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Fejlesztette:: Hanna Dresner, Nativ Zvulun Iskola, IL 

Az alapötlet 

 

Elfogadjuk, hogy a világnak át kell állnia a megújuló energiára. Mégis eddig a nem megújuló 

energiahordozókat használtuk, mint kőolaj, földgáz, kőszén. 

A megújuló energiára való áttérés olyan költségekkel jár, a magasabb áraktól kezdve a 

hatékonyság csökkenéséig, sokan viszont nem hajlandóak viselni az ezzel járó költségeket. Le 

kell győznünk ezeket az akadályokat. Ebben a tanulási folyamatban a diákok mélyebben 

megértik s a megújuló energiaforrások használatát, és érvelnek a változás mellett.  

Teaser 

Tájékozódás és érvelés a megújuló energiahordozók mellett. 

A kihívás 

Hogyan tudjuk megalapozni a nem megújuló energiaforrásokból átalakított energiától való 

eltávolodást, és hogyan tudunk közelebb kerülni a megújuló energiára való elkerülhetetlen 

átálláshoz? 

Rövid összefoglaló 

A hallgatók megismerkednek a megújuló és nem megújuló energiaforrások előnyeivel és 

hátrányaival, a tapasztalati tanulás és a szakemberekkel való találkozás révén. A tanulók egy 

erőműbe látogatnak el, szakértőkkel találkoznak, és ellátogatnak egy tudományos múzeumba, 

hogy megismerjék a különböző forrásokból történő energiatermelés számos tényezőjét. A 

tanulási forgatókönyv végén a tanulók a tanultak alapján megtervezik és megépítik egy 

megújuló energiaforrás modelljét, és a közösség számára egy állásfoglalást fogalmaznak meg, 

amelyben kifejezik álláspontjukat a megújuló energiaforrások használatával kapcsolatban. 

STEAM alaptantárgyak: 

• Fizika 

• Földrajz 

• Vizuális kultúra 

Fő célok: 

1. Ismerjék meg a megújuló és nem megújuló energiaforrásokat. 

2. A megújuló energiára való áttérés összetettségének megértése. 



3. Tapasztalat egy működő prototípus építésében. 

4. Fogalmazzanak meg egy álláspontot és készítsenek egy dokumentumot, amely tükrözi 

a tanulók véleményét a megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatban. 

Főbb üzenetek: 

1. A megújuló energiára való áttérés szükséges valóság ahhoz, hogy az emberek továbbra 

is élhessenek a Földön. 

2. A nem megújuló energiaforrások kimerítik a Föld erőforrásait és szennyezik a 

környezetet, de bizonyos előnyökkel rendelkeznek a megújuló energiaforrásokkal szemben, 

mint például a nagy hatékonyság. 

3. A megújuló energiaforrások nem merítik ki a Föld erőforrásait és nem szennyezik a 

környezetet, de a fosszilis tüzelőanyagokhoz képest bizonyos hátrányokkal rendelkeznek, mint 

például a kisebb hatékonyság és a folyamatos tárolás szükségessége. 

Iskolás diákok életkora: 11-12 évesek 

Időtartam: 11 tanulási egység (31 x 45 perc) 

A foglalkozások rövid leírása 

1. foglalkozás: Energia téma bemutatása 

Ez a foglalkozás egy előzetes információgyűjtést tartalmaz, amelynek célja, hogy megállapítsa 

a tanulók előzetes ismereteit az energia fogalmáról és a különböző energiatípusokról. A 

tanulók egy rövid foglalkozáson vesznek részt az energiaátalakítás bemutatására. 

Kutatás 

2. foglalkozás: Energiaforrások 

Ezen a foglalkozáson a tanulók megismerik, hogy milyen energiaforrások állnak rendelkezésre 

a Földön. Az energiát megújuló és nem megújuló forrásokból egyaránt át lehet alakítani. 

Mindegyik energiaforrásnak vannak előnyei és hátrányai. Ezeket kísérletek és bemutatók 

segítségével fedezik fel. 

