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Az ötlet 

A természet erői mindig jelen vannak mindennapi életünkben, ha annyira a háttérben is, hogy 

nem szoktunk rájuk gondolni. Mikor gondolt utoljára a gravitációra, a légnyomásra vagy az Önt 

körülvevő világ mozgására, mint tudományos alapelvekre?  

 

A tudomány szemszögéből a mindennapi életbe való beillesztés áthidalja a tudományos 

elméletet és a gyakorlatot. A mozgásra szeretnénk ilyen módon összpontosítani, az elméleti 

ismereteket a gyakorlati kísérletezéssel ötvözve, hogy a diákok ötleteit megvalósítsuk. 

Teaser 

Fedezze fel a természet erőit, amelyek jelen vannak mindennapjainkban  

A kihívás  

Mitől mozog valami, és milyen tudományos magyarázat van erre? 

 Rövid összefoglaló 

A tanulók egy kísérletsorozat során a természet mozgással kapcsolatos erőit vizsgálják, és a 

tanultakat bemutatják a közönségnek. Először is autók modelljeit fogják megépíteni, és 

megvizsgálják, hogyan változtathatják meg a tervet, az autó mozgását befolyásolandó. Ezután 

kirándulást tesznek, hogy megnézzék, milyen egy középiskolában tanulni, és megismerkednek 

a mozgástörvényekkel, amelyek megmagyarázzák az autók építése során szerzett 

tapasztalataikat. Megismerkednek más fizikai törvényekkel is, amelyeket a jövőbeli kísérletek 

során alkalmazhatnak. Ezen ismeretekkel felvértezve a diákok rakétákat és "tojásvédőket" 

terveznek egy kísérletsorozat keretében, ahol tudományos elméleteket alkalmaznak a terveik 

elkészítésénél, előrejelzéseket tesznek, és tesztadatok segítségével következtetéseket vonnak le. 

 

STEAM alaptantárgyak 

Természetismeret/ természettudomány 

Technika 

Földrajz 

Fizika 

Vizuális kultúra 

 

Fő célok  



1. A természeti erők megismerése: gravitáció, szél, légnyomás, mozgás. 

2. Tudományos módszerekkel, kísérletek elvégzésével és elméletek megismerésével 

ismereteket és szerezni és azokat megérteni. 

3. A diákok a középiskolai tanulmányaikra készüljenek. 

 

Főbb üzenetek  

1. A tudományos kísérletezés egy jó módszer arra, hogy új dolgokat tanuljunk. 

2. A tervek javíthatók a kísérletekből származó adatok felhasználásával. 

3. Az elmélet és a meglévő ismeretek fontosak a gyakorlati kísérletek mellett a tanulás és 

a következtetések levonáshoz. 

Korosztály: 9-12 éves korig 

Időtartam: 7 tanulási egység (7 lecke x 3 óra)   

 

A foglalkozások rövid leírása 

Kutatás  

1. foglalkozás: Egy autó építése, az előrehaladás felfedezése 

A tanulók saját autót építenek, és egy lufit motornak használva megnézik, hogyan halad előre. 

A tapasztalati tanuláson keresztül megértik a mozgás törvényeit és az aerodinamika fogalmát. 

2. foglalkozás: Autóépítés, kerekek felfedezése 

A diákok különböző keréktípusokat fedeznek fel, és az anyagokkal, méretekkel, textúrával és 

szerkezettel kísérletezve kiderítik, melyik működik a legjobban. Megtanulják, hogyan 

befolyásolja a súrlódás és a stabilitás a mozgást. 

3. foglalkozás: Vendéglecke a természet erőiről 

A diákok ellátogatnak egy szomszédos középiskolába, ahol vendégelőadást hallgatnak meg a 

természet erőiről. Lehetőségük lesz arra, hogy részt vegyenek néhány bemutatóban, és olyan 

kérdéseket tegyenek fel, amelyek segítenek nekik a következő tanulási egységekben. 

Alkotás 

4. foglalkozás: Rakéta építése, a légnyomás vizsgálata 

A tanulók az előző foglalkozáson szerzett ismeretekre támaszkodva megtervezik és megépítik 

saját rakétájukat, hogy kiderüljön, melyik szerkezet repül a legjobban. Megismerkednek a 

légnyomással, és ezt összekapcsolják az aerodinamikával kapcsolatos ismereteikkel. A 

tudományos módszer alkalmazásával továbbfejlesztik a korábbi tesztelési technikájukat. 

5a. foglalkozás: Egy tojás leejtése anélkül, hogy eltörne, a gravitáció megismerése. 



A tanulók megterveznek egy "tojásvédőt", és a tojást magasból leejtve tesztelik a tervüket. 

Megismerkednek a gravitációval, a felfüggesztéssel (rugók), és megtanulják felfedezni és 

felhasználni az anyagok tulajdonságait. Kísérleteik során továbbfejlesztik a tudományos 

módszer használatát, és a gyűjtött adatokat felhasználják a tervezési döntéseikhez. 

5b. foglalkozás: Egy kő leejtése egy tojásra (anélkül, hogy eltörne), a gravitáció felfedezése 

Korábban a diákok kipróbálták, milyen hatással van egy lezuhanó tárgyra a földbe csapódás? 

Meg tudták-e akadályozni, hogy a tárgy a becsapódáskor eltörjön? Ezúttal azt vizsgálják meg, 

hogy milyen hatással van egy zuhanó tárgy egy a földön lévő tárgyra, például egy meteor 

becsapódása a Földre. A tanulók megterveznek egy második "tojásvédőt", és kipróbálják a 

szerkezetet úgy, hogy egy kőre dobják a tojást. 

Megosztás  

6. foglalkozás: A tanultak bemutatása 

A diákok bemutatják kutatásukat, és összekapcsolják azt az elméleti háttérrel. Bemutatják a 

folyamatot és az eredményeket, és megosztják ezeket a vendégtanárral és a szüleikkel. A 

prezentációt a megmaradt tojásokból készült palacsinta elfogyasztása kíséri. 

 

Tanári visszajelzés 

►  

   

"Az "Aha!" pillanat a hirtelen felismerés, ihlet, belátás, felismerés vagy megértés pillanata" 

(Merriam-Webster). Lehetőség a reflexióra, hogy ami jól sikerült, az azért volt, mert valamit 

jól csináltál. 

Az "Uh oh!" pillanat az a pillanat, amikor az ember rájön, hogy valami valahogy nem úgy 

történt, ahogyan eltervezte. Lehetőség arra, hogy elgondolkodjunk azon, hogy mit lehetne 

javítani a tevékenységen.  

"Aha!" pillanat/ok: 

● A tanulók kreatív problémamegoldása javult, amikor nem láthattak 

példákat/megoldásokat más csoportoktól. 

● A 2. foglalkozásban-ben a diákok számára előnyös volt, hogy az egész iskolát igénybe 

vehették kísérleteik megtervezéséhez és végrehajtásához, mivel igy több paraméter állt 

rendelkezésre, amelyekkel dolgoztak. 

 

"Uh oh!" pillanat/ok: 

● A diákok összekeveredtek a fizika és a földrajz között. Hasznos lett volna egy fizika 

fogalomgyűjtés, mielőtt elkezdtük volna meghatározni a tanulók előzetes megértését. 



● Néhány diák csalódott volt, amikor nem volt ideje befejezni a kísérleteket az óra végére. 

Fontos, hogy segítsük őket abban, hogy megfelelően tervezzék meg az idejüket, hogy teljes 

adathalmazzal dolgozhassanak. 

● A rakéta tesztelése nem volt olyan sikeres, sokat kellett várniuk a csoportoknak. 

