alkalmazása, 
mérése, a leggyakrabban előforduló ásványok és kőzetek, talajok; ipari nyersanyagok és ener
giahordozók megismerése, területi előfordulásuk példái és jellemzésük. 
Kulcskompetenciák: „Természettudományos és technikai kompetencia”: a technológiák elő
nyeinek, korlátainak és kockázatainak ismerete a társadalomra nézve;
természettudományos és műszaki műveltség alkalmazási lehetőségeinek az ismerete a munká
ban és a hétköznapi életben;
új technológiáknak, eszközöknek, berendezéseknek a megismerése, amikor a tudományos 
eredményeket a hétköznapokban alkalmazzuk.
„Digitális kompetenciák”: az információk megkeresésének, összegyűjtésének és feldolgozásá
nak képessége, a kritikus alkalmazás, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönböztetésének 
képessége.
„Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia”: tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, 
a feladatok megosztása, elemzés,  kommunikáció, jó ítélőképesség, a tapasztalatok értékelése, 
kockázatfelmérés és vállalás, munkavégzés egyénileg és csapatban, etikus magatartás.
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LEÍRÁS A természetes anyagokon belül a diákok négy anyagot vizsgálnak kis csoportokban, irányított 
kutatással. Az egyes anyagokról készített információs kártyákat/posztereket, a kísérleteik, 
vizsgálódásaik tapasztalatait felhasználják az alkotás napján.
A tanár kérdésekkel segíti a diákok kutatásait. Kétkét csoport dolgozhat azonos anyaggal, így 
segíthetik egymást az azonos szerepkörben vizsgálódó diákok

ELŐKÉSZÜLETEK Biztosítani kell a csoportok számának és a szerepkörnek megfelelő helyszíneket – akár a 
termenn belül –, ahol a könyvtárosok kutatnak, a mérnökök kutatnak, terveznek, kísérleteznek, 
a laboránsok kísérletezhetnek és a marketingesek információt gyűjtenek – akár külső helyszí
nek bevonásával. A kiválasztott négy anyag vizsgálatához szükség lesz könyvekre, kísérleti 
anyagokra, eszközökre. Az egyes helyszíneken szükség lesz egyegy laptopra, feladatlapokra 
és eszközökre. Az iskola földrajzi helyétől függően lehet külső helyszíneket is keresni, például 
könyvtárat, Öveges labort, tanösvényt, fatelepet, védett területet, homok vagy mészkőbányát, 
építkezést.
A külső helyszíneknek megfelelően lehet tervezni a napi tevékenységeket.
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG, ESZKÖZ,  
MELLÉKLET

0'–15' Hangolódj rá! A tanár kiosztja a csoportoknak egyegy használati tárgy/eszköz 
képét puzzlekártyák formájában. 
Ha rendelkezésre állnak számítógépek (csoportonként egy), 
akkor a puzzlekészítő programmal is feldarabolhatjuk a képeket, 
és a diákok számítógép segítségével is kirakhatják őket. A cso
portok a puzzle kirakása után arra keresik a választ, hogy: 

 – Milyen anyagokat használtak fel a tárgy elkészítéséhez? 
 – Melyek ezek közül a természetes anyagok?
 – Az anyagot melyik tulajdonsága teszi alkalmassá az adott 
tárgy elkészítéséhez?

A csoportok beszámolói után az egyes természetes anyagokat 
eredetük/származásuk alapján csoportosítják.

Eszközök, tárgyak képe, csopor
tonként egy 
https://www.jigsawplanet.com/ 
program által készített kép, 
mintakérdések.

15'–
30'

Idézd fel! A tanár által kihelyezett természetes eredetű anyagok (mészkő, 
fa, homok, kősó) közül a csoportok választanak egyet, mellyel a 
témahét során foglalkoznak.
A diákok ötletbörzével közösen megfogalmazzák:

 – mely tulajdonságait figyelhetik meg és 
 – mely tulajdonságait ismerik a választott anyagnak,
 – továbbá hol találkoztak már vele.

A négy vizsgált, természetes 
eredetű anyagminta (mészkő, 
fa, homok, kősó), csoportonként 
egyegy darab.
Ötletbörze: papíralapú vagy 
online program ismertetése, 
megtalálható: https://www.
tankonyvtar.hu/hu/tartalom/
tamop412A/20110003_12_
donteselmelet/7_5_otletborze_
modszer_brainstorming_ 
5DKv4vZlRNn5anEe.html

30'–
45'

Álmodd meg! Az egyes csoportok tagjai, a szakértők megismerkednek a kuta
tási területükkel, kérdéseket fogalmaznak meg, hogy még mire 
kíváncsiak a választott anyaggal kapcsolatban, mit szeretnének 
megtudni róla. A kérdéseiket papíron vagy online formában rög
zítik, s a tanárral megosztják. 

45'–
135'

Fedezd fel! 
Kísérletezz!

Az egyes szakértők elkezdik a kutatómunkát a tanár által össze
állított segédanyagok, illetve a saját kutatókérdéseik alapján. 
A könyvtárosok kutatásokat végeznek, adatokat gyűjtenek, 
ehhez használhatják az iskolai könyvtárat, illetve az internetet. 
A főbb kutatási területek:

 – Hogyan használta az emberiség az adott anyagot a történe
lemben? 

 – Az adott anyag jelentősége az egyes korokban. 
 – Hogyan változott a felhasználási módja?
 – Hogyan fordul elő a természetben? Hol található?
 – Hogyan keletkezett? Milyen környezeti tényezők szükségesek 
a keletkezéséhez?

A laboráns az egyes anyagok fizikai, kémiai tulajdonságait vizs
gálja kísérletek alapján. 

 – Melyek azok a tulajdonságai, melyek alkalmassá teszik az 
adott anyagot a felhasználásra?

A mérnök azt kutatja, hogy :
 – az anyag hogyan dolgozható fel? 
 – Tulajdonságai alapján mire lehet használni? A mérnök amel
lett, hogy ezt kutatja, modellezi is az egyes elképzeléseit. 
Interjút készíthet olyan szakemberekkel, mérnökökkel, kutatók
kal, akik használják az adott anyagot.

A marketinges az anyagok gazdasági jelentőségét vizsgálja. 
 – Melyek a kereskedelemben kapható anyagtípusok, melyek a 
beszerzési lehetőségei, mitől értékesek, hogyan változott az 
anyag felhasználása a történelembe?.

 – A marketingesek kutatásuk, vizsgálataik eredményét rögzítik.

Munkalapok a feladatokkal.

https://www.jigsawplanet.com/
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0003_12_donteselmelet/7_5_otletborze_modszer_brainstorming_5DKv4vZlRNn5anEe.html
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0003_12_donteselmelet/7_5_otletborze_modszer_brainstorming_5DKv4vZlRNn5anEe.html
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0003_12_donteselmelet/7_5_otletborze_modszer_brainstorming_5DKv4vZlRNn5anEe.html
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0003_12_donteselmelet/7_5_otletborze_modszer_brainstorming_5DKv4vZlRNn5anEe.html
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0003_12_donteselmelet/7_5_otletborze_modszer_brainstorming_5DKv4vZlRNn5anEe.html
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0003_12_donteselmelet/7_5_otletborze_modszer_brainstorming_5DKv4vZlRNn5anEe.html
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG, ESZKÖZ,  
MELLÉKLET

135'–
145'

Kérdezz! Az azonos anyagot kutató csoportok szakértői egymással 
megosztják kutatási tapasztalataikat. Kérdéseikre, felvetéseik
re közösen keresnek választ. A felmerülő problémákra a tanár 
segítő kérdésekkel irányítja a diákokat. 

145'–
190'

Rakjuk össze! Az összegyűjtött információkat, kutatási eredményeiket a cso
portok tagjai megosztják egymással a jegyzeteik alapján,  
a tanár igyekszik meggyőződni arról, hogy a diákok megértették 
a feladatot. A diákok a kutatásaik alapján az anyagok tulajdon
ságai és felhasználási lehetőségei közötti összefüggéseket 
feltérképezik. A tanár a jegyzeteik és a kutatási folyamat megfi
gyelései alapján segíti a megbeszélést.

190'–
210'

Gondold újra! Az azonos témában dolgozó csoportok megosztják egymás
sal kutatási eredményeiket, kérdéseket tesznek fel a témával 
kapcsolatban. Véleménykülönbségek esetén megvitatják a vitás 
kérdéseket.

210'–
270'

Válj szakértővé! A diákok a kutatási anyagokból bemutató anyagot állítanak 
össze. 

Poszterek, tudáskártyák.

A sikert elősegítő tényezők
A csoportok tagjai között bizalmi légkör alakul ki, elismerik, elfogadják egymás erősségeit. Képesek 
együtt dolgozni, leírások alapján a kísérleteket elvégezni. Fontos, hogy áttekinthető legyen a prog
ram minden részlete a diákoknak, mindenkinek legyen feladata.

Kockázatok, nehézségek
Az önszabályozó tanulásban való jártasság hiánya esetenként lassíthatja a közös munkát, illetve  
a tanártól egy kicsivel több munkát igényel. Ha nem áll rendelkezésre labor vagy kísérletek elvégzé
sére alkalmas terem, nehezítheti a laborgyakorlatok kivitelezését. 

Változatok, ötletek, további tevékenységek
A munka folyamatáról a diákok készíthetnek dokumentációt, képeket, filmet. Ha van az iskola kör
nyékén Öveges labor, akkor a kísérleteket a csoportok laboránsai ott is elvégezhetik. A diákok ezek 
mellett szakemberekkel is készíthetnek interjúkat, készíthetnek munkájukról dokumentumfilmet, 
vizsgálhatják a természetes anyagokat a természeti környezetben, mobil laboratóriumi eszközök
kel. Dolgozhatnak osztályszinten, így könnyebben lehet koordinálni a munkát, illetve megvalósul
hat a munka évfolyam szinten, így az azonos szerepkörben lévő diákok segíthetik, támogathatják 
egymást. 

Mellékletek
Kísérletleíró lapok, munkalapok, módszertani leírások.

Tanári segédanyagok
A módszertani leírások a szaktanárok munkáját könnyítik, melyek az egyes feladatok tanulási hátte
rét írják le. Módszertani leírások segítik a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek, illetve a tehetsé
ges diákok képességeinek fejlesztését a témahéten.
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Természetes eredetű anyagok – puzzle: ráhangoló feladat minden csoportnak 

Puzzle-kártyák papíralapon
A borítékban egyegy természetes eredetű anyagot tartalmazó kép darabjait találjátok. Rakjátok 
össze a puzzledarabokat! Nevezzétek meg a tárgyat! Fantázianevet is adhattok.

Készítsetek a tárgyról egy ismertetőt, melyben kiemelitek praktikus tulajdonságait! Az alábbi kérdé
sek segítik munkátokat, de további szempontokat is figyelembe vehettek. 

Segítő kérdések:
1. Mely anyagokat használták fel a tárgy elkészítéséhez? 
2. Melyek ezek közül a természetes anyagok?
3. Mely külső jellemzőiről ismerhető fel a tárgy?
4. Az anyagot melyik tulajdonsága teszi alkalmassá az adott tárgy elkészítéséhez?
5. Melyek az előnyös tulajdonságai?
6. Mutassátok be a többi csoportnak az összegyűjtött információkat! 

Puzzle-kártyák webes alapon
A linkeken (https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=33e606f7ee30) egyegy természetes ere
detű anyagot tartalmazó kép darabjait találjátok. Rakjátok össze a puzzledarabokat! Nevezzétek 
meg a tárgyat! Fantázianevet is adhattok.

Készítsetek a tárgyról egy ismertetőt, melyben kiemelitek praktikus tulajdonságait! A következő kér
dések segítik munkátokat, de további szempontokat is figyelembe vehettek. 

Segítő kérdések:
1. Mely anyagokat használták fel a tárgy elkészítéséhez? 
2. Melyek ezek közül a természetes anyagok?
3. Mely külső jellemzőiről ismerhető fel a tárgy?
4. Az anyagot melyik tulajdonsága teszi alkalmassá az adott tárgy elkészítéséhez?
5. Melyek az előnyös tulajdonságai?
6. Mutassátok be a többi csoportnak az összegyűjtött információkat!

Természetes eredetű anyagok – anyagválasztásos feladat

Anyagválasztás
A kihelyezett természetes eredetű anyagok (mészkő, fa, homok, kősó) közül csoportonként válasz
szatok egyetegyet, mellyel a mai nap során fogtok foglalkozni. 

Ötletbörzével gyűjtsétek össze ismereteiteket, és rögzítsétek őket!

1. Fogalmazzátok meg, mely fizikai tulajdonságait tudjátok megállapítani az anyagotoknak!
2. Hol találkozhattok az anyagotokkal a hétköznapokban?
3. Mit tanultatok róla?
4. Mire használjuk?
5. Milyen szokatlan felhasználási módját tudnátok elképzelni az anyagotoknak?

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=33e606f7ee30
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Természetes eredetű anyagok – a kutatási munka megtervezése

A munka megbeszélése
Az egyes csoportok tagjai, a szakértők megismerkednek a kutatási területükkel, kérdéseket 
fogalmaznak meg, hogy még mire kíváncsiak a választott anyaggal kapcsolatban, mit szeretnének 
megtudni róla. Hogyan vizsgálnák az egyes tulajdonságait, honnan tudnának információt kapni, 
kinek a segítségét igényelnék. A kérdéseiket papíron vagy online formában rögzítik, és a tanárral 
megosztják. Megtervezik az időbeosztást is.

Természetes eredetű anyagok – kutatómunka minden csoportnak
(Az egyes csoportok tagjai egyéni munkában végiggondolják, hogy a nap folyamán mikor s milyen 
formában találkoznak a saját anyaggal,,mikor és hol használták bármely formájában. Készítenek 
egy saját jegyzetet.

Kutatómunka 
Kutatókérdés: Mikor és hol találkoztok az anyagotokkal és termékeivel? Kutatási eredményeiteket 
rögzítsétek! 
A gyűjtött információkat, képeket helyezzétek a digitális faliújságra: http://en.linoit.com/
Valóban kapcsolódnak a tevékenységek az anyaghoz? Használjátok a webet feltételezéseitek iga
zolására!

http://en.linoit.com/
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2.1. FELADATLAPOK A FA VIZSGÁLATÁHOZ

1. Természetes anyagok feladatlap – könyvtáros: a fa 

A fa és az ember kapcsolata régebbi, mint a modern ember 
története. A kőkorszak tárgyai fennmaradtak, de az akkor hasz
nálatos faeszközök rég elporladtak. A fa a köznapi nyelvben 
kettős jelentéssel bír, egyfelől a legnagyobb termetű száraz
földi erdőalkotó növényeket jelöli, másfelől a belőlük előállított 
faanyagokat is. 

A mai napon a fával mint anyaggal fogtok megismerkedni, ku
tatásokat végezni. 

A feladatlap kérdései segítenek eligazodni, útjelzőket nyújta
nak, de az általad, általatok felmerült kérdésekre is keressétek 
meg a választ, végezzetek önálló kutatásokat is! 

A végén a csoportod többi tagjának is be kell mutatni munkádat, ismereteidet meg kell osztani, 
hogy a következő napokban képesek legyetek vizsgálataitok eredményeit felhasználni. 

Olvassátok végig a kiemelt szövegeket, kérdéseket, problémákat! Igyekezzetek rájuk választ ta
lálni!

Ha nem sikerül önállóan információkat gyűjteni, használjátok a feladatlapok kérdéseit!
Figyeljetek arra, hogy ellenőrzött forrásokat használjatok! 
Kutatásaitok eredményeiről készítsetek bemutatókat, mellyel szemléltethetitek az elvégzett  

munkát!

Kellemes kutatómunkát! 
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1. Hogyan használták őseink a fát az egyes történelmi korokban? 
A fa rendkívül fontos szerepet töltött be az emberek életében jó megmun
kálhatósága, előnyös tulajdonságai miatt. Külső környezetünk szerves 
része. 

1. Végezzetek kutatásokat, mellyel bizonyíthatjátok, bemutathatjátok, hogy az egyes korokban 
az őseink nap mint nap használták a fát, és mindig képesek voltak azt az adott történelmi kor 
technikai színvonalán megmunkálni!

2. Hogyan változott a fa felhasználása? Mely tulajdonságai miatt használták őseink?
3. Eredményeitekről készítsetek egy kronológiai gyűjteményt, melyet időszalagon mutattok be! 

2. Miért jelenhet meg a szépirodalmi művekben a fa, miért használják  
a költők, írók műveikben?  
Példaként olvassátok el figyelmesen Erdélyi József  Fa című versét! 

Hűs árnyékot vet nyári délben: 
tűzzel engesztel fagyos télben: 
virágot ád a szerelmesnek,  
gyümölcsötmakkot az éhesnek, 
ágyat az ifju párnak, 
bölcsőt a kisbabának,
koporsótfejfát a halottnak: 
szolgál minden elevent: 
sátorfát és szelement, 
hajót, árbócot és vitorlát, 
kútágast, gémet és sudarfát, 
kútostorra vedret,

házba teknőtcsebret,
jármotrudatszekeret, 
ásónyeletgerebent, 
vesszőt a rossz gyereknek, 
fegyvert a hadseregnek, 
asztaltszéket, hegedűt,
kerítést és fabetűt,  
annyi mindent ád a fa: 
úgy áll felettünk áldó kézzel, 
mint egy ősapa, 
ágán gyümölccsel és odvában 
mézzel, 
mint ősanyánk maga...

A vers alapján a fa számos felhasználási módjára találtok példákat a költő szavaival.

1. Bizonyítsátok, hogy a fa mely fizikai, kémiai tulajdonságai teszik lehetővé ezt a sokoldalú fel
használást! Végezzetek kutatásokat, gyűjtsetek bizonyítékokat!

2. Az egyes fafajok eltérő tulajdonságai mely felhasználásra a legalkalmasabbak?
3. Kereshettek ti is példákat, hol és hogyan jelent meg a fa a szépművészetben!
4. Kutatásaitok eredményét rögzítsétek!

3. A fa megjelenése a mitológiában, a famotívum ábrázolása a filmekben 
Számtalan kutatás is mutatja, hogy a fa az emberiség történelmében nem csupán használati tárgy
ként, eszközként volt jelen, hanem mint szimbólum is. 

1. Mely szimbolikus jelentéseivel találkoztatok olvasmányélményeitek, illetve filmélményeitek so
rán? 

2. Ismereteiteket egészítsétek ki új kutatási eredményekkel is! 
3. Kutatásaitokról készítsetek egy képes bemutatót! 
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4. Mi lehet az alapja, hogy az egyes népeknél ennyi mitologikus, jelképes jelentése van a fának?
5. Mi lehet a természettudományi alapja ennek? 

Digitális eszközök hiányában a könyvtár könyveiből, folyóiratokból, illetve filmekből is dolgozhattok. 
Készíthettek interjúkat néprajzkutatókkal, történészekkel is.

4. A fa mint alapanyag
A fa növekedését és tulajdonságait a helyi talaj és éghajlati viszonyok – a nedves
ség, a szél iránya, erőssége és időtartama, a napsütés mértéke – befolyásolják. 
A különböző fafajok fái eltérő tulajdonságaik miatt másmás célra alkalmasak. Ha 
beltérben használjuk, egyik lényeges szempont lehet a színe, erezete, illata, a meg
munkált fa tapintása a keménysége és a faraghatósága mellett. 

1. Gyűjtsetek össze használati tárgyaitokról valódi famintákat, mintázatokat, ha erre nincs lehe
tőség, akkor digitális képeket, melyek bemutatják, mennyire változatos lehet egy fa erezete, 
színe!

2. Osztályozzátok a mintákat tulajdonságaik és felhasználásuk szempontjából!
3. Milyen tudományos magyarázatot tudtok adni az eltérő színekre, mintákra, évgyűrűkre?
4. Fedezzetek fel egyegy újfajta felhasználását egy adott mintázatnak, alakzatnak!

Digitális eszközök hiányában a könyvtár könyveiből, folyóiratokból, magazinokból, illetve asztalos
műhely, barkácsáruház készleteiről is készíthetsz fotókat, lenyomatokat. 
Készíthettek interjúkat asztalosokkal, hangszerkészítőkkel is.

5. A fa jelentősége a közlekedésben, úton, négy keréken vagy hajón 
A kerék felfedezése mellett a hajó és a tutajépítés az emberiség egyik 
fontos lépése volt a távoli tájak, a másik part, a világ megismerése felé 
vezető úton. A vizek meghódítása, a másik part elérése ott élt már őseink
ben is. Hajót sok mindenből építhetünk, de a fa az egyik legrégibb anyag.  

1. Milyen szerepe volt a fának a földrajzi felfedezések történetében?
2. Kik készítettek először hajókat, melyekkel a távoli földrészeket meg 

lehetett hódítani? 
3. Mely fafajok a legalkalmasabbak a hajókészítésre? Miért?
4. Mi történt a mediterrán erdőségekkel a nagy földrajzi felfedezések időszakában?

Térjetek ki a környezeti hatásokra is!

6. Fa nélküli világ
Az erdőirtás napjainkban is folyamatosan zajlik. Ha a jelenlegi erdőirtási szintek folytatódnak, a világ 
esőerdői teljesen eltűnhetnek mindössze 100 év alatt – írta a National Geographic.

1. Mi lenne az emberiséggel, ha az összes erdőt sikerülne elpusztítani, kiirtani? 
2. Mely tárgyaink tűnnének el véglegesen, vagy kellene más, mesterséges anyaggal helyettesí

teni őket?
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3. Mi lenne, ha eltűnne Csontváry Kosztka Magányos céd-
rus festményéről a fa? Hogy is nézne ki a festmény? 

4. Szemléltessétek képek, fotók, festmények átszerkeszté
sével: hogyan nézne ki világunk a fák nélkül!

5. Keressetek a Google Earth program segítségével olyan 
területeket, ahonnan az ember az utóbbi néhány évtized
ben kiirtotta a fákat!

 
Eszközök, programok
Prezentáció: Microsoft PowerPoint, Prezi 
Kiadványtervezés, szerkesztés: My Brochure Maker, Microsoft Publisher, Joomag 
Kollázs: Picasa, MS Autocollage
Adatgyűjtés: mobiltelefon, OneNote 
Fájltárolás, linktárolás: Google Drive, OneDrive, Symbaloo
A közös gondolkodás segédeszközei: gondolattérkép, Tricider
Adatgyűjtés: mobiltelefon, OneNote 
Fájltárolás, linktárolás: Google Drive, OneDrive, Symbaloo 
Idővonal: Sulinet, Timetoaster – https://www.timetoast.com 
Ötletek bemutatása: Popplet, Linoit

https://www.google.hu/intl/hu/earth/
https://www.timetoast.com
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2. Természetes anyagok feladatlap – laboráns: a fa 

A fa és az ember kapcsolata régebbi, mint a modern em
ber története. A kőkorszak tárgyai fennmaradtak, de az ak
kor használatos faeszközök rég elporladtak. 

A fa a köznapi nyelvben kettős jelentéssel bír, egyfelől 
a legnagyobb termetű szárazföldi erdőalkotó növényeket 
jelöli, másfelől a belőlük előállított faanyagokat is. 

A mai napon a fával mint anyaggal fogtok megismer
kedni, kutatásokat végezni. 

A feladatlap kérdései segítenek eligazodni, útjelző
ket nyújtanak, de az általad, általatok felmerült kérdé
sekre is keressétek meg a választ, végezzetek önálló 
kutatáso kat is! 

A végén a csoportod többi tagjának is be kell mutatni 
munkádat, ismereteidet meg kell osztani, hogy a követke
ző napokban képesek legyetek vizsgálataitok eredményeit felhasználni. 

Olvassátok végig a kiemelt szövegeket, kérdéseket, problémákat! Igyekezzetek rájuk választ ta
lálni!

Ha nem sikerül önállóan információkat gyűjteni, használjátok a feladatlapok kérdéseit!
Figyeljetek arra, hogy ellenőrzött forrásokat használjatok! 
Kutatásaitok eredményeiről készítsetek bemutatókat, mellyel szemléltethetitek az elvégzett  

munkát!

Kellemes kutatómunkát! 
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1. Hogyan tudjátok laborvizsgálatokkal bemutatni a fa fizikai tulajdonságait? 

A fa színe, illata, a megmunkált fa tapintása, rajzolata mindmind a fa fizikai tulaj
donságait, esztétikai értékeit adják.
Szükséges anyagok: különböző faanyagok metszetei
Szükséges eszközök: fénymikroszkóp, nagyító, tárgylemez, fehér papírlap

1. Mi jellemző a fa tapintására?
2. Mi a jellemző a színére?
3.  Különbözike a fa tapintása a kéregtől befelé? Megfigyelés alapján rajzoljátok le a fa mintáza

tát!
4.  Vizsgáljátok meg a mintákat mikroszkóp alatt is! Mi jellemző a vonalak alakjára, mintázatára?
5. Mire utalhat az eltérő mintázat? Befolyásolhatjae a mintázat a fa felhasználhatóságát?
6. Találtatoke hasonlóságot a lerajzolt minták és a mikroszkópi kép között?
7. Mire utalhat az évgyűrűk eltérő alakzata?

Színe A mintázat alakja Tapintása
1. faminta

2. faminta

3. faminta

8. A sűrűség mérése a felhajtóerő segítségével

A fa tulajdonságai közül a fa sűrűsége meghatározó. Szoros a kapcsolata a fa szilárdságával, töme
gével. Jelentősen meghatározza felhasználhatóságát. A kísérlet során különböző fahasábok sűrű
ségét méritek meg, a korábbi tanulmányaitok során elsajátított felhajtóerő segítségével. 
Szükséges anyagok: különböző fajok fahasábjai, víz
Szükséges eszközök: rugós erőmérő, egy tál vízzel, laboratóriumi állvány, akasztók

Mérési eredményeidet rendezd táblázatba!

Minta Mért adatok Számolás Sűrűség

Hasonlítsd össze eredményeidet a táblázat adataival!

Megegyezneke az adatok? Mi lehet a különbözőség oka?
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Sűrűség mérése felhajtóerő segítségével: 
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/epiteszet/epitoanyagok/azaltalanosvizsgalatok
faanyagokraalkalmazottvaltozatainaktartalmamodszereimente/afaanyagoksuruseg
testsurusegvizsgalata

https://www.youtube.com/watch?v=h2xXk9le7UM

9. Tényleg kemény a keményfa?
Keménységnek nevezzük a fa behatoló szerszámmal szemben kifejtett ellenállását. Ez igen fontos 
tulajdonság, mely alapján osztályozzuk is a fákat:

 – keményfa – körömmel alig benyomható 
 – lágyfa – körömmel benyomható, lombos
 – puhafa – fenyők

https://cervus.blog.hu/2011/11/06/3_tetel_a_fa_fizikai_tulajdonsagai?layout=1 

Vizsgáljátok meg az előbbi fafajok keménységét! A minta másik darabja alapján vizsgálódjatok!

Rendezzétek vizsgálódásaitok eredményeit táblázatba!

Minta Karcolhatóság Keménységi sorrend
1. 

2. 

3. 

Vane kapcsolat a minták sűrűsége és a keménysége között? Hasonlítsátok össze ezt a mérést ko
rábbi méréseitek eredményeivel!

Érdemes tudni, hogy a fa különböző részein más és más a keménység. A gyökéren a legkisebb, az 
ágtövekben a legnagyobb. 

Próbáljatok elhasítani farönköket! Melyik hasad könnyebben, amelyik egyenes, vagy amelyik csava
rodott? Mi lehet ennek a magyarázata?

2. Hogyan tudjátok laborvizsgálatokkal bemutatni a fa kémiai tulajdonságait?

Melyik fa gyullad gyorsabban?
Nyári, száraz időszakban a mediterrán térségben gyakran tudósítanak tűzesetekről. Egy vízcsepp, 
egy eldobott cigarettacsikk mindmind komoly tüzeket okozhatnak. 
Szükséges eszközök: Bunsenégő, vas háromláb, fémlemez, stopperóra
Szükséges anyagok: kis darab puhafa (pl. lucfenyő, cédrus), kis darab keményfa (pl. tölgy)

Mely fafajok lobbannak lángra a leggyorsabban? Fogalmazzátok meg előfeltevéseiteket!

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/epiteszet/epitoanyagok/az-altalanos-vizsgalatok-faanyagokra-alkalmazott-valtozatainak-tartalma-modszerei-mente/a-faanyagok-suruseg-testsuruseg-vizsgalata
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/epiteszet/epitoanyagok/az-altalanos-vizsgalatok-faanyagokra-alkalmazott-valtozatainak-tartalma-modszerei-mente/a-faanyagok-suruseg-testsuruseg-vizsgalata
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/epiteszet/epitoanyagok/az-altalanos-vizsgalatok-faanyagokra-alkalmazott-valtozatainak-tartalma-modszerei-mente/a-faanyagok-suruseg-testsuruseg-vizsgalata
https://www.youtube.com/watch?v=h2xXk9le7UM
https://cervus.blog.hu/2011/11/06/3_tetel_a_fa_fizikai_tulajdonsagai?layout=1
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A kísérlet leírása:
Vágjatok minden darabot azonos méretűre, pontosan 1 cm × 1 cmes nagyságúra! (Szárított fát 
használjatok!)
Helyezzetek egy fémlemezt Bunsenégő fölé, állítsátok az egyik fát a lemezre, és gyújtsátok be az 
égőt!
A stopperóra segítségével mérjétek meg, mennyi idő alatt gyulladt meg a fa. Ha lángra kapott a fa
darab, akkor zárjátok el a gázcsapot!
Folytassátok az idő mérését, és figyeljétek meg, mikor aludt ki teljesen a fa!

Jegyezzétek fel a mérési eredményeiteket, s rögzítsétek táblázatba!

Minta Gyulladási idő Égési idő

Értelmezzétek az eredményeket!

Megfelelteke a mérési eredményeitek a hipotéziseknek?

A kísérletek eredményeit rögzítsétek! Készítsetek az égésről felvételeket is!

Eszközök, programok
Felhasználható programok: Movie Maker, Youtube
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3. Miért kell védeni a fát különböző festékekkel, lakkal? 
Gyakran okoz kellemetlenséget az ablakok, faajtók veteme
dése, a gerendák repedése, a parketták közötti hézagok ki
alakulása. Ezek azért történhetnek meg, mert a faanyagot 
nem megfelelő módon szárították ki, vagy nem megfelelő módon kezelték.

Szükséges eszközök: tál, melybe belehelyezhetjük a falécet, mérőszalag, derékszögű vonalzó
Szükséges anyagok: 2 cm szélességű, max. 0,8 cm vastagságú kezeletlen lécdarabok (fenyő, akác, 
bükk...), víz

A kísérlet leírása:
Mi történik, ha a lécdarabokat néhány órára vízben áztatjuk, majd megszárítjuk őket?
Egyenes marad a léc minden esetben?

Strukturálatlan feladat:
Hogyan tudnád kísérlettel igazolni, hogy a környezet befolyásolja a fa száradását? 
Mi lehet a független változó?
Mi lesz a függő változó, és hogyan tudjátok ellenőrizni azt?
Határozzátok meg azokat a körülményeket, amelyeket változatlanul kell tartani a kísérlet értékelhe
tősége érdekében!
Keressetek vagy készítsetek megfelelő alátámasztást biztosító eszközöket!
Alakítsátok ki a kísérleti elrendezést, és végezzétek el a vizsgálatot!
Az eredmények alapján válaszoljatok a kutatási kérdésre!

Hipotézis:

Strukturált feladat:
Mi történik az egyes lécdarabokkal, ha a léc egy darabját sík felületen alátámasztva, egy darabját 
állítva, egy darabját a két végén tartóra felfüggesztve szárítjuk meg?

Hipotézis:

Jegyezd fel tapasztalataidat! Vizsgálati eredményeiteket rögzítsétek képeken, filmen!

Eszközök, programok
Felhasználható programok: Movie Maker, Youtube
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4. Miért építkeztek/építkeznek a hegyekben, illetve a sarkkör  
környékén élő emberek fából? 
ÉszakEurópában a régi épületek, műemlékek jó része faépület, 
melyekhez a tajga erdői jó alapanyagot szolgáltattak, hiszen a faépülete, hiszen a faépülete
ket könnyű felfűteni, gyorsan átmelegszenek, a fa a legjobb hőszigetelő. 

Strukturálatlan feladat:
Hogyan tudnád kísérlettel igazolni a fenti állítást?

Rendelkezésre álló eszközök: hőforrás: lehet hagyományos izzó, hajszá
rító, digitális infravörös hőmérők 
Rendelkezésre álló anyagok: azonos vastagságú fa, illetve tégla

Tervezd meg a kísérletet!

A vizsgálat során figyelj az egyes anyagok hőszigetelő tulajdonságára!  Mi lehet a független változó?
Mi lesz a függő változó, és hogyan tudjátok ellenőrizni azt?
Határozzátok meg azokat a körülményeket, amelyeket változatlanul kell tartani a kísérlet értékelhe
tősége érdekében!
Alakítsátok ki a kísérleti elrendezést, és végezzétek el a vizsgálatot!
Az eredmények alapján válaszoljatok a kutatási kérdésre!

Készítsetek tervet, majd végezzétek el a kísérleteket! Tapasztalataitokat rögzítsétek!

Strukturált feladat:
Helyezzétek a hőforrás elé a falapot, illetve a téglát. Azonos ideig sugározzátok hővel őket. Mérjétek 
meg bizonyos időközönként a sugárzással ellentétes oldalon a hőmérsékleti értékeket!

Mit tapasztaltok?

Idő A fa mögötti hőmérsékleti érték A tégla mögötti hőmérsékleti érték
1 perc

2 perc

3 perc

Eszközök, programok
Felhasználható programok: Movie Maker, Youtube
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3. Természetes anyagok feladatlap – marketinges: a fa 

A fa és az ember kapcsolata régebbi, mint a modern ember 
története. A kőkorszak tárgyai fennmaradtak, de az akkor hasz
nálatos faeszközök rég elporladtak. 
A fa a köznapi nyelvben kettős jelentéssel bír, egyfelől a legna
gyobb termetű szárazföldi erdőalkotó növényeket jelöli, másfe
lől a belőlük előállított faanyagokat is. 

A mai nap a fával mint anyaggal fogtok megismerkedni, ku
tatásokat végezni. 
A feladatlap kérdései segítenek eligazodni, útjelzőket nyújta
nak, de az általad, általatok felmerült kérdésekre is keressétek 
meg a választ, végezzetek önálló kutatásokat is! 

A végén a csoportod többi tagjának is be kell mutatni munká
dat, ismereteidet meg kell osztani, hogy a következő napokban 
képesek legyetek vizsgálataitok eredményeit felhasználni. 

Olvassátok végig a kiemelt szövegeket, kérdéseket, problémákat! Igyekezzetek rájuk választ ta
lálni!
Ha nem sikerül önállóan információkat gyűjteni, használjátok a feladatlapok kérdéseit!
Figyeljetek arra, hogy ellenőrzött forrásokat használjatok! 