3. foglalkozás: Energiaátalakítás 

A diákok bemutatókon és önálló tanuláson keresztül megismerkednek a különböző 

energiatípusokkal. Meglátják, hogy az energia hogyan adódhat át és hogyan alakulhat át más 

típusú energiává, de nem hozható létre és nem semmisíthető meg. Otthon építenek egy Rube 

Goldberg-gépet az energia átalakítására, és videót készítenek róla működés közben. 

4. foglalkozás: Az elektromos energia emberi felhasználása 

A tanulók áramtermelő modellekkel kísérleteznek, és megtanulják, hogyan működik egy 

erőmű. Ezután elemeznek egy háztartási villanyszámlát, és összehasonlítják a háztartási 

fogyasztást az ipari fogyasztással. 

 



5. foglalkozás: Az energiaszolgáltatás lényege és mikéntje 

A diákok megismerhetik az energiatermelés összetettségét az ipar, a villamos energia vagy a 

megújuló energiák területén dolgozó szakértővel folytatott beszélgetésen keresztül. 

6. foglalkozás: Látogatás egy tudományos múzeumban: A megértés elmélyítése és 

gazdagítása. 

Egy tudományos múzeumba tett kirándulás során a diákok megtekintik a kiállítást és részt 

vesznek olyan műhelymunkákon, amelyek az elektromos energiával és az emberi szervezettel 

foglalkoznak, különös tekintettel az energiabefektetést igénylő műveletekre. 

7. foglalkozás: Szélenergia work shop 

Ezen a foglalkozáson a diákok egy work shop-on vesznek részt, hogy megismerjék a 

szélenergiát és a szélturbinákat. Megismerkednek a szélenergia mechanikai és elektromos 

energiává történő átalakításával, és gyakorlati kísérleteken keresztül megvizsgálják, hogy mely 

tényezők befolyásolják a turbina hatékonyságát és teljesítményét. 

8. foglalkozás: Erőműtúra 

Ebben a tanulási egységben a tanulók az eddig tanult elméletet egy erőmű fizikai vagy virtuális 

megtekintése során a gyakorlatban is láthatják. 

Alkotás 

9. foglalkozás: Vízenergia-verseny 

A diákok versenyen vesznek részt, hogy megépítsék azt a vízturbinát, amely a legtöbb 

elektromos energiát képes termelni. A tanulók különböző egyszerű anyagok felhasználásával 

olyan propellereket terveznek és építenek, amelyek egy motorhoz csatlakoznak, amelyhez egy 

analóg multiméterhez csatlakozik. A diákok a turbinájuk (motor + propeller) hatékonyságát 

úgy tesztelik, hogy áramló helyezik, és mérik az áram erősségét, ami megfelel a termelt 

elektromos energia mennyiségének. 

 

10. foglalkozás: Állásfoglalás írása a megújuló energiák használatáról 

A tanulók reflektálnak az energiatermeléssel kapcsolatos tapasztalataikra és a megszerzett 

ismereteikre, és ezek alapján állásfoglalást készítenek az energiatakarékosság fontosságáról 

minden szinten - az egyéntől az államig. Ezt elküldik a közösség kiválasztott tagjainak. A 

dokumentumot egy nyelvtanárral együttműködve készítik el. 

Közzététel 

11. foglalkozás: Energetikai tevékenységek fiatalabb tanulóknak 

A diákok az iskola fiatalabb diákjai számára tevékenységeket terveznek és vezetnek. Az 

tevékenységek a témakörben tanult tartalmakat tükrözik, és a tanulók csoportjai számára a 

szünetekben vagy a kijelölt órák alatt kerülnek bemutatásra. 



 

 

Licenc 

Másolhatóság : Ez a licenc lehetővé teszi a felhasználók számára az anyag terjesztését, 

átalakítását, adaptálását és felhasználását bármilyen médiumban vagy formátumban, feltéve, 

hogy a szerzőt feltüntetik. A licenc lehetővé teszi a kereskedelmi felhasználásánál a következő 

elemeket tartalmazza: Az alkotónak kell feltüntetni a szerzőt. 