Kevesebb, de nagyobb létszámú csoporttokkal ezt meg lehetett volna oldani. 

● Ahol a tanulóknak példákat mutattak a megoldásra, ott nem használták kreativitásukat, 

hogy más megoldást találjanak. 

Általános tippek/ötletek 

● Érdemes a diákok alkotásait a tesztelés előtt lefényképezni, mert néhányat utólag 

megsemmisítettek vagy elvittek magukkal! 

● Legyen óvatos a példákkal, ha valamit jó példaként mutat be, minden diák másolni 

kezdi. 

● Az 4. foglakozásban néha a kupak túl szorosan volt a csövön, így a rakéta nem indult 

el. Erre figyeljenek, gyakoroljanak, mielőtt ezt a diákokkal megcsináltatják. 

● Az 5-6. foglalkozáson nevezzék el a tojásokat, és adjanak nekik arcot, a tanulók 

együttérzést fognak érezni a tojással, és kevésbé valószínű, hogy késztetést éreznek arra, hogy 

szándékosan összetörjék.  

Foglalkozások - A természet erői 

1. foglalkozás: 

Mi 

Cím: Beszámoló: Autóépítés, az előrehaladás felfedezése. 

Összefoglaló: A tanulók saját autót építenek, és egy léggömböt motorként használva vizsgálják 

meg az előrehaladást. A tapasztalati tanuláson keresztül megértik a mozgás törvényeit és az 

aerodinamika fogalmát. 

Korosztály: 9-12 éves korig 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): Föld- és űrtudományok, fizika, tervezés. 

Konkrét célok:  

1. Az előrehaladás megismerése egy autó megépítésével. 

2. Reflektálás a saját és mások építményeire.  

3. Elemezni a látottakat és következtetéseket levonni. 

 Konkrét üzenetek:  

1. A tapasztalati tanulás jó módja a jelenségek megértésének.  

2. Az elemzés és értékelés elmélyíti a megértést. 

3. A kudarc értékes része a kísérletezési folyamatnak, és javítja a megértést.  



Főbb kifejezések: aerodinamika, ellenállás, iteratív tervezés 

Hogyan 

Időtartam: 

− Elkészítési idő: 1 óra 

− Tanítási idő: 3 óra 

Helyszín:  

- Tanterem 

Ki tanít:  

- tanár 

- iskolai tanulók 

A közösséggel való kapcsolattartás: 

- N/A 

Formátum/ok:  

- megbeszélés 

- csoportmunka 

- manuális tevékenység 

Források és források:  

- Weblinkek: lufis kisautó film: BUILD A BALLOON CAR THAT WORKS!! DIY 

Newton Car-Vehicle - YouTubeű 

- Letölthető források: lufis kisautó elkészítési javaslat: Balloon Rocket Cars : 9 Steps 

(with Pictures) - Instructables 

- Eszközök: Anyagok: lufi, hurkapálcikák, szívószálak, gumiszalagok, karton, karton, 

papír, (opcionális: fúvóka, kerekek, tengelyek, palackkupakok). Felszerelés: olló, ragasztó, 

ragasztószalag, vonalzó, ceruza, festőszalag, ragasztószalag, (opcionális: kézműves kés, 

ragasztópisztoly, körző). 

Felkészülés (szervezés a foglalkozás előtt): 

Készítsen mintákat, hogy jobban megértse lehetséges felmerülő problémákat, állítsa össze az 

alapanyag-készletet (minden csoportnak egyet), állítsa be az osztályterem elrendezését úgy, 

hogy csoportonként 3-4 tanulónak legyen munkaterülete, hely az autók tesztelésére (pl. 

folyosó), asztal az anyagokkal, felügyelt asztal a ragasztópisztolyhoz/késhez. 

 

Tevékenységek (tevékenységsorozat részletezése): 

1. Mutassa be a tevékenységet: 

https://www.youtube.com/watch?v=5gYF5azO6jI
https://www.youtube.com/watch?v=5gYF5azO6jI
https://www.instructables.com/Balloon-Rocket-Cars/
https://www.instructables.com/Balloon-Rocket-Cars/


● Előadás az aerodinamikáról, a levegő erejéről a léggömbben (a lufi, mint meghajtás). 

● Példák említése: kerékpározás ellenszélben (a tanulók kicsinyítik magukat), 

kerékpárosok időfutamban (futurisztikus aerodinamikai sisak), szélcsatornában tervezett autók, 

példák szóbeli leírása, vizuális példák nélkül. 

2. Magyarázza el a feladatot: Készíts egy autót, vedd figyelembe az aerodinamikát, a 

léggömb motorjának helyét a karosszérián (az aerodinamika és a léggömb alakja nem feltétlenül 

egyezik, ez kihívás). Különböző kihívásokkal lehet tesztelni az autó tervezését - melyik autó 

megy a legtovább, melyik megy a legegyenesebben, melyik megy a leggyorsabban. 

Kísérletezhetsz különböző kihívásokkal; mindegyik más-más módosítást igényel a tervezésben. 

3. A tanulók ezután ötleteket vázolnak papírra, hogy önállóan fejlesszék gondolataikat.  

4. Mutassa meg és beszélje meg az autók elkészítéséhez rendelkezésre álló anyagokat. 

Miből mi lehet az építés során. (Még ne osszák ki őket). 

5. A tanulók csoportokban megvitatják a vázlatokat és kombinálják a terveket, majd egy 

közös tervet készítenek papírra. Ezután listát készítenek a szükséges anyagokról és a terv 

elkészítéséhez szükséges lépésekről. 

6. Ossza ki a készletet tartalmazó dobozokat (szükség szerint további anyagokat lehet 

gyűjteni). Annak érdekében, hogy támogassuk őket abban, hogy "mindenhonnan" gyűjtsenek 

anyagokat (nyitott gondolkodásmóddal), több alkatrész asztalt lehet elhelyezni. Ez lehetővé 

teszi a tanulók számára, hogy körbejárjanak, ami megkönnyíti a csoportok közötti interakciót, 

vitát és együttműködést kezdeményez. Az olyan eszközöket, mint a ragasztópisztolyok és a 

szikék előzetes balesetvédelmi tájékoztatás után lelet csak használni. 

7. Az építkezés megkezdése, az anyagok, szerszámok és különböző megoldások 

felfedezése. 

● Az első prototípus megépítése után (a tesztelés előtt) egy közös megbeszélésen a diákok 

megpróbálják megjósolni, hogy mi fog történni és miért.  

● Teszteljük a terveket, próbáljuk ki őket, hogy megállapítsuk, mi történt valójában és 

miért? Az előzetes elvárásoknak megfelelően működtek e.  

8. A munkacsoportok, ha kell, tervezzenek újra és javítsák ki a hibákat, teszteljenek újra 

és javítsanak. 

● Ezután minden csoport tájékoztatja az osztályt az elért eredményekről, és elmagyarázza 

a tervezés során alkalmazott folyamatot, hogy taníthassák egymást, visszajelzést és tippeket 

adhassanak egymásnak. 

● A végső beállításokat elvégzik, majd egy bemutató keretében bemutatják az elkészült 

járműveket. 

9. A terveket minden csoport bemutatja, hogy hogyan készültek, hogyan működnek, 

milyen anyagokat használtak, milyen döntéseket hoztak, és milyen problémákat azonosítottak 

és oldottak meg. Mivel a tanulók nem mindig értik az összes készséget, amelyet a feladat 

elvégzéséhez használtak, nevezze meg kifejezetten az általuk használt készségeket, és adjon 

pozitív visszajelzést. 