Kutatásaitok eredményeiről készítsetek bemutatókat, mellyel szemléltethetitek az elvégzett  
munkát!

Kellemes kutatómunkát! 
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Mely fafajok a legkeresettebbek a piacon, melyek a legnagyobb mér-
tékben felhasznált anyagok?

1. Keressetek információt arról, hogy a vásárló hogyan ismerheti fel, 
hogy az általa vásárolt termék valóban fából készülte?

2. Melyik gazdasági szektor használja fel a legtöbb faanyagot? 
3. Melyek a legkeresettebb fafajok? Hogyan változott az áruk? Szem

léltessétek diagrammal is az adatokat!
4. Melyek a fából készült termékek előnyei?
5. Napjainkban egyre elterjedtebb, hogy régi épületek, tárgyak faanya

gát újrahasznosítják. Divat, design vagy praktikum? Keressetek épí
tészeti példákat az újrahasznosításra!

6. Gondoljátok át bizonyos faanyagok újra felhasználhatóságát!  
Tervezzetek ti is tárgyakat, melyeket a mérnökökkel újraalkothattok!

7. Hogyan hasznosítják a fa feldolgozása során keletkezett hulladékot? Hogyan lehetne gazda
ságosan felhasználni azt?

8. Egy csomagolóanyagokat forgalmazó cég szeretne profilt váltani, fából szeretne ládákat, do
bozokat gyártani termékei csomagolásához. A ti feladatotok a kereskedelmi partnereik meg
győzése arról, hogy a fából készült csomagolóanyagoknak sok előnye van!

9. Érveiteket táblázatos formában is jelenítsétek meg, melyben jelen vannak a fából készült cso
magolóanyagok előnyei, hátrányai is. Figyeljetek minden részletre!

Figyeljetek arra, hogy milyen forrásokat használtok! A kutatáshoz használjátok a webet: kereskedé
sek honlapjait, lakberendezési folyóiratokat, vagy készítsetek interjúkat kereskedőkkel, építészekkel 
s dizájnerekkel!

Kutatásaitok eredményét szemléletesen mutassátok be, ismertessétek a csoportotok tagjaival!

Eszközök, programok
Adatgyűjtés: mobiltelefon, OneNote, Evernote 
Fájltárolás, linktárolás: Google Drive,  OneDrive, Symbaloo 
A közös gondolkodás segédeszközei: gondolattérkép, Tricider
Kiadványtervezés, kiadványszerkesztés: My Brochure Maker, Microsoft Publisher, Joomag 
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4. Természetes anyagok feladatlap – mérnök: a fa 

A fa és az ember kapcsolata régebbi, mint a modern em
ber története. A kőkorszak tárgyai fennmaradtak, de az 
akkor használatos faeszközök rég elporladtak. 

A fa a köznapi nyelvben kettős jelentéssel bír, egyfelől 
a legnagyobb termetű szárazföldi erdőalkotó növényeket 
jelöli, másfelől a belőlük előállított faanyagokat is. 

A mai napon a fával mint anyaggal fogtok megismer
kedni, kutatásokat végezni. 

A feladatlap kérdései segítenek eligazodni, útjelzőket 
nyújtanak, de az általad, általatok felmerült kérdésekre is 
keressétek meg a választ, végezzetek önálló kutatáso
kat is!

A végén a csoportod többi tagjának is be kell mutatni 
munkádat, ismereteidet meg kell osztani, hogy a követ
kező napokban képesek legyetek vizsgálataitok eredmé
nyeit felhasználni.

Olvassátok végig a kiemelt szövegeket, kérdéseket, 
problémákat! Igyekezzetek rájuk választ találni!

Ha nem sikerül önállóan információkat gyűjteni, használjátok a feladatlapok kérdéseit!
Figyeljetek arra, hogy ellenőrzött forrásokat használjatok! 
Kutatásaitok eredményeiről készítsetek bemutatókat, mellyel szemléltethetitek az elvégzett  

munkát!

Kellemes kutatómunkát! 
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Hogyan hasznosulnak a fa tulajdonságai az építészetben, 
az asztalosiparban, a közlekedésben vagy a zenében?
A három fenti téma közül érdeklődéseteknek megfelelően vá
lasszatok ki egy témát, végezzetek kutatásokat!

1. Hogyan készültek, illetve hogyan készülnek a különbö
ző használati tárgyaink? 

2. Milyen formaváltozáson mentek keresztül?
3. Hogyan változott a fa megmunkálási módja?
4. Kutatásaitokról készítsetek prezentációt!
5. Tervezzetek meg egy használati tárgyat, készítsetek 

róla tervrajzot!
6. Készítsetek munkatervet és egy listát arról, hogy mire 

lesz szükségetek a munka során! 

Milyen segítséget igényeltek?

A tárgy neve:

Felhasználható anyagok:

Szükséges eszközök:

Technológiai leírás, megmunkálási mód:

Tervrajz, mire szeretnéd használni:

Hogyan valósítod meg?

Mikor leszel elégedett?

Eszközök, programok
Adatgyűjtés: mobiltelefon, OneNote, Evernote 
Fájltárolás, linktárolás: Google Drive, OneDrive, Symbaloo 
A közös gondolkodás segédeszközei: gondolattérkép, Tricider
Kiadványtervezés, kiadványszerkesztés: My Brochure Maker, Microsoft Publisher, Joomag 
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2.2. FELADATLAPOK A MÉSZKŐ VIZSGÁLATÁHOZ

1. Természetes anyagok feladatlap – laboráns: a mészkő

A mészkő és az ember kapcsolata régebbi, mint a modern ember tör
ténete. A kőkorszak tárgyai fennmaradtak, mindenhol kőzetek vesznek 
körül bennünket. Mégis gyakran elmegyünk mellettük anélkül, hogy 
megnéznénk őket, hogy gyönyörködnénk bennük. Anélkül, hogy átgon
dolnánk, hogyan is kerülhet a mészkő az asztalra.

A történelem folyamán az emberek élete szorosan összefonódott a 
mészkővel. 

Az ősember a mészkőbarlangokban húzta meg magát, a későbbi 
korok embere kőházakat vagy más épületeket, utakat épített. Hazánk
ban a legkorábbi emlékek a Római Birodalomhoz köthetők. Hazánk te
rületén elsősorban a durva mészkövet, a forrásvízi mészkövet, a vörös, 
tardosi mészkövet és a budai márgát bányászták.

A mészkő jól faragható kőzet, mely a szobrászoknak is kedvelt anyaga. 
A mai napon a mészkővel mint anyaggal fogtok megismerkedni, kutatásokat végezni. A kutatólap 

kérdései segítenek eligazodni, útjelzőket nyújtanak, de az általad, általatok felmerült kérdésekre, 
problémákra is keressétek meg a választ, végezzetek önálló vizsgálatokat is! Ha segítségre van 
szükségetek, bátran forduljatok szaktanárotokhoz! 

A végén a csoportotok többi tagjának is be kell mutatni munkátokat, kutatásaitok eredményét 
meg kell osztani, hogy a következő napokban képesek legyetek kutatási anyagokat felhasználni. 

Olvassátok végig a kiemelt szövegeket, kérdéseket, problémákat! Igyekezzetek rájuk választ ta
lálni!

Ha nem sikerül önállóan elvégezni a vizsgálatokat, akkor használjátok a feladatlapok kérdéseit!
Kutatásaitok eredményeiről készítsetek dokumentációt, mellyel az elvégzett munkát bemutathat

játok!

Kellemes kutatómunkát!
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1. Hogyan tudod laborvizsgálatokkal bemutatni a mészkő fizikai tulajdonságait?

Szükséges anyagok: különböző eredetű mészkődarabok  
Szükséges eszközök: mikroszkóp, nagyító

Vizsgáljátok meg a mészkő fizikai tulajdonságait!
Mi jellemző a tapintására, a színére, az állagára? 

SZÍNE MINTÁZATA ÁLLAGA

1. mészkőminta

2. mészkőminta

3. mészkőminta

Találhatóke különböző lenyomatok, maradványok a mészkőben? Mire utalnak a maradványok?
Mely tulajdonságai teszik alkalmassá sokoldalú felhasználhatóságra?

Karcolási próba 
Szükséges eszközök: nagyobb tű vagy bonctű, kés, kalapács, kis üveglap 
Szükséges anyagok: különböző eredetű mészkődarabok 

A kísérlet leírása: A vizsgálandó mészkődarabokat először körömmel, majd tűvel és késsel karcoljá
tok meg, illetve próbáljátok ki, hogy ezek az eszközök karcoljáke az üveget!

A tapasztalatokat jegyezzétek fel, a táblázatból keressétek ki az ásványok keménységét! 

Tapasztalati táblázat az ásványok keménységének karcolással történő meghatározásához

KEMÉNYSÉG NÉV KÖRÖMMEL TŰVEL KÉSSEL EGYÉBBEL TAPASZTALATI  
KEMÉNYSÉG

1 talk könnyen puha

2 gipsz, kősó nehezen

3 kalcit nem igen

4 fluorit nem nehezen könnyen

5 apatit nem nem nehezen

6 földpát nem nem nem

7 kvarc nem nem nem

8 topáz nem nem nem az üveget karcolja kemény

9 korund nem nem nem az üveget karcolja kemény

10 gyémánt nem nem nem az üveget karcolja kemény 

Mi jellemző a keménységükre? Segítie a tulajdonsága a sokoldalú felhasználását?
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2. Hogyan tudjátok laborvizsgálatokkal bemutatni a mészkő kémiai tulajdonságait?

1. Hevítés, mészégetés 
Szükséges eszközök: 2 db kémcső, tégelyfogó, Bunsen vagy borszeszégő, gyufa 
Szükséges anyagok: mészkő (CaCO3), desztillált víz, fenolftalein indikátor oldat
A kísérlet leírása:
Vizsgáljátok meg a mészkő, illetve a hevített mészkő desztillált vízben való oldó
dását!
Fogalmazzatok meg hipotéziseteket! 
A vizsgálandó mészkő darabját tegyétek a kémcsőbe, és öntsetek rá desztillált 
vizet!
Vizsgáljátok meg a vízben való oldódását! Figyeljétek meg, történike változás! Mit tapasztaltok?
Cseppentsetek hozzá 23 csepp fenolftalein indikátor oldatot! Mit tapasztaltok? Történike színvál
tozás?
Milyen kémhatást jelzett az indikátor?

Egy másik mészkődarabot fogjatok meg a tégelyfogó csipesszel, tartsátok a lángba, izzítsátok né
hány percig! Lehűlés után helyezzétek a kiizzított mészkövet a kémcsőbe, és – hasonlóan az előző 
kísérlethez – öntsetek rá desztillált vizet!
Mit tapasztaltok? Milyen változást észleltek? Cseppentsetek hozzá 23 csepp fenolftalein indikátor 
oldatot! Mit tapasztaltok? Történike színváltozás?
Fogalmazzátok meg röviden tapasztalataitokat! Készítsetek a folyamatról fényképes dokumentációt!

2. Mészoltás
Figyelem! A CaO erősen roncsoló hatású, használj védőszemüveget! 
Szükséges anyagok: égetett mész, desztillált víz
Szükséges eszközök: porcelántál, üvegbot, hőmérő, főzőpohár
A kísérlet leírása:
Vizsgáljátok meg a kalciumoxid mészoltás közbeni reakcióját!
Hipotézis:

Helyezzetek dió nagyságú égetett meszet (CaO) porcelántálba! Csepegtessetek rá 56 csepp vizet! 
Figyeljétek meg a változást! Helyezzetek bele hőmérőt, s jegyezzétek le a hőváltozást! 

Mi történik a víz hatására? Fogalmazzátok meg röviden a választ!
Mi történik a keletkező hővel? Hogy nevezzük ezt a folyamatot? 

3. Lángfestés 
Szükséges eszközök: 2 db óraüveg, borszeszégő, fanyelű fémcsipesz, kalapács, fa vágódeszka, 
rongy, gyufa
Szükséges anyagok: grafitceruzabél (kb. 1 cm), sósav (1:1), vizsgálandó ásványok
A kísérlet leírása: 
Zúzzátok a vizsgálandó mészkő kis darabját vágódeszkán, rongy alatt porrá, majd helyezzétek egy 
óraüvegre! Egy másik óraüvegre öntsetek egy kevés sósavat. Egy grafitdarabot csipesszel, bor
szeszégő lángjában izzítsatok addig, amíg a láng elszíneződik!
Mártsátok sósavba a grafitot, és ismét hevítsétek a láng elszíntelenedéséig! Ezután a grafitot újra a 
sósavba, majd az ásványporba kell mártani. Az ásványporos grafitot a láng külső szélétől lassan, óva
tosan húzzátok a láng belseje felé, s figyeljétek meg, hogy milyen színűre festi az ásványpor a lángot!
Milyen színváltozást tapasztaltok? Melyik fém jelenlétére utal a színváltozás?
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4. A sistergő szikla, avagy a savakban való viselkedés vizsgálata 
Szükséges eszközök: keskeny főzőpohár vagy üveg
Szükséges anyagok: sósav (10%os), mészkődarabok

A kísérlet leírása: A kőzetdarabokat rakjátok egyegy főzőpohárba, majd a sósavból annyit öntsetek, 
hogy kb. egy ujjnyira ellepje a kőzetet! Figyeljétek meg, hogy milyen változás következett be néhány 
perc elteltével! 

Mi a neve a kémiai reakcióban felszabaduló gáznak? 
Hogyan tudod kimutatni a keletkező gázt?
Milyen ionok jelenlétére utal a széndioxid jelenléte?
Hol játszódik le ez a folyamat a természetben? Hogy nevezzük ezt a folyamatot?

3. A külső erők hatása a mészkőre 
Az időjárási jelenségek a sziklákat apró darabokra bontják szét. A sziklákat a 
szél által szállított kőzetdarabok csiszolják, pusztítják. A csapadékvíz lefolyása, 
beszivárgása a kőzetek repedésein át alakítja, vési a sziklákat. A sziklák egyen
letesebbek, lágyabbak lesznek. A következő kísérlettel te is kipróbálhatod, ho
gyan hatnak a külső erők, hogyan működik a koptatás.

Szükséges anyagok: kockacukor, mészkődarabok, víz
Szükséges eszközök: műanyag tégely tetővel, nagyító

Strukturálatlan feladat:
Hogyan koptatják a külső erők a mészkő felszínét? Hogyan lehet a fenti anyagok felhasználásával 
szimulálni a mészkőfelszínek pusztulását? Melyek azok a körülmények, amelyeket változatlanul kell 
tartani a kísérlet értékelhetősége érdekében?
Alakítsátok ki a kísérleti elrendezést, és végezzétek el a vizsgálatot!
Melyek azok a változók, melyeket változtattok, és melyek azok, amelyeket lehet a kísérlet során 
változtatni?
Az eredmények alapján válaszoljatok a kutatási kérdésre!

Strukturált feladat:
Kísérlet:
Kétszer 23 kockacukor, 23 darab kőzetdarab (körülbelül ugyanakkora méretű, mint a kockacukor), 
kis műanyag tégely fedővel.
Vizsgáld meg a kockacukrot nagyítóval! Mi jellemző a szerkezetére? Helyezd a kockacukrot a kis 
műanyag edénybe, és zárd le a tartályt a fedéllel! Hogyan fog változni a kockák mérete, ha egy per
cig rázzuk? Írd le gondolataidat!
Végezd el a kísérletet! Rázd a tartályt egy percig! Figyeld meg, hogyan változott a kockák alakja! 
Hasonlítsd össze a változást az előfeltevéseiddel!
Rakj a kockacukrok mellé mészkődarabokat!  Zárd le szorosan a tartályt, majd rázd 1 percig!
Hogyan változik a kockacukor alakja, miután a tartályban a kavicsot egy percig ráztátok? 
Jegyezd fel a hipotézisedet!
Mely jelenséget szimuláltad a kísérlettel?

Az eredeti kísérlet megtalálható a https://www.earthsciweek.org oldalon. 

https://www.earthsciweek.org
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4. Melyik fehér por az igazi?

Probléma:
Árvíz után le kellene fertőtleníteni a szoba falait meszeléssel. Az árvíz 
előtt a lakók vásároltak egyegy zsák égetett meszet, illetve mészkövet. 
Sajnos a tárolóban a zsákokról lekopott a felirat. Segítsetek a lakóknak, 
hogyan tudják megállapítani, melyik zsákban melyik anyag van!

Kísérleti anyagok: mészkő, égetett mész, 10%os sósav 
Kísérleti eszközök: 2 kémcső, kémcsőállvány, hőmérő

Helyezzetek mindkét anyagból egy kis mennyiséget az egyes kémcsövekbe! Csepegtessetek rá 
sósavat! Figyeljétek meg a reakciókat!
Milyen reakció történik a kémcsövekben? Milyen anyagok keletkeznek?Mi alapján tudod eldönteni, 
hogy mi van a zsákokban?
Miért jó, ha lemeszelik a falakat mésszel?

5. Mészkőből előállított cement
Az épületek, hidak, utak és járdák építéséhez betonra van szükségünk. A zúzott követ, a kavicsot 
szinte az egész ország területén bányásszák. 
Ahhoz, hogy jó minőségű betont készítsünk, lényeges az alkotóelemek megfelelő aránya, minősé lényeges az alkotóelemek megfelelő aránya, minőséelemek megfelelő aránya, minősé
ge. A jellemző keverékarány (térfogat szerint) körülbelül 1 egység cement, 3 egység kőzet és kb. fél 
egység víz. 
Milyen problémákat okozna, ha az épületek, hidak és utak építéséhez használt beton nem lenne 
elég erős?
Hipotézis:

Az elkészült betonkeverék megkeményedik, mert kémiai reakció következik be a kevert anyagok 
között. A beton erősségét az anyagok megfelelő aránya mellett a kőzetdarabok mérete nagymérték
ben befolyásolja.

Mely szemcseméretű anyagból készült beton bírja a legnagyobb terhelhetőséget?
Fogalmazd meg előfeltevésedet!

Hipotézisedet hogyan tudnád kísérletekkel igazolni?

Rendelkezésre álló anyagok: Portland cement, homok, kavics, víz
Rendelkezésre álló eszközök: 3 evőkanál méretű kanál; 4 papírpohár (azonos méretű); nehéz, lapos 
tárgy; biztonsági szemüveg; laboratóriumi védőkesztyű és zárt cipő

Ha segítség kellene a kísérlethez:
Állíts össze négy különböző erősségű betont az egyes poharakban! A cement, a víz, illetve a hon! A cement, a víz, illetve a ho
mokkavics keverék össztérfogataránya legyen állandó. Először mindegyik pohár száraz összetevőit 
keverd össze úgy, hogy egyenletesen oszoljanak el az összetevők!
Keverd hozzá a vizet! A felületet simítsd el, és hagyd, hogy a keverék 48 órán át megszilárduljon! 
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Készíts táblázatot, melyben feltünteted az adalékanyagok arányát és a minta számát! 

A minta száma A cement aránya A víz aránya Az apró kőzet  
aránya

A nagyobb méretű 
kőzet aránya

Távolítsd el a poharakat a keverékekről, és helyezd őket egy vastag kartonlapra!
Vizsgáld meg az egyes mintadarabok erősségét úgy, hogy egy méter magasságából egy nehéz, 
lapos tárgyat ráejtesz! 
Rögzítsd az eredményeket! Igazoltáke a hipotéziseidet?
Melyik arány a legmegfelelőbb?
 
Megjegyzés: Óvatosan használd a Portland cementet, kerüld a bőrrel és a szemmel való érintkezést! 
A kísérletek eredményeit rögzítsétek! Készítsetek róla felvételt!

Eszközök, programok
Felhasználható programok: Movie Maker, Youtube

6. Gátolja-e az élesztőgombák fejlődését a meszes víz?  

Kísérleti eszközök: kémcső, mérőhenger
Kísérleti anyagok: élesztő, kalciumoxidoldat

Kísérlet:
Futtassuk fel az élesztőt egy kevés cukros vízben. Ez lesz a kontrollcsoport.
A kalciumoxidoldatból készítsünk egy hígítási sort 2–4–8%os oldatot, melyet 
kémcsövekbe öntünk. Az oldat mennyisége egyezzen meg a kontrollkémcső
ben lévő víz térfogatával! Tegyetek a kontrollcsoporttal megegyező mennyisé
gű cukrot is a kémcsövekbe!

Helyezzünk a kontrollvizsgálatnál használt élesztő mennyiségével megegyező mennyiségű élesztőt 
mindegyik kémcsőbe!
Mely tényezők szükségesek az élesztőgombák fejlődéséhez?
Figyeld meg, történike változás! Mi lehet a magyarázat? Dokumentáld a folyamatot digitálisan!
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2. Természetes anyagok feladatlap – könyvtáros: a mészkő 

A mészkő és az ember kapcsolata régebbi, mint a modern ember tör
ténete. A kőkorszak tárgyai fennmaradtak, mindenhol kőzetek vesznek 
körül bennünket. Mégis gyakran elmegyünk mellettük anélkül, hogy 
megnéznénk őket, hogy gyönyörködnénk bennük. Anélkül, hogy átgon
dolnánk, hogyan is kerülhet a mészkő az asztalra.

A történelem folyamán az emberek élete szorosan összefonódott a 
mészkővel. 

Az ősember a mészkőbarlangokban húzta meg magát, a későbbi 
korok embere kőházakat vagy más épületeket, utakat épített. Hazánk
ban a legkorábbi emlékek a Római Birodalomhoz köthetők. Hazánk te
rületén elsősorban a durva mészkövet, a forrásvízi mészkövet, a vörös 
tardosi mészkövet és a budai márgát bányászták.

A mészkő jól faragható kőzet, mely a szobrászoknak is kedvelt anyaga. 
A mai napon a mészkővel mint anyaggal fogtok megismerkedni, kutatásokat végezni. A kutatólap 

kérdései segítenek eligazodni, útjelzőket nyújtanak, de az általad, általatok felmerült kérdésekre, 
problémákra is keressétek meg a választ, végezzetek önálló vizsgálatokat is! Ha segítségre van 
szükségetek, bátran forduljatok szaktanárotokhoz! 

A végén a csoportotok többi tagjának is be kell mutatni munkátokat, kutatásaitok eredményét 
meg kell osztani, hogy a következő napokban képesek legyetek kutatási anyagokat felhasználni. 

Olvassátok végig a kiemelt szövegeket, kérdéseket, problémákat! Igyekezzetek rájuk választ ta
lálni!

Ha nem sikerül önállóan elvégezni a vizsgálatokat, akkor használjátok a feladatlapok kérdéseit!
Kutatásaitok eredményeiről készítsetek dokumentációt, mellyel az elvégzett munkát bemutathat

játok!

Kellemes kutatómunkát!
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1. A mészkő keletkezése
Üledékes kőzet, neve onnan származik, hogy lerakódott üledékekből keletkezett. A külső erők az 
üledékgyűjtő medencékben halmozták fel anyagait. Fizikai és kémiai folyamatok során alakult át 
kőzetté.
A szerves üledékes kőzetek közé tartozik a mészkő, mely az élőlények maradványaiból keletke
zett, például egykor élt szivacsok, korallok, tengeri állatok mészvázaiból. Biológiai eredetüket mutatéldául egykor élt szivacsok, korallok, tengeri állatok mészvázaiból. Biológiai eredetüket mutat egykor élt szivacsok, korallok, tengeri állatok mészvázaiból. Biológiai eredetüket mutat
ják a benne lévő fosszíliák.
Összetevői alapján a karbonátos kőzetek közé soroljuk be, melynek az ideális keletkezési helye a 
sekély tengerek, tavak vize.

Kutatás: 
Az internet vagy az iskolai könyvtár könyvei segítségével végezzetek kutatásokat, és a források 
megjelölésével válaszoljatok a kérdésekre!
Figyeljetek arra, hogy mely forrásokat használjátok!

Hogyan, milyen vegyi folyamatok során keletkezett a mészkő?
Melyik földtörténeti korban keletkezett a mészkő?
Mi adja a mészkő változatos megjelenését? Melyek a leggyakoribb ásványok, melyek a mészkő

ben megtalálhatók? 

Az összegyűjtött információkból készíts egy digitális posztert! Figyelj a formára, a megjelenésre és 
a szakmaiságra!

2. A mészkő bányászata 
A mészkő az egyik legismertebb építőanyagunk és díszítőkövünk. A kövek fejtése, szállítása drága, 
ezért minden területen igyekeztek a lakók a lehető legközelebbről beszerezni őket. Többnyire kül
színi fejtéssel bányásszák. Ezen bányák több esetben is jelentősen megváltoztatják a táj arculatát, 
környezeti adottságait. 

Kutatás: 
Térképezd fel a lakóhelyed környékén lévő mészkőbányákat, ahonnan építőanyagként szolgáló 
vagy ipari hasznosításra alkalmas mészkövet bányásznak!

Mi a magyarázata annak, hogy környékeden ennyi mészkőbánya található? (Milyen kapcsolat van a 
nagytáj kialakulása, szerkezete és kőzetanyaga között?)

Végezz kutatásokat arról, hogy hova szállítják a kibányászott mészkövet! Mire használják?

Készíts térképvázlatot, melyen be tudod jelölni a bányákat!

A Google Earth program (https://earth.google.com/web/) segítségével figyelmesen tanulmányozd a 
bányák műholdas térképét! Milyen látványt mutatnak a bányák a műholdas felvételeken?

Milyen környezeti károkat tudsz felfedezni a műholdképeken?

https://earth.google.com/web/
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3. A mészkő felhasználása a történelmi időkben 
Az építőiparban a 19. század végén és a 20. szá
zad elején, a nagy építkezések időszakában azt 
tartották, hogy vannak a MÉSZKÖVEK, és van 
azon túl minden más. A könnyen fejthető és meg
munkálható, dekoratív, kalciumkarbonát tartalmú 
köveket használták az építkezéseknél is. 

Mely nevezetes épületek készültek mészkőből a környezetedben? Készíts róluk fotósorozatot!
Melyek a világ leghíresebb mészkőépületei? 
Mennyire tudták megmunkálni? Mennyire tudtak díszes formákat kifaragni belőle?
Mennyire maradtak fent az ókori épületek? Mi pusztítja ezeket a kőzeteket?
Számodra melyik épület a legérdekesebb? Miért?

Kutatás:  
Az internet vagy az iskolai könyvtár könyvei segítségével végezzetek kutatásokat, és a források 
megjelölésével válaszolj a kérdésekre! Figyelj arra, hogy mely forrásokat használod!

Készíts összefoglalót! Az összegyűjtött információkból készíts egy digitális tablót a https://edu.
glogster.com/ program segítségével! Figyelj a formára, a megjelenésre, s a szakmaiságra!

Eszközök, programok
https://edu.glogster.com/
Adatgyűjtés: mobiltelefon, OneNote, Google Kérdőív, Evernote 
Fájltárolás, linktárolás: Google Drive, OneDrive, Symbaloo 
Digitális plakátkészítő: https://www.easel.ly/
Adatgyűjtés: mobiltelefon, OneNote, Evernote 
Fájltárolás, linktárolás: Google Drive, OneDrive, Symbaloo 
Digitális tankönyvtár – Ásvány és kőzettan: 
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0038_foldrajz_asvanyeskotzettanda/ch01s13.
html
https://earth.google.com/web 
Adatgyűjtés: mobiltelefon, OneNote, Google kérdőív, Evernote 
Fájltárolás, linktárolás: Google Drive, OneDrive, Symbaloo 

https://edu.glogster.com/
https://edu.glogster.com/
https://edu.glogster.com/
https://www.easel.ly/
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0038_foldrajz_asvanyeskotzettanda/ch01s13.html
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0038_foldrajz_asvanyeskotzettanda/ch01s13.html
https://earth.google.com/web
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3. Természetes anyagok feladatlap – mérnök: a mészkő

A mészkő és az ember kapcsolata régebbi, mint 
a modern ember története. A kőkorszak tárgyai 
fennmaradtak, mindenhol kőzetek vesznek körül 
bennünket. Mégis gyakran elmegyünk mellettük 
anélkül, hogy megnéznénk őket, hogy gyönyör
ködnénk bennük. Anélkül, hogy átgondolnánk, ho
gyan is kerülhet a mészkő az asztalra.

A történelem folyamán az emberek élete szoro
san összefonódott a mészkővel. 

Az ősember a mészkőbarlangokban húzta meg 
magát, a későbbi korok embere kőházakat vagy 
más épületeket, utakat épített. Hazánkban a legkorábbi emlékek a Római Birodalomhoz köthetők. 
Hazánk területén elsősorban a durva mészkövet, a forrásvízi mészkövet, a vörös, tardosi mészkövet 
és a  budai márgát bányászták.

A mészkő jól faragható kőzet, mely a szobrászoknak is kedvelt anyaga. 
A mai napon a mészkővel mint anyaggal fogtok megismerkedni, kutatásokat végezni. A kutatólap 

kérdései segítenek eligazodni, útjelzőket nyújtanak, de az általad, általatok felmerült kérdésekre, 
problémákra is keressétek meg a választ, végezzetek önálló vizsgálatokat is! Ha segítségre van 
szükségetek, bátran forduljatok szaktanárotokhoz! 

A végén a csoportotok többi tagjának is be kell mutatni munkátokat, kutatásaitok eredményét 
meg kell osztani, hogy a következő napokban képesek legyetek kutatási anyagokat felhasználni. 

Olvassátok végig a kiemelt szövegeket, kérdéseket, problémákat! Igyekezzetek rájuk választ ta
lálni!

Ha nem sikerül önállóan elvégezni a vizsgálatokat, akkor használjátok a feladatlapok kérdéseit!
Kutatásaitok eredményeiről készítsetek dokumentációt, mellyel az elvégzett munkát bemutathat

játok!

Kellemes kutatómunkát!
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Kutatókérdés: Mire kell figyelni, hogy köztéri szobraink sokáig szépek, tartósak maradjanak?
A mészkő hazánkban is nagyon kedvelt építőanyag volt a 19. és a 20. században, ugyanakkor a 
környezeti hatásokra nagyon érzékeny kőzet. Épületeinknél több mállási folyamattal, jelenséggel is 
találkozhatunk:

 – mechanikai mállás: a mészkőben lévő ásványok mállanak, így elszínezik a kőzet felületét; 
 – oldódás: a savas esők roncsolják a kőzetek felületét; 
 – biológiai mállás: megtelepszik a növényzet (algák, mohák, zuzmók) 
a kőzetek repedéseiben;

 – emberi beavatkozás: a törések, repedések nem megfelelő javítása; 
 – vízfelvétel hatására kis fehér sókivirágzás jelentkezik.

A muzeológusoknak, a kutatóknak a feladata, hogy megőrizzék épségben 
a tárgyakat. 
A településetek szeretne egy szabadtéri szobrot állítani a főtérre. A vezetőség arra kér fel bennete
ket, hogy végezzetek tanulmányokat arra vonatkozóan, hogy a mészkőből készülő szoborcsoport 
lehete a főtér dísze, megmarade teljes pompájában.

Készítsetek hatástanulmányt! 

Mely részletekre kell figyelni? Melyek lesznek a tanulmány első lépései?
A fenti öt pontot vegyétek figyelembe!

A kutatás lépései: 
 – a település időjárási viszonyai;
 – légszennyező anyagok a légkörben;
 – városi élőlények a főtér közelében;
 – a megfelelő kőzetanyag kiválasztása.

Használhatjátok az Országos Meteorológiai Szolgálat méréseit a kutatásokhoz!

Mely tulajdonságai teszik lehetővé a mészkő sokoldalú használatát?

Egy család felkér benneteket, hogy segítsetek új házuk építésekor nagyon sok természetes eredetű 
anyagot (kalciumkarbonátot) felhasználni.
Készítsetek nekik ajánlót, hogy az egyes helyiségekbe mely, hazánkban bányászható mészkövet 
lehetne beépíteni!
Vegyétek figyelembe az esztétikum mellett a használhatóságot is!
Készítsetek számukra költségtervet is!
Készítsetek látványtervet is!

Eszközök, programok
Prezentáció: Microsoft PowerPoint, Prezi 
Kiadványtervezés, kiadványszerkesztés: My Brochure Maker, Microsoft Publisher, Slipp, Joomag 
Kollázs: Picasa, MS Autocollage 
Kollaboratív szöveg: Titanpad, Googl
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4. Természetes anyagok feladatlap – marketinges: a mészkő

A mészkő és az ember kapcsolata régebbi, mint a modern 
ember története. A kőkorszak tárgyai fennmaradtak, min
denhol kőzetek vesznek körül bennünket. Mégis gyakran 
elmegyünk mellettük anélkül, hogy megnéznénk őket, hogy 
gyönyörködnénk bennük. Anélkül, hogy átgondolnánk, hogy 
is kerülhet a mészkő az asztalra.

A történelem folyamán az emberek élete szorosan ösz
szefonódott a mészkővel. 

Az ősember a mészkőbarlangokban húzta meg magát, 
a későbbi korok embere kőházakat vagy más épületeket, 
utakat épített. Hazánkban a legkorábbi emlékek a Római 
Birodalomhoz köthetők. Hazánk területén elsősorban a 
durva mészkövet, a forrásvízi mészkövet, a vörös, tardosi 
mészkövet és a budai márgát bányászták.

A mészkő jól faragható kőzet, mely a szobrászoknak is 
kedvelt anyaga. 

A mai napon a mészkővel mint anyaggal fogtok megis
merkedni, kutatásokat végezni. A kutatólap kérdései segí

tenek eligazodni, útjelzőket nyújtanak, de az általad, általatok felmerült kérdésekre, problémákra 
is keressétek meg a választ, végezzetek önálló vizsgálatokat is! Ha segítségre van szükségetek, 
bátran forduljatok szaktanárotokhoz! 

A végén a csoportotok többi tagjának is be kell mutatni munkátokat, kutatásaitok eredményét 
meg kell osztani, hogy a következő napokban képesek legyetek kutatási anyagokat felhasználni. 

Olvassátok végig a kiemelt szövegeket, kérdéseket, problémákat! Igyekezzetek rájuk választ ta
lálni!

Ha nem sikerül önállóan elvégezni a vizsgálatokat, akkor használjátok a feladatlapok kérdéseit!
Kutatásaitok eredményeiről készítsetek dokumentációt, mellyel az elvégzett munkát bemutathat

játok!

Kellemes kutatómunkát!
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Kutatókérdés: Mitől értékes építőanyag a mészkő?

Keress információt arról, hogy melyik a legértékesebb mész
kő?  

Melyek a legnagyobb mészkőbányáink? 

Melyik a legkeresettebb mészkőfajta?

Melyik gazdasági szektor használja fel a legtöbb mészkö
vet? 

Hogyan hasznosítják a mészkő feldolgozása során keletke
zett hulladékot? 

Az egyik hazai mészkőbányászattal foglalkozó vállalkozás felkért, hogy népszerűsítsd újonnan 
nyitott bányájának termékeit. Készíts egy prospektust vagy reklámfilmet, melyben a termékeit 
megismerteted a vásárlókkal, kiemelve előnyeit!
Használd az előző kérdések információit!
Figyelj arra, hogy milyen forrásokat használsz!
Kutatásaid eredményét szemléletesen mutasd be, ismertesd a csoportod tagjaival!