 

Tanári visszajelzés 

► Aha! és Uh-oh! pillanatok 

Az "Aha!" és "Óóóóóó!" pillanatok" egy egyszerű eszköz olyan helyzetek leírására, amelyek jól 

mentek ("Aha"), és amelyek nem úgy mentek, ahogy terveztük ("Óóóóóóó").  Az "Aha!" 

pillanat a hirtelen felismerés, ihlet, belátás, felismerés vagy megértés pillanata" (Merriam-

Webster). Az "Aha!" pillanat egy lehetőség arra, hogy elgondolkodjunk azon, hogy ami jól 

sikerült, az azért volt, mert valamit jól csináltunk. Az "Uh oh!" pillanat, az a pillanat, amikor az 

ember rájön, hogy valami, valahogy nem úgy sikerült, ahogy tervezte.  Ez egy lehetőség arra, 

hogy elgondolkodjunk azon, hogy mit lehetne javítani a tevékenységen. 

 

"Aha!" pillanat(ok): 

1. foglalkozás (Az elektromos energia emberi felhasználása): Amikor a tanulóknak azt 

tanítottam, hogyan keletkezik az elektromosság, és amikor megráztam a mágnest a 

rézspirálban, és a fény kigyulladt, a tanulók valóban megértették, hogyan keletkezik az 

elektromos tér! 

2. foglalkozás (vízenergia): A műhelymunka során, amikor a turbinákat építettek az áramló 

vízben, és az ampermérőn látták, hogy valóban áramot termelnek... Nem gondoltam volna, 

hogy egy mérőműszer ilyen jelentőséggel bírhat! 

"Uh oh!" pillanat/ok: 

1. 2. foglalkozás (Energiaforrások): A tevékenységek végrehajtása során rájöttem, hogy a 

feladatlapon szereplő utasítások nem voltak elég pontosak, és sok diák nem értette, mit kell 

tennie. Azt hiszem, világosabb és részletesebb utasításokat kellett volna adnom, és példát is 

kellett volna mutatnom a tanulóknak. 

 

Általános tippek/ötletek: 

A vízenergiával (9.foglalkozás) és a szélenergiával (7.foglalkozás) kapcsolatos tevékenységek 

egyedi berendezésekkel kapcsolatos tapasztalatokat tartalmaztak, és nagyon tartalmasak 

voltak a diákok számára, de a múzeum szakértőinek segítségét igényelték, amit nem vagyok 



biztos benne, hogy magam is el tudtam volna végezni. Lehetséges, hogy más közösségi tagok, 

például szülők és más iskolai alkalmazottak segítségét is igénybe lehet venni. 

 

1. Foglalkozás 

Mi 

Cím: Energia: A téma bemutatása 

Összefoglaló: Ez az egység egy tudásgyűjtésből áll, amelynek célja, hogy megállapítsa a tanulók 

előzetes tudását az energia fogalmáról és a különböző energiatípusokról. Rövid 

tevékenységben vesznek részt az energiaátalakítás bemutatására. 

Iskolások életkora: 11-12 év 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): Természetismeret, Fizika 

Konkrét célok: 

1. Lelkesedés felkeltése a témával kapcsolatban. 

2. Az "energia" fogalmának alapvető megértése. 

Konkrét üzenetek: 

1. Az energia egy mérhető fizikai mennyiség, amely lehetővé teszi számunkra, hogy 

mozogjunk, hogy más dolgokat mozgassunk, és hogy megváltoztassuk az anyag alakját, 

állapotát, sőt még a hőmérsékletét is. 