Miért 

Gyakorlatok és készségek 

STEM gyakorlatok 

• Kérdések feltevése és problémák meghatározása 

• Vizsgálatok tervezése és végrehajtása 

• Az adatok elemzése és értelmezése 

• Magyarázatok és megoldások kidolgozása 

• Bizonyítékok alapján történő érvelés 

• Információszerzés, -értékelés és -közvetítés 

Soft skills 

• Csapatmunka és együttműködés 

• A tanulási kudarc a tanulás része,  

• A bizonytalanság kezelése 

Vezetői készségek 

• Tervezés 

• Az erőforrások felhasználása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Képek 

  

1. foglalkozás Autóépítés 

 

 

2. foglalkozás: 

Mi 

Cím: Kerekek felfedezése: Autóépítés, kerekek felfedezése 

Összefoglaló: A diákok különböző keréktípusokat fedeznek fel, és az anyagokkal, méretekkel, 

textúrával és szerkezettel kísérletezve kiderítik, melyik működik a legjobban. Megtanulják, 

hogyan befolyásolja a súrlódás és a stabilitás a mozgást. 

Iskolások életkora: 9-12 éves korig 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): Föld- és űrtudományok, fizika, tervezés. 

Konkrét célok:  

1. A kerekek és a mozgás megismerése egy autó megépítésével. 

2. Reflektálás saját és mások szerkezeteire.  

3. Elemezni a látottakat és következtetéseket levonni. 

Konkrét üzenetek: 

1. A próbálkozás és tévedés elősegíti a jelenségek megismerését.  



2. Az elemzés és értékelés elmélyíti a megértést. 

3. A kudarc értékes része a kísérletezési folyamatnak, és javítja a megértést.  

Főbb kifejezések: Súrlódás, ellenállás, stabilitás, iteratív tervezés. 

 

Hogyan 

Időtartam:  

− Elkészítési idő: 30 perc 

− Tanítási idő: 3 óra 

Helyszín:  

- Tanterem 

- Egyéb terek az iskolában 

Ki tanít:  

- Tanár 

- Iskolai diákok 

A közösséggel való kapcsolattartás:  

- N/A 

Formátum/ok:  

- Megbeszélés 

- Csoportmunka  

- Kézzel végzett tevékenység 

Források és források:  

- Weblink: Karton kerekek videó: How to Make Wheels - YouTube 

- Letölthető források: How to Make RC Cars Wheels From Cardboard and Kraft Paper : 

9 Steps (with Pictures) - Instructables; 

DIY kerekek elkészítése:  

- Tárgyi erőforrások: (opcionális: csövek, palackkupakok, egyéb kerék stb.) Felszerelés: 

olló, ragasztó, ragasztószalag, szalag, vonalzó, ceruza, festőszalag, ragasztószalag, 

fényképezőgép (opcionális: szike, ragasztópisztoly, körző). 

Előkészítés (szervezés a tanulási egység előtt):  

Építsen fel példákat, hogy jobban megértse a tanulók lehetséges problémáit, készítse elő az 

anyagokat, állítsa be az osztályterem elrendezését úgy, hogy csoportonként 3/4 tanuló számára 

legyen munkaterület, hely az autók tesztelésére (pl. folyosó), asztal az anyagokkal, felügyelt 

https://www.youtube.com/watch?v=51b6GpLb3j8
https://www.instructables.com/How-to-Make-RC-Cars-Wheels-From-Cardboard-and-Kraf/
https://www.instructables.com/How-to-Make-RC-Cars-Wheels-From-Cardboard-and-Kraf/


asztal a ragasztópisztolyhoz/késhez. Állítsuk össze az alapanyagkészletet (csoportonként egyet-

egyet). 

 

Tevékenységek sorozata (tevékenységsorozat részletezése): 

1. Beszéljék meg az előző leckében tanultakat és az elért eredményeket: 

● Mi ment jól? 

● Mit lehetne javítani? 

● Mit szeretnek megosztani a diákok? 

● Mit szeretnek a diákok kutatni/kutatni? 

● Opció: hogyan lehet növelni a motor teljesítményét? 

● Lehetőség: teszteljük, mi történik, ha az autó más felületen halad. 

2. Dolgozzanak különböző csoportokban egy új terv elkészítésén, először papíron, majd 

az anyagokat használva. 

● Adjon teret a diákoknak, hogy felfedezzék a témát, saját kutatásokat végezzenek, és 

saját érdeklődési körüknek megfelelően válasszák meg a feladat irányát. 

● A cél a végső prototípus megalkotása az előzetes és az új ismeretek felhasználásával. 

● A tanulóknak csoportokban kell tesztelniük prototípusaikat, majd elemezniük kell az 

eredményeket a terv véglegesítése érdekében. 

● A szikéhez és a ragasztópisztolyhoz tartozó balesetvédelmi előírások átismétlése. 

3. Kezdjenek el kísérletezni a kerekekkel, nagyokkal, kicsikkel, sima, durva, bordázott stb. 

Hogyan tapadnak és miért? A kihívás, a legsikeresebb kerék megtervezése. 

● Jósolják meg, mi fog történni. 

● Teszteljék a tervet, jegyezzék fel, mi történt valójában, és elemezzék - miért történt ez? 

Úgy működött, ahogyan azt megjósolták? 

● Folytassák a tervezés módosítását, a tesztelést és tervezzenek és teszteljenek újra, ha 

kell. 

● Megbeszélés: minden csoport bemutatja, hol tart a folyamatban, és megosztja a tervét. 

Megtanítják egymásnak, hogy mit tanultak, és visszajelzést adnak a javításhoz. 

10. Végezzék el a végső módosításokat, majd mutassák be a végleges terveket egy bemutató 

vagy verseny keretében. Minden csoport mutassa be, hogyan készült, hogyan működik, milyen 

anyagokat használtak, milyen döntéseket hoztak, milyen problémákat kellett megoldaniuk. 

Mivel a tanulók nem mindig értik az összes készséget, amelyet a feladat elvégzéséhez 

használtak, nevezze meg kifejezetten az általuk használt készségeket, és adjon pozitív 

visszajelzést. 



4. Dokumentálja az eredményeket az elkészült autók, kerekek és formatervek 

fényképezésével. 

5. A következő órára készülve (amely egy kirándulás egy szomszédos középiskolába, ahol 

egy természettudományos tanártól hallhatnak), kérdezzék meg a diákokat, hogy milyen 

kérdéseket szeretnének feltenni, és beszéljék meg, hogy ez hogyan kapcsolódik a következő 

tevékenységekhez.  

 

Miért 

Gyakorlatok és készségek 

STEM gyakorlatok 

• Kérdések feltevése és problémák meghatározása 

• Vizsgálatok tervezése és végrehajtása 

• Az adatok elemzése és értelmezése 

• Magyarázatok és megoldások kidolgozása 

• Tapasztalatok alapján történő érvelés 

• Információszerzés, -értékelés és -közvetítés 

Soft skills 

• Csapatmunka és együttműködés 

• A kudarc megtanulása a tanulás része 

• A bizonytalanság kezelése 

Vezetői készségek 

• Tervezés 

• Az erőforrások felhasználása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Képek 

  

2. foglalkozás: Kerekek felfedezése 

 

3. foglalkozás: 

Mi 

Cím: A természet erői 

Összefoglaló: A diákok egy szomszédos középiskolába látogatnak el, ahol egy vendégelőadást 

hallgatnak meg a természet erőiről. Lehetőségük lesz arra, hogy részt vegyenek néhány 

bemutatóban, és olyan kérdéseket tegyenek fel, amelyek segítenek nekik a következő tanulási 

egységekben. 