Eszközök, programok
Adatgyűjtés: mobiltelefon, OneNote, Evernote 
Fájltárolás, linktárolás: Google Drive, OneDrive, Symbaloo 
A közös gondolkodás segédeszközei: gondolattérkép, Tricider
Kiadványtervezés, szerkesztés: My Brochure Maker, Microsoft Publisher, Joomag 
Kollázs: Picasa, MS Autocollage 
Kollaboratív szöveg: Titanpad, Google

Digitális technológia hiányában a könyvtár könyveiből, folyóiratokból, illetve barkácsáruházak pros
pektusainak anyagai alapján is dolgozhattok.
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2.3. FELADATLAPOK A HOMOK VIZSGÁLATÁHOZ

1. Természetes anyagok feladatlap – könyvtáros: a homok

A homok és az ember kapcsolata régebbi, mint a modern ember törté
nete. Ennek bizonyítékai az ókori társadalmak építményeiben is fenn
maradtak. 

A homok a játszóterektől a homokos tengerpartokig, folyópartokig 
mindenhol körülvesz bennünket. Az uralkodó szelek, anticiklonok ré
vén gyakran eljut hozzánk a Szaharából is. 

A homokot a későbbi korok embere kőházak építéséhez is felhasz
nálta. A homokszobrászok is szívesen készítenek műalkotásokat be
lőle. 

A mai napon a homokkal mint anyaggal fogtok megismerkedni, kuta
tásokat végezni. A kutatólap kérdései segítenek eligazodni, útjelzőket 
nyújtanak, de az általatok felmerült kérdésekre, problémákra is keres
sétek meg a választ, végezzetek önálló vizsgálatokat is! Ha segítségre 
van szükségetek, bátran forduljatok szaktanárotokhoz! 

A foglalkozás végén a csoport többi tagjának is be kell mutatni a munka eredményét, a szerzett 
ismereteket meg kell osztani, hogy a következő napokban képesek legyetek kutatási anyagaitokat 
felhasználni. 

Olvasd végig a kiemelt szövegeket, kérdéseket, problémákat! Igyekezz rájuk választ találni!
Ha nem sikerül önállóan elvégezni a vizsgálatokat, akkor használd a feladatlapok kérdéseit!
Kutatásaid eredményeiről készíts dokumentációt, amellyel szemléltetheted az elvégzett munkát!

Kellemes kutatómunkát!



III. PROGRAMTERVEK ÉS FELADATLAPOK

„TERMÉSZET – TUDOMÁNY – TÁRSADALOM”
TEMATIKUS HÉT

62

1. Milyen titkokat rejt egy játszótéri homokozó? 

A kérdést segít megválaszolni a 
következő természettudományos 
cikk. 
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/
tudomany/gyujtsunkhomokot

Milyen szemcseméretű a ho
mokszem?

Hogyan keletkezett a homok? 
Összetétele hogyan befolyásolja színét?
Ha homokvárat szeretnének építeni a kisgyerekek, milyen típusú homokkal kellene feltölteni? 
A kérdések alapján készítsetek egy kiadványt a szülők számára, hogy milyen homokot vegyenek 

a homokozóba!

Ahogy a filmeken, úgy a strandokon is gyakran látni röplabdázó fiata
lokat. Tudtad, hogy a pályák talajának nagyon szigorú előírásai van
nak? A Magyar Röplabda Szövetség előírása szerint a pálya talaja: 
legalább 3040 centiméter mélységű, vízszintes felületű homok, mely 
olyan sima és egyforma szemcseméretű, amennyire lehetséges, men
tes minden szennyeződéstől, kavicstól, kőtől, kagylótól és minden 
olyan dologtól, ami vágást vagy egyéb sérülést okozhat (Szabály-
könyv, 1.2. fejezet).
A homok ne legyen se túl finom (ne okozzon porfelhőt, illetve ne tapad
jon túlságosan a bőrre), se túl érdes (balesetveszély forrása lehet), se 
túl agyagos. 

http://www.brsz.hu/str_palyaepites.php

Mi jellemző a homokra?
Milyen összetételű a homok? Mit tartalmaz? 
Miért fontos szempont a homok szemcsemérete?
Hazánkban bányásznake ilyen minőségű homokot?
Vane a környéketeken strandröplabdapálya? Megfelele az előírásoknak? Egyeztessetek a 
laboránsokkal és vizsgáljátok meg!

A következő cikk pontos leírást tartalmaz a játékról, a játék szabályairól: http://hirmagazin.sulinet.hu/
hu/eletmod/nyarhomokroplabda 

Eszközök, programok
Jegyzetelés: Linoit postit jegyzetek
Kiadványkészítés: Glogster, Joomag

http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/tudomany/gyujtsunk-homokot
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/tudomany/gyujtsunk-homokot
http://www.brsz.hu/str_palyaepites.php
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/eletmod/nyar-homok-roplabda
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/eletmod/nyar-homok-roplabda
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Nyár, homok, röplabda

Nyár, homok, röplabda (cikk)

Nyár van! Vakáció idején pedig az ember nem ül otthon, hanem nyaral! Biztosan nem gondolja min
denki így, de számomra a nyaralás vízparthoz kötődik. Vízparthoz, ahol lehet feküdni a napon, néha 
csobbanni egyet, lángost enni, olvasgatni és STRANDRÖPLABDÁZNI! 

Ha valaki nem tudná, a strandröplabda az, amit az Ausztráliában és Kaliforniában játszódó fil
mekben a bikiniben görkorcsolyázó lányok mögött kidolgozott testű, lebarnult fiatalemberek játsza
nak. Persze nem kell más kontinensen élni, kidolgozott testű, lebarnult fiatalembernek lenni ahhoz, 
hogy valaki kipróbálja ezt a sportot! Akkor mit kell tennie? 

 
A hozzávalók, amiket be kell szerezni:

 – homokos terület,
 – egy darab röplabda,
 – egy darab röplabdaháló.

Természetesen nem kell mindenkinek több köbméter homokot hordania a kertjébe és ott kialakítani 
a pályát, elég elmenni egy olyan strandra, ahol már van. Budapesten: Palatinus strand, Csillaghegyi 
strand, Római Kemping, Kőbányai strand, az A&A Röppentyű utcai központja. A Balatonon: Siófok: 
CocaCola Beach House; Balatonfüred: Kisfaludy strand; Balatonszéplak: szabadstrand; Balaton
almádi strandja; Zánka: Ifjúsági tábor. A Velenceitónál: Agárd: Napsugár strand. Hajdúszoboszló: 
Gyógyfürdő. Választék van bőven! 

Mi is a strandröplabda közelebbről?
A játékot négyen lehet játszani, egy csapat tehát két főből áll. A pálya 9×18 méteres téglalap, 
amit homok borít. A háló – ha férfiak játszanak – 2,43, ha nők, akkor 2,24 méter magas lehet. 
A játék sokban hasonlít a teremröplabdához, de az extrém körülmények természetesen bizonyos 
változtatásokat igényelnek. 

Itt meghatározott a játék időtartama: 20 perc. Nem nagyon lehet és nem is tanácsos ennél hosz
szabb időt ugrabugrálva a tűző napon tölteni. Ez alatt az idő alatt kell megszerezni a győzelemhez 
szükséges 11 pontot. Mint a rendes röplabdánál, pontot itt is a saját nyert adogatásért lehet szerezni. 
Az ellenfél adogatásának elnyerése csak szervacserét eredményez. A labdát maximum három érin
téssel kell a hálón átjuttatni. Mivel itt csak két játékos van, jóval többet kell vetődni, ezért a szabályok 
nem tiltják, ha valaki a képzeletbeli középvonalon átnyúlva, az ellenfél térfelén ér földet.

Ehhez a játékhoz nem magasnak kell lenni, hanem sokkal inkább taktikusan, technikásan kell 
játszani. A másik fontos tulajdonság még, amivel egy jó strandröplabdázónak rendelkeznie kell, a 
„homokláb”. A homokon való futás, ugrálás olyan igénybevétel, amivel sehol máshol nem találkoz
hatunk. A láb izmait hozzá kell szoktatni a szokatlan körülményekhez. Amíg ez nem történik meg, 
a játékos figyelmének nagy része arra fog fordítódni, hogy egyáltalán talpon maradjon, ne essen el 
minden kisebb buckában. Így persze nagyon nehéz játszani. (Igaz, ez csak akkor fontos, ha valaki 
komolyan szeretne játszani, és nemcsak viháncolni kicsit a haverokkal a strandon!) A legjobb edzés, 
felkészülés a homokon való rövid, majd hosszú távú futás.

Remélem, kedvet kaptatok! Ha nyáron valahol egy pályába ütköztök, feltétlenül próbáljátok ki a 
dolgot! Sok sikert!           
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/eletmod/nyarhomokroplabda 

http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/eletmod/nyar-homok-roplabda
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2. Elfogy a homok a Földről! 
„...miközben a kereslet egyre nő, bolygónk homokkészletei kifogyóban vannak, a jövőben globális 
hiány, ennek következtében pedig az árak emelkedése várható” – számolt be a Magyar Tudomá
nyos Akadémia. 
Igaz lehet a hír, vagy csak kacsa? Nézz utána az idézet valóságtartalmának! 

Mire utalhat a fenti cím? Hisz folyamatosan keletkezik a homok a külső erők hatására. Nem beszélve 
a Szahara homokjáról, mely Földünk legnagyobb homoksivatagja, területe több mint 9 millió km2. 
Akkor a Szahara is homok nélkül marad?
Készíts egy tudományos cikket, melyben összesíted kutatásaid eredményét!

Eszközök, programok
Adatgyűjtés: mobiltelefon, OneNote, Evernote 
Fájltárolás, linktárolás: Google Drive, OneDrive, Symbaloo 
Kiadványok: Wordpress, Microsoft Publisher

3. A trópusok fehér homokja 
A homok nemcsak a külső erők pusztító munkája, hanem állatok élettevékenysége során is kelet
kezhet. 
Az egyik ilyen faj, mely élettevékenysége során aktívan részt vesz a homok keletkezésében, a ko
rallzátonyok közelében él, s ő a papagájhal.
Gyűjtsetek információkat a papagájhalról!
Hogyan vesz részt a papagájhal a homok kialakításában?
Mi az ökológiai jelentősége a papagájhalnak?
Állítsatok össze egy közvéleménykutatást a fehér homok keletkezésével kapcsolatban!

4. Ez is homok, az is homok?
Állítsatok össze egy képgyűjteményt, mely bemutatja a homok jelentőségét, változatosságát, fel
használhatóságát! Emeljétek ki a homok változatos anyag és színösszetételét, a különféle homo
kok különbözőségét! Készítsetek belőlük egy képgyűjteményt! 

Hogyan tudnátok bemutatni a különböző típusú homokfajták előnyeit, formagazdagságát?
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2. Természetes anyagok feladatlap – laboráns: a homok

A homok és az ember kapcsolata régebbi, mint 
a modern ember története. Ennek bizonyítékai 
az ókori társadalmak építményeiben is fennma
radtak. 

A homok a játszóterektől a homokos ten
gerpartokig, folyópartokig mindenhol körülvesz 
bennünket. Az uralkodó szelek, anticiklonok ré
vén gyakran eljut hozzánk a Szaharából is. 

A homokot a későbbi korok embere kőházak 
építéséhez is felhasználta. A homokszobrászok 
is szívesen készítenek műalkotásokat belőle. 

A mai napon a homokkal mint anyaggal fog
tok megismerkedni, kutatásokat végezni. A ku
tatólap kérdései segítenek eligazodni, útjelzőket nyújtanak, de az általatok felmerült kérdésekre, 
problémákra is keressétek meg a választ, végezzetek önálló vizsgálatokat is! Ha segítségre van 
szükségetek, bátran forduljatok szaktanárotokhoz!

A foglalkozás végén a csoport többi tagjának is be kell mutatni a munka eredményét, a szerzett 
ismereteket meg kell osztani, hogy a következő napokban képesek legyetek kutatási anyagaitokat 
felhasználni. 

Olvasd végig a kiemelt szövegeket, kérdéseket, problémákat! Igyekezz rájuk választ találni!
Ha nem sikerül önállóan elvégezni a vizsgálatokat, akkor használd a feladatlapok kérdéseit!
Kutatásaid eredményeiről készíts dokumentációt, mellyel szemléltetheted az elvégzett munkát!

Kellemes kutatómunkát!
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1. A homok fizikai tulajdonságai 
A homok bőségesen rendelkezésünkre álló természeti erőforrás, amely különböző kőzetekből és 
ásványi anyagokból áll. 
Szükséges anyagok: különböző homokminták
Szükséges eszközök: mikroszkóp, nagyító 

Vizsgáljátok meg a homok fizikai tulajdonságait!
Mi jellemző a színére?
Mi jellemző a tapintására?
Rajzold le a homokszemek alakját!
Hányféle szemcseanyagot tudtál azonosítani? 
Hasonlítsd össze a különböző helyekről származó homokfajták összetételét! 
Vizsgáld meg a homokmintákat mikroszkóp alatt!
Melyik mintára milyen alakú szemcsék jellemzőek?

Színe Halmazállapota Állaga
1. homokminta

2. homokminta

Hasonlítsd össze a mikroszkópi képet az általad lerajzolttal! Mennyi volt a hasonlóság?
Mi jellemző a szemcse méretére és összetételére?

Varázshomok
Ha a homokot víz éri, ragacsos, sárszerű anyag lesz belőle – vagy mégsem? Kisgyerekek szívesen 
játszanak a homokkal, vízzel is összekeverik.
Mégis lehet olyan homokot készíteni, mely nem keveredik össze a vízzel. Hogyan lehetséges ez?
Fogalmazd meg előfeltevésedet!
Mi szükséges hozzá?
Szükséges anyagok: különböző homokminták, impregnáló anyag, víz
Szükséges eszközök: tepsi, nagyító 

A kísérlet leírása
Egy adag homokot sütőben szárítsatok ki! Fújjátok le impregnáló sprayvel! 
Öntsétek az edényben lévő vízbe!
Mi történik a vízbe öntött homokkal? Hasonlítsátok össze az így kapott homokot a kiindulási álla
pottal!
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2. A homokminták összetételének vizsgálata 
Mely anyagok találhatók a homokban?
Tervezz egy vizsgálati sort, mely alapján a lehető legtöbb összetevőt ki tudod mutatni!

Hány féle anyagot tudsz kimutatni?
Hipotézis:

A kísérlet leírása
Válaszd szét a vízben oldható és oldhatatlan részeket!
A homok mésztartalmának meghatározása.
Szükséges anyagok: 10%os sósav, homokminták, víz
Szükséges eszközök: óraüveg, szűrőpapír, üvegtölcsér, kémcső

A mésztartalom mértéke a sósav hatására bekövetkező pezsgés alapján
A PEZSGÉS MÉRTÉKE A MÉSZTARTALOM (%-BAN)
nincs pezsgés nincs

pezsgés nincs, de sercegés hallható 1% alatti

gyenge pezsgés 1–2

közepes pezsgés 2–5

erőteljes, rövid pezsgés 5–10

erőteljes, tartós pezsgés 10% feletti

3. Forró homokfelszínen hogyan tudunk megállni mezítláb?
A trópusi sivatagokban élő állatok a forró homokfelszínen való élethez jól alkalmazkodtak. Gyorsan 
mozognak, hogy rövid ideig érintkezzenek a talajjal, vagy a déli forróságban beássák magukat a 
homokba. Hogyan tudnád kísérlettel bizonyítani, hogy valóban jó a módszerük?
Szükséges eszköz. hőmérő, kézi ásó
Szükséges anyag: homok

A kísérlet leírása
Ásó segítségével áss különböző mélységű (20 cm, 30 cm, 40 cm) gödröket az iskolai homokgödörbe.
Helyezzetek mindegyikbe egyegy hőmérőt, egy negyedik hőmérő segítségével pedig a
talajszint hőmérsékletét mérjétek! 
Hogyan alakul a homok hőmérséklete? A vizsgálathoz frissen ásott gödröket használj!
Alkalmas külső helyszín hiányában a teremben is elvégezheted a kísérletet. Három különböző 
magasságú hengert töltsetek meg homokkal, helyezzétek bele a hőmérőket! Felülről melegítsétek 
a homokot!
Milyen értéket mutatnak az egyes hőmérők? 
Mi a jelenség magyarázata?
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4. Parti trükk a homokban
A következő cikket lehetett olvasni a neten:

„Ha létezne Nobeldíj a legjobb tudományos partitrükkre, a Raphaël Clément által felfedezett 
jelenséget szemléltető mutatvány esélyes jelölt lenne rá. A produkcióhoz mindössze két konzervdo
boz és egy láda homok kell.” 

Mindkét konzervdoboznak el kell távolítani az alját, s egyiknek a tetejét is. 
A dobozokat nyílásukkal lefelé, nyomjátok be a homokba.
http://www.origo.hu/tudomany/20110214konzervdobozeshomokmeglepoviselkedese

tudomanyospartitrukk.html

Melyiket lesz könnyebb belenyomni a homokba? Miért?

Hipotézisedet kísérlettel igazold! Bármilyen méretű pohárral igaz?
Próbáld ki a következő méretű alumíniumpoharakkal is: 7 cm széles, 12 cm magas és 2,1 mm vas
tag. 

Keress magyarázatot a jelenségre!

Természetes anyagok napja  Feladatleírás

HOMOK
1. Homok megszilárdítása vízüveggel

Laboráns feladat

Háttér:
A vízüveg (E550) boltokban kapható, folyékony állapotú anyag, amelyet sokféle célra használnak 
az iparban és a háztartásokban is. Előállítása nagy tisztaságú kvarchomokból, folyékony nátrium
karbonát (szóda) hozzáadásával történik. A vízüveg valójában különféle molekulaszerkezetű nátri
umszilikátok keveréke, így található benne ortoszilikát (Na4SiO4), metaszilikát (Na2SiO3), poliszilikát 
((Na2SiO3)n), valamint piroszilikát (Na6Si2O7) is. 

A vízüveg víz(pára) jelenlétében a levegő széndioxidtartalmával reakcióba lép:
Na2SiO3 + CO2 → NaHCO3 + SiO2

Öntőformakészítés egy üzemben:
 

http://www.origo.hu/tudomany/20110214-konzervdoboz-es-homok-meglepo-viselkedese-tudomanyos-partitrukk.html
http://www.origo.hu/tudomany/20110214-konzervdoboz-es-homok-meglepo-viselkedese-tudomanyos-partitrukk.html
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Kutatási kérdés:
Hogyan befolyásolja a vízüveggel kevert homok megszilárdulását a levegőénél nagyobb széndioxid
koncentráció?

A kísérlet tervezése:

Független változóként a minta környezetének CO2 
koncentrációját állítjuk be. Függő változó a kötési 
idő, amit azonos szilárdság (próba alapján) elérésé
hez kötünk.
Rögzített változó minden más, a kötési időt befolyá
soló tényező, így például a homok minősége, a próéldául a homok minősége, a pró a homok minősége, a pró
batest mérete vagy a hőmérséklet.

Munkamenet: 

A) Javaslat strukturált feladatra:
 – A kísérlethez mosott (dekantált) homokot használjunk!
 – Annyi homokot készítsünk elő, amelyből legalább két próbatest elkészíthető (pl. homoko zó
formák vagy léckeret segítségével)!

 – Egy nagyobb edényben a homokot keverőlapát (fakanál) segítségével annyi vízüveggel kever
jük össze, hogy jól formázható legyen!

 – A homokból készült minta/próbatesteket helyezzük laposabb, lefedhető edénybe (nagyobb 
főzőpohár, vagy üvegtál)!

 – Viszonylag kis mérteket válasszunk, amihez a széndioxidgáz csekélyebb mennyisége is ele
gendő!

 – Az egyik edényt fedjük le (levegőn)!
 – Egy további edénybe a lefedés előtt vezessünk CO2gázt  (külön leírt módon)!
 – Kb. 15 percenként óvatosan szúrjunk gyújtópálcát a próbatestekbe, és figyeljük meg a benyo
módás vagy az ellenállás mértékét!

 – Jegyezzük fel a tapasztalatokat!

CO2-gáz előállítása: laboratóriumi módon, mészkő és 1:1 hígítású sósav reakciójával történhet, cél
szerű vízzel töltött gázmosó palackon is átvezetni a fejlődő gázt. Az edényben felfogott CO2gáz 
jelenlétéről égő gyújtóálcával győződhetünk meg.

B) Strukturálatlan feladat:
 – Határozzátok meg, hogy a homokvízüveg keverék kötési idejét a széndioxidkoncentráció 
hogyan befolyásolja! Mi lehet a független változó?

 – Mi lesz a függő változó, és hogyan tudjátok ellenőrizni?
 – Határozzátok meg azokat a körülményeket, amelyeket változatlanul kell tartani a kísérlet érté
kelhetősége érdekében!

 – Keressetek vagy készítsetek megfelelő próbatestformázó eszközt!
 – Keressetek megfelelő módszert és eszközöket a széndioxidgáz előállítására!
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 – Alakítsátok ki a kísérleti elrendezést, és végezzétek el a vizsgálatot!
 – Az eredmények alapján válaszoljatok a kutatási kérdésre!

(Segítő információk a fent leírtak alapján adhatók.)

Szükséges anyagok: mosott homok, vízüveg, mészkő, 1:1 hígítású sósav
Eszközök: gázfejlesztő lombik, gázmosó palack, lefedhető edény (pl. főzőpohár+óraüveg), gyújtó
pálca, formázó minta (pl. homokozó játékforma), keverőlapát
Források: 
Képek: Kandelláber Kft. Szentendre, saját fotók 
Vízüveg: https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1triumszilik%C3%A1t

2. Homok tisztítása mosás-ülepítés módszerrel
Laboránsfeladat

Háttér:  
A kereskedelemben kapható homokfajták két nagy csoportja 
a bányahomok és a folyami homok. Magyarország természeti 
adottságai, a folyók által lerakott hordalékok sokfelé lehetővé 
teszik mindkét típus kitermelését. A bányákból kitermelt homok 
színe általában sárgásabb, ami a nagyobb agyagtartalom miatt 
is lehet. A folyami homok sötétebb, színe szürkésbarna. Ez a homok az áramló folyóból ülepszik 
le, míg a kisebb agyagszemcséket tovább sodorja a víz. Ez a tisztább homok erősebb kötést alkot 
például a mészhabarcsokban, így előnyösebben felhasználható az építőiparban. 

Homok-kisokos:
„A legelterjedtebben használt természetes eredetű beton és habarcs adalékanyag a homok, ka-
vics, homokos kavics, amely a víz (ritkán a szél, esetleg a gleccser) által szállított laza törmelékes 
kőzet. A 4 mm alatti szemeket homoknak, a 4 mm felettieket kavicsnak nevezzük. […] A nyerster-
mékből agyagrögtelenítéssel, osztályozással, mosással, töréssel előállított, meghatározott alsó 
és felső szemnagyságú termék az osztályozott termék (homok, kavics, gyöngykavics) nevet vi-
seli. […] A hazai homokokat, kavicsokat, homokos kavicsokat túlnyomóan a nagyon ellenálló, ke-
mény (Mohs-féle skálán 6,5–7,0) kvarc-/kvarcitszemek alkotják. […] Az építési célú, természetes 
aprózódású homok, kavics, homokos kavics termékek minőségét az agyag-iszap tartalom, az 
agyagrögök mennyisége, a szerves szennyeződés, a szulfáttartalom, a klorid-tartalom, a legki-
sebb és a legnagyobb szemnagyság, az osztályozás élessége, a szemmegoszlás v határozza 
meg. […] A habarcsok adalékanyagaként használt kőanyag-halmazok minőségét a kőzettani ösz-
szetétel, a szemmegoszlás v, a finomrész tartalom, a testsűrűség, a vízfelvétel, a kloridtartalom, 
a szulfáttartalom, a szervesanyag és egyéb, a habarcs kötésidejét növelő és nyomószilárdságát 
csökkentő károsanyag-tartalom; továbbá szükség esetén a durva szemek szemalakja v, kagyló-
héj tartalma, fagyállósága […] határozza meg.”

Kutatási kérdések:
Hogyan lehet modellezni a folyók üledékképző működését, a folyami homoktelepek kialakulását?
Milyen arányban tartalmaz a bányahomok kioldható agyagot?
Feladat: Homok tisztítása mosásülepítéssel

https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1trium-szilik%C3%A1t


III. PROGRAMTERVEK ÉS FELADATLAPOK

„TERMÉSZET – TUDOMÁNY – TÁRSADALOM”
TEMATIKUS HÉT

71

Munkamenet:
1. Kb. 500 g tisztítatlan (bánya)homokot szárítsunk ki vízmentesre (napon fémedényben főzőla

pon vagy szárítószekrényben).
2. A száraz homokból mérjünk ki kb. 3×100 got, jegyezzük fel a pontos tömegeket.
3. A mintákat l mossuk át az alábbi módon: 

 – A homokhoz egy nagyobb (min. 1 les) főzőpohárban vagy konyhai edényben öntsünk 
annyi csapvizet, ami a minta térfogatának kb. a 10szerese!

 – Keverjük össze alaposan a homokot a vízzel, majd hagyjuk leülepedni a keveréket!
 – Óvatosan öntsük le a felülúszó folyadékot úgy, hogy a leülepedett homok az edényben 
maradjon!

 – Az átmosást addig ismételjük, amíg a leöntött folyadék víztiszta lesz!
 – Az edényben maradó homokot szárítsuk vízmentesre, és mérjük meg  
a tömegét!

 – Mindhárom mintával végezzük el a mosásülepítést! 
 – A tisztítatlan és a mosott homok tömegének különbsége alapján  
számítsuk ki az eltávolított oldható frakció százalékos arányát.

A mosott homokot tegyük félre további vizsgálatok céljára!

Szükséges anyagok: mosatlan bányahomok (0,5 kg), csapvíz
Eszközök: mérleg (0,1 g), nagyobb (1 l) főzőpohár vagy magasabb konyhai edény, keverőbot vagy 
fakanál, fém sütőtál, elektromos melegítő lap vagy szárítószekrény
Források:
https://www.jofogas.hu/nograd/Soder_homok_ko_termofold_fold_cement_beton_szallitas_
fuvarozas_bobcat_32800775.htm
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Clep%C3%ADt%C3%A9s

https://www.jofogas.hu/nograd/Soder_homok_ko_termofold_fold_cement_beton_szallitas_fuvarozas_bobcat_32800775.htm
https://www.jofogas.hu/nograd/Soder_homok_ko_termofold_fold_cement_beton_szallitas_fuvarozas_bobcat_32800775.htm
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Clep%C3%ADt%C3%A9s
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3. Természetes anyagok feladatlap – mérnök: a homok

A homok és az ember kapcsolata régebbi, mint a modern ember törté
nete. Ennek bizonyítékai az ókori társadalmak építményeiben is fenn
maradtak. 

A homok a játszóterektől a homokos tengerpartokig, folyópartokig 
mindenhol körülvesz bennünket. Az uralkodó szelek, anticiklonok ré
vén gyakran eljut hozzánk a Szaharából is. 

A homokot a későbbi korok embere kőházak építéséhez is felhasz
nálta. A homokszobrászok is szívesen készítenek műalkotásokat be
lőle. 

A mai napon a homokkal mint anyaggal fogtok megismerkedni, kuta
tásokat végezni. A kutatólap kérdései segítenek eligazodni, útjelzőket 
nyújtanak, de az általatok felmerült kérdésekre, problémákra is keres
sétek meg a választ, végezzetek önálló vizsgálatokat is! Ha segítségre 
van szükségetek, bátran forduljatok szaktanárotokhoz!

A foglalkozás végén a csoport többi tagjának is be kell mutatni a munka eredményét, a szerzett 
ismereteket meg kell osztani, hogy a következő napokban képesek legyetek kutatási anyagaitokat 
felhasználni. 

Olvasd végig a kiemelt szövegeket, kérdéseket, problémákat! Igyekezz rájuk választ találni!
Ha nem sikerül önállóan elvégezni a vizsgálatokat, akkor használd a feladatlapok kérdéseit!
Kutatásaid eredményeiről készíts dokumentációt, mellyel szemléltetheted az elvégzett munkát!

Kellemes kutatómunkát!
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1. Hogyan lehet homokkal a mészkövet simára csiszolni? Hogyan boldogultak őseink?
Hogyan tudták a piramisok köveit simára csiszolni őseink? Milyen módszert, technológiát használ
tak? Hogyan keletkeznek a gombasziklák a sivatagban?
Ez mindmind a homok csiszoló hatásának következménye, melyben a szél játszik szerepet. Ezt 
a technológiát használják a városokban az épületek mészkőfalaira rárakódott por, a fekete réteg 
eltávolítására. 
Hogyan lehet eltávolítani a szennyeződést az épületek felületéről? 

2. A tengerparton sok helyen lehet látni homokszobrászokat, akik néha 5-6 méteres műalko-
tásokat is készítenek.  
Milyen eszközökkel, milyen módszerrel készül a szobor? Ho
gyan lesz tartós?
Nézzetek meg a homokszobrászat folyamatáról filmeket, s ter
vezzetek meg egy műalkotást ti is! Készítsetek méretarányos 
rajzot róla! Hozzatok létre maradandó szobrokat!
Készítsetek szobrokat! 
Készítsetek homokból öntőformát vízüveg hozzáadásával! 
Tervezzetek meg egy tárgyat, melyet öntőformában készítetek 
el! Készítsetek részletes tervet!

3. Homokszemcseméret eloszlásának vizsgálata Bürker-kamrával

Háttér:
A homok szabvány szerinti szemcsemérete maximálisan 
4 mm lehet, az ennél nagyobb méretű részecskéket már 
kavicsnak nevezik. Az agyag esetében ez a mérethatár 
0,02 mm. A homok olyan keverék, amiben az agyagtól a 
finomabb és durvább kőzetszemcsékig mindenféle mé
rettartomány előfordul. Mivel ezek egy része szabad 
szemmel nem látható, a vizsgálatukhoz mikroszkópra 
van szükség.

Kutatási kérdések:
 – A vizsgált homokmintában milyen szemcseméretű alkotórészek figyelhetők meg?
 – Milyen (százalékos) arányban fordulnak elő a jellegzetes részecskeméretek?

Munkamenet:

A) Szemcseméretek eloszlásának vizsgálata: 
1. A vizsgálandó homokmintából szórjunk egy keveset a Bürkerkamra felületére úgy, hogy a 

négyzethálós részen egyenletes eloszlásban legyenek a szemcsék!
2. Fedjük le a kamrát és helyezzük transzmissziós fénymikroszkópba, állítsunk be kb. 40szeres 

nagyítást!
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3. A Bürkerkamra négyzethálós beosztása segítségével határozzuk meg a kisebb szemcsék 
méretét!

4. A nagyobb szemcsék mérete több négyzetre is kiterjedhet, ezek legnagyobb átmérőjét hatá
rozzuk meg!

5. Az esetleg előforduló legnagyobb szemcsék méretét fehér papíron, vonalzó és kézi nagyító 
segítségével mérjük meg!

6. Jegyezzünk fel minél több adatot, ezek alapján határozzuk meg a részecskék jellegzetes mé
rettartományait!

B) A szemcsék mennyiségi arányának vizsgálata
1. A Bürkerkamra legnagyobb cellájának területe 0,04 mm2. 
2. Válasszunk egy jól megfigyelhető mérettartományt, és számoljuk meg, hogy egy négyzeten 

belül hány részecske tartozik ebbe!
3. Próbáljuk megállapítani az adott cellában lévő összes részecske számát (ehhez nem túl sűrű 

szórásra van szükség)! 
4. Több cella vizsgálata alapján számítsuk ki a vizsgált méretű részecskék százalékos arányát!

Szükséges anyagok: homokminták (finomabb szemcsés, pl. bányahomok)
Eszközök: Bürkerkamra, fénymikroszkóp, vegyszerkanál, kézi nagyító, vonalzó
Források:
Bürker-kamra: http://phys.bio.uszeged.hu/DT/elettan/ch05s14.html
Diszperz rendszerek: https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412A/20110016_02_
gyogyszertechnologia_alapjai/ch12.html

http://phys.bio.u-szeged.hu/DT/elettan/ch05s14.html
https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412A/2011-0016_02_gyogyszertechnologia_alapjai/ch12.html
https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412A/2011-0016_02_gyogyszertechnologia_alapjai/ch12.html
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4. Természetes anyagok feladatlap – marketinges: a homok

A homok és az ember kapcsolata régebbi, mint a modern ember törté
nete. Ennek bizonyítékai az ókori társadalmak építményeiben is fenn
maradtak. 

A homok mindenhol körülvesz bennünket. A játszóterektől kezdve a 
homokos tengerpartokig, folyópartokig. Sőt, az uralkodó szelek, anti
ciklonok révén gyakran eljut hozzánk a Szaharából is. 

A homokot a későbbi korok embere házaik építése során felhasz
nálta kőházak építéséhez. Sőt, a homokszobrászok is szívesen készí
tenek műalkotásokat belőle. 

A mai napon a homokkal mint anyaggal fogtok megismerkedni, kuta
tásokat végezni. A kutatólap kérdései segítenek eligazodni, útjelzőket 
nyújtanak, de az általad, általatok felmerült kérdésekre, problémákra is 
keressétek meg a választ, végezzetek önálló vizsgálatokat is! Ha segít
ségre van szükségetek, bátran forduljatok szaktanárotokhoz! 

A végén a csoportod többi tagjának is be kell mutatni munkádat, ismereteidet meg kell osztani, 
hogy a következő napokban képesek legyetek kutatási anyagaitokat felhasználni. 

Olvasd végig a kiemelt szövegeket, kérdéseket, problémákat! Igyekezz rájuk választ találni!
Ha nem sikerül önállóan elvégezni a vizsgálatokat, akkor használd a feladatlapok kérdéseit!
Kutatásaid eredményeiről készíts dokumentációt, mellyel szemléltetheted az elvégzett munkát!

Kellemes kutatómunkát!
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1. A szükséges kereslet
A világ legkeresettebb árucikke lett napjainkra a homok. Sokoldalú felhasználása miatt használja az 
építőipar, az üveg, az elektronikaipar, illetve használják olajtermék kivonásához vagy egyszerűen a 
tengerfenék feltöltéséhez. Fontos exportcikk lett belőle, ugyanakkor jelentős környezeti terhelést is 
jelent túlzott kitermelésével. 
Marketingesként a feladatotok jó minőségű ho
mokot beszerezni strandröplabda pályához, illet
ve az építkezésekhez.
Miért kell az Arab Emirátusokba az építkezések
hez homokot exportálni, noha szinte az egész fel
színt homok borítja? Honnan vásárolnátok szá
mukra?

Mely tulajdonságok szükségesek az egyes fel
használási módokhoz? 
Kutassátok fel az exportáló országokat, s igye
kezzetek a legjobb áron beszerezni a homokot! 
Készítsetek pénzügyi tervet is!