2. Az "energia" kifejezés számos ismert mindennapi "cselekvésre" vonatkozik. 

3. Energia nélkül nincs cselekvés. 

Főbb kifejezések: Energia, munka, cselekvés, energiaátalakítás, mozgási energia, potenciális 

energia 

 

Hogyan 

Időtartam: 

- Elkészítési idő: 45 perc 

- Tanítási idő: 45 perc 

Helyszín: 

- Tanterem 

Ki tanít: 

- Tanár 



A közösséggel való kapcsolattartás: 

- N/A 

Formátum/ok: 

- Megbeszélés 

- Tudományos demonstráció 

- Tudományos/technológiai vizsgálat 

- Manuális tevékenység 

Források: 

− Weblinkek_ Rube Goldberg Video 

video and instructions –Jumping animal  :videó és utasítások -Ugró állat           - 

− Letölthető források: 

● Energia a médiában bemutató: Energy in the media  

Instructions for 'jumping animal :Útmutató az 'ugró állathoz'● 

− Tárgyi erőforrások: ugráló állat" sablon, gumiszalagok (16. sz.) 

Előkészítés (szervezés a SZÁM előtt): 

- Készítsünk "ugráló állat" sablont/sablonokat kartonból 

Tevékenységek menete: 

1. Mutasson a tanulóknak egy videót egy Rube Goldberg-gépről, és kérje meg őket, hogy 

gondolkodjanak el azon, miről szól a videó. a video of a Rube Goldberg machine 

2. Végezze el a következő energiát igénylő műveleteket, és kérdezze meg a tanulókat, mi 

a közös bennük? 

- Dobjon egy tollat egy diáknak 

- Kérjen meg egy tanulót, hogy ugorjon egy lábon 

- Kapcsoljon be egy zseblámpát/világítást 

3. Annak megállapítása érdekében, hogy mit tudnak már, a tanulók elgondolkodnak azon, 

hogy mi az energia és milyen típusú energiák léteznek. Válaszaikat energiaforrások és 

energiatípusok szerint rendszerezik. Ezt követően a tanulóknak egy prezentációt, újságokat és 

releváns cikkeket adunk, hogy bevonjuk őket a témába. Beszéljék meg! 

- Mi az energia? (Munkaképesség, az energia teljes mennyisége sem nem nő, sem nem 

csökken.) 

- Mihez van szükségünk energiára? 

https://www.mamaofmonsters.com/post/jumping-animals-made-of-milk-carton-and-rubber-band
https://drive.google.com/file/d/1PXauI_Y5fXsvcOZhf_XNFaaW2CXVz0L-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PP3LOGVMIBuUvgvAOalcmZlOojMfdLk5/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=GOMIBdM6N7Q&t=8s


- Mit lehet tenni energia nélkül? 

4. Ez az "ugró állat" kísérlet egy olyan tevékenység, amely bemutatja, hogy az 

energiaátalakítás hogyan jár munkával együtt. A tanulók megépítik a modellt, és kutatás és 

kísérletezés révén elemzik az energiaátalakulásokat. Összehajtogatják az állatot és kifeszítik a 

gumiszalagot, energiát adva a gumiszalagnak (mint egy rugónak). Amikor az állatot egy 

felületre helyezik, a kifeszített gumiszalag elernyed, rugalmas energiát szabadítva fel. Ahogy a 

rugalmas energia mozgási energiává alakul át, az állatot ugrásra készteti. 

Miért 

Készségek és kompetenciák: 

STEM gyakorlatok 

- Kérdések feltevése és problémák meghatározása. 

- Modellek kidolgozása és használata. 

- Vizsgálatok tervezése és végrehajtása. 

Menedzsment készségek 

- Tervezés 

- Az erőforrások felhasználása 



 

1. foglalkozás - Energia - A téma bemutatása - "ugró állat 

 

 

2. foglalkozás. 

Mi 

Cím: Energiaforrások 

Összefoglaló: Ezen a foglalkozáson a diákok megtudják, hogy milyen energiaforrások állnak 

rendelkezésre a Földön. Az energiát megújuló és nem megújuló forrásokból egyaránt át lehet 

alakítani. Mindegyik energiaforrásnak vannak előnyei és hátrányai. Ezeket kísérleteken és 

bemutatókon keresztül fogják felfedezni. 