Iskolások életkora: 9-12 éves korig 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): Föld- és űrtudományok, fizika, földrajz. 

Konkrét célok:  

1. A tanulók által az előző 2 egységben elvégzett kísérleteket kísérő elmélet megismerése. 

2. A tanulók elmélyítése a mozgástörvények és az aerodinamika megértésében. 

3. Inspirációt és háttérismereteket nyújtani a következő tevékenységekhez. 

Konkrét üzenetek:  



1. A mozgás működése sokakat lenyűgözött a történelem során, és a tudósok hasonló 

kutatásokat végeztek, mint te! 

2. A tudomány szórakoztató és kihívást jelent. 

3. Számos jelenséget meg lehet magyarázni a fizika törvénye segítségével.  

Főbb kifejezések: A természet erői, a mozgás törvényei, aerodinamika, légnyomás, gravitáció. 

 

Hogyan 

Időtartam:  

− Elkészítési idő: 1 óra 

− Tanítási idő: 3 óra 

Helyszín:  

- Középiskola 

Ki tanít:  

- Tanár 

- Szakértő 

A közösséggel való kapcsolattartás:  

- Más iskolák 

Formátum/ok:  

- Megbeszélés 

- Tudományos demonstráció 

- Kirándulás 

Források és források:  

- Emberi erőforrások: A kirándulást megkönnyítő személyzet (pl. a diákok szállítása). 

Előkészítés (szervezés a tanulási egység előtt):  

Keressen egy helyi középiskola természettudományos/fizikai szakértőjét, készítse elő a 

helyszíni látogatáshoz szükséges papírokat, szervezze meg az utazást. 

 

 

 

 

Tevékenységek sorozata (tevékenységsorozat részletezése): 



1. Mutassa be az ezt követő tanulási egységeket:  

● Rakéták > légnyomás  

● Tojásejtés > gravitáció 

● Tojás leejtése téglára > gravitáció 

2. Emlékeztesse a tanulókat az utazás céljára, és beszéljék meg, mit kell megtudniuk majd 

a fizika tanártól, mielőtt a helyi középiskolába utaznak. 

3. Üdvözlés és bemutatkozás a szakértő részéről. 

4.  Előadás a természeti erőkről, sok példával és bemutatóval (aerodinamika, légnyomás, 

gravitáció stb.). 

5. A diákok kérdezhetnek és információt gyűjthetnek a szakértőtől. 

6. A diákok kipróbálnak néhány korábban bemutatott kísérletet, hogy mélyebb kérdéseket 

fogalmazzanak meg, például: 

● Mi a levegő? 

● Hogyan működik a gravitáció? 

● Hogyan lehet lelassítani egy esést? (Az ejtőernyő funkciója) 

● Hogyan lehet tompítani egy esést? (Az erő eloszlása ütközéskor, az ütközést elnyelő 

anyaggal, a talajjal való érintkezési felület növelése) 

7. A kirándulás vége és az iskolába való visszatérés után próbálja meg a tanult 

tapasztalatokat kontextusba helyezni. Például: különböző tárgyak összegyűjtése az út mentén 

és (biztonságos) ledobása egy hídról/magasságból, megnézni, hogyan esik le. 

 

Miért 

Gyakorlatok és készségek 

STEM gyakorlatok 

• Kérdések feltevése és problémák meghatározása 

 

 

4. foglalkozás: 

Mi 

Cím: Rakéta építése, a légnyomás vizsgálata 

Összefoglaló: A tanulók az foglalkozáson szerzett ismeretekre támaszkodva megtervezik és 

megépítik saját rakétájukat, hogy kiderüljön, melyik jármű repül a legjobban. Megismerkednek 

a légnyomással, és ezt összekapcsolják az aerodinamikáról szerzett ismereteikkel. Az eddig 

tanult módszerek alkalmazásával továbbfejlesztik a korábbi tesztelési technikájukat. 



Korosztály: 9-12 éves korig 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): Föld- és űrtudományok, fizika, tervezés. 

Konkrét célok:  

1. Hogyan hat a légnyomás a rakéta mozgására? 

2. Kísérletezni különböző rakétatervekkel a leggyorsabb repülés verzió megalkotásához. 

Konkrét üzenetek:  

1. A légnyomásnak nagy ereje van. 

2. A rakéta kialakítása befolyásolja a repülést. 

3. Különböző konstrukciók kipróbálásával javíthatják a rakéta teljesítményét. 

4. A kudarc értékes része a kísérletezési folyamatnak, és javítja a megértést.  

Főbb kifejezések: Aerodinamika, légnyomás, aerodinamika  

Hogyan 

Időtartam:  

− Elkészítési idő: 1 óra 

− Tanítási idő: 3 óra 

Helyszín: 

- tanterem 

- egyéb terek az iskolában 

- kültéri terek 

Ki tanít:  

- tanár 

A közösséggel való kapcsolattartás: 

-  N/A 

Formátum/ok:  

- megbeszélés 

- csoportmunka 

- manuális tevékenység 

- tudományos/technológiai vizsgálat 

Források:  

- Weblink: Pezsgő rakéták videó: Fizzy tablet rocket - YouTube; Wonder Zone: 

Effervescent Rockets - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=EM2yjPa_W8o
https://www.youtube.com/watch?v=hoQniSRaIAg
https://www.youtube.com/watch?v=hoQniSRaIAg


-   Letölthető források:10 perces rakéta elkészítés: 10 Minute Rocket : 5 Steps (with 

Pictures) - Instructables, 2 literes rakéta elkészítése: 10 Minute Rocket : 5 Steps (with Pictures) 

- Instructables; kis alapanyagigényű rakéták elkészítése: 

- Tárgyi erőforrások: (opcionális: csövek, tengelyek, palackkupakok). Felszerelés: olló, 

ragasztó, ragasztószalag, vonalzó, ceruza, festőszalag, ragasztószalag, palackok, víz, eszköz a 

videó rögzítéséhez (opcionális: kézműves kés, ragasztópisztoly, körző). 

Előkészítés (szervezés a tanulási egység előtt): 

Építsen mintákat, hogy jobban megértse a tanulók lehetséges problémáit, készítse elő az 

anyagokat, és jelölje ki a rakétakilövés helyét (beltéri/kültéri). 

 

A tevékenység menete:  

1. Előadás a rakéta építéséről, a figyelembe veendő tényezőkről (súly, aerodinamika, 

stabilitás indítás előtt). Ezután beszéljen a légnyomásról, és mutassa be a légnyomás működését 

egy pezsgőtabletta segítségével. 

2. A. 

3. Mutassa be, hogyan lehet nyomást létrehozni egy csőben pezsgőtabletta és víz 

összekeverésével. 

4. A kihívás az, hogy a megadott anyagokból rakétát építsenek. A tanulóknak az előző 

feladatra kell gondolniuk az autó építésénél: "a kevesebb több", repülnie kell, ezért ne legyen 

túl nehéz. 

● A diákok ezután azzal kezdik, hogy ötleteket vázolnak papírra, hogy önállóan fejlesszék 

gondolataikat. 

● Mutassa meg és beszélje meg a rakéták készítéséhez rendelkezésre álló anyagokat. Mi 

ez? És ami még fontosabb, mi lehet belőle? (Még ne ossza ki őket). 

● A tanulók párban megvitatják a vázlatokat és kombinálják a terveket, majd egy közös 

tervet készítenek papíron. Ezután listát készítenek a szükséges anyagokról és a terv 

elkészítéséhez szükséges lépésekről. 