A szállítási útvonalakat jelöld egy térképvázlaton is! Milyen környezeti problémát jelent a szállítás?
Figyelj arra, hogy milyen forrásokat használsz!
Kutatásaid eredményét szemléletesen mutasd be, ismertesd a csoportod tagjaival!

Eszközök, programok
Adatgyűjtés: mobiltelefon, OneNote, Evernote 
Fájltárolás, linktárolás: Google Drive, OneDrive, Symbaloo 
A közös gondolkodás segédeszközei: gondolattérkép, Tricider
Kiadványtervezés, szerkesztés: My Brochure Maker, Microsoft Publisher, Joomag 

2. A homok felhasználása, gazdasági jelentősége

Háttér:
A mindennapi életben fel sem mérjük, hogy a homok milyen fontos szerepet tölt be a gazdaságban, 
elsődlegesen az építőiparban. Ha tágabban értelmezzük a homok fogalmát, akkor a nagyobb szem
cseméretű anyagokig találunk az épületekbe, utakba beépített habarcs vagy betonösszetevőket.  
A minőség azonban nagyon fontos, ennek szabványok határozzák meg a kereteit, és végső soron 
az anyagok árát is. Jelenleg az egyik legkeresettebb árucikk a homok (és a sóder), ami nagy tömege 
miatt jelentős szállítási igényt is jelent.

Feladat:
Készítsetek honlapot egy homokbányászattal, szállítással és árusítással foglalkozó (fiktív) cég szá
mára!

Szempontok:
1. Határozzátok meg a homokbánya geológiai jellemzőit! Hol és milyen adottságok mellett folyik 

a kitermelés?
2. Írjátok le azt is, mit tesz a cég a környezet védelme, rekultiválása érdekében!
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3. Adjatok háttérinformációkat az egyes terméktípusok minőségéről, felhasználásáról!
4. Állítsatok össze versenyképes árlistát a termékekről (figyelembe véve más cégek árait)!
5. Adjatok ajánlatot a szállítás módjára és költségére is!
6. Gazdagítsátok képekkel a honlapot! Készítsetek kreatív reklámot is a cég számára!

Fontos: Használjátok az interneten elérhető céginformációkat, nézzetek meg minél több honlapot, 
de a munkátok szerkezete és tartalma nem egyezhet meg egyikkel sem!

A homok – egyéb

Téma:
SZEREPEK: KÖNYVTÁROS  

(MŰVÉSZ)
LABORÁNS MÉRNÖK MARKETINGES

Tevékenység: Az alkimisták és a 
homok: az alkálifémek 
oldható szilikátjainak 
felfedezése.

A homok keletkezése, 
összetétele, fajtái, 
felhasználása.

Különleges homokfajták 
a nagyvilágban (trópusi 
tengerpartok,  
világutazó szaharai 
homok). 

Homokművészet 
(grafika).

A homokszemcsék mik
roszkópos vizsgálata, 
fotózása, keverék jelleg 
megállapítása, szín
skála, szemcseméret 
és eloszlás vizsgálata 
(Bürkerkamra).

Vízben oldható és nem 
oldható keverékkom
ponensek elválasztása 
(dekantálás).

Savas oldódás vizsgá
lata.

Homok és vízüveg ke
verék megszilárdulása, 
a CO2 hatása.

Vízüveg + ecetsav reak
ciója = kovasavkiválás, 
szilikagél készítés.

A homok mint csiszo
lóanyag (a mészkő 
megmunkálása?).

A homok mint öntő
minta (vízüveggel, 
cinkérme öntése).

A homok mint építő
anyag (meszes habarcs 
készítése).

Kőből homok: színes 
kőzetek aprítása, zúzá
sa a homok szemcse
méretéig.

Homokszobrászat, 
homokvárépítés.

A homok különféle típu
sai, kereslet és kínálat 
összefüggése, árak 
összehasonlítása.

A homok mint napjaink 
keresett anyaga, a ho
mok globális kereske
delme.

Szilikát alapú tűzálló 
anyagok és használatuk 
(pl. kemence, kandalló
építés).

A homokozás mint 
játék, eszközök, játszó
terek.

Mellékletek: Források: 
Fehér homok: https://index.hu/tudomany/til/2015/06/26/van_egy_zavarbaejto_hirunk_a_tropusi_ten
gerpartok_csodalatos_feher_homokjarol/
Információk: http://tetelekkidolgozva.blogspot.com/2013/01/kozonsegeshomok.html
Kvarchomok: https://www.mineralholding.hu/ipariasvanyok/kvarchomok.html
Sulinet: http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/tudomany/gyujtsunkhomokot
Homok Világatlasz: http://www.sandatlas.com/en/
Fehérvárcsurgói kvarcüveg: http://geomania.hu/lelohely.php?lelohely=404
Üveggyártás, újrahasznosítás: http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/
cikk/0827/323907/20080701_uveg_hullad_1.htm
A szaharai homok útja: 
https://earthobservatory.nasa.gov/images/88251/atmosphereawashwithsaharandust
Egyiptomi öntött kő receptje: https://www.youtube.com/watch?v=hmdX2rxGs6o
A szilícium és a szilikátok: https://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/eloado/kemia/szilicium.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_silicate

https://index.hu/tudomany/til/2015/06/26/van_egy_zavarbaejto_hirunk_a_tropusi_tengerpartok_csodalatos_feher_homokjarol/
https://index.hu/tudomany/til/2015/06/26/van_egy_zavarbaejto_hirunk_a_tropusi_tengerpartok_csodalatos_feher_homokjarol/
http://tetelekkidolgozva.blogspot.com/2013/01/kozonseges-homok.html
https://www.mineralholding.hu/ipariasvanyok/kvarchomok.html
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/tudomany/gyujtsunk-homokot
http://www.sand-atlas.com/en/
http://geomania.hu/lelohely.php?lelohely=404
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/cikk/0827/323907/20080701_uveg_hullad_1.htm
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/cikk/0827/323907/20080701_uveg_hullad_1.htm
https://earthobservatory.nasa.gov/images/88251/atmosphere-awash-with-saharan-dust
https://www.youtube.com/watch?v=hmdX2rxGs6o
https://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/eloado/kemia/szilicium.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_silicate
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2.4. FELADATLAPOK A KŐSÓ VIZSGÁLATÁHOZ

1. Természetes anyagok feladatlap – könyvtáros: a kősó

A kősó az egyik legrégebben bányászott és felhasznált 
ásványi anyag. Legnagyobb mennyiségben a tengerek 
vizében található, a sótelepek is ezek vizének elpárol
gásával jöttek létre. A sót az egész világon használják 
az élelmiszeriparban.  

Mit is jelent ez a kifejezés, hogy só? Bármely lexikont 
fellapozva legalább két jelentésével találkozhatunk.  
A kutatásaitok során a kristályos vegyülettel, a nátrium
kloriddal fogtok megismerkedni. 

A feladatlap kérdései segítenek eligazodni, útjelző
ket nyújtanak, de az általad, általatok felmerült kérdé
sekre is keressétek meg a választ, végezzetek önálló 
kutatásokat! A végén a csoportod többi tagjának is be 
kell mutatni munkádat, ismereteidet meg kell osztani, 
hogy a következő napokban képesek legyetek kutatási 
anyagaitokat felhasználni. 

Olvasd végig a kiemelt szövegeket, kérdéseket, problémákat! Igyekezz rájuk választ találni!
Ha nem sikerül önállóan információkat gyűjteni, használd a feladatlapok kérdéseit!
Figyeljetek arra, hogy ellenőrzött forrásokat használjatok! 
Kutatásaitok eredményeiről készítsetek bemutatókat, mellyel szemléltethetitek az elvégzett  

munkát!

Kellemes kutatómunkát! 
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1. Mit jelent a „só” mint fogalom?  
Keressétek meg a só az összes definícióját! 

Mi a közös a fogalmakban? 
Ismertessétek meg a csoporttársaitokat is a fogalom pontos jelentésé

vel!
Készíthettek egy rövid kérdőívet a só jelentésével, kémiai, fizikai tulaj

donságaival kapcsolatban. 
Értékeljétek a válaszokat! Készítsetek belőle egy összesítő jelentést, 

melyet a csoporttársaknak is bemutattok!

2. Hogyan kerül a só az asztalra vagy az utakra?
A só olyan ásványunk, amelyet szinte átalakítás nélkül, eredeti formájában hasznosítunk. Kétfé
leképpen juthatunk sóhoz: egyrészt egykori tengerek, óceánok kiszáradása során keletkezett 
sótelepekből (evaporitokból) bányászat során, vagy a tengerparton ún. sópárló medencékben. 

Végezzetek kutatásokat, hogyan jut el hozzánk a só! Hol bányásszák az üzletek polcaira kerülő 
kősót?

Mi jellemző az egyes technológiákra? Mely földrajzi környezetben használják az egyes előállítási 
módokat?

Milyen környezeti hatása, környezetterhelése van az egyes folyamatoknak?
Készítsetek kutatásaitokból egy bemutató plakátot, melyen megjelenítitek a különböző kiterme

lési módokat!

3. Beszédes nevek a térképen
Mely települések neve utal arra, hogy a környéken sót bányásztak, bányásznak? 

A földrajzi atlasz vagy a Google Earth alapján kutakodjatok! Helyezzétek el a településeket egy 
vaktérképen is!

Megfigyelhetőe egy rendszer az elhelyezkedés alapján?
Hol húzódtak hazánkban a nagy sókereskedelmi útvonalak? 
Milyen gazdasági hasznuk származott a településeknek a sókereskedelemből?
Hol találhatók a következő földrajzi helyek: 
Miért érdekesek ezek a helyek?

Eszközök, programok
Adatgyűjtés: mobiltelefon, OneNote 
Fájltárolás, linktárolás: Google Drive, OneDrive, Symbaloo 
A közös gondolkodás segédeszközei: gondolattérkép, Tricider
Kiadványtervezés, kiadványszerkesztés: My Brochure Maker, Microsoft Publisher, Joomag 
Kollázs: Picasa, MS Autocollage
Infografika, plakát készítése: https://www.canva.com/ 
Kérdőív: Google űrlap
Digitális technológia hiányában a könyvtár könyveiből, folyóiratokból is dolgozhattok, s készíthettek 
belőle tablót.

https://www.canva.com/
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4. Hogyan tartósíthatjuk sóval ételeinket, élelmiszereinket?

A sót az emberiség már régóta használja fűszerezésként, hogy fo
kozza az ízeket. Ugyanakkor a sót nemcsak az ételek készítéséhez 
használták, hanem kiváló tartósítószert is jelentett, hosszabb ideig 
biztonságosabbá teszi az élelmiszereket. 
Ezenkívül a rendszeres áruforgalom megindulása előtt pénzhelyette
sítő funkciót is betöltött.

Keressetek korai szakácskönyvekben leírásokat a sóval való tar
tósításra! Gyűjtsetek recepteket! Melyeket használjuk ma is?

Miért sóval tartósították az élelmiszereket?
A sóoldat dehidratáló szerepe milyen hatással van az egyes baktériumok szaporodására?
Mi a szerepe a sónak a főzésben, az élelmiszerek állagának megőrzésében?

5. Miért leszünk a sós ételek elfogyasztása után szomjasak?
A nátrium fontos a szervezetünknek, többek között a sóvíz háztartás egyensú
lyáért felelős. A nátriumionokat hidrátburok veszi körül, egy nátriumion akár több 
mint száz vízmolekulát is képes maga körül tartani.

Miért szükséges még a nátrium a szervezetünknek?
„Vén kecske is megnyalja a sót.” Mindenki ismeri ezt a közmondást. A valóén kecske is megnyalja a sót.” Mindenki ismeri ezt a közmondást. A való” Mindenki ismeri ezt a közmondást. A való

ságban azonban minden növényevő állatnak adnak sót táplálékkiegészítőként. 
Mi lehet ennek a magyarázata?

Készíts egy plakátot, melyben a só szervezetre gyakorolt jótékony hatását 
mutatod be!

6. Hogyan alakult ki a só a Földünkön? 
A kősó részecskéi oldott állapotban találhatók a tavakban, tengerekben, melyekből akkor kristályo
sodnak ki, ha azokból annyi víz elpárolog, hogy az oldat túltelítetté válik. 

Hogyan jöttek létre a sókamrák? 
Milyen földrajzi folyamatok járultak hozzá kialakulásukhoz? 
Mi az éghajlat szerepe a só kiválásában?
Az ember hozzájárule tevékenységeivel bizonyos tavak, tengerek sókoncentrációjának növeke

déséhez?
Kutatásaid eredményeit rögzíts, készíts róla a többieknek egy tájékoztató előadást!

Eszközök, programok
Prezentáció: Microsoft PowerPoint, Prezi 
Kiadványtervezés, kiadványszerkesztés: My Brochure Maker, Microsoft Publisher, Joomag 
Kollázs: Picasa, MS Autocollage
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2. Természetes anyagok feladatlap – mérnök: a kősó

A kősó az egyik legrégebben bányászott és felhasznált 
ásványi anyag. Legnagyobb mennyiségben a tengerek 
vizében található, a sótelepek is ezek vizének elpárolgá
sával jöttek létre. A sót az egész világon használják az 
élelmiszeriparban.  

Mit is jelent ez a kifejezés, hogy só? Bármely lexikont 
fellapozva legalább két jelentésével találkozhatunk. A ku
tatásaitok során a kristályos vegyülettel, a nátriumklorid
dal fogtok megismerkedni. 

A feladatlap kérdései segítenek eligazodni, útjelzőket 
nyújtanak, de az általad, általatok felmerült kérdésekre is 
keressétek meg a választ, végezzetek önálló kutatáso
kat! A végén a csoportod többi tagjának is be kell mutatni 
munkádat, ismereteidet meg kell osztani, hogy a következő napokban képesek legyetek kutatási 
anyagaitokat felhasználni. 

Olvassátok végig a kiemelt szövegeket, kérdéseket, problémákat! Igyekezzetek rájuk választ ta végig a kiemelt szövegeket, kérdéseket, problémákat! Igyekezzetek rájuk választ ta, problémákat! Igyekezzetek rájuk választ ta
lálni!

Ha nem sikerül önállóan információkat gyűjteni, használjátok a feladatlapok kérdéseit!
Figyeljetek arra, hogy ellenőrzött forrásokat használjatok! 
Kutatásaitok eredményeiről készítsetek bemutatókat, mellyel szemléltethetitek az elvégzett  

munkát!

Kellemes kutatómunkát! 
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1. Jégmentesítés sóval vagy só nélkül? 
A téli időszakban az utak síkosságmentesítésére gyakran használják a nátriumkloridot. A só olcsó 
és hatékony, de a környezetet terheli. 

A településetek önkormányzata szeretné a só használatát visszaszorítani a kerületben. A ti kuta
tócsoportotokat kérték fel egy környezeti tanulmány elkészítésére arról, hogy mennyire terheli a só 
a környezetet.

Egy szempont nagyon lényeges: a közgyűlésen az állításaitokat kísérlettel is igazolni kell.
Tervezzétek meg a kutatást! Melyek lesznek a főbb kulcspontok?

Több különböző vizsgálat szükséges:
 – a só hatása az acélra (korrózió);
 – a só hatása az épületekre;
 – a só hatása a növényi sejtekre (ozmózis).

Ti döntitek el, hol vizsgáljátok a sózás hatását: 
 – fákkal szegélyezett városi téren;
 – főutak csomópontjában;
 – az iskola vagy az óvoda körüli utakon és ösvényeken.

A következő kérdéseket érdemes végig gondolni:
 – Mennyire jó jégmentesítő a só? Mennyibe kerül a jégmentesítés?
 – Hogyan hat a jégmentesítő a közúti növényekre? Lefújjae a jégmentesítőt a szél?
 – Mi történik, ha a jégmentesítő helyi patakokba, folyókba folyik?
 – Hogyan hat a jégmentesítő a járművekre az úton? A jégmentesítő károsítja az utakat?
 – Hogyan befolyásolja a jégmentesítő a közúti talaj szerkezetét?

Hogyan juthat a só az úttestről a növényekre? Mi lesz ennek a következménye? Kutatási eredmé
nyeiteket táblázatba is rendezhetitek.

A só hatása az élő és élettelen  
környezetre

Következmény Kísérleti igazolás

a só hatása a közút melletti növényzetre ozmotikus stressz – hervadás vöröshagymás epidermisz

Szükséges eszközök: mikroszkóp, tárgylemez, fedőlemez, cseppentő, csipesz, zsilett, óraüveg 
Szükséges anyagok: vöröshagyma hagymája, desztillált víz, glicerinoldat, 10%os NaCloldat

A kísérlet leírása
Készítsetek két nyúzatot a vöröshagyma bőrszövetéből! Az egyiket helyezzétek egy tárgylemezre, 
cseppentsetek rá glicerinoldatot, majd vizsgáljátok meg mikroszkóp alatt!
A másodikat tegyétek 10 percre NaCloldatba, majd vizsgáljátok meg mikroszkóppal! 
Ezután a nyúzatot rakjátok 5 percre desztillált vízbe, és újból a mikroszkóp alatt nézzétek meg!
Milyen különbség figyelhető meg a két metszet között? 
Hogyan befolyásolja a nátriumklorid a sejt alakját?

Hogyan hat a só a környezetre? 
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/altalanoskemia/azanyagok
osszetetele/mirolnembeszelakeplet

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/altalanos-kemia/az-anyagok-osszetetele/mirol-nem-beszel-a-keplet
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/altalanos-kemia/az-anyagok-osszetetele/mirol-nem-beszel-a-keplet
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3. Természetes anyagok feladatlap – laboráns: a kősó

A kősó az egyik legrégebben bányászott és felhasznált 
ásványi anyag. Legnagyobb mennyiségben a tengerek 
vizében található, a sótelepek is ezek vizének elpárolgá
sával jöttek létre. A sót az egész világon használják az 
élelmiszeriparban.  

Mit is jelent ez a kifejezés, hogy só? Bármely lexikont 
fellapozva legalább két jelentésével találkozhatunk. A ku
tatásaitok során a kristályos vegyülettel, a nátriumklorid
dal fogtok megismerkedni. 

A feladatlap kérdései segítenek eligazodni, útjelzőket 
nyújtanak, de az általad, általatok felmerült kérdésekre is 
keressétek meg a választ, végezzetek önálló kutatáso
kat! A végén a csoportod többi tagjának is be kell mutatni 
munkádat, ismereteidet meg kell osztani, hogy a következő napokban képesek legyetek kutatási 
anyagaitokat felhasználni. 

Olvassátok végig a kiemelt szövegeket, kérdéseket, problémákat! Igyekezzetek rájuk választ ta
lálni!

Ha nem sikerül önállóan információkat gyűjteni, használjátok a feladatlapok kérdéseit!
Figyeljetek arra, hogy ellenőrzött forrásokat használjatok! 
Kutatásaitok eredményeiről készítsetek bemutatókat, mellyel szemléltethetitek az elvégzett  

munkát!

Kellemes kutatómunkát! 
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1. A só kémiai összetétele
Sir Humphrey Davy a nátrium és a klór alkotó részeit sóvá alakította, ám 1807ben kortársai nem 
igazán tudtak ezzel mit kezdeni. Azóta azonban a nátrium és a klór is a vegyipar alapja.
A koncentrált nátriumkloridoldat elektrolízise fontos ipari folyamat, így állítanak elő a vegyipar szá
mára szükséges anyagokat.

Mit jelent az elektrolízis fogalma? 
Milyen anyagokká lehet bontani szerintetek a nátriumkloridoldatot?

Hipotézis:
A kísérlet leírása:
Szükséges anyagok: víz, konyhasó 
Szükséges eszközök: elektródtartó, grafit ceruzák, 9 voltos elem, rézdrót vezetékek, üvegedény, 
csipesz

Kisméretű főzőpohárba készítsetek telített nátriumkloridoldatot! Az oldatba két grafitrudat mártsa
tok bele, majd csatlakoztassátok a vezetékek segítségével a 9 voltos elemre!
Figyeljétek meg a folyamatot!
Soroljátok fel a konyhasóoldatban található ionokat!
A folyamat során klórgáz keletkezik, ezért védőszemüveg, kesztyű használata kötelező. Az elszívó
fülke ajánlott.

2. Hogyan lehet sókristályokat létrehozni? Saját sókristályok előállítása
A só egy kristályos vegyület, mely a vízben nagyon jól oldódik. Te is készít
hetsz kristályokat!
Szükséges eszközök: kanál, tiszta üvegedény, cérna/zsineg
Szükséges anyagok: asztali só – nátriumklorid, desztillált víz

Mely feltételeket kell figyelembe venni, hogy valóban keletkezzenek sókris
tályok?
Tervezzétek meg korábbi ismereteitek alapján a kísérletet! Mely változók be
folyásolhatják a kísérlet menetét?

A kísérlet leírása
Készítsetek telített sóoldatot forrásban lévő vízből!
Függesszétek fel a zsinórt az oldat fölé, s engedjétek bele!
Helyezzétek nyugalomba a rendszert!
Készítsetek a folyamatról dokumentációt! Készítsetek egy kontrollvizsgálatot is!
Próbáljátok ki különböző típusú sóval (jódozott só, tengeri só) is!
Lesz bármilyen különbség a kristályok megjelenésében?

Hipotézis
Próbáljátok ki különböző típusú vízzel (csapvíz, ásványvíz)! Lesz különbség a kristályok megjelené
sében? Hasonlítsátok össze a kristályok színét és alakját! Mit tapasztaltok? Mi lehet a tapasztaltak 
magyarázata?
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3. Hogyan lehet bemutatni a só vízelvonó hatását, avagy az ozmózis jelenségének vizsgálata 
a burgonya gumóján
Mit jelent az ozmózis kifejezés? Milyen folyamat történik?
Szükséges eszközök: kés, tál vagy Petricsésze
Szükséges anyagok: krumpli, konyhasó

Hogyan tudnád szemléletesen bemutatni, hogy a só vizet von el a szomszédos sejtektől?
Hogyan használják ki a húsiparban az ozmózis jelenségét a darabos áruk tartósítására?

A kísérlet leírása
Vágj ketté egy krumplit, mindkét darabnak vájd ki a közepét! Egyikbe helyezd bele a sót! 
Figyeld meg a változást!

4. Milyen alkotásokat lehet sóval készíteni?
A titkosírás mindig vonzotta az embereket. Gondoltátok volna, hogy sóoldattal is lehet írni? 
Hogyan lehet sóval írni?
Szükséges eszközök: főzőpohár, ecset, sütő
Szükséges anyagok: nátriumklorid, víz, színes karton

Kísérlet: 
Túltelített oldatba mártsátok be az ecsetet, amellyel feliratokat készíthettek. Az elkészült írást 5 perc
re helyezzétek 600 °Cos sütőbe!
Miért lesz látható az írás? Milyen folyamat játszódott le?

5. Hogyan lehet nyáron havas fenyőfát készíteni?
Szükséges eszközök: főzőpohár, vegyszeres kanál, olló
Szükséges anyagok: nátriumklorid, víz, színes nedvszívó papír
Ismét készítsetek túltelített oldatot (50 cm3 víz, 3 teáskanál só)! Helyezzétek bele a kivágott fenyőfát 
az oldatba, s tegyétek a főzőpoharat nyugodt helyre!
Milyen változás történik? Hogy nevezzük azt a folyamatot, amikor a papír magába szívja a sóolda
tot?

6. Miért is cserélődik az óceáni medencék vize?
A Golfáramlat leállásával már a hollywoodi filmgyár is foglalkozott a 2004es Holnapután című ka
tasztrófafilmjében. Tényleg ez történne? Szélsőséges időjárás uralná bolygónkat? 
Az óceánok áramlásai meghatározó szerepet töltenek be Földünk éghajlati rendszerében. A ten
geráramlások bonyolult vertikális és horizontális áramlásokon keresztül „szellőztetik át” az óceáni 
medencék vizét.

Az animáció alapján nyomon követheted, hogyan cserélődik ki az óceánok vize.
NASA: The Thermohaline Circulation: https://www.youtube.com/watch?v=3niR_Kv4SM
Hogyan képes ez az áramlási rendszer fennmaradni?  Mi a szerepe a sókoncentrációnak az áram
lások fennmaradásában? Hogyan befolyásolja Földünk éghajlatát az áramlási rendszer?
Mi történik, ha megváltozik a tengervizek sókoncentrációja?

https://www.youtube.com/watch?v=3niR_-Kv4SM
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Eszközök, programok
Adatgyűjtés: mobiltelefon, OneNote, Evernote 
Fájltárolás, linktárolás: Google Drive, OneDrive, Symbaloo
Prezentáció: Microsoft PowerPoint, Prezi 
Kiadványtervezés, kiadványszerkesztés: My Brochure Maker, Microsoft Publisher, Joomag 
Sóstressz
Mit jelent ez a fogalom a növények számára? Mi okozhatja?

1. Elsősorban a víz magas ásványi sótartalma okozza, amely befolyásolja a növények termésho
zamát, csökkenti a vízfelvételt és a túl sok Na+ ion által mérgezést okoz.

2. Hol találkoztatok a történelmi tanulmányaitok során ezzel a jelenséggel?

http://weblaboratorium.hu/2015/12/02/naclhatasanovenyekresostresszsoturokepesseg/

http://weblaboratorium.hu/2015/12/02/nacl-hatasa-novenyekre-sostressz-soturokepesseg/
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4. Természetes anyagok feladatlap – marketinges: a kősó

A kősó az egyik legrégebben bányászott és felhasznált 
ásványi anyag. Legnagyobb mennyiségben a tengerek 
vizében található, a sótelepek is ezek vizének elpárolgá
sával jöttek létre. A sót az egész világon használják az 
élelmiszeriparban.  

Mit is jelent ez a kifejezés, hogy só? Bármely lexikont 
fellapozva legalább két jelentésével találkozhatunk. A ku
tatásaitok során a kristályos vegyülettel, a nátriumklorid
dal fogtok megismerkedni. 

A feladatlap kérdései segítenek eligazodni, útjelzőket 
nyújtanak, de az általad, általatok felmerült kérdésekre is 
keressétek meg a választ, végezzetek önálló kutatáso
kat! A végén a csoportod többi tagjának is be kell mutatni 
munkátokat, ismereteiteket meg kell osztani, hogy a kö
vetkező napokban képesek legyetek kutatási anyagaitokat felhasználni. 

Olvassátok végig a kiemelt szövegeket, kérdéseket, problémákat! Igyekezzetek rájuk választ ta
lálni!

Ha nem sikerül önállóan információkat gyűjteni, használjátok a feladatlapok kérdéseit!
Figyeljetek arra, hogy ellenőrzött forrásokat használjatok! 
Kutatásaitok eredményeiről készítsetek bemutatókat, mellyel szemléltethetitek az elvégzett  

munkát!

Kellemes kutatómunkát! 
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1. Te tudod, hogy honnan származik a só, amelyet fogyasztasz?
Már az ókortól kezdve sókereskedelmi útvonalak hálózták be az 
ismert világot. Egyes kereskedelmi útvonalakat a mai napig hasz
nálnak.  
Az afarok a Danakilmélyföldön (Afrika) még mindig tevekaravánok
kal szállítják a tómederből kibányászott sót. 
Nézzetek utána, melyek voltak az ismert ókori kereskedelmi útvo
nalak, kik és hogyan szállították a sót, illetve napjainkban hogyan 
történik a só szállítása! 
Kutatásaitokat egy prezentációban mutassátok be a csoporttársai
toknak!

Évtizedekkel ezelőtt a sóválasztással, illetve azzal, hogy mennyi sót fogyasztunk, nem igazán foglal
koztak. Ha az étel sótlan volt, az emberek annyi sót tettek bele, amennyihez csak kedvük volt. Ma, 
ha sót vásárolunk, akkor nemcsak só van a dobozban, hanem más anyagok is.
Napjainkban az üzletek polcain nagyon sokféle só található. 

Tudod, mit jelentenek az egyes só elnevezések?
Tengeri só, étkezési só, asztali só, párolt só, finomított só, vákuum só, jó
dozott só.
Az orvosok is felhívják a figyelmet a túlzott sófogyasztás veszélyeire. 

Egy sóbányászattal foglalkozó cég új terméket szeretne a piacra dobni. 
A te feladatod, hogy bevezesd a terméket a piacra. 
Válassz ki egy sófajtát és:

 – készíts hozzá egy reklámkampányt, 
 – készíts hozzá egy bemutatót is, mely a só jellegzetes tulajdonságait bemutatja, 
 – tervezz hozzá csomagolóanyagot, illetve 
 – határozd meg az ajánlott fogyasztói árat is!

Eszközök, programok
Adatgyűjtés: mobiltelefon, OneNote, Evernote 
Fájltárolás, linktárolás: Google Drive, OneDrive, Symbaloo 
A közös gondolkodás segédeszközei: gondolattérkép, Tricider
Kiadványtervezés, kiadványszerkesztés: My Brochure Maker, Microsoft Publisher, Joomag 
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2.5. ÖTLETEK MÁS TERMÉSZETES ANYAGOKHOZ

Bőr

Téma: A különféle állati bőrök az őskortól napjainkig megtalálhatók a környezetünkben, technológiáinkban. 
A hidegebb éghajlatra vándorló őseink ruházata bőrből készült, de a bőr alkalmas volt az élelem vagy 
az ivóvíz tárolására, illetve  később szíjként a háziállatok munkára fogására. A középkorban részét 
képezte a harcosok öltözékének, de az előkelőségek prémes ruházata is állati bőrőrökből készült. 

SZEREPEK: KÖNYVTÁROS LABORÁNS MÉRNÖK MARKETINGES
Tevékenység: A bőr feldolgozási 

módszereinek, mes
terségeinek történeti 
kutatása.
A szőrmekereske
delem története, 
jelentősége (pl. Észak 
Amerika), környezeti 
hatása. 

Többrétegű elszarusodó 
laphám keresztmetszeté
nek vizsgálata.
Bőrminták összetételé
nek elemzése, fehérjék 
kimutatása.
Birkagyapjú (szaru) kén
tartalmának kimutatása.

Szakítószilárdság 
vizsgálata. 
A fontosabb állati 
bőr és szőrmetípusok 
összehasonlítása.

Bőrből készült hasz
nálati tárgyak, ruházati 
elemek és bútorok 
keresése interneten, 
termékcsoportok, árak 
összehasonlítása.

Eszköz, anyag: Mikroszkóp, metszetek, 
anyagminták.

Bőrdarabok, szíjak, 
súlyok.

Mellékletek:

Gumi

Téma: A közúti közlekedés forradalmasítása a 20. század elején 

SZEREPEK: KÖNYVTÁROS LABORÁNS MÉRNÖK MARKETINGES
Tevékenység: A gumi története,  

a kaucsuk használata 
az ősi délamerikai 
olmék kultúrában.
Újrafelfedezés és 
nagyüzemi előállítás  
a 19. században.
A Goodyear és a 
vulkanizálás, a Dunlop 
és a pneumatikus 
gumiabroncs.

Guminedv kinyerése és 
vizsgálata pitypangból.

Különféle radírgumik 
összehasonlítása (rugal
masság, kopás).

Formák másolása, játé
kok készítése adalékolt 
szilikongumiból.

Erő tárolása (modellező) 
gumifonállal, gumimotor
készítés.

Szövet vízhatlanítása 
szilikongumival.

Gumiból készült termé
kek keresése, termék
csoportok bemutatása, 
ábrázolása a fogalmi 
térkép módszerével.

Mellékletek: A gumi története:
https://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/tudakozo/kokel/gumi.html.
Nyersgumi pitypangból:
https://www.youtube.com/watch?v=bvVJL2GYRHY.
Műszaki gumiáruház:
https://www.muszakigumiaru.hu/

https://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/tudakozo/kokel/gumi.html
https://www.youtube.com/watch?v=bvVJL2GYRHY
https://www.muszakigumiaru.hu/
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3. A MŰANYAGOK ÉS FÉMEK NAPJA

CÍM MŰANYAGOK ÉS FÉMEK

KÉSZÍTETTE Oláhné Nádasdi Zsuzsanna, Somogyi Ágota

TÉMA A műanyagok és a fémek sokfélesége, vizsgálata, felhasználása

FELTÉTELEK, ESZKÖZÖK Számítógép, kivetítő, internet, műanyagok, fémek, szakirodalom, kémia, fizika és biológia
tankönyvek, iskolai labor, vegyszerek, anyagok, használati tárgyak.

A TERVEZETT  
TEVÉKENYSÉGEK HOSSZA

3×90 perc

TANULÁSI EREDMÉNYEK Önállóan képes kutatásokat végezni, képes megkülönböztetni a szakmailag pontos informáci
ókat, képes a kutatási eredményeit megfogalmazni, átadni a csoporttagoknak. 
Tisztában lesz egyes anyagok használhatóságának hátterével.

KOROSZTÁLY 7–8. osztály

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉGEK Gondolkodási készségek fejlesztése: önszabályozás – a gondolkodási útvonalak felismerése, 
alkalmazása; a tanulási folyamat tervezése. 
Kutatási készségek fejlesztése: hipotézis megfogalmazása, megfigyelés, kísérletek megvaló
sítása.

NAT-KAPCSOLÓDÁSOK Műveltségi területek  
Ember és természet: anyagok mennyiségi és minőségi jellemzése, az anyagok vizsgálatában 
leggyakrabban használt állapotleírások, állapotjelzők alkalmazása, mérése, a megfigyelés,  
a kísérlet és a mérés módszereinek irányított alkalmazása.
Földünk – környezetünk: a leggyakrabban előforduló ásványok és kőzetek, talajok; ipari nyers
anyagok és energiahordozók megismerése, területi előfordulásuk példái és jellemzésük. 
Informatika: természettudományi témájú ismeretterjesztő források önálló keresése, követése, 
értelmezése, az ismeretszerzés eredményeinek bemutatása, mások eredményeinek értelme
zése.
Kiemelt fejlesztési területek: az önismeret és a társas kultúra fejlesztése; a tanulás tanítá
sa; fenntarthatóság, környezettudatosság.
Kulcskompetenciák: 
Természettudományos és technikai kompetencia: az alkalmazások és a technológiák előnyei, 
korlátai és kockázatai a társadalomra; természettudományos és műszaki műveltség a mun
kában és a hétköznapi életben; új technológiák, eszközök, berendezések alkalmazása a hét
köznapokban.
Digitális kompetenciák: az információ keresése, összegyűjtése és feldolgozása. 
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, 
a feladatok megosztása, elemzés, kommunikáció, jó ítélőképesség, a tapasztalatok értékelé
se, kockázatfelmérés és vállalás, munkavégzés egyénileg és csapatban, etikus magatartás.