Iskolások életkora: 11-12 év 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): Természettudomány és technológia, Fizika 



Konkrét célok: 

1. Ismerje meg a megújuló és a nem megújuló energiaforrásokat, és értse meg mindegyik 

előnyeit és hátrányait. 

Konkrét üzenetek: 

1. Az energiának számos forrása van, némelyik megújuló (például a szél), némelyik pedig 

nem megújuló (fosszilis tüzelőanyagok, például földgáz vagy kőolaj). 

Főbb kifejezések: Megújuló és nem megújuló energiaforrások 

 

Hogyan 

Időtartam: 

- Elkészítési idő: 45 perc 

- Tanítási idő: 90 perc 

Helyszín: 

- Tanterem 

Ki tanít: 

- Tanár 

A közösséggel való kapcsolattartás: 

- N/A 

Formátum/ok: 

- Megbeszélés 

- Tudományos demonstráció 

- Tudományos/technológiai vizsgálat 

- Kézzelfogható tevékenység 

 

Források: 

− Weblinkek: 

● Napelemes tűzhely: How to Build a Solar Oven | The Science of Cooking | SciShow Kids - 

YouTube 

● Tanároknak szánt kiegészítő anyagok: Sources of energy - U.S. Energy Information 

Administration (EIA); Sources of energy - U.S. Energy Information Administration (EIA) 

− Letölthető források: Tevékenységi állomások munkalap (lásd 1. függelék) 

https://www.youtube.com/watch?v=nsXhfpE5NCY
https://www.youtube.com/watch?v=nsXhfpE5NCY
https://www.eia.gov/energyexplained/what-is-energy/sources-of-energy.php
https://www.eia.gov/energyexplained/what-is-energy/sources-of-energy.php
https://www.eia.gov/energyexplained/what-is-energy/sources-of-energy.php


− Tárgyi eszközök: elemtartók, elemek, kábelek krokodilcsipeszekkel, motor, zümmer, 

ventilátor x2, játékautó, üveggolyó, golyópálya, vízikerék, tál, vizes palack, labda x2, 

zseblámpa, csengő. 

Előkészítés (szervezés a LU előtt): 

- Készítse elő a felszerelést és szervezze a termet állomásokba; készítse el és nyomtassa 

ki az egyes tevékenységekhez tartozó feladatlapokat. 

• 1. állomás: Akkumulátortartó, akkumulátor, 3 kábel (krokodilcsipeszekkel), motor 

• 2. állomás: Elemtartó, elem, 3 kábel (krokodilcsipeszekkel), zümmer 

• 3. állomás: Játékautó 

• 4. állomás: Golyópálya 

• 5. állomás: Vízikerék, tál, vízzel töltött palack 

• 6. állomás: ventilátor és a közelben lévő konnektor 

• 7. állomás: ventilátor és közeli konnektor, asztal, labda 

• 8. állomás: Elemlámpa 

• 9. állomás: Csengő 

• 10. állomás: Labda, medence 

 

Tevékenységek menete: 

1. Ismételjük át az előző leckét, és kérdezzük meg, mi az energia? 

2. Az energiaforrások fogalmának bevezetése - hogyan alakítunk át energiát? 

3. A tanulók minden állomáson kipróbálnak egy-egy tevékenységet (lásd a Forrásokat). A 

tevékenységek végzése közben kitöltik a következő oszlopokat a munkalapon (lásd az 1. 

függeléket): 

- Mi történt/változott? 

- Mi okozta a változást? 

- Az utolsó oszlopot - A változást okozó energia típusa - a következő leckében töltjük ki. 

4. Mutassa meg a tanulóknak ezt a videót a napenergiával működő tűzhelyről, és 

építsenek egyet együtt (opcionális). 

5. Beszélje meg a megújuló és a nem megújuló energiaforrások közötti különbséget. 

Melyik típusú energiaforrás előnyösebb? Milyen előnyei és hátrányai vannak a megújuló/nem 

megújuló energiaforrások használatának? 