● A szike és a ragasztópisztoly használatához szükséges balesetvédelmi előírások 

átbeszélése. 

5. Elkezdik építeni a rakétájukat, próbálgatással és tévedésekkel tanulnak. 

● Jósolják meg, hogy mi fog történni, és mondják meg, hogy miért. 

● A terv tudományos tesztelése, az állandó tényezők fenntartása mellett. 

● Figyeljük meg, mi történt valójában, és elemezzük - miért történt ez? Úgy működött a 

modell, ahogyan azt előre jelezték? 

● Folytassák a tervezést, hogy jobban működő modelleket készítsenek, majd teszteljék, 

tervezzék újra őket, ha kell. 

https://www.instructables.com/10-Minute-Rocket/
https://www.instructables.com/10-Minute-Rocket/
https://www.instructables.com/10-Minute-Rocket/
https://www.instructables.com/10-Minute-Rocket/


6. A munka megállítása: minden csoport megmutatja, hol tart a folyamatban, és megosztja 

a tervét, és megtanítja egymásnak, hogy mit tanult, mielőtt visszajelzést, megjegyzéseket és 

tippeket adnak egymásnak. 

7. A diákok a visszajelzések alapján elvégzik a végső módosításokat. 

8. A végleges tervet egy kinti bemutatóval tesztelik. Használhatnak 2 táblát, hogy kihívást 

csináljanak: melyik rakéta megy a legmagasabbra? Készítsenek videót a kilövésekről 

(prezentációs célokra a Tanulási forgatókönyv végén). 

9. A terv bemutatása során minden csoportnak be kell mutatnia, hogyan készült, hogyan 

működik, milyen anyagokat használtak, milyen döntéseket hoztak, milyen problémákat kellett 

megoldaniuk. Mivel a tanulók nem mindig értik az összes készséget, amelyet a feladat 

elvégzéséhez felhasználtak, nevezze meg kifejezetten a felhasznált készségeket, és adjon 

pozitív visszajelzést. 

 

Miért 

Gyakorlatok és készségek 

STEM gyakorlatok 

• Kérdések feltevése és problémák meghatározása 

• Vizsgálatok tervezése és végrehajtása 

• Magyarázatok és megoldások kidolgozása 

• Bizonyítékok alapján történő érvelés 

• Információszerzés, -értékelés és -közvetítés 

Soft skills 

• Csapatmunka és együttműködés 

• A bizonytalanság kezelése 

• A kudarc megtanulása a tanulás része 

Vezetői készségek 

• Tervezés 

• Az erőforrások felhasználása 

 

Képek: 



 

  

4. foglalkozás Rakétaépítés 

5a. foglalkozás: 

Mi 

Cím: A gravitáció felfedezése 1. rész: Egy tojás leejtése anélkül, hogy eltörne, a gravitáció 

felfedezése 1. rész 

Összefoglaló: A tanulók egy "tojásvédő" szerkezetet terveznek, és a tojást magasból leejtve 

tesztelik a tervüket. Megismerkednek a gravitációval, a felfüggesztéssel (rugók),felfedezik és 

alkalmazzák az anyagokat tulajdonságaik szerint. Kísérleteik során továbbfejlesztik a 

tudományos módszerket, és ezt felhasználják tervezési döntéseikhez. 

Iskolások kora: 9-12 év  

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): Föld- és űrtudományok, fizika, tervezés.  

Konkrét célok: 

1. Megtanulni, hogy milyen anyagok és szerkezetek biztosítják a maximális védelmet. 

2. Tanulni a társaitól, valamint a saját fejlődésükről. 

3. Képesek legyenek egy hipotézist felállítani a kísérlet kimenetelének megjósólásához.  

Konkrét üzenetek:  

1. Ugyanarra a problémára különböző megoldások léteznek. 

2. A különböző megoldások mindegyike rendelkezik előnyökkel.  



3. Nehéz lehet megjósolni az eredményt. Az elméletet és a tapasztalatot hipotézisek 

felállítására használják.  

4. A kudarc értékes része a kísérletezési folyamatnak, és javítja a megértést.  

Főbb kifejezések: Gravitáció, légpárna, rugók, lengéscsillapítás, szerkezet, ütközés. 

 

Hogyan 

Időtartam:  

- Elkészítési idő: 1 óra 

- Tanítási idő: 3 óra 

Helyszín:  

- tanterem 

- kültéri terek 

Ki tanít:  

- tanár 

A közösséggel való kapcsolattartás:  

- N/A 

Formátum/ok:  

- megbeszélés 

- csoportmunka 

- egyéni munka 

- tudományos/technológiai vizsgálat 

- manuális tevékenység 

- verseny 

Források:  

- - Weblink: Példa: 1st place Egg Drop project ideas- using SCIENCE - YouTube  

Letölthető források: Tojásvédő elkészítése: Egg Drop Physics : 3 Steps - Instructables 

Tojásvédő elkészítése 2: Egg Protector : 7 Steps - Instructables, Tojásvédő elkészítése 3: Egg 

Protector : 7 Steps - Instructables 

- Tárgyi erőforrások: Anyagok a védőburkolat építéséhez: karton, hurkapálcika, 

szívószál, gumiszalag, műanyag zacskó, újság, kémcsőtisztító, kötél, alufólia, botok, 

csomagolóanyag, papír, műanyag, kézműves anyagok, az osztályteremben minden 

felhasználható. Eszközök: olló, ragasztó, ragasztószalag, vonalzó, ceruza, festőszalag, 

https://www.youtube.com/watch?v=nsnyl8llfH4
https://www.instructables.com/Egg-Drop-Physics/
https://www.instructables.com/Egg-Protector/
https://www.instructables.com/Egg-Protector/
https://www.instructables.com/Egg-Protector/


ragasztószalag, mérleg, tojások, tisztítószerek, szemeteszsák (opcionális: szike, 

ragasztópisztoly). 

Előkészítés (szervezés a tanulási egység előtt): 

Készítsen mintákat, hogy jobban megértse a tanulók számára előforduló  lehetséges 

problémákat, készítse elő az anyagokat, találjon egy jó helyet a tojások magasból történő 

ledobásához az iskola területén belül, tájékoztassa az iskolai közösséget arról, hogy mikor kerül 

sor a kísérletre. 

 

Tevékenységek (tevékenységsorozat részletezése):  

1. A 3. foglalkozáson tanultak felelevenítése a gravitációról, arról, hogyan lehet lelassítani 

egy esést, és hogyan lehet elnyelni a földet érés okozta ütést. 

2. Mutassuk be a kihívást - hogyan dobjunk le egy tojást anélkül, hogy összetörnénk. 

Beszéljék meg, hogy mit kell figyelembe venni (pl. súly, stabilitás, esés lassítása, légáramlatok). 

A legfontosabb követelmény, hogy a tojás ép maradjon. A kihívás további fokozása érdekében 

a "tojásvédőnek" a lehető legkönnyebbnek kell lennie. A végleges konstrukciót a leejtés előtt 

megmérik, és az a szerkezet nyer, amelyik a legkönnyebb és a legjobban megvédi a tojást. 

3. Beszéljék meg a lezuhanó tárgyak ütközéskor keletkező sérülések elleni védelmére 

vonatkozó ötleteket. 

● Mutassa meg és beszélje meg a "tojásvédő" készítéséhez rendelkezésre álló anyagokat. 

Mi ez? És ami még fontosabb, mi lehet belőle? (Még ne osszuk ki őket). 

● Kezdje egy vázlattal/tervvel a papíron. 

● A szike és a ragasztópisztoly használatával kapcsolatos balesetvédelmi előírások 

átismétlése.  