LEÍRÁS A műanyagokon belül két típusú műanyagot, a természetes eredetű műanyagokat és a mes
terséges eredetű műanyagokat (kompozitokat), míg a fémeken belül két gyakori fémet, a vasat 
és a rezet vizsgálják kiscsoportokban, irányított kutatással a diákok. A különböző szerepkör
ben dolgozó diákok a saját kérdéseik, feladataik mentén végzik a kutatásaikat, vizsgálataikat. 
A különböző csoportokból az azonos anyagot vizsgáló, azonos szerepkörű diákok együtt 
dolgozhatnak. Az egyes anyagokról a csoportok információs kártyát/posztert készítenek, 
melyeket az alkotás és a vásár napján felhasználhatnak.
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ELŐKÉSZÜLETEK Biztosítani kell 8 kisebb helyszínt – akár a termen belül –, ahol a könyvtárosok kutatnak, a 
mérnökök kutatnak, terveznek, kísérleteznek, a laboránsok kutathatnak, néhány kísérletet 
elvégezhetnek, és a marketingesek információt gyűjtenek. A kiválasztott négy anyaghoz 
szükség lesz könyvekre, kísérleti anyagokra, eszközökre. A 8 kisebb helyszínen szükség lesz 
egyegy laptopra, feladatlapokra és eszközökre. Érdemes arra készülni, hogy a 8 helyszínen 
változó összetételű csoportok fognak dolgozni. Először a kisebb, vegyes szerepkörű csopor
tok dolgoznak együtt a saját anyagcsoportjukon, majd az azonos szerepkörű, azonos anyagot 
kutató párosok társulhatnak azonos szerepkörű társaikkal. A réz és a bronz, valamint a vas 
és az acél laboránsainak szükségük lesz vegyifülkére vagy iskolai laboratóriumra. Az iskola 
földrajzi helyétől függően lehet külső helyszíneket is keresni, például fröccsöntő műhelyt, 
fémhulladéklerakót, lakatosműhelyt, gépszerelő műhelyt, kovácsműhelyt, Öveges labort, 
kohászati üzemet, múzeumot, olyan áruházat, ahol különböző műanyag vagy fémipari termé
keket árulnak (OBI, Praktiker stb.).
A külső helyszíneknek megfelelően lehet tervezni a napi tevékenységeket. 
Szükség lesz a diákfeladatlapokban található tárgyakra, eszközökre, anyagokra. 
Érdemes átgondolni, hogy hol tartanak az önálló tanulás, a kutatási készségek és az együtt
működés szintjén a diákok, s ehhez elkészíteni az értékelőlapokat. Az önértékelés is fontos 
része a munkának, érdemes átgondolni, hogy milyen szempontok alapján értékeljék saját 
munkájukat a diákok.

IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG, ESZKÖZ, 
MELLÉKLET

–15' Hangolódj rá! A tanár véletlenszerűen kioszt minden csoportnak egyegy 
használati tárgyat és egyegy leírást. A csoportok először meg
vizsgálják a használati tárgyat, megbeszélik, hogy mire lehet 
használni, majd elolvassák a leírást. 
A csoportokból a könyvtárosok körbejárnak, s megkeresik  
a tárgyukhoz tartozó leírást.
A tárgyat a leírással együtt újra megvizsgálja a csoport, s vála
szol a kérdésekre. 
Milyen anyagokat használták fel a tárgy elkészítéséhez? 
Melyek a műanyagok? Melyek a fémek?
Az anyagok mely tulajdonsága teszi alkalmassá őket az adott 
tárgy elkészítésére? 

Használati tárgyak,  
tárgyakhoz tartozó leírások, 
kérdések. 

15'–
35'

Mutasd be! A csoportok bemutatják a tárgyaikat a többieknek úgy, hogy 
nem beszélhetnek, s mindenkinek részt kell venni a bemutatás
ban. A tanár minden csoporttal húzat egy számot, s ez lesz  
a bemutatás sorrendje, illetve a számhoz tartozó anyagot  
a marketinges kiválasztja.
A többi csoport találja ki a bemutatott tárgyat. 

35'–
45'

Válaszd ki! Az egyes csoportok tagjai, a szakértők megismerkednek a kuta
tási területükkel, kérdéseket fogalmaznak meg, hogy még mire 
kíváncsiak a választott anyagukkal kapcsolatban, mit szeretné
nek megtudni róla. A kérdéseiket egy gondolattérképen, papíron 
vagy online formában rögzítik, s a tanárral megosztják. 

Munkalapok.
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG, ESZKÖZ, 
MELLÉKLET

45'– 
135'

Ismerd fel!

Gyűjtsd össze! 

 
Kísérletezz! Fedezd fel!

 

Az egyes szakértők elkezdik a kutatómunkát a tanár által 
összeállított segédanyagok alapján. Az azonos anyagot kutató 
csoportok szakértői együtt dolgoznak, megosztják a feladatokat.
A könyvtárosok kutatásokat végeznek, adatokat gyűjtenek, 
ehhez használhatják az iskolai könyvtárat, illetve az internetet. 
A laboráns az egyes anyagok fizikai, kémiai tulajdonságait vizs
gálja kísérletek alapján. Melyek azok a tulajdonságai, melyek 
alkalmassá teszik a felhasználásra?
A mérnök azt kutatja, hogy az anyag hogyan dolgozható fel, 
hogy tulajdonságai alapján mire lehet használni. Ezt kutatja, 
és modellezi az egyes elképzeléseit. Interjút készíthet olyan 
szakemberekkel, mérnökökkel, kutatókkal, akik használják az 
adott anyagot.
A marketinges az anyagok gazdasági jelentőségét vizsgálja: 
melyek a kereskedelemben kapható anyagtípusok, melyek  
a beszerzési lehetőségei, mitől értékesek, hogyan változott  
a felhasználása a történelemben.
Kutatásuk, vizsgálataik eredményét rögzítik.

Munkalapok feladatokkal.

135'–
180'

Magyarázd el! 
Ítéld meg!

 

Az azonos anyagot kutató csoportok szakértői egymással meg
osztják kutatási tapasztalataikat. Kérdéseikre, felvetéseikre,  
a felmerülő problémákra közösen keresnek választ. 

180'–
240'

Rakjuk össze! Az összegyűjtött információkat, a kutatási eredményeiket  
a csoportok tagjai megosztják egymással a jegyzeteik alapján. 
A diákok a kutatásaik alapján az anyagok tulajdonságai és fel
használási lehetőségei közötti összefüggéseket is feltérképe
zik. A kutatási anyagaikból bemutató anyagot állítanak össze,  
a ta nár igyekszik meggyőződni arról, hogy a diákok megértet
ték a feladatot. 

Tudáskártya/poszter.

240'–
270'

Gondold újra!
Válj szakértővé!

 
 

Az azonos témában dolgozó csoportok megosztják egymás
sal kutatási eredményeiket, kérdéseket tesznek fel a témával 
kapcsolatban. Véleménykülönbségek esetén megvitatják a vitás 
kérdéseket.

A sikert elősegítő tényezők
A csoportok tagjai megfelelően értelmezik a szerepükhöz tartozó feladatokat, elismerik, elfogadják 
egymás erősségeit. Az azonos anyagon dolgozó, azonos szerepkörű diákok képesek együtt dolgoz
ni, leírások alapján a kísérleteket, kutatásokat elvégezni. Fontos, hogy áttekinthető legyen a program 
minden részlete a diákoknak, mindenkinek legyen feladata. A helyszínek feliratozása, az időkeretek 
betartása, a szükséges eszközökhöz biztosított hozzáférés segíti a párhuzamos munkavégzést.

Kockázatok, nehézségek
Az önszabályozó tanulásban való jártasság hiánya kockázatot rejt magában. Az együttműködési 
szándék hiánya nehézséget okozhat. Ha nem áll rendelkezésre labor vagy kísérletek elvégzésé
re alkalmas terem, akkor a terem berendezése, a megfelelő mozgástér biztosítása nehézséget 
okozhat.



III. PROGRAMTERVEK ÉS FELADATLAPOK

„TERMÉSZET – TUDOMÁNY – TÁRSADALOM”
TEMATIKUS HÉT

93

Változatok, ötletek, további tevékenységek
A munka folyamatáról a diákok készíthetnek dokumentációt, képeket, filmet. Ha van az iskola kör
nyékén Övegeslabor, akkor a kísérleteket a csoportok laboránsai ott is elvégezhetik. A mérnökök 
és a marketingesek akár külső helyszíneken is gyűjthetnek információkat, készíthetnek interjúkat.  
A különböző osztályok azonos anyagon dolgozó könyvtárosai, laboránsai, mérnökei és marketin
gesei akár együtt is dolgozhatnak, s megoszthatják a munkát egymás között. A közösen gyűjtött 
anyagokból eltérő tudáskártyák is születhetnek.

Mellékletek
Az anyagokhoz tartozó feladatlapok, kérdések, kísérletleíró lapok.
Források:
Albert Attila: Modern műanyagok: https://slideplayer.hu/slide/2168850/
Fun with polymers: https://www.youtube.com/watch?v=vIQpoka8FOk&t=31s&index=4&list=WL
Make your own bioplastic: https://www.youtube.com/watch?v=5M_eDLyfzp8&list=WL&index=5
Nigel Baldwin: Precipitating casein from milk part 1 MVI 0186: https://www.youtube.com/watch?v=G
ILJnF2ppuI&list=WL&index=12
https://www.wikihow.com/MakeBioplasticEasily
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/gepeszet/gepeszetiszakismeretek1/hazi
kompozitkeszites/kompozitkeszitesikiserlet
Látványos kémiai kísérletek (Rózsahegyi Márta – Wajand Judit)
Fodor Erika: Csempekísérletek

Tanári segédanyagok

Formatív értékeléshez minta:

Visszajelző táblázat a tanulói munkák értékelésére – minta

ARANY EZÜST BRONZ VAS
Információgyűjtés
 
 

Jól felmérted, hogy 
mely kérdésekre kell 
válaszolnod. 
A gyűjtött információk 
alapján teljes képet kap
tál a vizsgált anyagról.

Majdnem minden kér
désre megtaláltad  
a választ.
Maradt még néhány 
tisztázatlan kérdés.

Bizonyos kérdéseket 
félreértelmeztél, így az 
anyagról alkotott képed 
hiányos.

Nem tudtál a kérdésekre 
válaszokat találni, így 
nem is kaptál képet a 
választott anyagról.

Feladattervezés Jól tudod kiválasztani, 
értelmezni a megfelelő 
vizsgálati módszereket. 
Figyelmet fordítasz a 
munkamenet részletei
re, s a várható hibalehe
tőségekre, veszélyekre.

Jól tudod alkalmazni 
a megfelelő vizsgálati 
módszereket, a munka
menet részleteire többé
kevésbé figyelsz.

Nehézségekbe ütközöl 
a vizsgálati módszerek, 
feladatok értelmezése 
során. A munkamenet 
részleteire többékevés
bé figyelsz.

Nehezen kapcsolódsz 
be a vizsgálati mód
szerek értelmezésébe, 
inkább passzív megfi
gyelő vagy.

Feladatkivitelezés A feladat célját és 
menetét gyorsan és 
pontosan átlátod.
Segíted társaidat az 
értelmezésekben és a 
kivitelezésben. Képes 
vagy a lényeget kiemelni 
és összefoglalni.

A feladat értelmezé
sében aktívan részt 
veszel.
A végrehajtásban fo
lyamatosan és meg
bízhatóan jelen vagy, s 
törekszel az utasítások 
gyors és pontos végre
hajtására.

A feladat leírásának 
ér  telmezésében aktívan 
részt veszel, a hibákat 
önmagad is korrigá
lod.  A feladat célját, 
menetét vázlatosan, de 
helyesen átlátod.

A feladat leírását nem 
vagy képes önállóan 
értelmezni, de a társaid 
segítségével részt tudsz 
venni a végrehajtásban.
Az egyes lépések célját, 
jelentőségét felismered, 
de a feladat egészét 
nem látod át.

https://slideplayer.hu/slide/2168850/
https://www.youtube.com/watch?v=vIQpoka8FOk&t=31s&index=4&list=WL
https://www.youtube.com/watch?v=5M_eDLyfzp8&list=WL&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=GILJnF2ppuI&list=WL&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=GILJnF2ppuI&list=WL&index=12
https://www.wikihow.com/Make-Bioplastic-Easily
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/gepeszet/gepeszeti-szakismeretek-1/hazi-kompozitkeszites/kompozitkeszitesi-kiserlet
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/gepeszet/gepeszeti-szakismeretek-1/hazi-kompozitkeszites/kompozitkeszitesi-kiserlet


III. PROGRAMTERVEK ÉS FELADATLAPOK

„TERMÉSZET – TUDOMÁNY – TÁRSADALOM”
TEMATIKUS HÉT

94

Önértékeléshez minta:

CÉL
A munkánk célja a tu
dáskártyánk elkészítése 
világos. A tudáskártya 
minden részlete átgon
dolt és megtervezett.

A munkánknak van kitű
zött célja, a tudáskártya 
elkészítése. A részletek 
nem minden esetben 
átgondoltak, világosak.

A munkánk célja nem vi
lágos. A tudáskártyánk 
inkább egyoldalúan mu
tatja be az anyagunkat, 
a részletek átgondoltak.

A munkánknak nincs 
igazán célja. A tudás
kártyánk részletei között 
nincs összefüggés,  
a célja átgondolatlan.

INFORMÁCIÓ
Az általunk közölt infor
máció alapos, átgondolt 
és korrekt.

A tudáskártyánk megfe
lelő információkat tartal
maz. A tartalmat korrekt 
módon mutatjuk be.

A tudáskártyában néhol 
hiányosak az infor
mációk. Inkább csak 
egyoldalúan mutat be 
információkat. 

A tudáskártyánk nagyon 
kevés információt tar
talmaz.

EGYÜTTMŰKÖDÉS
Megbeszéljük a kuta
tásainkat és megegye
zünk a tudáskártya fő 
elemeit illetően. Tiszte
letben tartjuk egymás 
munkáját, támogatással 
és konstruktív kritikával 
segítve a másikat. 

Együtt dolgozunk, és 
megegyezünk a tudás
kártya fő elemeit illető
en. Tiszteletben tartjuk 
egymás munkáját, nem 
avatkozunk bele a társa
ink feladataiba.

Igyekszünk együtt dol
gozni a tudáskártyán. 
Általában tiszteletben 
tartjuk egymás munká
ját, de időnként előfor
dul, hogy nem figyelünk 
egymásra.

A tudáskártyán megjele
nő ötletek a csoport né
hány tagjától származ
nak. A többiek ötleteit 
gyakran figyelmen kívül 
hagyják vagy elvetik. 
Néhányan inkább egye
dül dolgoznak. 
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TÁRGYAK ÉS SZÖVEGEK

BUKÓSISAK
A bukósisak lehet szép, színes vagy egyszínű, lehet praktikus, de lehet egyszerű, speciális vagy 
egyedi, és lehet mindezek különböző arányú keveréke. Mindegyik más és más, de a lényeg a biz
tonság, amit nyújtanak. Ennek egyik meghatározó összetevője a festék és a hungarocell között 
található: maga a héj.

Termoplasztik sisakok
Polikarbonát (vagy Lexan), ABS. Ezek hőre lágyuló műanyagok, jól és könnyen alakíthatók, 
ezért nagy mennyiségű sorozatgyártásra ideálisak. Ebből is adódik, hogy a műanyag sisakok 
ára a legolcsóbb. Hátrányuk annyi, hogy a megfelelő szilárdság és ütéselnyelő képesség érde
kében vastagabb rétegben kell alkalmazni, ezáltal a kész bukósisakok súlya is nagyobb lesz. 
 
Kompozitsisakok
Kompozit, vagyis társított. Ennél műgyantát mint hordozóanyagot társítanak egy vagy több könnyű, 
de rendkívül erős anyagból (pl. üvegszál, karbon vagy kevlár) készült szövettel. A kompozitsisakok 
előállítása, a laminálás rendkívül bonyolult művelet. A különböző szövetrétegeket meghatározott 
sorrendben illesztik egy formába, és műgyantával itatják át őket. Végül kipréselik belőle a légbubo
rékokat. A héj akkor van készen, amikor a felesleges részeket eltávolították róla.

Félreértelmezések, tévhitek
 – Tisztán karbon vagy kevlár bukósisak nem létezik. Ez a két anyag messze a legnagyobb sza
kítószilárdsággal rendelkezik azok közül, amit bukósisak héjához alkalmaznak, önmagukban 
mégsem alkalmasak erre a célra. A karbon túlságosan rideg és repedésre hajlamos, míg a 
kevlár a kelleténél rugalmasabb anyag. Éppen ezért minden kompozitsisak alapjául üvegszál 
szolgál, a karbont és a kevlárt pedig külső rétegnek vagy egyes kritikus részek megerősítésére 
használják.

 – A polikarbon egy fantázianév. A polikarbonát fantáziadús lerövidítése, ami kiválóan alkalmas a 
vásárlók megtévesztésére.

Forrás: http://www.powerbike.hu/hirek/bukosisakok_hejszerkezete__diohejban

FOGKEFE
A fogkefe a fogak mechanikus tisztítására használt eszköz. Minden fogkefének van feje és nyele. 
A fejen található sörték segítségével történik az ételmaradékok és lerakódások eltávolítása a fogak 
felszínéről. A fogkefék osztályozása általában a sörték anyaga és keménysége alapján történik.  
A sörték régebben állati eredetűek voltak, manapság kizárólag műanyagból készülnek. Három külön
böző keménységű fogkefét különböztetünk meg: lágy (soft), félkemény (medium) és kemény (hard). 

Hosszabb utazások alkalmával, ha nincsenek meg a körülmények a rendszeres fogmosásra, 
ajánlatos a rágható fogkefe használata. Ezeket elasztomerekből állítják elő, és a sörték közt a fog
krémnek megfelelő anyagok találhatóak: xilit, polidextróz, különféle aromák és víz.

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Fogkefe

Kézi fogkefék
Ma a fogkefék sörtéi műanyagból készülnek. Korábban forgalomban voltak állati, többnyire disznó
sörtéből készült fogkefék is. Ma legömbölyített, koptatott végű műanyag elemi sörteszálakat tartal

http://www.powerbike.hu/hirek/bukosisakok_hejszerkezete_-_diohejban
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fogmos%C3%A1s&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Xilit
https://hu.wikipedia.org/wiki/Aroma
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fogkefe
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mazó fogkefék kaphatók. A fogkefe fejének hossza 25–31 mm, szélessége 8–10 mm között mozog. 
Ebben, típusoktól függően, kettőnégy sorban 6–12 sörtecsomó helyezkedik el. Egyegy sörtecsomó 
több száz elemi szálból áll. 

Ma a fogkefesörtecsomókat már a műanyag fejbe történő beágyazás előtt egy speciális csiszoló 
koronggal legömbölyítik. A gyártási technológiát több szabadalom védi, amelyet az egyes cégek 
féltve őriznek, így bármelyik fejforma mellett biztosítható a legömbölyített elemi sörteszál.

Újabban a fogkefékben a nejlon sörtecsomókat puha latexgumicsíkokkal vagy gumiharangokkal 
is kombinálják, amelyek a finomabb polírozást szolgálják.

Forrás: https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Preventiv_fogaszat/
ch05s04.html

GÖRDESZKA, LONGBOARD
Az utóbbi években a hipszter stílus és a laza életérzés is összefonódott a deszkázással, de az igazi 
robbanást a longboardok és mini cruiserek hulláma okozta. Azóta nem számít, hogy valaki 6 vagy 
55 éves, mindenki ott gurul a deszkáján, ahol tud. 

„Úgy gondolom, a gördeszkázás mindig is divat volt. A 2000es évek környékén volt egy mély
pontja, sok park bezárt, és itt volt egy generációváltás is. Néhány évvel később új deszkások jelen
tek meg, egészen fiatalon, akár 78 évesen elkezdtek gurulgatni a fiúk és lányok.” 

Longboard
A longboardozás az elmúlt tíz évben éli legújabb fénykorát világszerte, Magyarországon főleg az 
elmúlt hat évben vált népszerűvé. A legtöbben közlekedési formaként használják, sokkal gyorsab
ban gurul a gördeszkánál, és sokkal stabilabb is. Ezért fiúk, lányok, gyerekek, felnőttek számára 
egyaránt alkalmas. „A longboardozásban az a jó, hogy viszonylag könnyen bárki megtanulhatja, a 
szettet egyszer kell megvenni és akár évekig is lehet használni.”

Mini cruiser
A longboard mellett bejöttek még a mini cruiserek is, melyekből talán a Penny márka lett a legis
mertebb. Ez egy kiváló minőséget gyártó ausztrál cég, aki nagyon megérezte, mivel lehet megfogni 
a fiatalokat. Színvilága és kombinálhatósága rengeteg választási lehetőséget nyújt. Szintén igen 
népszerűek lettek a fából készült mini cruiserek és a hibrid gördeszkák, melyek főleg a klasszikus 
gördeszkára hasonlítanak, nagyobb kerekekkel szerelve. Ez az egyik legjobb a városi közlekedésre. 

Forrás: https://divany.hu/testem/2016/08/11/gordeszka/

MIBŐL KÉSZÜLJÖN AZ ÉKSZERÜNK?
A bizsufémek sokféle fém ötvözetéből készülhetnek, előállításuk során az alacsony ár a legfőbb 
szempont és nem a minőség. Az anyag szerkezete porózus, apró lukacsosságot mutat, ezek pici 
légbuborékok, amiket az olvadt állapotú fémben az oxigén jelenléte okoz. Ezek a buborékok az 
anyag szerkezetének jelentős gyengülését okozzák, és amellett nem lesz olyan szép, sima, magas 
fényre fényesíthető az ilyen fémből készült ékszer felülete, mint az ezüst és a bronz ékszereknél. 
Hogy a bizsufém mégis szép fényes felületet kapjon és az apró lyukacskákat eltüntessék,  
a kész ékszereket nikkel bevonattal látják el. Ez két lépcsős eljárás: először egy vörösréz ré
teget visznek fel az ékszerre, ez eltömíti a lukacskákat, erre kerül a fényes, fémszínű nikkelré
teg. Ez a réteg a bizsufémen állandó használat mellett kb. 1 év alatt erősen kopni kezd, és elő
tűnik az alatta lévő vöröses rézréteg, ami nem túl esztétikus, viseltes külsőt ad a tárgynak. 
Ezüstből vagy bronzból készült ékszereken nincs bevonat – mivel anyaguk adja a színt –, ezért  

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Preventiv_fogaszat/ch05s04.html
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Preventiv_fogaszat/ch05s04.html
https://divany.hu/testem/2016/08/11/gordeszka/
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a kopás nem okoz elszíneződést.A legfontosabb különbség azonban az anyag keménysége. Így  
a bi zsufémek mindamellett, hogy hamar kopnak, könnyen is törnek. Ha letört egy darabjuk – mivel 
alacsony az olvadáspontjuk –, nem javíthatók.

A bronz vagy ezüst ékszerek nehezen törnek. Ha nagy ütés hatására le is törik egy darabjuk, az 
tökéletesen visszaforrasztható, megjavítható.

A nemesfémekből – arany, ezüst – és a bronzból, rézből készült ékszerek, dísztárgyak élettarta
ma többszörösen meghaladja a bizsufémek élettartamát.

Forrás: https://ekszergyar.hu/2013/01/bizsu_kontra_nemesfem_ezust_arany_es_bronz/

CSIGAKERÉK
A csigahajtás az egymásra merőleges két tengely közötti fogazott hajtás egyik fajtája. A hajtó ten
gelyre szerelt (vagy vele egy darabból készült) elem neve csiga, leggyakrabban hengeres, egy vagy 
több bekezdésű csavarfelület határolja. A hajtott tengelyre szerelt elem neve csigakerék.

Robbanásveszélyes munkahelyeken, például az olajfinomítók egyes részein csak bronzból ké
szült szerszámokat szabad használni, mert az ütközésekor nem képződik olyan szikra, ami a robba
nóképes elegyet felrobbantaná.

Az öntészeti bronzok jól önthető, szilárd, kopásálló, jól csúszó szerkezeti anyagok. Az alakítható 
bronzok szilárd, a fárasztó igénybevételnek ellenálló ötvözetek. A bronz hideg és meleg megmunká
lása nehezebb, mint a sárgarézé, de korrózióállóbb a sárgaréznél.

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Bronz#Felhaszn%C3%A1l%C3%A1sa

ACÉLPENGE
A penge
Szénacél, rozsdamentes vagy laminált acél. A szénacél pengék kiváló minőségűek, borotvaélesek, 
viszont érzékenyebbek, könnyebben korrodálódnak. A rozsdamentesnek nagyobb az ellenálló ké
pessége, viszont éltartás és élesség szempontjából gyengébb, bár ezekből is készülnek kiváló mi
nőségű darabok. A laminált acél a kettő ötvözete, elsőre jó választásnak tűnik.

„…a magas minőségű acélból teremtett japán holmik pengéje vékonyabb, mint az európaiaké. 
Ettől szépek és jók, de ettől érzékenyebbek is. A szívem azonban a kobalt szónál dobban meg:  
a kedvenceim alapanyaga VG10es felső kategóriás rozsdamentes acél, ami a kobalttól erős; talán 
ezekre húzható a világ legfinomabb éle a késacélok közül.”

„…a jó minőségű japánnal kezdek barátkozni, mondjuk egy rozsdamentes vagy hengerelt acélból 
készült szantokuval.”

Forrás: http://www.origo.hu/tafelspicc/kozelet/20140408hogyanvasaroljaksefkest.html

https://ekszergyar.hu/2013/01/bizsu_kontra_nemesfem_ezust_arany_es_bronz/
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Olajfinom%C3%ADt%C3%B3&action=edit&redlink=1
http://www.origo.hu/tafelspicc/kozelet/20140408-hogyan-vasaroljak-sefkest.html
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3.1. FELADATLAPOK A MESTERSÉGES MŰANYAGOKKAL FOGLALKOZÓ 
CSOPORTOKNAK

1. Mesterséges alapú műanyagok feladatlap – könyvtáros

Figyelmesen olvasd végig a feladatlapot, és készíts tervet a munkádhoz!

1. feladat – kb. 10 perc
A csoport közösen keresse meg a szófelhő szavait, beszélje meg a szavak jelentését, magyarázatát! 
A könyvtáros feladata megkeresni azoknak a szavaknak a jelentését, melyekre a csoport nem tudott 
választ adni. Ezt a többi feladat megoldása közben is megteheti.
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2. feladat – kb. 10 perc
Tanulmányozd a táblázatban található fő kérdést és a hozzájuk tartozó alkérdéseket, majd egészítsd 
ki a táblázatot a saját kérdéseiddel!

Téma Fő kérdés Alkérdések
Eredet Honnan származik a műanyag? 1. Mi a műanyag szó jelentése?

2. Ki és mikor állította elő az első műanya
got?
3. Mi a szintetikus műanyag?
4. Melyik volt az első mesterséges mű
anyag?

Csoportosítás Hogyan lehet csoportosítani a műanya
gokat?

1. Milyen szempontok alapján lehet cso
portosítani a műanyagokat?
2. Mi jellemző az egyes csoportosítások
ra?
3. Mi a kompozit?

Használat Hogyan használtuk/használjuk a műanya
gokat?

1. Milyen tulajdonságai miatt használjuk  
a műanyagokat?
2. Mire használhatóak a folyékony mű
anyagok?
3. Miért használunk kompozitokat?

Előállítás, feldolgozás Hogyan állítható elő műanyag? 1. Milyen alapanyagokból állítható elő 
műanyag?
2. Milyen eljárásokkal lehet előállítani 
mesterséges alapú műanyagot?

3. feladat – kb. 55 perc
a) Internetes kutatással, a forrás megjelölésével válaszolj azokra a kérdésekre, melyek az eredettel, 
a csoportosítással és az előállítással, feldolgozással kapcsolatosak! 
Figyelj arra, hogy milyen forrásokat használsz!
b) A műanyagok használatával kapcsolatban készíts egy gondolattérképet arról, hogy neked milyen 
műanyagból készült használati tárgyaid vannak, s mely tulajdonságuk miatt használod őket!
c) Töltsd ki a feladatlapot!

4. feladat – kb. 15 perc
A kutatómunka alapján készíts egy kb. egyoldalas leírást a műanyagokról, a szintetikus műanyagok
ra helyezve a hangsúlyt!
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2. Mesterséges alapú műanyagok feladatlap – marketinges

Figyelmesen olvasd végig a feladatlapot, és készíts tervet a munkádhoz!

1. feladat – kb. 10 perc
A csoport közösen keresse meg a szófelhő szavait, beszélje meg a szavak jelentését, magyarázatát! 
A marketinges feladata keresni az egyes műanyagfajtákhoz használati tárgyakat, és bemutatni, 
hogy a műanyag mely tulajdonságai teszik eladhatóvá és népszerűvé a használati tárgyat. 
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2. feladat – kb. 40 perc
a) Tanulmányozd a táblázatban található oszlopokat, s ha kell, egészítsd ki a táblázatot a saját öt
leteiddel!

A műanyag neve Használati tárgy Tulajdonság Egyéb
PVC – polivinilklorid hátizsák, válltáska,

ablakkeret,
padló

vízálló, szívós

b) Melyek a legnagyobb mértékben felhasznált szintetikus műanyagok?
c) Keress információt arról, hogy egy vásárló hogyan ismerheti fel, hogy az általa vásárolt termék 
vagy csomagolása milyen műanyagból készült?
d) Mutasd be, hogy mit tudhatunk meg a műanyagokról a szimbólumok ismeretében! Miért fontos 
ezek ismerete?
Készíthetsz szórólapot, brosúrát is!

3. feladat – kb. 40 perc
Válaszd ki az érdeklődésedhez közelebb álló feladatot, s foglalkozz azzal!
a) Internetes kutatással, a forrás megjelölésével válaszolj a kérdésekre! 

1. Melyik ágazat használja fel a legtöbb műanyagot?
2. Miért fontos a műanyag termékek újrahasznosítása?
3. Mely műanyagokat lehet újrahasznosítani?
4. Hogyan történik az összegyűjtött műanyag hulladék feldolgozása?

Figyelj arra, hogy milyen forrásokat használsz!
Készíthetsz infografikát is! 
b) Egy műanyagból készült tejfölös poháron keresztül mutasd be, hogy szerinted milyen lehetősé
gek vannak arra, hogy környezetkímélőbb legyen az adott anyag használata!
Készíthetsz infografikát, plakátot vagy gondolattérképet!
Ajánlás
Infografika, plakát, brossúra készítéséhez: https://www.canva.com/
Gondolattérkép készítéséhez: http://popplet.com/

https://www.canva.com/
http://popplet.com/
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3. Mesterséges alapú műanyagok feladatlap – laboráns

Figyelmesen olvasd végig a feladatlapot, és készíts tervet a munkádhoz!

1. feladat – kb. 10 perc
A csoport közösen keresse meg a szófelhő szavait, beszélje meg a szavak jelentését, magyarázatát! 
A laboráns feladata megismerni a mesterséges műanyagok tulajdonságait. Megfigyelni, hogy az 
adalékanyagok hogyan változtatják meg a műanyag tulajdonságait. A feladata bemutatni azt, hogy 
a különböző kompozit anyagok milyen tulajdonságokat változtatnak meg.
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2. feladat – kb. 40 perc
A laboráns a többi hasonló anyagfajtán dolgozó laboránssal együtt az alábbi feladaton dolgozik:
megvizsgálja egy műanyag tulajdonságait, s annak változását, ha adalékanyagokat használ a ké
szítése során.

Hogyan változtatható meg adalékanyagokkal a szintetikus műanyag tulajdonsága?
Szükséges anyagok, eszközök: 

 – 100 ml forró víz 
 – 15 g (1 evőkanál) bórax
 – 15 ml (1 evőkanál) fehér ragasztó (PVA – polivinilacetát) 
 – 15 ml (1 evőkanál) melegvíz
 – 8 g (1/2 evőkanál) só, cukor, sütőpor, liszt
 – 2 főzőpohár

Hogyan érdemes dolgozni?
1. lépés – Az egyik főzőpohárba mérj ki a bóraxból 15 got, s keverd össze 100 ml forró vízzel, míg 
teljesen fel nem oldódik! A másik főzőpohárba tegyél egy kanálnyi, azaz 15 ml ragasztót, s keverd 
össze 15 ml meleg vízzel!
2. lépés – A bóraxos oldatot keverd össze a ragasztóval, s figyeld meg, mi történik! 
3. lépés – A keletkezett műanyagról öntsd le a maradék oldatot, vizsgáld meg a tulajdonságait (ke
ménység, rugalmasság, nedvességtartás, simaság, szín)! Figyeld meg, hogy hogyan formázható, 
milyen tulajdonságokkal rendelkezik az anyag!
4. lépés – Ismételd meg a kísérletet úgy is, hogy megváltoztatsz egy tényezőt (pl. fél ka
nál sót keversz a ragasztóhoz, mielőtt beleöntöd a bóraxos oldatot)! Figyeld meg a kelet
kezett anyag tulajdonságait (keménység, rugalmasság, nedvességtartás, simaság, szín)! 
Figyeld meg, hogy hogyan formázható, milyen tulajdonságokkal rendelkezik a keletkezett anyag!
5. lépés – Ismételd meg a kísérletet úgy is, hogy fél kanál sütőport keversz a ragasztóhoz, mielőtt 
beleöntöd a bóraxos oldatot! Figyeld meg a keletkezett anyag tulajdonságait (keménység, rugalmas
ság, nedvességtartás, simaság, szín)!

Figyeld meg, hogy hogyan formázható, milyen tulajdonságokkal rendelkezik a keletkezett anyag!
Készíts a kísérlet eredményéről egy táblázatot!

3. feladat – kb. 40 perc
Információk gyűjtésével és átgondolásával mutasd be egy plakáton, infografikán vagy leírásban, 
hogy:
Milyen tulajdonságai miatt használjuk a kevlárt, a PVCt, a polisztirolt, a teflont és a bakelitet?
Milyen hátrányos tulajdonságaik vannak ezeknek az anyagoknak? 
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4. Mesterséges alapú műanyagok feladatlap – mérnök

Figyelmesen olvasd végig a feladatlapot, és készíts tervet a munkádhoz!

1. feladat – kb. 10 perc
A csoport közösen keresse meg a szófelhő szavait, beszélje meg a szavak jelentését, magyarázatát! 
A mérnök feladata megismerni a mesterséges műanyagokból készült anyagok legfontosabb techno
lógiáit (pl. hogyan készül a kompozit, milyen tulajdonságai vannak, hol használják). Feladata bemu
tatni a mesterséges műanyagok újrahasznosításának a lehetőségeit is.
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2. feladat – kb. 5 perc
A mérnök a többi hasonló anyagfajtán dolgozó mérnökkel együtt választhat az alábbi két feladat 
közül:
a) A mérnök feladata az, hogy megvizsgálja egy faléc terhelhetőségét kompozit használata nélkül, 
illetve kompozittal együtt.   
b) Információk gyűjtésével és átgondolásával mutassa be egy plakáton, infografikán vagy leírásban 
azt, hogy:
Hogyan készül a kompozit? Mely területeken használják ezt?  Milyen tulajdonságaik alapján hasz
nálják a műanyagokat az elektromos iparban?
Hogyan változott a műanyaghulladék mennyisége az elmúlt 15 évben? Melyik mesterséges mű
anyagot hogyan lehet újrahasznosítani? 