Miért 



Készségek és kompetenciák: 

STEM gyakorlatok: 

- Kérdések feltevése és problémák meghatározása. 

- Magyarázatok és megoldások kidolgozása. 

- Bizonyítékok alapján történő érvelés. 

- Információszerzés, -értékelés és –közvetítés. 

Soft skills: 

- Csapatmunka és együttműködés. 

- A kudarc kezelése a tanulás része. 

Menedzsment készségek: 

- Tervezés. 

- Az erőforrások felhasználása. 

 

3. foglalkozás 

Energiaátalakítás 

Mi 

Cím: Energiaátalakítás 

Összefoglaló: A diákok bemutatókon és önálló tanuláson keresztül megismerkednek a 

különböző energiatípusokkal. Meglátják, hogy az energia hogyan adódhat át, és hogyan 

alakulhat át más típusú energiává, de nem hozható létre és nem semmisíthető meg. Otthon 

egy Rube Goldberg-gépet építenek az energia átalakítására, és videót készítenek róla működés 

közben. 

Iskolások életkora: 11-12 év 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): Természettudomány és technológia, fizika, tervezés 

Konkrét célok: 

1. Ismerkedjen meg a különböző energiatípusokkal és az energiaátalakítással gyakorlati 

tevékenységeken keresztül. 

Konkrét üzenetek: 

1. Az energiának számos fajtája létezik: elektromos, gravitációs, mozgási, kémiai, sugárzó 

(fény), termikus és mechanikai energia. 

2. Az energia átadóthat, és egyik típusból a másikba átalakulhat. 



Főbb kifejezések: Elektromos energia, gravitációs energia, mozgási energia, kémiai energia, 

sugárzó (fény)energia, hőenergia, mechanikai energia. 

Hogyan 

Időtartam: 

- Elkészítési idő: 45 perc 

- Tanítási idő: 3 óra 

Helyszín: 

- Tanterem 

- Home 

Ki tanít: 

- Tanár 

A közösséggel való kapcsolattartás: 

- N/A 

Formátum/ok: 

- Megbeszélés 

- Csoportmunka 

- Tudományos demonstráció 

- Tudományos/technológiai vizsgálat 

- Kézzelfogható tevékenység 

Források: 

− Weblinkek:   

• Gumiszalag helicopter: Rubber Band Helicopters - Engineering Project for Kids : 8 Steps (with 

Pictures) - Instructables 

• Energiaformák tanterv: Rubber Band Helicopters - Engineering Project for Kids : 8 Steps (with 

Pictures) - Instructables 

• Rube Goldberg gép videók: מדהים אנרגיה גלגולי - YouTube; How to Pass the Salt While Social 

Distancing - YouTube 

− Tárgyi erőforrások: Post-it cetlik, feladatlapok a LU2-ből, vízforraló, pohár forró víz, 

ventilátor, játékautó, zseblámpa, opcionális: Repülőgép-készlet (minden tanulónak). 

 

Előkészítés (szervezés a SZÁM előtt): 

https://www.instructables.com/Rubberband-Helicopters-step-by-step/
https://www.instructables.com/Rubberband-Helicopters-step-by-step/
https://www.instructables.com/Rubberband-Helicopters-step-by-step/
https://www.instructables.com/Rubberband-Helicopters-step-by-step/
https://www.youtube.com/watch?v=e7N85BWRbCI
https://www.youtube.com/watch?v=nORRgU8sGdE
https://www.youtube.com/watch?v=nORRgU8sGdE


- Tegyünk egy csésze forró vizet az asztalra 

Tevékenységek menete: 

1. A tanulók Post-it-cetlikre írjanak fel néhány olyan műveletet, amelyek energiát 

fogyasztanak (cetlinként egy művelet). 

- Írja fel a táblára az energiafajtákat az Energiaformák tananyag szerint. 

- A tanulóknak a jegyzeteket a táblára kell ragasztaniuk a jegyzetre írt cselekvéshez 

tartozó energiafajta alá. 