4. Ossza ki az „egg shaker-eket”, és kezdje el a védőszerkezet építési folyamatát, az iteratív 

tervezési folyamat segítségével tesztelje, értékelje és javítsa a tervet. 

● A teszteléshez inkább használjon „egg shakert”, mint valódi tojást. 

● Ösztönözze a tervezés különböző megközelítéseit. A tanulók próbáljanak ki különböző 

megoldásokat, és próbálják meg kombinálni őket. 

● Használják az előző egységben tanult tudományos módszert, hogy pontos adatokkal 

rendelkezzenek, amelyek segítségével hipotézist állíthatnak fel és előrejelzéseket tehetnek (pl. 

állandó = azonos magasságból való leejtés). 

5. Állítsa meg a munkát a plenáris ülésen az előrehaladás ellenőrzésére - megosztás, 

tesztelés és visszajelzés: 

● Minden csoport mutassa meg, hogyan készült a "tojásvédő", hogyan működik, milyen 

anyagokat használtak, milyen döntéseket hoztak, milyen problémákat kellett megoldaniuk, 

hogy megtanítsák egymásnak, amit tanultak. Amikor egymásnak visszajelzést adnak, a tanulók 

kritikusan vitassák meg a terveket: nézzék meg, hol nyilvánulnak meg az ötlet erősségei vagy 

gyengeségei. 



● Nevezzék el a valódi tojásokat, és mérleggel mérd le a tojásvédőket (írd le későbbre). 

● Teszteljék a terveket az osztálytermen kívül egy olyan helyen, ahol biztonságosan le 

tudják dobni őket magasról, például egy hídról vagy egy tetőkertből. 

● A tanulók egy valódi tojást helyeznek a "tojásvédőjükbe", majd egyenként ledobják 

őket, lehetőleg 3-5 méteres magasságból (szükség esetén minden egyes dobás között 

takarítsanak fel). 

● Beszéljétek meg az eredményt az egyes ejtések között. Beszéljék meg, hogy mi történt 

valójában és miért? Azt történt, amit megjósoltak? Becsüljék meg a számot, hány tojás nem tört 

el.  

6. Az osztályterembe visszatérve készítsenek leltárt minden csoportról és a tojásukról. 

Osszák meg az eredményeket egy eredménytáblán, rögzítve a tojás nevét, súlyát és eredményét 

az alábbi szimbólumrendszer segítségével: a tükörtojás azt jelzi, hogy a tojás teljesen összetört, 

az egész tojás egy repedéssel azt jelzi, hogy a tojás összetört, de megtartotta az alakját, a nem 

összetört tojás azt jelzi, hogy a kihívás sikeres volt.  

7. Az a csoport nyer, amelyiknek a tojása sértetlen és a legkönnyebb védőfelszereléssel 

rendelkezik. 

8. Az eredményeken belül értékelje, hogy az egyes tervek mely elemeiben voltak jó 

ötletek, és melyek voltak kevésbé sikeresek. Mivel a tanulók nem mindig értik az összes 

készséget, amelyet a feladat elvégzéséhez használtak, nevezze meg kifejezetten az általuk 

használt készségeket, és adjon pozitív visszajelzést. 

 

Miért 

Gyakorlatok és készségek 

STEM gyakorlatok 

• Kérdések feltevése és problémák meghatározása.  

• Vizsgálatok tervezése és végrehajtása. 

• Magyarázatok és megoldások kidolgozása. 

• Bizonyítékok alapján történő érvelés. 

• Információszerzés, -értékelés és –közvetítés. 

Soft skills 

• csapatmunka és együttműködés 

• a bizonytalanság kezelése 

• A kudarc megtanulása a tanulás része. 

Vezetői készségek 

• tervezés 



• az erőforrások felhasználása 

 

Képek 

 

5. foglalkozás: Tojás leejtése anélkül, hogy eltörnénk azt 

 

5b. foglalkozás  

Mi 

Cím: A gravitáció felfedezése 2. rész: Egy kő leejtése egy tojásra anélkül, hogy eltörne, a 

gravitáció felfedezése 2. rész 

Összefoglaló: Korábban a diákok azt vizsgálták, hogy milyen hatással van egy zuhanó tárgy a 

földbe csapódása - meg tudták-e akadályozni, hogy a tárgy a becsapódáskor eltörjön? Ezúttal 

azt vizsgálják meg, hogy milyen hatással van egy lezuhanó tárgy egy földön lévő tárgyra, 

például egy meteor becsapódása a Földre. A tanulók megterveznek egy második "tojásvédőt", 

és tesztelik a tervüket azzal, hogy egy követ dobnak a tojásra. 

Korosztály: 9-12 év  

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): földrajz, fizika,  

Konkrét célok: 

1. Megtanulni, hogy milyen anyagok és szerkezetek biztosítják a maximális védelmet. 

2. A kreatív gondolkodás fejlesztése azáltal, hogy másképp tekintünk a kihívásokra. 



3. A tervezés során minden eshetőséget figyelembe kell venni, hogy a kudarcot ki lehessen 

tervezni. 

Konkrét üzenetek:  

1. A problémamegoldásnak különböző módszerei és megközelítései vannak. 

2. Ugyanarra a problémára különböző megoldások léteznek. 

3. A gravitáció hatással van a mozgó tárgyakra és a tárgyra/felületre, amellyel ütköznek. 

4. A kudarc értékes része a kísérletezési folyamatnak, és javítja a megértést.  

Főbb kifejezések: Gravitáció, légpárna, lengéscsillapítás, szerkezet, ütközés. 

 

Hogyan 

Időtartam:  

- Elkészítési idő: 1 óra 

- Tanítási idő: 3 óra 

Helyszín:  

- Tanterem 

- Kültéri terek 

Ki tanít:  

- tanár 

A közösséggel való kapcsolattartás:  

- N/A 

Formátum/ok:  

- megbeszélés 

- csoportmunka 

- tudományos/technológiai vizsgálat 

- manuális tevékenység 

- verseny 

Források:  

- Weblink: Tojás törés videó 1: Wonder Zone: Impossible Egg Crush - YouTube, 

Tojástörés  videó 2 8th Grade Egg Crush! - YouTube, Tojástörés videó 3: 8th Grade Egg Crush 

2 - YouTube 

- Letölthető források: Tojásvédő elkészítése: 8th Grade Egg Crush 2 - YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=VUEHkqyd_JE
https://www.youtube.com/watch?v=KYDc6K-l0yQ
https://www.youtube.com/watch?v=9gw7Jzg47NI
https://www.youtube.com/watch?v=9gw7Jzg47NI
https://www.youtube.com/watch?v=9gw7Jzg47NI


● Tárgyi erőforrások: Csoportonként 25 hurkapálcika, egy tekercs ragasztószalag, 10 

gumiszalag. A teszteléshez: egg shaker (hangszer), tojások, ponyva, tisztítószerek, 

szemeteszsák, fényképezőgép. 

Előkészítés (szervezés a foglalkozás előtt): Minták készítése a felmerülő problémák jobb 

megértése érdekében, az anyagok előkészítése, a kísérletek elvégzésének megfelelő módjának 

megtalálása az iskola területén belül, az iskolai közösség tájékoztatása a kísérlet időpontjáról 

és a biztonsági előírásokról. 

 

Tevékenységek (tevékenységsorozat részletezése):  

1. Ez a foglalkozás némi történetmeséléssel kezdődik - a tojások kihívásokkal néznek 

szembe ezekben a tanulási forgatókönyvekben. Először a magasból ejtették le őket, legközelebb 

pedig felülről teszik próbára az erejüket.  Ehhez a kihíváshoz a tanulóknak megfelelően stabil 

szerkezetekkel kell megmenteniük a tojásokat, hogy megvédjék őket a leeső tégláktól! 