3. feladat – kb. 70 perc
A választásnak megfelelően készíts munkatervet és egy listát arról, hogy mire lesz szükséged a 
munka során! 
Annak a mérnöknek, aki a kompozitvizsgálatot választotta, érdemes először elolvasnia a kiadott 
leírást, majd átgondolnia és megterveznie a mérést.

Hogyan lehet egy faléc terhelhetőségét növelni?

Nem mindegy, hogy milyen anyagból készített polcra rakjuk a 
nehéz könyveinket. Szeretjük, ha a polcunk esztétikus, köny
nyű, de mégis erős, jól bírja a terhelést.
A következő kísérletben megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet nö
velni a terhelhetőségét egy fenyőből készült falécnek.

Szükséges anyagok, eszközök: 
 – legalább 4 db, kb. 4050 cm hosszú, 10 mm vastag,  
35 mm széles fenyőléc 

 – a léc két szélének rögzítéséhez 2 db szorító vagy egyéb 
eszköz

 – papírlap (A3as) vagy tábla, amire írni lehet 
 – vödör madzaggal és víz vagy súlyok
 – vonalzó
 – műanyag kötözőszalag, pamut szövetszalag
 – hőre keményedő műgyanta ragasztó 

Hogyan érdemes dolgozni?
1. lépés – Helyezd el az egyik lécet az ábrán látható módon, a vödörrel a közepén, két asztal közé 
rögzítve! Jelöld meg a léc közepének – ahol a vödör van – a helyzetét egy papírlapon! Terheld meg 
a lécet úgy, hogy vízzel töltöd a vödröt! Figyeld meg a léc közepének a helyzetét a terhelés függvé
nyében!  
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2. lépés – Egy másik léc egyik oldalára három ponton rögzíts műanyag kötözőszalagot. Is
mételd meg a kísérletet úgy, hogy a léc szalagos fele legyen alul, majd fordítsd meg a lécet! 
3. lépés – A harmadik léc egyik oldalára a műgyanta ragasztó segítségével, a léc teljes hosszában 
rögzítsd a műanyag kötözőszalagot! Figyeld meg, hogyan viselkedik a léc a terhelés hatására!
Figyelj a ragasztó száradási idejére, érdemes az egyik lécre történő ragasztással kezdeni a munkát!   
 
Készíts a kísérlet eredményéről egy táblázatot!

VAGY

A kompozit

Információk gyűjtésével és átgondolásával mutasd be egy plakáton, infografikán vagy leírásban azt, 
hogy:

 – Hogyan készül a kompozit? 
 – Mely területeken használják ezt?  
 – Milyen tulajdonságaik alapján használják a műanyagokat az elektromos iparban?

VAGY

A műanyag több mint hulladék

Információk gyűjtésével és átgondolásával mutasd be egy plakáton, infografikán vagy leírásban azt, 
hogy:

 – Milyen tulajdonság alapján használják a műanyagokat az elektromos iparban?
 – Hogyan változott a műanyaghulladék mennyisége az elmúlt 15 évben? 
 – Melyik mesterséges műanyagot hogyan lehet újrahasznosítani? 

Ajánlás
Infografika, plakát, brosúra készítéséhez: https://www.canva.com/
Gondolattérkép készítéséhez: http://popplet.com/

https://www.canva.com/
http://popplet.com/
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3.2. FELADATLAPOK A TERMÉSZETES MŰANYAGOKKAL FOGLALKOZÓ 
CSOPORTOKNAK

1. Természetes alapú műanyagok feladatlap – könyvtáros

Figyelmesen olvasd végig a feladatlapot, és készíts tervet a munkádhoz!

1. feladat – kb. 10 perc
A csoport közösen keresse meg a szófelhő szavait, beszélje meg a szavak jelentését, magyarázatát! 
A könyvtáros feladata megkeresni azoknak a szavaknak a jelentését, amelyekre a csoport nem tu
dott választ adni. Ezt a többi feladat megoldása közben is megteheti.
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2. feladat – kb. 10 perc
Tanulmányozd a táblázatban található fő kérdést és a hozzájuk tartozó alkérdéseket, majd egészítsd 
ki a táblázatot a saját kérdéseiddel!

Téma Fő kérdés Alkérdések
Eredet Honnan származik a műanyag? 1. Mi a műanyag szó jelentése?

2. Ki és mikor állította elő az első 
műanyagot?
3. Mi a természetes alapú műanyag?
4. Melyik volt az első természetes 
műanyag?

Csoportosítás Hogyan lehet csoportosítani a mű
anyagokat?

1. Milyen szempontok alapján lehet 
csoportosítani a műanyagokat?
2. Mi jellemző az egyes csoportosí
tásokra?
3. Mi a kompozit?

Használat Hogyan használtuk/használjuk a 
műanyagokat?

1. Milyen tulajdonságai miatt hasz
náljuk a természetes alapú műanya
gokat?
2. Miért érdemes természetes alapú 
műanyagot használni?
3. Miért használunk kompozitokat?

Előállítás, feldolgozás Hogyan állítható elő műanyag? 1. Milyen alapanyagokból állítható elő 
természetes alapú műanyag?
2. Milyen eljárásokkal lehet előállítani 
természetes alapú műanyagot?

3. feladat – kb. 55 perc
a) Internetes kutatással, a forrás megjelölésével válaszolj azokra a kérdésekre, melyek az eredettel, 
a csoportosítással és az előállítással, feldolgozással kapcsolatosak! 
Figyelj arra, hogy milyen forrásokat használsz!
b) A természetes műanyagok használatával kapcsolatban készíts egy infografikát vagy gondolat
térképet arról, hogy te milyen természetes alapú műanyagból készült használati tárgyakat ismersz,  
s mely tulajdonsága miatt használod/használják őket!
c) Töltsd ki a feladatlapot!
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4. feladat – kb. 15 perc
A kutatómunka alapján készíts egy kb. egyoldalas leírást a műanyagokról, a természetes alapú mű
anyagokra helyezve a hangsúlyt!

2. Természetes alapú műanyagok feladatlap – marketinges

Figyelmesen olvasd végig a feladatlapot, és készíts tervet a munkádhoz!

1. feladat – kb. 10 perc
A csoport közösen keresse meg a szófelhő szavait, beszélje meg a szavak jelentését, magyarázatát! 
A marketinges feladata keresni az egyes műanyagfajtákhoz használati tárgyakat, s bemutatni, hogy 
a műanyag mely tulajdonságai teszik eladhatóvá és népszerűvé a használati tárgyat. 
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2. feladat – kb. 40 perc
a) Tanulmányozd a táblázatban található oszlopokat, s ha kell, egészítsd ki a táblázatot a saját öt
leteiddel!

A műanyag neve Használati tárgy Tulajdonság Egyéb
Sellak bútor (fényezés), első hangle

mezek, gyümölcsök viaszozása, 
körömlakk, hajlakk

vízálló, fényes, alkoholban is 
oldható

állati eredetű, egy 
pajzstetűfaj nősté
nyeinek gyantaszerű 
váladéka

b) Mi a különbség a természetes alapú műanyagok és az újrahasznosítható műanyagok között?
c) Keress információt arról, hogy igaze az az állítás, hogy „minden természetes alapú műanyag 
természetes úton lebomló műanyag”!
d) Mutasd be, hogy mi a politejsav jelentősége!

3. feladat – kb. 40 perc
Válaszd ki az érdeklődésedhez közelebb álló feladatot, s foglalkozz azzal!
a) Internetes kutatással, a forrás megjelölésével válaszolj a kérdésekre! 
1. Melyik ágazat használja fel a legtöbb műanyagot?
2. Miért fontos a műanyag termékek lebonthatóvá tétele?
3. Milyen csomagoló vagy egyszer használatos műanyag bomlik le a környezetben?
4. Milyen termékek készülnek természetes alapú műanyagokból?
Figyelj arra, hogy milyen forrásokat használsz!
Készíthetsz infografikát is! 
b) Egy eldobható műanyagból készült eszközön (pl. virágcserépen) mutasd be, hogy te miért aján
lanád a használatát!
Készíthetsz infografikát,plakátotvagy gondolattérképet!
Ajánlás:
Infografika, plakát készítése: https://www.canva.com/
Gondolattérkép készítése: http://popplet.com/
 

https://www.canva.com/
http://popplet.com/


III. PROGRAMTERVEK ÉS FELADATLAPOK

„TERMÉSZET – TUDOMÁNY – TÁRSADALOM”
TEMATIKUS HÉT

113

3. Természetes alapú műanyagok feladatlap – laboráns

Figyelmesen olvasd végig a feladatlapot, és készíts tervet a munkádhoz!

1. feladat – kb. 10 perc
A csoport közösen keresse meg a szófelhő szavait, beszélje meg a szavak jelentését, magyarázatát! 

2. feladat – kb. 5 perc
 A laboráns a többi hasonló anyagfajtán dolgozó laboránssal együtt megbeszéli, hogy ki mit csinál, 
mire lesz szükség a kísérlethez:
a) A laboráns feladata az, hogy megismerje az általa kiválasztott természetes műanyag fizikai és 
kémiai tulajdonságait.
b) A laboráns másik feladata az, hogy a bioműanyagok előállítását megvizsgálja, s megfigyelje ezek 
tulajdonságait, és megvizsgálja azt, hogy ha változik az összetevők mennyisége, minősége, akkor 
hogyan változik a műanyag tulajdonsága.
Hogyan lehet természetes eredetű műanyagot gyártani? Hogyan lehet létrehozni tejből és ecetből 
műanyagot? 
Mi történik, ha változtatjuk az arányokat? Milyen tulajdonságokkal rendelkezik ez az anyag?

3. feladat – kb. 15 perc
A szófelhőből kiválasztott természetes műanyag tulajdonságai
Próbálj válaszolni az alábbi kérdésekre!
Hogyan viselkedik hőhatásra a választott természetes műanyag?
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Hogyan változik a keménysége az öregedés során?
Milyen a megmunkálhatósága?
Mennyire áll ellen a környezeti hatásoknak (pl. savas közeg, lúgos közeg, éghetőe)?
Mennyi ideig tart a lebomlása a környezetben?

4. feladat – kb. 60 perc
Hogyan lehet házilag természetes alapú műanyagot készíteni?

1. feladatlap – Ecet és keményítő keverékéből
Szükséges anyagok, eszközök:

                                               
     

desztillált víz       keményítő  glicerin                  ecet

 – 60 ml desztillált víz
 – 5 ml glicerin (érdemes a mennyiségét változtatva is elvégezni a kísérletet)
 – 8 g keményítő (kukoricakeményítő, étkezési keményítő vagy gluténmentes keményítő)
 – 5 ml 20%os ecet
 – mérőhenger
 – főzőpohár
 – edény, amiben melegíteni lehet a keveréket
 – rezsó
 – szilikonspatula
 – szilikonlap

Hogyan érdemes dolgozni?
1. lépés – Keverd össze csomómentesen az összes hozzávalót az edényben!
2. lépés – Állandó kevergetés mellett melegítsd közepes hőmérsékleten az edényben az anyagot 
addig, amíg áttetszővé és sűrűvé nem válik (ez kb. 10 percig tart)! Amikor a melegítés során elkezd 
bugyborékolni, s nyúlos, gélszerű állapotot vesz fel az anyag, a rezsót lekapcsolva keverd még to
vább pár másodpercig! Figyelj arra, hogy lassan forrjon! 
3. lépés – A műanyagot öntsd egy szilikonlapra vagy olyan felületre, ahonnan keményedés után 
könnyen eltávolítható! 
Figyeld meg, hogy hogyan formázható, milyen tulajdonságokkal rendelkezik! A száradáshoz annál 
hosszabb időre van szükség, minél vastagabb a tárgy. Kb. 2 nap alatt keményedik meg teljesen. 
4. lépés – Ismételd meg a kísérletet úgy is, hogy beállítod az állandó mennyiségeket, s megváltoz
tatsz egy tényezőt (pl. a keményítő minőségét), s megfigyeled a keletkezett anyag tulajdonságait! 
Változtathatod a glicerin mennyiségét is. Ügyelj arra, hogy egyszerre csak egy változó mennyiségét 
vagy minőségét változtasd meg!
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2. feladatlap – Ecet és tej felhasználásával
Szükséges anyagok, eszközök:

   

      tej       ecet

 – 100 ml tej (1,5%os, 2,8%os vagy házitej)
 – 20 ml ecet (20%os vagy ecetesszencia)
 – 2 mérőhenger
 – 3 hőmérő
 – főzőpohár vagy edény a melegítéshez
 – 3 rezsó vagy Bunsenégő
 – 3 keverőbot
 – szűrő
 – szűrőpapír vagy papírtörölköző

Hogyan érdemes dolgozni?
1. lépés – Mérj ki mindegyik fajta tejből 100100 mlt egyegy főzőpohárba vagy edénybe! Keverge
tés mellett melegítsd fel a kimért tejfajtákat 65 oC hőmérsékletre! 
2. lépés – Mérj ki 20 ml ecetet a mérőhengerbe, majd öntsd az ecetet a 65 oCos tejbe, és keverd el 
az ecetet a tejjel! Figyeld meg a keletkezett anyag, keverék tulajdonságait! Várj, míg lehűl az oldat!
3. lépés – Kis lyukméretű műanyag szűrővel válaszd szét a keveréket! Neked a szilárd halmaz
állapotú részre lesz szükséged. A képlékeny, vizes masszát tedd több rétegű szűrőpapírra vagy 
háztartási törlőre, s a lehető legtöbb nedvességet vond ki a masszából! Ismételd meg a nedvesség 
felitatását!
4. lépés – Ismételd meg a kísérletet ecetesszenciával is! Figyeld meg a keletkezett massza tulajdon
ságait! A teljes kiszáradáshoz legalább két napra lesz szükség.
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4. Természetes alapú műanyagok feladatlap – mérnök

Figyelmesen olvasd végig a feladatlapot, és készíts tervet a munkádhoz!

1. feladat – kb. 10 perc
A csoport közösen keresse meg a szófelhő szavait, beszélje meg a szavak jelentését, magyarázatát! 

2. feladat – kb. 5 perc
A mérnök a többi, hasonló anyagfajtán dolgozó mérnökkel együtt választhat az alábbi két feladat 
közül:
a) A mérnök feladata az, hogy a bioműanyagok tulajdonságai alapján tervezzen és készítsen egy 
tárgyat,   
vagy
b) információ gyűjtésével és átgondolásával mutassa be egy plakáton, infografikán vagy leírásban 
az alábbiakat:

Hogyan változott a természetes alapú műanyagok felhasználása az elmúlt években? Milyen ténye
zők határozzák meg a felhasználásukat? Hogyan hasznosulnak a természetes műanyagok? Mely 
tulajdonságaikat hogyan lehet felhasználni?

3. feladat – kb. 70 perc
A választásnak megfelelően készíts munkatervet és egy listát arról, hogy mire lesz szükséged  
a munka során! 
Annak a mérnöknek, aki a tárgykészítést választotta, érdemes először elolvasni a kiadott leírást, 
majd átgondolni, s megtervezni a tárgyat, amit el szeretne készíteni. Érdemes a tárgy sablonját el
készíteni a műanyag elkészítése előtt.
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Hogyan lehet ékszert, dísztárgyat, dobókockát stb. házilag készíteni?

1. Zselatin alapú műanyagból
Szükséges anyagok, eszközök:

 

               
   

forró víz      zselatin               glicerin

 – 60 ml forró víz
 – 3 g glicerin
 – 12 g zselatin
 – 12 csepp ételszínezék, ha szükséges
 – mérőhenger
 – főzőpohár
 – edény, amiben melegíteni lehet a keveréket
 – rezsó
 – szilikonspatula
 – hőmérő
 – kanál

Hogyan érdemes dolgozni?
1. lépés – Keverd össze csomómentesen az összes hozzávalót az edényben! Elképzelhető, hogy 
szükség lesz egy habverőre is.
2. lépés – Állandó kevergetés mellett melegítsd közepes hőmérsékleten az edényben az anyagokat 
addig, amíg el nem éri a 95 oCot! Nem baj, ha habzik. Vedd le a tűzhelyről a folyadékot!
3. lépés – Távolítsd el egy kanál segítségével az összes habot a folyadékról! Kevergesd, hogy megszűn
jön a habzás! Öntsd egy olyan felületre a műanyagot, ahonnan keményedés után könnyen eltávolítható! 
Formába is öntheted. Ebben a fázisban a műanyag még jól formázható. 
4. lépés – A száradáshoz annál hosszabb időre van szükség, minél vastagabb a tárgy. Kb. 2 nap 
alatt keményedik meg teljesen. Hajszárítóval rövidítheted a száradási időt.
Érdemes öntőformát készíteni a kiválasztott tárgyhoz!

2. Ecet és keményítő keverékéből
Szükséges anyagok, eszközök:

 

                
   

desztillált víz      keményítő          glicerin     ecet
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 – 60 ml desztillált víz
 – 5 ml glicerin (rugalmatlanabb tárgyhoz kevesebb kell)
 – 9 g keményítő
 – 5 ml 20%os ecet
 – 12 csepp ételszínezék, ha szükséges
 – mérőhenger
 – főzőpohár
 – edény, amiben melegíteni lehet a keveréket
 – rezsó
 – szilikonspatula

Hogyan érdemes dolgozni?
1. lépés – Keverd össze csomómentesen az ételszínezék kivételével az összes hozzávalót az 
edényben!
2. lépés – Állandó kevergetés mellett melegítsd közepes hőmérsékleten az edényben az anyagokat 
addig, amíg áttetszővé és sűrűvé nem válik! Ez kb. 1015 percig tart. Figyelj arra, hogy lassan forr
jon! 
3. lépés – A meleg, folyékony, áttetsző műanyag színezhető ételfestékkel. Öntsd egy szilikonlapra 
vagy olyan felületre a műanyagot, ahonnan keményedés után könnyen eltávolítható!
Formába is öntheted. Ebben a fázisban a műanyag még jól formázható. 
4. lépés – A száradáshoz annál hosszabb időre van szükség, minél vastagabb a tárgy. Kb. 2 nap 
alatt keményedik meg teljesen.
Vékony, lapos tárgyat érdemes készíteni!
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3.3. FELADATLAPOK A VASSAL ÉS ACÉLLAL FOGLALKOZÓ  
CSOPORTOKNAK

1. Vas és acél feladatlap – könyvtáros

Figyelmesen olvasd végig a feladatlapot, és készíts tervet a munkádhoz!

1. feladat – kb. 10 perc
A csoport közösen keresse meg a szófelhő szavait, beszélje meg a szavak jelentését, magyarázatát! 
A könyvtáros feladata megkeresni azoknak a szavaknak a jelentését, melyekre a csoport nem tudott 
választ adni. Ezt a többi feladat megoldása közben is megteheti.
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2. feladat – kb. 10 perc
Tanulmányozd a táblázatban található fő kérdést és a hozzájuk tartozó alkérdéseket, majd egészítsd 
ki a táblázatot a saját kérdéseiddel!

Téma Fő kérdés Alkérdések
Eredet Honnan származik a vas? 1. Mi a vas?

2. Mikor állították elő az első vastár
gyat?
3. Mi az acél?
4. Mikor készült az első acéltárgy?

Előállítás, feldolgozás Hogyan állítható elő vas és acél? 1. Milyen alapanyagokból állítható elő 
vas és acél?
2. Milyen eljárásokkal lehet előállítani 
vasat, illetve acélt?

Használat Hogyan használtuk/használjuk a vasat 
és az acélt?

1. Milyen tulajdonságai miatt használ
juk a vasat?
2. Milyen tulajdonságai miatt használ
juk az acélt?
3. Miért használunk acélt 
kompozitoknál?

3. feladat – kb. 70 perc
a) Internetes kutatással, a forrás megjelölésével válaszolj a kérdésekre! Információt gyűjthetsz ko
vácsműhelyből, lakatosműhelyből is, ha van rá lehetőséged.
Figyelj arra, hogy milyen forrásokat használsz!
Itt van néhány ajánlat:
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu
https://portal.nkp.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kezd%C5%91lap
b) Készíts egy infografikát vagy gondolattérképet a „Vas és acél régen és ma” címmel!

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu
https://portal.nkp.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kezd%C5%91lap
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2. Vas és acél feladatlap – marketinges

Figyelmesen olvasd végig a feladatlapot, és készíts tervet a munkádhoz!

1. feladat – kb. 10 perc
A csoport közösen keresse meg a szófelhő szavait, beszélje meg a szavak jelentését, magyarázatát! 
A marketinges feladata keresni olyan vas és acél használati tárgyakat, melyekre nagy a kereslet,  
s bemutatni, hogy mely tulajdonságai teszik eladhatóvá és népszerűvé a használati tárgyat. 
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2. feladat – kb. 40 perc
a) Tanulmányozd a táblázatban található oszlopokat, s egészítsd ki a táblázatot a saját ötleteiddel!

Az anyag neve Használati tárgy Tulajdonság Egyéb
damaszkuszi acél kés, penge rugalmas, ellenálló, nagy 

kopásállóságú 
az arabok kardjai a 
keresztes háborúban 
kettészelték a lovagok 
kardjait

3. feladat – kb. 40 perc
Válaszd ki az érdeklődésedhez közelebb álló feladatot, s foglalkozz azzal!
a) Internetes kutatással, a forrás megjelölésével válaszolj a kérdésekre! 
Hogyan változott napjainkra az acél előállítása?
Keress információt arról, hogy mely országok állítják elő a legtöbb acélt!
Mutasd be, hogy egy kés ára, anyaga, élettartama, felhasználhatósága milyen összefüggésben van 
egymással!
Figyelj arra, hogy milyen forrásokat használsz!
Készíthetsz infografikát, plakátot vagy gondolattérképet is! 
b) Mutasd be, hogy szerinted miért érdemes a vasat és az acélt összegyűjteni, s elvinni egy vashul
ladékfelvásárlóhoz! Nézz utána, hogy a környéken hol található ilyen telep!
Készíthetsz infografikát vagy plakátot!
Ajánlás:
Infografika, plakát készítése: https://www.canva.com/
Gondolattérkép készítése: http://popplet.com/

https://www.canva.com/
http://popplet.com/
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3. Vas és acél feladatlap – laboráns

Figyelmesen olvasd végig a feladatlapot, és készíts tervet a munkádhoz!

1. feladat – kb. 10 perc
A csoport közösen keresse meg a szófelhő szavait, beszélje meg a szavak jelentését, magyarázatát! 
A laboráns feladata bemutatni, leírni és megfigyelni a vas és az acél tulajdonságait. 
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2. feladat – kb. 50 perc

A vas és az acél fizikai és kémiai tulajdonságai
a) A vas és az acél fizikai tulajdonságai
Szükséges anyagok, eszközök:
öntöttvas tárgy, acéltárgy, mérleg, főzőpohár, mérőhenger, víz, mágnes, gémkapcsok 
Feladat: Információgyűjtéssel és vizsgálatokkal figyeld meg a vas és az acél fizikai tulajdonságait 
(szín, halmazállapot, sűrűség, olvadáspont, keménység, vezetőképesség, mágnesezhetőség)! 

Hogyan érdemes dolgozni?
1. lépés – Keress egy öntöttvas és egy acéltárgyat, s figyeld meg a fizikai tulajdonságait! Érdemes 
egy táblázatot készíteni, s leírni a tapasztalataidat.

Halmazállapot, 
szín

Olvadáspont Sűrűség Vezetőképesség Mágnesezhetőség Keménység Egyéb

Öntöttvas

Acél

 
2. lépés – Bizonyos tulajdonságokat nehéz megfigyelni és megmérni, ezért érdemes hozzá informá
ciót keresni. 
3. lépés – Próbáld megmérni a sűrűségét a vas és az acéltárgynak!
Sűrűségmérés szabálytalan alakú tárgyaknál: 

 – tömegmérés mérleggel;
 – térfogatmérés mérőhengerrel: a kiszorított víz térfogatával egyezik meg a test térfogata;
 – számítás:  .

Keress adatot az öntöttvas és az acél sűrűségére! Te mekkora sűrűségeket mértél?

4. lépés – Figyeld meg, hogy mi történik, ha egy mágnest többször hozzádörzsölünk az öntöttvas
hoz, illetve az acélhoz! Figyeld meg, hogy mi történik a gémkapcsokkal akkor, ha a mágnest vassal 
együtt a vas felőli oldalról közelíted a gémkapcsok felé! Ismételd meg a kísérletet hasonló módon 
az acéllal is! Mi a különbség akkor, ha a kísérlet során elvesszük a mágnest a vas, illetve az acél 
mellől?

b) A vas és az acél kémiai tulajdonságai
Szükséges anyagok, eszközök:
vasreszelék, vegyszerkanál, háztartási sósav, 10%os salétromsav és tömény salétromsav, 2 csem
pe, elszívófülke, 4 szemcseppentő, üvegcse kupakkal az oldatoknak, 2 mólos nátriumhidroxidoldat, 
gumikesztyű, védőszemüveg; vasdrót, Bunsenégő, kémcsőfogó; főzőpohár, acél vagy horganyzott 
szög, 0,5 mólos réz(II)szulfátoldat 
Feladat: Tanári felügyelet mellett vizsgáld meg a vas kémiai tulajdonságait! Készíts táblázatot  
a megfigyeléseidről!

Hogyan érdemes dolgozni?
A kémiai vizsgálatoknál nagyon fontos a vegyszerek és eszközök használatára vonatkozó laborató
riumi szabályok betartása. 
1. lépés – Figyeld meg, hogy a vas hogyan viselkedik savakkal és lúggal történő kölcsönhatás során!
Lehetőleg laboratóriumi elszívófülkében végezd el a kísérletet! Ehhez a kísérlethez érdemes csem
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pét és nagyon kis mennyiségű vegyszert használni. Tanári felügyelet mellett végezd el a kísérletet!
A csempére tegyél három kupac, fél vegyszerkanálnyi vasreszeléket. A szemcseppentő segítségé
vel tegyél 23 csepp sósavat az első kupacra, majd 23 csepp híg salétromsavat a második kupacra, 
végül 23 csepp tömény salétromsavat a harmadik kupacra.
A második csempére is tegyél egy fél vegyszerkanálnyi vasreszeléket, majd adj hozzá 23 csepp 
nátriumhidroxidot.
Figyeld meg a folyamatokat!
2. lépés – Egy vasdrótot tarts a Bunsenégő lángjába, s figyeld meg a változásokat! Ügyelj arra, 
hogy a vas jó hővezető, ezért a vasdrótnak legyen valamilyen műanyag vagy fa fogója! 
3. lépés – Egy főzőpoharat tölts meg a feléig rézszulfátoldattal, majd tegyél bele egy acélszöget! 
Néhány perc múlva vedd ki a szöget, s vizsgáld meg!
4. lépés – Töltsd ki a táblázatot a megfigyeléseid alapján!

Háztartási 
sósav

Híg salétrom-
sav

Tömény sa-
létromsav

Lúg, azaz  
nátrium-hidroxid

Melegítés Réz-szulfát Egyéb

Vas

3. feladat – kb. 30 perc
Hogyan lehet működtetni egy LED-et citromelemekkel? 
Szükséges eszközök:

 – legalább 3 db citrom
 – 33 db acélcsavar és rézcsavar
 – 4 db vezeték és 8 db krokodilcsipesz     
 – esetleg multiméter
 – LED

A megadott eszközök segítségével állíts össze egy olyan elemet, amellyel működtethető a LED!
Segítség lehet a hiányos folyamatábra. Egészítsd ki az ábrát!
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4. Vas és acél feladatlap – mérnök

Figyelmesen olvasd végig a feladatlapot, és készíts tervet a munkádhoz!

1. feladat – kb. 10 perc
A csoport közösen keresse meg a szófelhő szavait, beszélje meg a szavak jelentését, magyarázatát! 
A mérnök feladata bemutatni, leírni a vas és az acél előállítását, illetve felhasználási lehetőségeit. 

2. feladat – kb. 10 perc
A mérnök a többi hasonló anyagfajtán dolgozó mérnökkel együtt megbeszéli, hogy ki mit csinál, mire 
lesz szükség a feladatokhoz.
A mérnök feladata az, hogy megismerje a vas és az acélgyártás folyamatát, s hogy milyen mérnöki 
megoldásokkal alkalmazzák ezeket akár a hétköznapokban, akár nagyobb beruházásoknál.

3. feladat – kb. 30 perc
A vas és az acél előállítása
a) A vas és az acélgyártás folyamata
vagy
b) Hogyan tudják a vas és acélhulladékot felhasználni a vas és acélgyártásnál?
vagy
c) Hogyan készül a kovácsoltvas?
(Érdemes egy kováccsal vagy lakatossal interjút készíteni.)
d) Mi a damaszkuszi penge titka?
Készíts egy folyamatábrát, amin keresztül bemutatod az általad választott témát!
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4. feladat – kb. 40 perc
A vas és az acél felhasználása
a) A leghíresebb építmények, melyek tartószerkezete acél
vagy
b) Hogyan készül a betonacél? Miért lehet használni az építőiparban?
vagy
c) Milyen szerszámokat készítenek acélból?
(Érdemes ellátogatni egy szerszámboltba, s interjút készíteni a boltvezetővel.)
Készíts egy brosúrát, amin keresztül bemutatod az általad választott témát!
Ajánlás:
Plakát, brosúra készítése: https://www.canva.com/

https://www.canva.com/
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3.4. FELADATLAPOK A RÉZZEL ÉS BRONZZAL FOGLALKOZÓ  
CSOPORTOKNAK

1. Réz és bronz feladatlap – könyvtáros

Figyelmesen olvasd végig a feladatlapot, és készíts tervet a munkádhoz!

1. feladat – kb. 10 perc
A csoport közösen keresse meg a szófelhő szavait, beszélje meg a szavak jelentését, magyarázatát! 
A könyvtáros feladata megkeresni azoknak a szavaknak a jelentését, melyekre a csoport nem tudott 
választ adni. Ezt a többi feladat megoldása közben is megteheti.
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2. feladat – kb. 10 perc
Tanulmányozd a táblázatban található fő kérdést és a hozzájuk tartozó alkérdéseket, majd egészítsd 
ki a táblázatot a saját kérdéseiddel!

Téma Fő kérdés Alkérdések
Eredet Honnan származik a réz? 1. Mi a réz?

2. Mikor állították elő az első réztár
gyat?
3. Mi a bronz?
4. Mikor készült az első bronztárgy?

Előállítás, feldolgozás Hogyan állítható elő réz és bronz? 1. Milyen alapanyagokból állítható elő 
réz és bronz?
2. Milyen eljárásokkal lehet előállítani 
rezet, illetve bronzot?

Használat Hogyan használtuk/használjuk a rezet 
és a bronzot?

1. Milyen tulajdonságai miatt használ
juk a rezet?
2. Milyen tulajdonságai miatt használ
juk a bronzot?
3. Milyen rézötvözeteket használunk?

3. feladat – kb. 70 perc
a) Internetes kutatással, a forrás megjelölésével válaszolj a kérdésekre! Információt gyűjthetsz szí
nesfémtelepről is, ha van rá lehetőséged.
Figyelj arra, hogy milyen forrásokat használsz!
b) Készíts egy brosúrát vagy infografikát „A réz és a bronz” címmel!
Infografika- és brosúrakészítő program: https://www.canva.com/

https://www.canva.com/
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2. Réz és bronz feladatlap – marketinges

Figyelmesen olvasd végig a feladatlapot, és készíts tervet a munkádhoz!

1. feladat – kb. 10 perc
A csoport közösen keresse meg a szófelhő szavait, beszélje meg a szavak jelentését, magyarázatát! 
A marketinges feladata keresni olyan réz és bronz használati tárgyakat, melyekre nagy a kereslet,  
s bemutatni, hogy mely tulajdonságai teszik eladhatóvá és népszerűvé a használati tárgyat. 
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2. feladat – kb. 40 perc
a) Tanulmányozd a táblázatban található oszlopokat, s egészítsd ki a táblázatot a saját ötleteiddel!

Az anyag neve Használati tárgy Tulajdonság Egyéb
alpakka (Cu, Zn és Ni 
ötvözete)

evőeszköz, tálca ellenálló, nem oxidálódik, nagy 
kopásállóságú, szívós

az alpaka egy délame
rikai teveféle, amelynek 
rendkívül finom gyapja 
van 

3. feladat – kb. 40 perc
Válaszd ki az érdeklődésedhez közelebb álló feladatot, s foglalkozz azzal!
a) Internetes kutatással, a forrás megjelölésével válaszolj a kérdésekre! 
1. Hogyan változott napjainkra a réz felhasználása?
2. Keress információt arról, hogy hol használják a bronzot napjainkban!
3. Mutasd be, hogy egy réztárgy ára, anyaga, élettartama, felhasználhatósága milyen összefüggés
ben van egymással!
Figyelj arra, hogy milyen forrásokat használsz!
Készíthetsz infografikát, plakátot vagy gondolattérképet is! 
b) Mutasd be, hogy szerinted miért érdemes a rezet összegyűjteni, s elvinni egy színesfémhulladék
felvásárlóhoz! Nézz utána, hogy a környéken hol található ilyen telep!
Készíthetsz infografikát, plakátot vagy brosúrát is!
Ajánlás:
Infografika, plakát, brosúra készítése: https://www.canva.com/
Gondolattérkép készítése: http://popplet.com/

https://www.canva.com/
http://popplet.com/
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3. Réz és bronz feladatlap – laboráns

Figyelmesen olvasd végig a feladatlapot, és készíts tervet a munkádhoz!

1. feladat – kb. 10 perc
A csoport közösen keresse meg a szófelhő szavait, beszélje meg a szavak jelentését, magyarázatát! 
A laboráns feladata a réz és bronz tulajdonságainak a bemutatása, vizsgálata. 

2. feladat – kb. 50 perc
A réz és a bronz fizikai és kémiai tulajdonságai

a) A réz és a bronz fizikai tulajdonságai
Szükséges anyagok, eszközök:
vörösréz tárgy, sárgaréz tárgy, bronztárgy, mérleg, főzőpohár, mérőhenger, víz,
rézcső, amibe belefér egy neodímium mágnes, műanyag cső

Feladat: Információgyűjtéssel és vizsgálatokkal figyeld meg a réz fizikai tulajdonságait (szín, hal
mazállapot, sűrűség, olvadáspont, keménység, vezetőképesség, mágnesezhetőség)!

Hogyan érdemes dolgozni?
1. lépés – Keress egy vörösréz, egy sárgaréz és egy bronz tárgyat, s figyeld meg a fizikai tulajdon
ságait! Érdemes egy táblázatot készíteni, s leírni a tapasztalataidat.