- Lehetséges, hogy egy művelet több különböző típusú energia alá is sorolható; például 

a vizet hőenergiával, sugárzási energiával, kémiai energiával vagy elektromos energiával lehet 

melegíteni. A változatosság megteremtése és az ismétlődés elkerülése érdekében csak olyan 

műveleteket helyezzetek el a táblán, amelyeket még nem helyeztek el. 

2. Az energiaátalakítás bemutatása hő felhasználásával. Miután az óra előtt egy pohár 

forró vizet helyeztünk az asztalra, kérjük meg a tanulókat, hogy érintsék meg az asztalt, ahol a 

pohár állt. A tanulók érezni fogják a hőt, amelyet a pohár átadott az asztalnak. 

3. Folytassa az előző lecke munkalapját, kitöltve az üres oszlopot. 

4. (Választható) A készlet segítségével építsenek egy repülőgépet. Mutassunk rá az 

energiaátalakítás folyamatára: a gumiszalag csavarása az izmainkból származó kémiai energiát 

mechanikai energiává alakítja át, amely aztán gravitációs energiává alakul át, miközben a gép 

felfelé repül. 

5. Ezután a tanulók megnéznek egy videót egy Rube Goldberg-gépről, hogy 

inspirálódjanak. A tanulók otthon megépítenek egy Rube Goldberg-gépben legalább öt 

energiaátalakulás történik, és készítenek egy videót, amely tartalmazza az energiaátalakulások 

magyarázatát.   

Miért 

Készségek és kompetenciák: 

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. 

Menedzsment készségek: 

- Tervezés. 

- Az erőforrások felhasználása. 

4. foglalkozás 

Mi 

Cím: Az elektromos energia emberi felhasználása 

Összefoglaló: A tanulók kísérleteznek az áramátalakító modellekkel, és megtanulják, hogyan 

működik egy erőmű. Ezután elemeznek egy háztartási villanyszámlát, és összehasonlítják a 

háztartási fogyasztást az ipari fogyasztással. 

Iskolások életkora: 11-12 év 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): Természetismeret és technika, Fizika 

Konkrét célok: 

1. Ismerje meg az elektromos energia előállítására használt különböző technológiákat. 

2. Ismerje fel a különböző erőműtípusokat és azok előnyeit/hátrányait. 

3. Értse meg, hogy a háztartásban lévő elektromos készülékek különböző mennyiségű 

energiát fogyasztanak. 

4. Hasonlítsa össze a háztartások villamosenergia-fogyasztásának szintjét az ipari 

fogyasztás szintjével. 

Konkrét üzenetek: 

1. Az elektromos energia egyfajta energia. 

2. Az elektromos energia előállításához energiaforrásra van szükség. 

Főbb kifejezések: Elektromos energia, erőmű 

Hogyan 

Időtartam: 

- Elkészítési idő: 45 perc 

- Tanítási idő: 3 óra 

Helyszín: 

- Tanterem 

- Otthon 

 



Ki tanít: 

- Tanár. 

A közösséggel való kapcsolattartás: 

- Családok. 

Formátum/ok: 

- Megbeszélés. 

- Tudományos demonstráció. 

- Tudományos/technológiai vizsgálat. 

- Kézzelfogható tevékenység. 

- Videók. 

Források és források: 

− Weblinkek: 

• Demonstráció / rövid tevékenység a Dinamóval (kézi áramfejlesztő): Diy Hand Electricity 

Generator Model Ac-dc Electric Generator Physical Experiment Education Toys - Alternative Energy 

Generators - AliExpress 

• Dinamó építése és tesztelése (hosszú kísérlet): Human-Powered Energy | Science Project 

(sciencebuddies.org) 

• Videó az erőmű működéséről: Power Stations & The National Grid | Electricity | Physics | 

FuseSchool - YouTube 

• Energiafogyasztás kalkulátor: PGVCL Energy Unit Consumption & KW Calculator 

− Tárgyi eszközök: dinamókészülék, dinamóépítő készlet. Előkészítés (szervezés a  

foglalkozás előtt): 

- Állítson össze dinamómodelleket és/vagy vásároljon készleteket és egy nagy dinamót. 