2. Egy új módszer bevezetése: gondolkodás visszafelé. Ez a tevékenység arra szolgál, hogy 

felszabadítsa a képzeletet, és arra ösztönözze a tanulókat, hogy visszafelé gondolkodva 

fedezzék fel kreativitásukat. Ez azt jelenti, hogy az összes lehetséges buktatót átgondolják, hogy 

pontosan kitalálják, mit kell tenniük annak érdekében, hogy a dolgok ne menjenek rosszul. 

Minél több konkrét forgatókönyvre gondolnak, annál valószínűbb, hogy minden eshetőséget 

kizárnak. Például: a tojás kigurul a védelemből és megreped, a hurkapálcikák gyengék és 

eltörnek, szétesik a szerkezet, ha nem megfelelően vannak rögzítve. A tanulóknak minél több 

"balesetet" kell kitalálniuk. 

3. Bemutatjuk a kihívást: hogyan kell egy téglát egy tojásra dobni anélkül, hogy az 

összetörne. A tanulók hurkapálcikákból "tojásvédőt" készítenek. A védőt nem szabad a talajhoz 

rögzíteni. A tojást és a védőt egy ponyvára helyezik, és 50 centiméteres magasságból ráejtik a 

téglát. Az épségben maradt tojások közül az nyer, aki a legkevesebb eszközzel készített 

védelmet. 

● Csoportokban dolgozva kezdjék a konstrukció átgondolásával. Vázolják fel a 

konstrukciókat. 

● Mélyüljenek el a konstrukció részletiben egy prototípus szakaszos megépítésével, 

például a hurkapálcikák közötti kapcsolat kidolgozásával. 

● Használjanak a teszteléshez inkább egy egg shakert, mint egy valódi tojást (adjon neki 

nevet és személyiséget). Miután a prototípus minden egyes elemét kifejlesztettük, dolgozzunk 

a teljes szerkezeten. Próbáljon meg különböző forgatókönyveket figyelembe venni, és 

használjon különböző problémamegoldási megközelítéseket. 

4. Állítsa meg a munkát a foglalkozáson az előrehaladás ellenőrzésére: megosztás, 

tesztelés és visszajelzés: 

● Minden csoport mutassa meg, hogyan készült a "tojásvédő", hogyan működik, milyen 

anyagokat használtak, milyen döntéseket hoztak, milyen problémákat kellett megoldaniuk, 

hogy megtanítsák egymásnak, amit tanultak. Amikor egymásnak visszajelzést adnak, a 

tanulóknak kritikusan meg kell vitatniuk a tervezést: meg kell nézniük, hol mutatkoznak meg a 

szerkezet erősségei vagy gyengeségei. 



● A tanulók egy valódi tojást helyeznek a "tojásvédőbe", és a ponyva közepére teszik. 

Készítenek egy fényképet az ép védőről. 

● Dobja le a téglát 50 centiméteres magasságból, egyszerre egy csoportot. Minden egyes 

ejtés között beszéljétek meg az eredményt. Becsüljétek meg a túlélő tojásokat! 

5. Az osztályterembe visszatérve készítsenek leltárt minden csoportról és a tojásukról. 

Osszátok meg az eredményeket egy eredménytáblán, feljegyezve a tojás nevét, a szerkezethez 

felhasznált anyagok számát és az eredményt az alábbi szimbólumrendszer segítségével: a 

tükörtojás azt jelzi, hogy a tojás teljesen összetört, az egész tojás egy repedéssel azt jelzi, hogy 

a tojás összetört, de megtartotta az alakját, az ép tojás pedig azt, hogy a kihívás sikeres volt.  

6. Az a csoport nyer, amelyik a legkevesebb anyagot használta fel, és a legkevesebb 

töretlen tojást kapta. 

7. Az eredményeken kívül, hogy az egyes tervek milyen jó ötleteket tartalmaztak, és mik 

voltak kevésbé jók. Beszéljék meg a visszafelé gondolkodás új módszerét. Működött ez náluk? 

Képesek voltak megjósolni a baleseteket? Mivel a tanulók nem mindig értik az összes 

készséget, amelyet a feladat elvégzéséhez használtak, nevezze meg kifejezetten az általuk 

használt készségeket, és adjon pozitív visszajelzést. 

 

Miért 

Gyakorlatok és készségek 

• Kérdések feltevése és problémák meghatározása 

• Vizsgálatok tervezése és végrehajtása 

• Magyarázatok és megoldások kidolgozása 

• Bizonyítékok alapján történő érvelés 

• Információszerzés, -értékelés és -közvetítés 

Soft skills 

• csapatmunka és együttműködés 

• a bizonytalanság kezelése 

• a kudarc megtanulása a tanulás része 

Vezetői képességek 

• tervezés 

• az erőforrások felhasználása 

 

Képek 



 

 6. foglalkozás: Egy kő leejtése egy tojásra anélkül, hogy eltörné azt. 

 

 

6. foglalkozás: 

 

Mi 

Cím: A tanulás bemutatása 

Összefoglaló: A diákok bemutatják kutatásukat, és összekapcsolják azt a tanult elmélettel. 

Kifejtik a kutatás folyamatát és az eredményeket, és megosztják ezeket a vendégtanárral és a 

szülőkkel. A prezentációt a túlélő tojásokból készült palacsinta elfogyasztása kíséri. 

Iskolások kora: 9-12 éves korig 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): Föld- és űrtudományok 

Konkrét célok:  

1. A kutatási eredmények összefoglalása a  helyes következtetés levonása érdekében. 

2. A tapasztalat és az elmélet összekapcsolása. 

3. A megszerzett tapasztalatok és tudás megosztása. 



Konkrét üzenetek: 

1. A kísérletezés a tanulás hatékony módja.  

2. Egy sikeres és egy sikertelen kísérlet is érdekes felismerésekkel szolgál.  

3. Fontos, hogy kapcsolódjunk a tudáshoz és az elmélethez. 

Főbb kifejezések: Elmélet, tapasztalat, következtetés, célközönség 

 

Hogyan 

Időtartam: 

− Elkészítési idő: 2 óra 

− Tanítási idő: 3h 

Helyszín:  

- tanterem 

- egyéb terek az iskolában 

- kültéri terek 

Ki tanít: 

- tanár 

- egyéb iskolai személyzet 

- szakértő 

A közösséggel való kapcsolattartás:  

- családok 

- egyéb iskolák 

Formátum/ok:  

- csoportmunka 

- manuális tevékenység 

- bemutatkozás 

- rendezvény 

Források: 

- Eszközök: Az előző tevékenységekből származó összes vázlat és terv, prezentációs 

anyagok, a közönséggel való újrajátszáshoz szükséges anyagok, számítógépek, vetítővászon, 

főzőfelszerelés és a palacsinta hozzávalói (100 g liszt és 300 ml tej tojásonként). 

- Emberi erőforrások: hívjon meg közönséget - szülőket, iskolai közösséget, középiskolai 

szakértőket. 



Előkészítés (szervezés a tanulási egység előtt): Nyomtassa ki a kísérletek képeit, gyűjtse össze 

a korábbi tevékenységek összes eredményét, készítsen elő egy helyet a palacsintasütéshez, 

készítse elő a helyet az eseményhez, beleértve a tevékenységek újrateremtését és a bemutatót. 

 

Tevékenységek (tevékenységsorozat részletezése):  

1. Ismételje meg az előző tevékenységek során szerzett ismereteket. Ezután készítsenek 

listát a kiállításra való felkészüléshez szükséges dolgokról, felosztva a feladatokat és a 

szerepeket. 