Halmazállapot, 
szín

Olvadáspont Sűrűség Vezetőképesség Mágnesezhetőség Keménység Egyéb

Vörösréz

Sárgaréz

Bronz

 
2. lépés – Bizonyos tulajdonságokat nehéz megfigyelni és megmérni, ezért érdemes hozzá informá
ciót keresni. 
3. lépés – Próbáld megmérni a sűrűségét a réz és a bronztárgynak! 
Sűrűségmérés szabálytalan alakú tárgyaknál: 

 – tömegmérés mérleggel;
 – térfogatmérés mérőhengerrel: a kiszorított víz térfogatával egyezik meg a test térfogata;
 – számítás: .

Keress adatot a réz és a bronz sűrűségére! Te mekkora sűrűségeket mértél?
4. lépés – Figyeld meg, hogy mi történik, ha egy mágnest egy rézcsőben ejtünk le! Mi a különbség 
a mágnes műanyagcsőben vagy rézcsőben történő leejtése között?

b) A réz és a bronz kémiai tulajdonságai
Szükséges anyagok, eszközök:
rézforgács, vegyszerkanál, háztartási sósav, 10%os salétromsav és tömény salétromsav, 2 csem
pe, elszívófülke, 4 szemcseppentő, üvegcse kupakkal az oldatoknak, 2 mólos nátriumhidroxidoldat, 
gumikesztyű, védőszemüveg; rézdrót, Bunsenégő, kémcsőfogó; főzőpohár, acél vagy horganyzott 
szög, 0,5 mólos réz(II)szulfátoldat 
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Feladat: Tanári felügyelet mellett vizsgáld meg a réz kémiai tulajdonságait! Készíts táblázatot  
a megfigyeléseidről!

Hogyan érdemes dolgozni?
A kémiai vizsgálatoknál nagyon fontos a vegyszerek és eszközök használatára vonatkozó laborató
riumi szabályok betartása. 
1. lépés – Figyeld meg, hogy a réz hogyan viselkedik savakkal és lúggal történő kölcsönhatás során!
Lehetőleg laboratóriumi elszívófülkében végezd el a kísérletet! Ehhez a kísérlethez érdemes csem
pét és nagyon kis mennyiségű vegyszert használni. Tanári felügyelet mellett végezd el a kísérletet!
A csempére tegyél három kupac, fél vegyszerkanálnyi rézforgácsot! A szemcseppentő segítségével 
tegyél 23 csepp sósavat az első kupacra, majd 23 csepp híg salétromsavat a második kupacra, és 
végül 23 csepp tömény salétromsavat a harmadik kupacra.
A második csempére is tegyél egy fél vegyszerkanálnyi rézforgácsot, majd adj hozzá 23 csepp 
nátriumhidroxidot!

Figyeld meg a folyamatokat!
2. lépés – Egy rézdrótot tarts a Bunsenégő lángjába, s figyeld meg a változásokat! Ügyelj arra, hogy 
a réz jó hővezető, ezért a rézdrótnak legyen valamilyen műanyag vagy fafogója!
3. lépés – Egy főzőpoharat tölts meg a feléig rézszulfátoldattal, majd tegyél bele egy szöget! Né
hány perc múlva vedd ki a szöget, s vizsgáld meg!
4. lépés – Töltsd ki a táblázatot a megfigyeléseid alapján!

Háztartási 
sósav

Híg  
salétromsav

Tömény  
salétromsav

Lúg, azaz  
nátrium-hidroxid

Melegítés Vas Egyéb

Réz 

Rézszulfát

3. feladat – kb. 30 perc
Hogyan lehet működtetni egy LEDet citromelemekkel?   
Szükséges eszközök:

 – legalább 3 db citrom
 – 33 db cink vagy acélcsavar és rézcsavar
 – 4 db vezeték és 8 db krokodilcsipesz
 – multiméter
 – LED

A megadott eszközök segítségével állíts össze egy olyan elemet, amellyel működtethető a LED!

Segítség lehet ez a hiányos folyamatábra!
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4. Réz és bronz feladatlap – mérnök

Figyelmesen olvasd végig a feladatlapot, és készíts tervet a munkádhoz!

1. feladat – kb. 10 perc
A csoport közösen keresse meg a szófelhő szavait, beszélje meg a szavak jelentését, magyarázatát! 
A mérnök feladata a réz és bronz tulajdonságai alapján megmutatni a gyakorlati használatukat. 
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2. feladat – kb. 40 perc

Motor működtetése

Figyeld meg a képen látható összeállítást!
Eszközök: 1 nagy műanyag pohár; neodínium mágnesek; nagy, fém gémkapcsok vagy nagy bizto
sítótű; rézdrótból készített tekercs; DC tápegység vagy 9 voltos elem, vezetékek; ragasztószalag

Válaszolj a kérdésekre:
1. Milyen szerepe van a műanyag pohárnak a kísérletben?
2. Hogyan rögzíthető a mágnes a poháron?
3. Milyen célt szolgál a nagyméretű gémkapocs a pohár két oldalán?
4. Hogyan lehet rögzíteni a gémkapcsokat a pohár két oldalára?
5. A képen az áramforrás egy tanulói tápegység. Kb. 9 V feszültség szolgáltat megfelelő áram

erősséget. Milyen áramforrást lehetne még használni? 
6. Hogyan jut el az áram a réztekercsbe?
7. Hogyan készítenéd el a tekercset?

Keress a Youtubeon hasonló videót! Érdemes angolul keresni. Nézd meg, s állítsd össze a saját 
eszközöd!

3. feladat – kb. 40 perc
Válaszd ki az érdeklődésedhez közelebb álló feladatot, s foglalkozz azzal!
a) Mutass be egy rézre épülő technológiát!
Figyelj arra, hogy milyen forrásokat használsz!
Készíthetsz infografikát, plakátot vagy gondolattérképet is! 
b) Mutasd be a réz felhasználását különböző területeken!
Készíthetsz infografikát, plakátot vagy brosúrát is!
Ajánlás:
Infografika, plakát, brosúra készítése: https://www.canva.com/
Gondolattérkép készítése: http://popplet.com/

https://www.canva.com/
http://popplet.com/
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4. AZ ALKOTÁS NAPJA – HOGYAN LESZ A NYERSANYAGBÓL  
KÉSZ TERMÉK?

CÍM ANYAGBÓL TERMÉK 

KÉSZÍTETTE Oláhné Nádasdi Zsuzsanna, Somogyi Ágota

TÉMA Alkotásaink, kutatásaink

FELTÉTELEK, ESZKÖZÖK számítógép, internet, a vizsgált természetes anyagok, műanyagok, fémek, 
tudáskártyák, jegyzetek, plakátok, iskolai labor, vegyszerek, anyagok, használati 
tárgyak, segítő szakemberek, pedagógusok

TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK HOSSZA  3×90 perc

TANULÁSI EREDMÉNYEK A tanulók az elsajátított ismeretek alapján az általuk választott strukturálatlan 
problémán dolgoznak. Az anyagok tulajdonságait figyelembe véve saját kutatási 
anyagukat állítják össze.

KOROSZTÁLY 7–8. osztály

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉGEK Együttműködési és kommunikációs készség (csoportmunka, közös kutatás).
Digitális készségek (bemutató készítése).

NAT-KAPCSOLÓDÁSOK Műveltségi területek: Ember és természet: Anyagok mennyiségi és minőségi 
jellemzése. Az anyag nyersanyagból termékké alakulásának, majd másodlagos 
nyersanyaggá válásának követése példák alapján.
Földünk – környezetünk: Az élő és az élettelen anyagok rendszerezése, valamint 
a természeti és társadalmi életben, gazdaságban betöltött jelentőségük felisme
rése.
Kiemelt fejlesztési területek: Gazdasági és pénzügyi nevelés; Pályaorien
táció– pályaválasztás; Az eredmények bemutatása, mások eredményeinek 
értelmezése.
Kulcskompetenciák: kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia;  
az ismeretek és információk interaktív használata.

LEÍRÁS A program szervesen épít az előző napok kutatásaira, tapasztalataikat felhasz
nálva. A csoportok az általuk választott problémán, kutatáson dolgoznak, követve 
a kutatási folyamat lépéseit. 

ELŐKÉSZÜLETEK A csoportok számára biztosítani kell a helyszínt a nyugodt tervező és kutató
munkához. Össze kell állítani az alkotómunkához szükséges anyagokat, eszközö
ket, illetve fontos, hogy a csoportok számára legyen lehetőség konzultációra.
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG, ESZKÖZ, 
MELLÉKLET

0'–10' Előzetes lépések A csoportok elfoglalják a helyüket, elhelyezik a munkaaszta
lon a gyűjtött anyagokat.

Munkára alkalmas tanterem mun
kaállomásokkal.

10'–
20'

Hangolódj rá! Ismerkedés a problémával/kutatással. Tanulók érdeklődésé
nek felkeltése, a témával kapcsolatos pozitív attitűd kiépítése. 
Korábbi diákmunkákból, kutatásokból néhány képet kapnak  
a csoportok, s igyekeznek választ találni, miből készült a ké
pen látható dolog, mi lehetett az alapkoncepció. Ezt követően 
megosztják egymással a gondolataikat.

Tárgyak képei.

20'– 
45'

Játssz! Az elsajátított ismeretek alapján a csoportok megbeszélik, 
mivel szeretnének foglalkozni, a döntéstorta alapján felvázol
ják a választott téma lehetőségeit, illetve nehézségeit.  
A tanulók csoportokban, a kutatási témájukhoz kapcsolódóan 
olyan résztémákat gyűjtenek, melyek érdeklik őket. A diákok 
súlyozzák az összegyűjtött ötleteket, aztán ábrázolják a 
döntésüket úgy, hogy a résztémák fontosságának megfelelő 
nagyságú tortadarabokra – körcikkekre – osztják fel a kört.

Csomagolópapír, vastag filc.

45'–
90'

Kérdezz! Állíts hipo
tézist!

 
 

Közös ötletelés, kutató kérdések megfogalmazása. A vizsgá
landó probléma alapján megfogalmazzák az elképzeléseiket, 
tervet készítenek a munka menetére. 
Elképzeléseiket egyeztetik a segítőkkel, tanárokkal, szak
emberekkel. Értelmező kérdésekkel segítik a csoportok 
munkáját. 

Gondolattérkép.

90'–
225'

Gyűjtsd össze! Kí
sérletezz! Fedezd fel! 
Alkoss!

 

 

A csoportok munkaterv alapján dolgoznak. Megtervezik  
és elkészítik a bemutatódarabjukat. Tesztelik elképzeléseiket.

A kártyák, poszterek, kutatási 
eredmények véglegesítése  
a vásárra.

225'–
270'

Rakjuk össze! A kutatási eredmények egyeztetése, konzultáció a többi 
csoport szakértőivel. 

A sikert elősegítő tényezők
A rendszeres, átgondolt munka alapfeltétele a bemutatódarabok összeállításának. A hatékony mun
ka alapja a pontos, alapos kutatás. Mindezek mellett fontos az együtt gondolkodás a csoporttagok 
között, illetve a megfelelő tanári attitűd.

Kockázatok, nehézségek
Ha a diákok nem tudnak közös álláspontra jutni, illetve nem megfelelő a munkáik színvonala, vagy  
eltérő a csoportok tagok igénye.
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Változatok, ötletek, további tevékenységek
T3 „reverz”: Társadalom → Technológia → Tudomány + művészet
3Delv: Az elkészített produktumnak (1D) tudományos háttere (2D) és társadalmi, gazdasági, kör
nyezeti összefüggései (3D) vannak.
Másképpen: a tudás = ismeret + készségek + alkalmazás.
Az alkotás öröme: 
Olyan feladatok lehetnek sikeresek, amik a kognitív készségek mellett a kreativitást, a felfedezés és 
az alkotás örömét is biztosítani tudják a tanulók (és tanárok) számára.

Kérdések:
1.  A 4. nap megadott időtervét át kellene alakítani, több idő kell magára az alkotásra, ha lehet

séges.
2. Szakértői (x fős) vagy vegyes (4 fős) csoportok dolgoznak? 
3. Hány alkotócsoport lehet (a munkahelyek függvényében)?
4.  Hogy értelmezhető az alkotás (csak tárgyalkotás anyaghasználattal, vagy szellemi alkotás is 

(T3+: kísérlet, tanulmány, fotóalbum, videó))?
5. Az „Ötlettár” csak választható javaslatokat ad, vagy van benne kötelező elem is?
6. A tárgyalkotás valós méretben és makettben is történhet?
7.  Hogyan NEM lesz technika témahét? (Irányított feladatadás, kötelező + választható feladat

típusok?)
8.  A kutatásalapú tanulási feladatok mellett lehete / kelle egyéb tárgyalkotás vagy szellemi 

produktum (pl. háttértanulmány)?
9. Az alkotónapra elő kell készülni. Mikor választanak feladatot/produktumot a diákok?
10.  Produktumválasztás vagy sorsolás van? Kapcsolódike egymáshoz a csoportok 2–3. napi 

kutatómunkája és a 4. napi alkotófeladat?
11.  Lehete utólagosan elvégezhető feladatrész (pl. utókövetéses vizsgálat, a kísérleti eredmény 

rögzítése)? 
12. Projekt vagy nem projekt?

Mellékletek
Segítőkérdések gyűjteménye, ötlettár.

Tanári segédanyagok
Segédanyagok a kutatásalapú tanulás alkalmazásához.
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4.1. Az alkotás napja – feladatok, ötlettár 

Előkészítés
A tematikus hetet megelőző időszakban:

Tanárok:
A helyi adottságok, a bevonható külső helyszínek és programok felmérése során kiválaszthatnak 
olyan produktumokat, amelyek elkészítéséhez szakértő segítség, anyag és eszköz állhat rendel
kezésre, vagy azok könnyebben beszerezhetők.
Egyegy ilyen termék elkészítésére vagy a témakör vezetésére vállalkozó tanárok információkat 
kereshetnek, útmutatókat, feladatleírásokat adaptálhatnak vagy készíthetnek, ezeket az informá
ciós kártyákat/adatlapokat a tanulók számára digitálisan elérhetővé tehetik.

A tematikus hét 1. napján:
Tanárok: 
A program ismertetése során tájékoztatják a tanulókat a várható feladatokról, így az alkotónapon 
kötelező és/vagy választható produktumokról is.
Bemutatják a helyi adottságokra, az adott témahétre adaptált „Ötlettár”at is, felhívják a csoportok 
figyelmét az előzetes tervezésre, a kutatás és az alkotás közötti kapcsolatkeresés lehetőségére, 
fontosságára.
A külső helyszínen tartott programokon egyeztetik a csoportokkal a szerzett tapasztalatok és az 
alkotónap feladatai között lehetséges kapcsolódásokat. 
Tanulók: 
Az Ötlettár tanulmányozása alapján elkezdik összeállítani, csoporton belül megvitatni az elkészí
tendő, vásárra vihető produktumokat.
A külső helyszínen látottakat megbeszélik, ennek alapján folytatják az alkotónap produktumainak 
tervezését. 

A 2–3. kutatónapokon:
Tanárok: 
Figyelemmel kísérik a csoportok alkotónapra történő felkészülését, ezzel kapcsolatos visszajel
zéseket kérnek és adnak.
A tervezett produktumok alapján folytatják, pontosítják az anyagok és eszközök előkészítését. 
Tanulók:
Az elvégzett kutatófeladatok alapján folytatják az alkotónap produktumainak tervezését, lehető
leg véglegesítik a témákat és a termékeket.
Egyegy részfeladat elkészítéséhez időleges szakértői csoportok alakításáról egyeztetnek egy
mással.
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Ötlettár
Ajánlott termék ∙ Kutatásalapú tanulási feladat ∙ Kapcsolódó (környezeti) problémaelemzés

TÁRSADALOM TECHNOLÓGIA TUDOMÁNY T3 +
Szükséglet/tevékenység Eszköz/termék Anyag / készítési mód Kapcsolódó elmélet / kísérlet Környezeti hatás Művészeti, irodalmi alkotás

Lakhatás
Elvárt jellemzők:

Fal
építőelem + 
kötőelem + 
burkolat

A) tégla + habarcs + vakolat
B) vályog + sár + meszelés
C) faváz + szigetelés + burkolat 
(giszkarton)
D) szalmabála + rabicháló + 
vakolat
E) hulladékból fal (gumiabroncs, 
üveg, PET palack stb.)

 – az agyag mint durva diszperz rendszer
 – a mészhabarcs kötése, szilárdsága
 – súly: térfogatarány
 – a vályog mint természetes kompozit (modell
kísérlet)

 – hőátbocsátási adatok / hővezetésmérés
 – a páragazdálkodás (megkötés) mérése 

A téglaégetés energiaigénye, 
CO2 termelése.
A vályog és a (vert) föld 
falazat természetes klimatizáló 
hatása.
Az újrahasznosítás kérdése 
(tégla, vályog, fa, hőszigetelő 
anyagok). 

A népi vályogépítészet (fotók).
A kínai nagy fal (tanulmány).
Építők munkában (fotósoro
zat, videó).

Tető / födém
tartórendszer + 
héjazati elem

A) faváz + égetett agyagcserép
B) faváz + nádazat
C) faváz + fazsindely
D) fa/acél váz + (horganyzott) 
acéllemez 
D) Biotető (talajborítás növény
zettel)
E) boltíves födémszerkezet

 – makettkísérlet: fafajták terhelhetősége, lehaj
lás, törési szilárdság

 – világos és sötét tetők alatti melegedés, a 
hővisszaverő képesség vizsgálata

 – biotetőre telepíthető növényfajok (tűrőképes
ség, gyökérmélység)

 – boltíves szerkezet / födém terhelési mérés 

Passzív klimatizálás, városi 
hőszigetjelenség.

Mediterrán, trópusi épületek 
(Görögország, Afrika/ fotók).

Ablak A) hagyományos ablak (kétszár
nyú fa keret, egyrétegű üveg)
B) fokozott hőszigetelésű thermo 
üveg (fémgőzölt, gáztöltésű)
C) árnyékolók (roló, redőny, 
reluxa)

 – üvegek / ablakok hőátbocsátási tényezője, 
összehasonlító mérési feladat 

Fűtés / hűtés energiaigénye 
(adatok, mérések).
Bontott nyílászárók, tört üve
gek újrahasznosítása.

Katedrálisok mozaikablakai 
(fotó v. rajzterv).

Belső burkolat A) gipsz (pl. ókori Róma)
B) mészkő/gránit
D) kerámia
E) fa (padló, parketta)
F) laminált

 – gipsz kötése, erősítése (római gipszpadló)
 – mészkő/gránit reakciója sósavval
 – kopásállóság vizsgálata (PE)
 – „hideg és meleg” burkolatok (mérés)
 – természetes kövek hidrofobizálása/ impreg
nálása

Termékek tartóssága, élettar
tama, hulladékképző hatása.

Természetes kőfajták színe, 
mintázata, felülete, díszítő 
hatása.
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Lakberendezés 
Elvárt jellemzők:

Szék, asztal A) fa, vessző
B) kovácsoltvas
C) cső 
D) műanyag 

Ülőfelület: vessző, bőr, nád, 
gyékény

 – a faanyagok megmunkálhatósága (hajlítás, 
faragás)

 – terhelésvizsgálat (lehajlás, törés)
 – szerkezeti erőhatások tervezése

  Fonott és faragott parasztbú
torok,
Bauhausbútorok,  
Brauer Mar cell,  
MoholyNagy László

Polc(rendszer) A) falemez (rétegelt, pozdorja, 
OSB)
B) papír (hullám, ragasztott)
C) deszka

Anyagtakarékosság,
papírújrahasznosítás.

Öltözködés
Elvárt jellemzők:

Ruha Száltípusok: pamut, gyapjú, 
műszál.
Textilrétegezés: szövés, kártolás, 
nemezelés,
ruházat (külső bélés, belső)

 – éghetőség, égés vizsgálata
 – vízfelvétel, áteresztés, száradási idő mérése
 – hőszigetelő képesség,
 – páraáteresztés, vízállóság/vízhatlanítás vizs
gálata

A ruhák életútja (új, használt, 
second/third hand, rongysző
nyeg).
Műszálból mikroműanyag.

Cipő 
(papucs,  
szandál)

Talp: fa, gumi, bőr
Felsőrész: bőr, műbőr, textil

 – cipő „boncolása”, rétegek, anyagok, kapcsola
tok (ragasztás, varrás)

Az öltözködés (divat) törté
nete az őskortól napjainkig 
(fotóalbum, saját rajz).

Közlekedés
Elvárt jellemzők:

Kerék A) deszka
B) küllős, favázas, vasabroncsos
C) acél abroncs + fújt gumiab
roncs
D) vasúti (peremes) acélkerék

 – kerékpár gumiabroncsok vizsgálata (pl. mintá
zat, merevítés, tapadás)

 – küllős (fa) kerékmakett készítése, vizsgálata

Közúti közlekedés a motorizá
ció előtt és után.

A kerék feltalálása, története.
A bognár mesterség emlékei.

Híd A) kő + boltív
B fa/gerenda
C) acélszerkezet (rácsos)
D) kábel + acélszerkezet
E) feszített beton

 – szerkezeti anyagok és típusok összehasonlí
tása  

 – hídszerkezettervezés, makett készítés, vizs
gálat

Különleges hidak a nagyvi
lágban és Magyarországon 
(fotóalbum, rajzolás).

Hajó A) fa szerkezetű vitorlás
B) rétegelt, ragasztott (kompozit)

 – Makettek készítése, vizsgálata (pl. vízhatlan
ság, egyensúly, úszási sebesség)

 – kötő és támasztó elemek, nyomó és húzó
erők (pl. vitorla kötélzet) vizsgálata

Újrahasznosított vitorlák 
segélyek műanyag zsákjaiból 
(Afrika).

A folyami és a tengeri hajózás 
eszközei, útvonalai, gazdasá
gi jelentősége.
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Tárolás
Elvárt jellemzők:

Edény A) égetett kerámia
B) fém (ón, bronz, öntöttvas,  
rozsdamentes acél)
C) műanyag

 – mázatlan agyagedény vízfelvétele
 – fémek korróziója (savas hatás)

Az eldobhatóság problémája,
biodegradábilitás (igen/nem).
Újrahasznosíthatóság,
szemét, mikroműanyag.

Hordó A) hagyományos fadonga + 
acélabroncs

A használt, olajos acél hordók 
környezeti hatása.

Hordók a borászatban (pl. 
tölgyfa, akác).

Doboz A) karton v. hullámpapír
B) fa (deszka, lemez)
C) műanyag

 – törési szilárdság, rugalmasság,  
a hullámpapír típusú erősítési elv modellezése

Kosár A) fonott (fűz) vessző
B) gyékény (szalma, papirusz)
C) rattan
D) műanyag (műrattan)

 – a főzés hatása a vesszőkre
 – különféle fonható növényi anyagok eredete, 
szerkezete

Trópusi anyagok használata, 
fair tradekérdések.
Helyi kézműves munkalehe
tőségek.

A kosárfonás emlékei Ma
gyarországon (és a világban).

Zsák/zacskó A) kender, juta
B) papír
C) műanyag, műszövet

 – a növényi szár szállító és szilárdítószöveti 
szerkezete, rosttartalma

 – természetes és műanyag zsinegek szakítószi
lárdsága

Eldobható, nem lebomló mű
anyagok.
Lebomló műanyag zacskók.
Zsákszövet újrahasznosítása 
régen és ma.

Reklámhordozó zacskók.

Táska A) textil
B) bőr
C) textilbőr

 – víztaszító / vízhatlanító (hidrofobizáló) anya
gok, bevonatok

Díszítés
Elvárt jellemzők:

Ékszer A) nyaklánc
 – őskori(pl. zsineg v. lószőr) + 
kifúrt/csiszolt kagylók, kövek, 
csont, szaru

 – modern(pl. acéldrót+)
B) karkötő (bőr, gumi, műgumi)
C) kitűzők, csatok
(pl. bronzkori jellegű)

 – súrlódás hatása, kopási jelenségek
 – színesfémek, nemesfémek anyagszerkezete, 
tulajdonságai

Ékszertörténeti áttekintés az 
őskortól napjainkig (szerepük, 
anyagaik, formaviláguk).

Maszk A) görög színházi
B) busó
C) karneváli

Maszkok a színházakban és 
a népművészeti hagyomány
ban.
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Művészet 
Elvárt jellemzők:

Szobor A) kő (faragott, tömített, festett, 
Ytong alapú)
B) szilikongumi forma + öntött 
gipsz
C) homok + vízüveg

 – szilikátok, szilikongumi polimerek szerkezete, 
katalizátor hatása

 – vízüveg kötése (pl. homokkal), CO2kon cent
ráció hatása

Hangszer A) xilofon, 
B) furulya, pánsíp
C) húros [citera]

 – rezonancia, saját frekvencia függése (anyag
fajta, rezonáns üreg, húrhossz)

Őskori hangszerek (pl. csont
furulya).

Egyéb Egyszerű gép
makett

A) táramérleg (1:1 vagy 1:10 
áttételes)
B) kerekes kút/csörlő, 
C) katapult, ballista

 – erő/útsokszorozás elve, számítása

Anatómiai 
makett

A) csontváz elemek/ízület, 
B) szív 
B) Dondersféle tüdőmodell

 – az ízületek, a szív felépítése
 – orvosi fémek, testbarát anyagok

Játék A) baba
 – természetes anyagokból
 – műanyagokból

Népművészeti babák vs. 
tömeggyártott babák.

3D nyomtatás
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Megmunkálási technikák (helyi lehetőségek, biztonsági szempontok szerint):
vágás, fűrészelés, fúrás, csiszolás, ragasztás

Eszközök (többféle csoportmunkához, megfelelő darabszámban):
megmunkálás: olló, snitzer, kézi fúró, kézi és gépi fűrészek, csiszolópapír/csiszolópor, reszelők, 
ragasztópisztoly, satu v. gyorsszorító, 3D nyomtató
vizsgálatok: infralámpa v. hősugárzó, digitális hőmérő, súlyok, erőmérő, légnedvességmérő

Anyagok (lehetőségek és produktum választás szerint):
faanyagok (fenyő, tölgy, akác/tömör, pozdorja, rétegelt); kőminták (mészkő, gránit); kerámiala
pok; Ytong tégla; kagyló/csigaház/csont/szarv (tülök v. agancs); ragasztók, szilikongumi (önthető 
v. tubusos); fémlemezek (alu, réz) / huzalok (réz, acél); fűzvessző/gyékény; fonalak/zsinegek/
kötelek

Tudományos tartalmak:
Fizika: erőhatások; szerkezetalkotó/merevítő elemek; elemi deformációk; egyszerű gépek; súrló
dás; hangok, hangfrekvencia
Biológia: növényi szövetek, szilárdító rostok; a növényi szár; a külső és a belső váz anyagai;  
a lebontó szervezetek működése; az ízületek felépítése; a szív szerkezete
Kémia: polimer műanyagok összetétele, típusai, tulajdonságai; kolloid rendszerek, ragasztók ösz
szetétele, működése; a mészkő összetétele, kristályszerkezete; korrózió; ötvözetek
Földrajz: ásványok, kőzetek típusai; trópusi fafajták

Kötelező?/tudományos produktumok:
Anyagszerkezeti modell (molekula, kristály, 2D, 3D)
Kísérletbemutató

Komplex produktumok:
1. Építészet

Ház (öko/modern) makett + leíró tanulmány
Boltíves szerkezet makett + terhelési próba

2. Ruházat
Ruházati terv (színes rajz + leírás, különféle időjárásra)
Ruhadarab (anyagválasztás, rétegrend, szabásterv)

3. Lakberendezés
Szék (vessző, fa, kovácsoltvas, cső, műanyag + ülőfelület: bőr, nád, vessző)
Rongyszőnyeg (ruhaújrahasznosítás)
Polc, virágtartó

4. Közlekedés
Hajómakett (favázas, vitorlás)

Források:
Középkori építészet: https://docplayer.hu/20090139Akozepkoriepiteszetszerkesztesimodszerei
ahazaiszakirodalomtukreben.html
Ókori padlók: http://www.greenspec.co.uk/buildingdesign/limecretefloorsforoldbuildings/
A laminált lap kopásállósága: http://www.parkettazona.hu/index.php?keret=hasznostanacs&cim= 
Kopasallosag_igenybeveteli_ostalyok_1._resz
A kerámia kopásállósága: http://lakinta.hu/csempe2/miafrancazapei
Hídtípusok: http://www.historyofbridges.com/factsaboutbridges/typesofbridges/
Rattan: http://www.asiainfo.hu/statikus.php?parent=7&mid=744
A fa száraz lepárlása: https://www.youtube.com/watch?v=2c8pT9jDHhA
Újrahasznosított műszövet-vitorla: https://www.youtube.com/watch?v=FMGpqkGLov8

https://docplayer.hu/20090139-A-kozepkori-epiteszet-szerkesztesi-modszerei-a-hazai-szakirodalom-tukreben.html
https://docplayer.hu/20090139-A-kozepkori-epiteszet-szerkesztesi-modszerei-a-hazai-szakirodalom-tukreben.html
http://www.greenspec.co.uk/building-design/limecrete-floors-for-old-buildings/
http://www.parketta-zona.hu/index.php?keret=hasznos-tanacs&cim=Kopasallosag_igenybeveteli_ostalyok_1._resz
http://www.parketta-zona.hu/index.php?keret=hasznos-tanacs&cim=Kopasallosag_igenybeveteli_ostalyok_1._resz
http://lakinta.hu/csempe-2/mi-a-franc-az-a-pei
http://www.historyofbridges.com/facts-about-bridges/types-of-bridges/
http://www.asiainfo.hu/statikus.php?parent=7&mid=744
https://www.youtube.com/watch?v=2c8pT9jDHhA
https://www.youtube.com/watch?v=FMGpqkGLov8
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Kő-hidrofobizálás: http://www.kohazy.hu/?id=termekek&product=kobalzsamhidrofobizalo&art_id=5 
30&hj=0&nyelv=hun
PET palack épület: https://www.youtube.com/watch?v=6icdqIOfLO4
Rongyszőnyeg: a) egyszerűbben: https://www.youtube.com/watch?v=tzMZ1q8UIIk;
b) nehezebben: https://www.youtube.com/watch?v=wETn2e39phw
Mészhomok tégla gyártása: http://down.archicentrum.hu/46/tadatlapok/silka_meszhomok_tegla_
gyartas.pdf?f_[cegid]=46
A kínai nagy fal (földből): https://www.youtube.com/watch?v=Tka_a3jdSHQ
Vályogépítkezés: https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lyog%C3%A9p%C3%ADtkez%C3%A9s

http://www.kohazy.hu/?id=termekek&product=kobalzsam-hidrofobizalo&art_id=530&hj=0&nyelv=hun
http://www.kohazy.hu/?id=termekek&product=kobalzsam-hidrofobizalo&art_id=530&hj=0&nyelv=hun
https://www.youtube.com/watch?v=6icdqIOfLO4
https://www.youtube.com/watch?v=tzMZ1q8UIIk
https://www.youtube.com/watch?v=wETn2e39phw
http://down.archicentrum.hu/46/tadatlapok/silka_meszhomok_tegla_gyartas.pdf?f_%5bcegid%5d=46
http://down.archicentrum.hu/46/tadatlapok/silka_meszhomok_tegla_gyartas.pdf?f_%5bcegid%5d=46
https://www.youtube.com/watch?v=Tka_a3jdSHQ
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lyog%C3%A9p%C3%ADtkez%C3%A9s
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4.2. Az alkotás napja – feladatleírás

HAGYOMÁNYOS ÉPÍTŐANYAGOK

Földből falat

Háttér:

A hagyományos építőanyagok között az egyik legősibb a föld, azaz a Föld kőzetburkának legfelső, 
aprózódott és különféle mállási folyamatokon keresztülmenő rétege. Ez az anyag termőképességgel 
is rendelkezik, ezért nevezik talajnak is. Összetétele függ az adott területen előforduló alapkőzettől, 
az éghajlati viszonyoktól és az emberi tevékenység hatásától. Több olyan fizikai tulajdonsággal is 
rendelkezik, amelyek miatt felhasználható az építészetben is, ilyen mindenekelőtt a vízfelvételi ké
pesség, a víztartalommal összefüggő szilárdság/képlékenység változása. Fontos összetevő ebből  
a szempontból az agyag, amely ragacsossá, tapadóképessé teszi a nedves földet, kiszáradást kö
vetően fokozza a szilárdságát. A száraz, megszilárdult föld jól elviseli a nyomóerőt, de könnyen törik. 
Régóta ismert, hogy a nedves földbe kevert növényi anyagok fokozzák a kiszáradt anyag tehervi
selő képességét. Erre a célra jól alkalmazható a szalma (gabonaszár), a pelyva (gabonacséplési 
maradék) vagy a nád. Az építéshez ebből a keverékből napon szárított falazóelemek, vályogtéglák 
készíthetők. Deszka vagy rönkzsaluzat közé rétegenként is tölthető a nedves föld és a növényi 
anyag, ezt döngöléssel teszik szilárdabbá. A paticsfal rudakból, vesszőkből font vázra felvitt nedves, 
agyagos földből készül.

A földből készült épületek az egész világon elterjedtek, néhol a mai napig alkalmazzák ezeket 
a technológiákat (ÉszakAfrika, KözépÁzsia, KözépAmerika). A magyar népi építészetben is el
terjedt volt a föld, a vályog használata. Ennek oka nemcsak a lakosság szegénysége volt, hanem 
hozzájárult az előnyös épületfizikai tulajdonságok felismerése is. Ilyen például a pára és hőmér
sékletkiegyenlítő képesség, ami a házak belső tereinek természetes klimatizálást biztosít. Részben 
ezek az előnyök, részben az anyagok alacsony környezeti terhelése (helyi alapanyagok, az égetés 
szükségtelensége) magyarázza, hogy az ökoépítészet újra felfedezte ezeket az eljárásokat. Szere
pük lehetne ezeknek az éghajlatváltozás okozta hőhullámokhoz való alkalmazkodásban is, mivel a 
vastag földfal energiafogyasztás nélkül is képes hűvösen tartani az épületeket. Ma már a hátrányok 
kezelése is megoldható, megfelelő alapozás és vízszigetelés mellett az ilyen épületek hosszú élet
tartamúak lehetnek. 

Kutatási kérdések:
 – Milyen fizikai jellemzői vannak a „földnek”, azaz a különféle talajtípusoknak?
 – Hogyan függ egy adott talajtípus szilárdsága/képlékenysége az összetételtől és víztartalom
tól?

 – Hogyan építhető földből, vályogból falazat?
 – Milyen páramegkötő képesség jellemzi a vályog, illetve földfalazatot?
 – Hogyan képes kiegyenlíteni egy földház a külső hőmérséklet hatását?
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Kutatási feladatok

1. A talaj fizikai tulajdonságainak vizsgálata  
Probléma: A talaj fizikai tulajdonságai befolyásolják az építőanyag
ként történő felhasználását is. A mechanikai szerkezet függ a talajt 
alkotó szemcsék méretétől, valamint a közöttük lévő tapadástól, amit 
a víztartalom jelentősen befolyásol.
Kutatási kérdés: Milyen fizikai jellemzői vannak a „földnek”, azaz a 
különféle talajtípusoknak?

a) A szemcseméret vizsgálata
A vizsgálat menete:

1. Mérjünk ki 100 g talajt!
2. Szitáljuk át különböző méretű szitákon!*
3. Mérjük meg az azonos mérettartományba eső részecskék tömegét!
4. Számítsuk ki a százalékos arányukat!