2. Készítse el a prezentációt képek, vázlatok, tervek stb. segítségével, biztosítva, hogy a 3. 

tanulási egység elmélete egyértelműen kapcsolódjon a gyakorlati tevékenységekhez, és a 

kísérletek eredményeinek magyarázatára használja. 

3. Készítsetek elő egy teret az autók és rakéták bemutatására (opcionális: csináljatok belőle 

versenyt!) 

4. Készítsen elő egy biztonságos helyet a palacsintasütéshez és a palacsintaosztáshoz. 

5. Készítsen egy miniatűr makerspace-t, ahol a tanulók átadhatják a tanult tapasztalatokat 

másoknak, és újrateremthetik a tevékenységeket. 

6. A diákoknak kell eldönteniük, hogy ki lesz az esemény házigazdája, ki mutatja be a 

terveket, ki vezeti a makerspace-t, és ki tartja az autók/rakéták bemutatóit. 

7. Nyissa ki az ajtókat a közönség előtt, és indítsa el az eseményt. Jó szórakozást! 

8. Ha a prezentáció nem tartható élőben, a diákok dokumentumfilmet készítenek, amelyet 

megosztanak. 

 

Miért 

Gyakorlatok és készségek 

STEM készségek 

• Magyarázatok és megoldások kidolgozása 

• Információszerzés, -értékelés és -közvetítés 

Soft skills 

• csapatmunka és együttműködés 

Vezetői készségek 

• tervezés 

• az erőforrások felhasználása 

 

  



1. függelék: 

 

Tanári napló  

1. foglalkozás- Az egyik csoport úgy döntött, hogy a Covid-intézkedések miatt a folyosón 

dolgozik (magánúton). A többi csoporttól kapott látványterv nélkül teljesen más irányba 

indultak a tervezéssel, és 4 kerék helyett 3-at használtak, ez lett az egyik jobb "irányított" 

autó/terv. A saját útjukat követték, és ez bevált nekik. Az aerodinamika alkalmazás a 

léggömböknél nem feltétlenül ment jó, ezzel megküzdöttek. Egy nagy léggömb nagyobb 

teljesítményt jelent, de több hely kell a léggömbnek a platformon. Minél nagyobb és nehezebb 

az autó, annál lassabb. Ahhoz, hogy ez működjön, jobb, ha az osztályteremben székek helyett 

zsámolyok vannak (könnyen becsúsztathatod őket egy asztal alá, és az asztal mögött állva 

dolgozhatsz és sétálhatsz). 

 2.foglalkozás:  Néhány kerék túl "sima" volt, és nem volt elég tapadásuk. A kerekek cseréje 

helyett néhány tanuló durvább felületre (lábtörlő) váltott. Azzal, hogy az egész iskolát 

használhatják a kísérletezéshez, a tanulók érdekes újításokkal állnak elő. Ez az óra nagyon jól 

sikerült. Az előző órákon tanultakra építettek, a hangsúly a kísérletezésen volt, de a 

kísérletezésre sosincs elég idő. Ezt az órát még hosszan lehetne folytatni. Néhány diák számára 

az óra a folyamat közepén véget érhet, mindig új dolgokat fedeznek fel, ha gyakorlatiasan 

dolgozunk. Győződjön meg róla, hogy nem lesznek csalódottak, ha esetleg nem fejezik be a 

kísérletüket. 

 

3. foglalkozás - A tanulók meglepődtek, amikor megtudták, hogy a levegő nem "semmi", hanem 

részecskékből áll, hasznos és bizonyos esetekben szükségszerű (például az autók gyűrődési 

zónái). Ha a "fizikát" lefordítjuk holland nyelvre, a szó a "Natuurkunde". Ebben benne van a 

természet szó, a diákok ezt összekeverhetik a biológiával. A diákok első kérdései, amelyek 

felmerültek, a fűre vonatkoztak, és arra, hogy hány fűszál van a bolygónkon. Hasznos lehet, ha 

a tanulókkal közösen irányítjuk a megfogalmazott kérdéseket, de először ezt egy kicsit 

elengedhetjük, hogy megállapítsuk, milyen szintű ismeretekkel rendelkeznek a tanulók a 

témáról. 

 

4.foglalkozás - Egy könnyű rakéta megy a legmagasabbra! Fel az iskola tetejére... Nagyon 

büszke pillanat, de egy kicsit szomorú, hogy a rakéta eltűnt (nem tudta elérni az épület tetejét, 

hogy visszaszerezze). A rakéták többnyire épségben maradnak, de bölcs dolog előre 

lefényképezni őket. Néhány diák saját indítóállomást vagy "lábakat" is készített a rakétának. 

Előfordult, hogy a kupakot túl szorosan tették a csőre, a rakéta egyáltalán nem indult el. A 

hosszú várakozás lankaszthatja a figyelmet, gondolkodj előre. A kétfős csapatok sok rakétát 

jelentenek, és túl sokáig tarthat. Esetleg nagyobb csoportok vagy két indítóállomás egyszerre 

(legyen verseny!). Néhány diák az első teszt után elkezdte a rakétát lángokkal stb. díszíteni. A 

díszítés túl "nehéz" lett, és a rakéták nem működtek olyan jól, mint korábban. 

 



5a. foglalkozás - Az egyik tanuló nagyon koncentrált a széláramlásra, a többi csoportra figyelve 

észrevette, hogy ez nagy szerepet játszik a tojás túlélésében, amikor ejtőernyőt használ. Nem 

sietett, és kivárta a tökéletes pillanatot az eszköz ledobásához, és a tojás többnyire túlélte. A 

többi diák megdicsérte ezért az okos megfigyelésért. A diákok ezt a konkrét feladatot egy 

korábbi Tanulási egységben a vendég fizikatanárral beszélték meg. Ő az ejtőernyőt nevezte 

meg jó megoldásként. Szinte minden diák nagyon komolyan vette a példáját, és elkészítette az 

ejtőernyőt, mint végső megoldást. Próbáljunk óvatosan bánni a példákkal, hogy a kreativitás 

szintje minél erősebb maradjon. A tojástörés is nagyon látványos, néhány csoport addig dobálta 

az eszközt, amíg az el nem tört. Próbáljátok meg elnevezni a tojást, és személyiséget adni neki, 

így a diákok jobban fogják becsülni a tojásokat. Minden erejükkel azon lesznek, hogy 

megmentsék a tojást. 

 

5b. foglalkozás- A tojástörés jó móka, a diákok még az utolsó órák után sem tudtak betelni vele. 

Ha a tojás és a szerkezet túlélte az első téglát, akkor (a diákok kérésére) még nagyobb 

kihívásnak, két téglának voltak kitéve egyszerre! Az anyagkorlátozás miatt egyes diákok 

hamarabb végeztek, míg mások nehezen. A korábban befejeződött diákokat megkérték, hogy 

segítsenek és támogassák a többi csoportot. 

 

6. foglalkozás - A diákok lehetőséget kaptak arra, hogy megvitassák projektjeiket, és 

összekapcsolják azokat a tanult elmélettel. Bemutathatták a tervezést a projekt külső 

partnerének (és természetesen palacsintát ettek!). A Covid korlátozása miatt nem hívhattunk 

közönséget. Ez azt jelentette, hogy nem voltak szülők, más diákok, testvérek. Kicsit kiábrándító 

volt a diákok számára. Ez egyben azt is jelentette, hogy a kiállítás egy "jó lett volna", de 

valójában nem valósult meg. 