* Megfelelőek lehetnek a különféle finomságú konyhai szűrők, a legkisebb mérettartományhoz például nejlonharisnya vagy finom tüllszö
vet alkalmazható. A kiszitált szemcsék méretének pontosabb meghatározása Bürkerkamra és mikroszkóp segítségével történhet.

A talajminta százalékos szemcseösszetétele:
Részminta Tömege (g) Százalékos aránya

1. szitálás (legnagyobb 
szemcseméret)

2. szitálás

3. szitálás

4. szitálás legkisebb 
szemcseméret)

 A talajrészecskék méret szerinti típusai:
A részecskék átmérője (mm) A részecskék elnevezése

20,0–2,0 kavics

2,0–0,2 durva homok

0,2–0,02 finom homok

0,02–0,002 iszap

0,002nél kisebb agyag

b) A talajtípus meghatározása mechanikai vizsgálattal: 
A vizsgálat menete:

1. Próbáljunk egy evőkanálnyi nedves talajból gombócot formálni! Ha ez nem sikerül, a minta 
szétesik, akkor a talajféleség: homok.

2. Ha sikerül a gombóc, a gombócból próbáljunk hengert formálni (kb. 0,5 cm átmérőjűt) formálni! 
Ha szétesik, kirepedezik, akkor a talaj: homokos vályog. 

3. Ha sikerül hengert formálni, de nem lehet meghajlítani, akkor a talaj: vályog talaj.
4. Ha a henger meghajlítható, de gyűrűvé már nem lehet formálni, akkor a minta: vályogos 

agyag talaj.
5. Ha sikerült gyűrűt képezni, akkor a talajféleség: agyag.
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c) A talaj víztartalmának meghatározása
A vizsgálat menete:

1. Mérjünk ki 100 g frissen vett talajmintát*! 
2. Ezt követően szárítószekrényben vagy konyhai (légkeveréses) sütőben szárítsuk ki!
3. A tömegállandóság beálltakor jegyezzük fel a tömegét! 
4. A két érték különbsége alapján számítsuk ki a megkötött víz százalékos arányát! 

* Lehetőleg 3 mintát vizsgáljunk, ezekből számítsunk átlagot!

A minták átlagos víztartalma: …………………. %

d) A talaj víztartalmának becslése
A talaj víztartalmát tapintás és vizes kezelés útján próbáljuk megbecsülni.

Száraz Tapintásra száraz, nyomásra könnyen szétesik apró szemcsékre, vízzel leöntve a színe nagymértékben 
megváltozik.

Friss Nyomásra a szemcsék nehezebben esnek szét, jobban egymáshoz tapadnak, vízzel leöntve színe kevésbé 
változik meg.

Nyirkos Nyomás hatására a szemcsék összetapadnak, a vizet nagyobb nyomásra nem lehet kipréselni belőle.

Nedves Erőteljes nyomáskor a tenyér és az ujjak nedvesek lesznek.

Sáros Már kis nyomással is víz távozik.

Szükséges anyagok: Talajminta (kerti vagy zsákos), csapvíz
Eszközök: gumikesztyű, evőkanál, mérleg (0,1 g), szárítószekrény vagy konyhai sütő, különféle 
lyukméretű szűrők és sziták (pl. tésztaszűrő, teaszűrő)
Források:
Talajvizsgálat: https://www.muszeroldal.hu/measurenotes/talajvizsgalatok.pdf

https://www.muszeroldal.hu/measurenotes/talajvizsgalatok.pdf
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2. A talaj agyag és víztartalmának összefüggése a mechanikai tulajdonságokkal
 
Probléma: Egy földház építésének helyszínén nem mindig áll rendelkezésre 
a megfelelő minőségű talaj. A kívánt mechanikai tulajdonságokat, a megfelelő 
konzisztenciát agyag és víz hozzáadásával érhetjük el. 
Kutatási kérdés: Hogyan függ egy adott talajtípus szilárdsága/képlékenysége 
az összetételtől és a víztartalomtól?
Kísérlettervezés: A kísérletek során mindig csak egy független változó lehet, 
ezért a víztartalom hatásának vizsgálata esetén az összetételt, az agyag ará
nyának beállítása esetén a víztartalmat állandó értéken kell tartani (rögzített változók). 

a) A víztartalom hatásának vizsgálata
A vizsgálat menete:

1. Egy szélesebb edénybe (vagy tepsibe) mérjünk ki kb. 1 kg földet!
2. Szárítsuk ki tömegállandóságig*!
3. A szárított földből mérjünk ki kisebb edényekbe (pl. főzőpohárba) annyiszor 100 g mintát, 

ahány fokozatban tervezzük a víz hozzáadását (pl. 5×100 g)!
4. A mintákhoz sorban adjuk hozzá a tervezett vízmennyiségeket (ezt becsléssel határozhatjuk 

meg, de a fokozatok egyenletesen változzanak)!
5. A mintákat keverjük össze**, majd végezzük el velük a nedvességpróbákat!

* A szárítás történhet szárítószekrényben, elektromos főzőlapon (hőálló edényben), infralámpával vagy konyhai sütőben. A tömegállandó
ságot időnkénti mintavétellel és méréssel ellenőrizzük.

** A keverést végezhetjük keverőlapáttal, elektromos (konyhai) keverőgéppel vagy kézzel (használjunk gumikesztyűt!).

Nedvességpróba:
A földvíz keverék viselkedése alapján a következő csoportok valamelyikébe sorolhatjuk be a min
tákat: 

 – földnedves: ha ujjunk között megszorítva a mintát nem jelenik meg víz;
 – kissé képlékeny: ha a minta megszorítva enyhén kitüremkedik, és felületén nedvesség jelent
kezik;

 – képlékeny: ha megszorítva ujjaink között erősen kitüremkedik, s kezünk sáros, ragadós ma
rad;

 – folyós: ha nem markolható, mert szétfolyik a minta.

Ezt a vizsgálatot laboratóriumban műszerekkel elvégezve az alábbi (DIN) szabványminősítéseket 
állapíthatják meg:
Minősítés Terhelhetőség

sovány vályog (0,005–0,011 N/mm2 )

félkövér vályog (0,011–0,020 N/mm2 )

kövér vályog (0,200–0,028 N/mm2 )

nagyon kövér vályog (0,028–0,036 N/mm2 )

b) Az agyagtartalom hatásának vizsgálata
Az agyagot szárított és porított formában adjuk a földhöz. Ezt az előkészítés során szárítás (szárí
tószekrényben vagy konyhai sütőben) és őrlés (daráló, dörzsmozsár) segítségével állíthatjuk elő.
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A vizsgálat menete:
1. A szárított talajkeverékből mérjünk ki olyan sorozatokat, hogy a hozzáadott agyagporral együtt 

100 g össztömeget kapjunk (pl. 90 g föld + 10 g agyagpor)!
2. A mintákhoz adjuk hozzá a megfelelő mennyiségű agyagot (mösszes = 100 g)!
3. A száraz keverékekhez adjuk hozzá a korábban beállított százalékos vízmennyiségeket*!

* Szükség esetén a víztartalom értékén módosíthatunk, mivel a keverék megváltozott összetétele hatással lehet a vízfelvételre is. Lehe

tőleg a képlékeny konzisztenciát állítsuk be!

A minták mechanikai tulajdonságát az 1.b) vizsgálattal is ellenőrizhetjük.

c) Agyag + homok keverék összetételének beállítása
A megfelelő építési vályog tiszta agyag és homok keverékéből is előállítható.

 – A keverési és nedvesítési arányokat a fenti módszerek alapján kísérletezhetjük ki (kb. 6080%
nyi agyag, illetve 2040% homok lehet szükséges). 

 – A keveréket mechanikai próbával vizsgáljuk (golyót formálunk belőle, csak erős nyomástól kell 
szétesnie, és ha belőle 35 cmes szálat sodorhatunk, akkor jó minőségű).

d) Agyag + só keverék készítése és vizsgálata   
 – Közönséges konyhasó hozzáadásával befolyásolhatjuk az agyag hőhatásra (száradás, ége
tés) történő viselkedését. Ennek akkor lehet jelentősége, ha például az agyagot kemence 
építésére kívánjuk felhasználni.

 – Készítsünk meghatározott arányban növekvő sótartalmú keverékeket!
 – Néhány perc pihentetés után víz hozzáadásával és keveréssel állítsuk be a megfelelő képlé
kenységet (ha szükséges)!

 – Mindegyik keveréket nyújtsuk ki (pl. fa vagy kerámialapon, nyújtófával) kb. 1 cm vastagsá
gúra!

 – A lapokból vágjunk ki kb. 5×2 cmes hasábokat (mintatéglákat), karcoljuk rájuk a só %ot, és 
helyezzük őket sütőlemezre!

 – A mintatéglákat „süssük ki” konyhai sütőben vagy szárítószekrényben (kb. 200 fokon, 30 per
cig)!

 – Vizsgáljuk meg a kihűlt lapocskák felületét, a megfigyelések alapján következtessünk a hőha
tásnak legjobban ellenálló keverési arányra!

Szükséges anyagok: kerti föld, szárított és porított agyag, homok, konyhasó
Eszközök: gumikesztyű, evőkanál, mérleg (0,1 g), szárítószekrény vagy konyhai sütő, dörzsmozsár, 
mérőhenger (100 ml), nagyobb műanyag tál vagy kád, keverőkanál
Források:
A vályog minősége: http://www.sze.hu/ep/arc/irod/MV1998_A_valyog_minosito_vizsgalatai.pdf
Agyagösszetétel: https://www.vgfszaklap.hu/lapszamok/2010/december/1933kemenceepitesagya
kor latban

http://www.sze.hu/ep/arc/irod/MV1998_A_valyog_minosito_vizsgalatai.pdf
https://www.vgfszaklap.hu/lapszamok/2010/december/1933-kemenceepites-a-gyakorlatban
https://www.vgfszaklap.hu/lapszamok/2010/december/1933-kemenceepites-a-gyakorlatban
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3. Vályog, patics vagy döngölt földfal készítése

Probléma: A megfelelő minőségű föld vagy agyag önmagában nem elegendő a házépítéshez. A tar
tósság és teherviselő képesség növelése érdekében valamilyen növényi eredetű anyaggal is kever
ni kell az agyagot. A falazatnak formatartónak és szilárdnak is kell lennie, erre is többféle megoldás 
alakult ki az idők során. Az elkészült és kiszáradt fal akkor ad kellemes lakókörnyezetet, ha minél 
inkább kiegyenlíti a külső hőmérséklet ingadozását, illetve a belső terekben megfelelő páratartalmat 
biztosít. 

Kutatási kérdések: Hogyan építhető földből, vályogból falazat?
A további vizsgálatok céljából többféle eljárással is készíthetünk föld vagy vályogfalazatot. A szer
kezet megtartása mellett a modellelvet alkalmazva kisebb méretekben alkotjuk meg a mintákat.

a) Döngölt földfalazat makettjének készítése  
Ez a falazat viszonylag egyszerűen kivitelezhető, de igen tartós szerkezetet 
ad. Hasonló elven épült a kínai nagy fal több szakasza is, a magyarországi 
népi építészetben is gyakran alkalmazták. Nem szükséges hozzá különleges 
minőségű föld, de az építés folyamata valamivel bonyolultabb.

A munka menete:
1) Méretezés, alaplapkészítés 

 – A makettet a rendelkezésre álló anyagok mennyisége és a további 
vizsgálati célok szerinti méretben tervezzük meg.

 – Egyszerűbb esetben egy síklapot készíthetünk, de szobát modellező 
zárt négyszöget is kialakíthatunk.

 – Először egy alaplapot készítünk (deszkából vagy rétegelt lemezből), 
erre építjük a falat (min. 30×30 cmes lap).

 – Ehhez a típusú falazathoz szükséges egy külső és belső zsaluzat is, 
amely megadja a fal formáját. Ez szintén deszkából vagy rétegelt lemezből készülhet, a két 
réteg távolsága adja a fal vastagságát. 

2) Falazás
 – Az előzetes kísérletekkel beállított összetételű, kissé nyirkos földből néhány (kb. 35) cmes 
réteget töltünk be a zsaluzat közé.

 – Erre keresztirányban valamilyen szálas szerkezetű, a falvastagságnak nagyjából megfelelő 
hosszúságúra vágott növényi anyagot rétegezünk, ez lehet szalma vagy nád.

 – A következő réteg földet erre a növényi anyagra töltjük, majd egy farúddal alaposan bedön
göljük.

 – A rétegek egymásra rakását és döngölését addig folytatjuk, amíg el nem érjük a fal tervezett 
magasságát.

3) Szárítás
A nedves fal még terhelhető és nem is vizsgálható. Valós esetben a levegő és a napfény kiszáríta
ná, de ez a folyamat meggyorsítható valamilyen kemence vagy akár konyhai sütő alkalmazásával 
(utóbbi miatt ajánlott a kisebb méret).
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b) Fonott vessző alapú vályogfal  – paticsmakett készítése 
Ezt a technikát inkább vékonyabb falak, melléképületek, épületoromzatok 
kialakítására használták. Viszonylag gyorsan elkészíthető, de több gondo
zást igényel. 

A munka menete:
1) Méretezés, alaplapkészítés

 – Hasonló alaplapra dolgozhatunk, mint a döngölt fal esetében.
 – Az alaplapba egymástól néhány cm távolságban lyukakat fúrunk, amelyekbe függőlegesen 
vastagabb fűzvesszőket illesztünk.

2) Falazás
 – Az álló vesszők közé vékonyabb vesszőből fonást készítünk, a fal teljes magasságában.
 – A vesszőfonatra növényi anyaggal kevert, megfelelő nedvességű vályogot kenünk.
 – A felvitt vályogréteget fa simítóval eldolgozzuk.

3) Szárítás
Hasonlóan történhet, mint a döngölt falazat esetében.

c) Vályogtégla falazat makettjének készítése 
Ez a leismertebb földházkészítési eljárás. Főleg az Alföld kőben szegény, 
mezőgazdasági jellegű vidékein alkalmazták. A vályogházat később a sze
génységgel azonosították, számos előnye mellett ma inkább az ökoépítészet 
egyik lehetősége. 

1) Méretezés, alaplap és vetőformakészítés 
 – Hasonló alaplapra dolgozhatunk, mint a döngölt fal esetében.
 – A makett méretének megfelelően oldalanként egy vagy több vályoglapot készítünk, ennek 
formázásához vékonyabb deszkából könnyen szétszedhető keretet készítünk (magassága a 
tervezett fal vastagságának fele meg).

2) Falazás
 – Egy nagyobb tálban földből, agyagból (agyagos földből), tört szalma és víz hozzáadásával 
sűrű, de jól kenhető keveréket készítünk.

 – Az előkészített keretbe betöltünk annyi keveréket, hogy az tömörítve és elsimítva éppen 
kitöltse.

 – A keretet eltávolítva (napon vagy konyhai sütőben) kiszárítjuk a lapokat.
 – A kiszáradt lapokat az alaplapon egymás mellé állítjuk.
 – A beállított lapokat oldaluk mentén a nedves vályoggal összeragasztjuk.

Szükséges anyagok: föld (talaj), agyag, szalma vagy nád, fűzvesszők (vastag és vékony), deszka 
vagy rétegelt falap
Eszközök: kézi vagy gépi fúró, keverő (kézi vagy gépi), nagyobb műanyag vödör vagy kád, szárító
szekrény vagy konyhai sütő, alátétfólia
Források:
Paticsfal: https://plus.google.com/108837402471788654665/posts/63knftCnmBj
Vályogépítészet: http://magyartermekonline.hu/kornyezet/nepiepiteszetvalyoghazmultjelenjovo
okoepiteszet/
Kínai nagy fal (földből): https://www.youtube.com/watch?v=Tka_a3jdSHQ
Vályogépítkezés: https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lyog%C3%A9p%C3%ADtkez%C3%A9s

https://plus.google.com/108837402471788654665/posts/63knftCnmBj
http://magyartermekonline.hu/kornyezet/nepi-epiteszet-valyoghaz-mult-jelen-jovo-okoepiteszet/
http://magyartermekonline.hu/kornyezet/nepi-epiteszet-valyoghaz-mult-jelen-jovo-okoepiteszet/
https://www.youtube.com/watch?v=Tka_a3jdSHQ
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lyog%C3%A9p%C3%ADtkez%C3%A9s
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4. Földházmakett páramegkötő és hőmérsékletkiegyenlítő jellemzőinek vizsgálata

Probléma: A jól megépített földházak előnye a jó páragazdálkodás és a hőmérsékletkiegyenlítő 
képesség. Ezek a fizikai jellemzők mérésekkel is igazolhatók vagy cáfolhatók. Erre az elkészített 
makettek is alkalmasak, feltéve, ha betartjuk a kísérletezés néhány szabályát.
Kutatási kérdés: Milyen páramegkötő képesség jellemzi a vályog-, illetve földfalazatot?
Hogyan képes kiegyenlíteni egy földház a külső hőmérséklet hatását?

a) Páramegkötő képesség vizsgálata
A levegő sosem teljesen száraz, mindig tartalmaz valamennyi vizet. Ez szabad szemmel egészen 
addig nem látható, amíg a vízmolekulák összekapcsolódása miatt lebegő vízcseppek nem alakulnak 
ki. Az abszolút páratartalom g/m3ben adja meg a levegő víztartalmát, míg a relatív páratartalom az 
adott hőmérsékleten maximális páratartalom százalékában fejezi ki a mért légnedvességet. A szobai 
páratartalommérők az utóbbi, a relatív páratartalom (RH) értékeit mutatják. 

A vizsgálat tervezése
A kísérlet független változója a vizsgált falazatmakett. Függő változóként választhatjuk a környeze
tében lévő levegő relatív páratartalmát vagy a megkötött víz által okozott tömegnövekedést. Ha ösz
szehasonlító mérést végzünk különféle anyagmintákkal, akkor ügyelnünk kell a rögzített változókra, 
azaz minden egyéb körülménynek (pl. induló páratartalom, hőmérséklet, légtérfogat, légáramlás) 
azonosnak kell lennie valamennyi mérés esetében.

A megadott szempontok és a rendelkezésre álló anyagok, eszközök alapján  
tervezzetek kísérletet!

Lehetséges mérési elrendezések:
Páratartalom méréssel: 

 – Az elkészített és kiszárított anyagmintát* helyezzük egy nagyobb (kb. 200240 literes) mű
anyag zsákba úgy, hogy valamennyi felülete érintkezhessen a levegővel (pl. helyezzük hűtő
szekrény vagy sütő rácsára, emelésként tegyünk alá fa léceket)!**

 – A zsákba gumicsövön keresztül vezessünk be oldalcsöves lombikban (vagy kuktafazékban) 
fejlesztett gőzt!

 – A páratartalommérő készüléket helyezzük el a zsák szájánál úgy, hogy a jelzett értékek leol
vashatók legyenek, de a belső légtér ne érintkezhessen a külső környezettel!

 – Állítsuk le a gőz bevezetését egy magasabb (pl. 90% RH) páratartalomértéknél, majd időkö
zönként jegyezzük fel a páratartalom változását (ha a műszer erre lehetőséget ad, jegyezzük 
fel a hőmérsékleti adatokat is)!

 – Ha túl lassú a változás, változtassunk a páraelvonó (anyagminta) és a párás légtér (a zsák 
térfogata) arányán!

* Használhatjuk a korábban elkészített falazatmakettet vagy azonos anyagú lapokat, vályogtéglákat.
** Mérés közben ügyeljünk arra, hogy a zsák teljesen kifeszült (max. térfogatú) állapotban legyen!

Tömegméréssel
 – Egy nagyobb, lefedhető konyhai edénybe (fazékba) öntsünk annyi csapvizet, hogy az edény 
alján kb. 1 cmes réteget képezzen (vagy a víz mennyisége, vagy a vízréteg magassága rög
zített változó!).

 – Mérjétek meg a vizsgálandó anyagminta tömegét (msz)!
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 – Az edénybe helyezzétek el a száraz anyagmintát úgy, hogy ne merülhessen bele a vízbe (pl. 
helyezzétek egy kisebb edény tetejére)!

 – A fedővel lezárt edényben lévő vizet forraljátok el, majd hagyjátok lehűlni a rendszert!
 – Mérjétek meg ismét az anyagminta tömegét (mv)!
 – Számítsátok ki a tömegnövekedést (msz – mv, ami arányos a páramegkötő képességgel)!

Összehasonlító vizsgálatok szempontjai:
 – Különféle anyagminták (pl. a hagyományos égetett agyagtégla és a vályogtégla) páramegkötő 
képességét is összehasonlíthatjuk, ezekben a minták összes felülete legyen rögzített változó 
(azonos mintaméret)!

 – A lakóterek falazatainak fizikai tulajdonságait a felületi bevonatuk is befolyásolja, ezért elvé
gezhetjük a méréseket meszes vakolattal vagy tapasztással is.  

b) Hőmérséklet-kiegyenlítő képesség vizsgálata
A lakóterek belső hőmérsékletének ingadozása vagy szélsőséges (túl meleg vagy hideg) értéke 
csökkenti a komfortérzetet és kihat az egészségi állapotunkra. Az épület maga is képes a hőmér
sékletingadozás kiegyenlítésére, feltéve, hogy eléggé lassan melegszik fel vagy hűl le. Ehhez nagy 
tömegekre van szükség, ami a könnyűszerkezetes (pl. gipszkarton + hőszigetelő) építkezés eseté
ben nem teljesül, de a vékonyabb szilárd falak ilyen képessége sem kielégítő.  

A vizsgálat tervezése
A kísérlet független változója a vizsgált falazatmakett. Függő változóként célszerű a környezeti hő
mérsékletet választani, de azt valamilyen korlátozott térrészben kell mérnünk. A levegő melegítésé
re használhatunk hajszárítót, amit hűtés esetén hideg levegő fújásra állítunk (de megfelelő, ötletes 
módszerrel használhatunk jeget is további hűtésre). Minden egyéb körülménynek (pl. légtérfogat, 
induló hőmérséklet) azonosnak kell lennie valamennyi mérés esetében.

A megadott szempontok és a rendelkezésre álló anyagok, eszközök alapján  
tervezzetek kísérletet!

Lehetséges mérési elrendezés:
 – Készítsünk zárt mérőteret (pl. egy nagyobb kartondobozból vagy szigetelő hablemezekből 
(ESP))!

 – A doboz falába helyezzünk hőmérőt úgy, hogy a mért értékek jól leolvashatók legyenek!
 – Vágjunk a dobozon egy akkora nyílást, ahová a hajszárítót illeszthetjük (helyet hagyva a visz
szaáramló levegőnek is)!

 – Helyezzük el a dobozban a vizsgálandó anyagmintát vagy falazatmakettet!
 – A hajszárító segítségével állítsunk be melegebb belső hőmérsékletet (kb. 50 °C), ezután zár
juk le a nyílást!

 – Adott időközönként (pl. percenként) mérjük a belső hőmérsékletet (vagy állítsunk be az adat
gyűjtőn mérési programot)!

 – Ismételjük meg a kísérletet (jéggel) hűtött levegővel is!

Szükséges anyagok: falazati anyagminták vagy makettek, csapvíz
Eszközök: oldalcsöves (frakcionáló) lombik, gumicső, Bunsenállvány lombikfogóval, gumidugó, 
Bunsenégő (vagy egyéb melegítőeszköz), páratartalom (és hőmérséklet) mérő, digitális hőmérő 
(lehetőleg adatgyűjtővel), hajszárító
Források:
Páratartalom, víz a légkörben: http://termtud.akg.hu/okt/7/idojaras/3vizlegkorben.htm

http://termtud.akg.hu/okt/7/idojaras/3vizlegkorben.htm
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4.3. Alkotás – tanulói feladatlap

Elkészíthető termékek:
 – Ruházati elemek, kiegészítők (sapka, sál, öv, táska stb.)
 – Eszközök (szerszámok, evőeszközök, tárolók stb.)
 – Bútorok (makettek)
 – Házmakettek (népi építészet, ókori lakóház,a középkori építészet elemei, modern épületek)
 – Dísztárgyak, kisplasztikák 

Alkalmazott anyagok és technológiák:
 – Vágás, csiszolás
 – Hajlítás
 – Térbeli illesztés (pl. csapolás)
 – Rögzítő elemek alkalmazása (csavarozás, szögelés, szegecselés)
 – Ragasztás
 – Forrasztás, hegesztés (műanyagok, fémek)
 – Szövés, fonás (rostok, vessző)

Művészeti szempontok:
 – A vizsgált anyagok esztétikai minősége, hatása
 – A tárgyalkotás esztétikai szempontjai (kompozíció, forma és felület stb.)
 – Kiegészítő eljárások (pl. festés, felületkezelés)

Környezet- és természetvédelmi szempontok:
 – A vizsgált anyag kitermelésének, megszerzésének környezet és természetvédelmi hatásai.
 – A hulladékok és elhasznált tárgyak további tervezett „életútja”, a lebomlás, ártalmatlanítás, 
újrahasznosítás lehetőségei.

 – A kezeletlen vagy „elszabadult” hulladékok környezet és természetvédelmi hatása (pl. a mű
anyagoké).



III. PROGRAMTERVEK ÉS FELADATLAPOK

„TERMÉSZET – TUDOMÁNY – TÁRSADALOM”
TEMATIKUS HÉT

156

5. A VÁSÁR NAPJA 

CÍM VIDD VÁSÁRRA!

KÉSZÍTETTE Somogyi Ágota és Oláhné Nádasdi Zsuzsanna

TÉMA A témahét során létrehozott tanulói produktumok bemutatása, megosztása.

FELTÉTELEK, ESZKÖZÖK A témahét teljes résztvevői körét befogadó helyiség (pl. tornaterem, színházte
rem). A tanulói bemutatókhoz szükséges kivetítő és szükség esetén hangosítási 
lehetőség. Kiállítási eszközök (tablók, tárlók, asztalok) és terek (előtér vagy folyo
só is megfelelő). A gyakorlati bemutatókhoz kísérleti eszközök és anyagok.

TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK 
HOSSZA

90 perc

TANULÁSI EREDMÉNYEK A csoportmunka során szerzett tudás és a tárgyiasult tanulói produktumok bemu
tatásával a diákok tágabb összefüggésekben, mások szempontját megismerve 
összegezhetik a témahét munkáját. Az előadások, poszterek gyarapítják elméleti 
tudásukat, a termékek és gyakorlati bemutatók lehetőséget adnak az alkalmazás
ra is. 

KOROSZTÁLY 7–8. osztály

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉGEK A vásáron kapott visszajelzések, tetszésnyilvánítások, díjak, de akár a kritikai 
észrevételek is hozzájárulnak az énkép és az önismeret, valamint a kritikai 
gondolkodás fejlődéséhez. A tudásmegosztás révén a tanulók együttműködési és 
kommunikációs készsége is fejlődik. 

NAT-KAPCSOLÓDÁSOK Műveltségi területek: Ember és természet; Földünk–környezetünk; Életvitel és 
gyakorlat; Ember és társadalom.
Kiemelt fejlesztési területek: Fenntarthatóság, környezettudatosság; Nemzeti 
öntudat, hazafias nevelés; Gazdasági és pénzügyi nevelés; Pályaorientáció;  
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése.
Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció; természettudományos és techni
kai kompetencia; kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia;  hatékony, 
önálló tanulás; digitális kompetencia.

LEÍRÁS Az információs, a kutató és az alkotó napokat követően az ötödik napon kerül sor 
a szerzett tudás és a tanulói produktumok megosztására, értékelésére.  
A feladatok és szerepek sokfélesége lehetővé teszi, hogy elméleti témájú prezen
táció vagy poszter, fotó, film vagy gyűjteményes kiállítás, anyagvizsgálati kísérlet, 
technológiamodell és kérdőíves felmérési eredmény egyaránt bemutatható legyen. 
A munkák értékelése történhet „szakértői” zsűrizéssel vagy a résztvevők körében 
végzett közönségszavazással. 

ELŐKÉSZÜLETEK A témahétre való felkészülés során számba kell venni a „Vásár” alkalmas helyszí
neit, a szükséges eszközök és segítők biztosítását. A témahét során folyamatosan 
követni kell a tanulók munkáját, a várható produktumok jellegét és mennyiségét, 
ehhez hozzá kell igazítani az előzetes helyszín és szervezés terveit. A „Vásár” 
napján két előzetes foglalkozás is ad lehetőséget a diákok felkészülésére, ezek 
alakulását is nyomon kell követni a végső lebonyolítási terv összeállításához. Le
hetőség szerint a helyi közösség, a meglátogatott mesterségek, illetve a családok 
is bevonhatók a „Vásár” rendezvényeibe. 
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG, ESZKÖZ, 
MELLÉKLET

5' A tanulók, illetve tanu
lói csoportok elfoglal
ják a „Vásáron” kijelölt 
helyüket. 

A helyszín adottságai és a szervezési mód alapján. Nagy befogadóképességű terem 
(színházterem, díszterem, de lehet 
tornaterem is tornaszőnyegekkel).

45' A csoportos és egyéni 
bemutatók megtekin
tése.

A „Tudás vására” keretében a tanulók, tanulói csoportok 
bemutatják a tapasztalataikról, kutatásaikról készített prezen
tációkat, filmeket. A tanulói munkákat valamilyen tematikus 
rendben adják elő, pl. az anyagok vagy technológiák rendező 
elve szerint csoportosítva. 

Kivetítési lehetőség (szükség ese
tén sötétítéssel, hangosítással).

30' Szabad a Vásár! Kötetlen formájú bemutató, ahol a termékek, makettek, 
kísérletek bemutatására van lehetőség. A szervezési módnak 
megfelelően lehetnek „házigazdák” és „nézők”. 

Szabadabb mozgást lehetővé tevő 
tér (előtér vagy folyosó, esetleg 
átrendezett tanterem), asztalok, 
székek.

10' Értékelés, lezárás. A választott értékelési módnak megfelelő visszajelzések 
adása, díjak átadása. Nem verseny jellegű, inkább vidám 
hangulatú lezárás. Végül köszönetnyilvánítás minden résztve
vőnek és közreműködőnek.

A sikert elősegítő tényezők
A témahét ötödik napján rendezett „Vásár” sikere a megelőző négy napon múlik. Ha a tanulók ha
tékonyan dolgoztak, lehet elegendő „Vásárra” vihető produktumuk. A megfelelő tanári támogatás is 
hozzájárulhat a sikerhez, de ügyelni kell az életkori sajátosságoknak és a készségfejlődési szintek
nek megfelelő önállóság biztosítására. A témahét jókedvű, kíváncsiságra építő és együttműködő 
hangulata is a siker záloga lehet. 

Kockázatok, nehézségek
A „Vásár” mint plenáris műfaj sok tanulót, eszközt mozgat, így a szervezési mód és a helyszín kivá
lasztása nehézséget jelenthet. A helyi adottságok messzemenő figyelembe vételével, ugyanakkor  
a lehetőségek kreatív kibővítésével ez a kockázat kezelhető. További nehézséget jelenthet a tanulói 
produktumok mennyiségi és színvonalbeli hiányossága, ebben az esetben meggondolandó az idő
keretek átalakítása, esetleg egy meghívott előadó programba illesztése.

Változatok, ötletek, további tevékenységek
A „Vásár” jellegénél fogva sokféleséget jelent, ezért a változatok természetes módon alakulnak ki 
az előző napok és az előkészítés során. A közreműködő pedagógusközösség feladata a tanulói 
munkák nyomon követése, megfelelő támogatása. Ezek alapján előre látható mennyiségű és mű
fajú bemutató érkezik a vásárra, így a szervezési mód is hozzáigazítható a kínálathoz. Az elméleti 
prezentációk és a standokon történő bemutatás ennek megfelelő időkeretben történhet. A „Szabad 
a Vásár!” programrész szervezése több formában történhet. Ha mindenhol állandó „házigazdák” 
vannak, akkor ők nem látják a többiek munkáit, de felkészültebben mutatják be a munkájukat. Kiala
kítható új csoportbeosztás is, amelyben minden alkotói csoport képviselve van, ebben az esetben a 
„hazaérkező” látogató mutatja be a többieknek az elkészült munkákat. Az értékelésre szakértői zsűri 
vagy közönségszavazás választható.

Tanári segédanyagok
A „Science fair” típusú rendezvények pedagógiai elveit és néhány gyakorlati példáját bemutató se
gédlet leírja a tanulói produktumok választékát, ezek képességfejlesztési lehetőségeit. Összehason
lít néhány szervezési módot, kiemeli ezek előnyeit és hátrányait.
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A vásár napja – minta
A vásár napjának az egyik célja az, hogy a diákok bemutathassák egymásnak is és az érdeklődők
nek is a munkájukat. A másik pedagógiai cél az, hogy minden diák beszéljen a csoportja kiállításáról, 
munkájáról.

A csoportok a számukra kijelölt teremben egy kiállítóteret rendeznek be a munkáikból, s felké
szülnek egy kb. 58 perces előadásra. Ha lehetséges, akkor érdemes úgy megszervezni a kiállítást, 
hogy négy teremben tudjanak a csoportok kiállítóteret berendezni, mert így a forgószínpadszerű 
bejárás könnyen biztosítható.

A szerepkörök külön csapatokba rendeződnek, s ebben a csapatban járják körbe a kiállításokat. 
Minden csoportból az a tag mutatja be az alkotásokat, munkát, aki abban a csoportban dolgozott. 

A kiállításokat adott szempontok alapján értékelik a résztvevők.

Időterv – minta
IDŐ PROGRAM TEREM TEVÉKENYSÉG

8.15 Tájékoztatás a napi programról

8.25
A kiállítótér megtervezése, a bemutató 
megbeszélése, a munka befejezése,  
a kiállítás összeállítása

1. terem: 3 vagy 4 csoport;  
2. terem: 3 vagy 4 csoport;  
3. terem: 3 vagy 4 csoport,  
4. terem: 3 vagy 4 csoport

A kiállítótér megtervezése, berendezése, 
a 6 perces bemutató megtervezése, próba. 
Mindenki egyedül fogja bemutatni a témahét 
eredményét.

10.00 Szünet

10.15– 
12.20 Kiállításlátogatás

1. terem: 3 vagy 4 csoport;  
2. terem: 3 vagy 4 csoport;  
3. terem: 3 vagy 4 csoport,  
4. terem: 3 vagy 4 csoport

A szerepköröknek megfelelő 4 nagy csapat
ban járjuk körbe a kiállítást, így egymással 
párhuzamosan 4 helyszínen történik a be mu
tató.
Egy teremben maximum fél órát tartózkodik 
egy csoport.

12.20– 
13.00 Ebédszünet

13.00–  
13.30 Értékelés, pakolás Online értékelőlap
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