Tevékenységek menete: 

1. A tanulók kísérletet végeznek villamosenergia-termelő modellekkel, hogy megtanulják, 

hogyan működik egy erőmű. Megvitatják, hogyan állítanak elő elektromos energiát, amelyet 

otthonunkban, az iparban stb. használunk. 

2. Egy nagy dinamó segítségével mutassa be, hogyan termel elektromos energiát (lámpa 

világítson). 

3. A tanulók a tekercseket és a mágneseket LED-lámpák bekapcsolására használják. 

- Elektromos energia előállítása mágnesek mozgatásával egy tekercsben. 

- Mi történik, ha a mágnest a tekercsbe helyezzük anélkül, hogy a tekercshez képest 

mozgatnánk? 

https://www.aliexpress.com/item/1005002773939739.html?srcSns=sns_Copy&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=20272687723&aff_fcid=2ff310a872404f18bfe7854430e4b1e1-1632076545212-03031-_mLoutyR&tt=MG&aff_fsk=_mLoutyR&aff_platform=default&sk=_mLoutyR&aff_trace_key=2ff310a872404f18bfe7854430e4b1e1-1632076545212-03031-_mLoutyR&shareId=20272687723&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=11f14e9df70f46268753a207097a7555
https://www.aliexpress.com/item/1005002773939739.html?srcSns=sns_Copy&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=20272687723&aff_fcid=2ff310a872404f18bfe7854430e4b1e1-1632076545212-03031-_mLoutyR&tt=MG&aff_fsk=_mLoutyR&aff_platform=default&sk=_mLoutyR&aff_trace_key=2ff310a872404f18bfe7854430e4b1e1-1632076545212-03031-_mLoutyR&shareId=20272687723&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=11f14e9df70f46268753a207097a7555
https://www.aliexpress.com/item/1005002773939739.html?srcSns=sns_Copy&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=20272687723&aff_fcid=2ff310a872404f18bfe7854430e4b1e1-1632076545212-03031-_mLoutyR&tt=MG&aff_fsk=_mLoutyR&aff_platform=default&sk=_mLoutyR&aff_trace_key=2ff310a872404f18bfe7854430e4b1e1-1632076545212-03031-_mLoutyR&shareId=20272687723&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=11f14e9df70f46268753a207097a7555
https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project-ideas/Energy_p009/energy-power/human-powered-energy#summary
https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project-ideas/Energy_p009/energy-power/human-powered-energy#summary
https://www.youtube.com/watch?v=A4E35Akk7kM
https://www.youtube.com/watch?v=A4E35Akk7kM
https://www.pgvcl.com/consumer/CONSUMER/calculate_n.php


- Energiát termel? 

- Mi okozza a fények bekapcsolását? 

4. Választható: Párokban építsetek dinamókat és kísérletezzetek. 

Nézze meg a videót - Hogyan működik egy erőmű, és beszélje meg az erőművek különböző 

típusait. Milyen energiaforrásokkal lehet megforgatni egy turbinát? Ismertessék azt a 

gondolatot, hogy a nem megújuló energiaforrások (fosszilis tüzelőanyagok) szennyezik a 

környezetet. 

5. Ezután a diákok elemeznek egy háztartási villanyszámlát, és összehasonlítják azt az 

ipari fogyasztással. A tanulók a feladatot otthon végzik el, akár egyedül, akár a szülők 

segítségével, az energiafogyasztás-kalkulátor és az áramszolgáltatójuk honlapjának 

segítségével. Leírják a magas energiafelhasználás következményeit, és azt, hogy hogyan 

csökkenthetik otthonuk energiafogyasztását. 

 

Miért 

Készségek és kompetenciák: 

STEM gyakorlatok 

- Kérdések feltevése és problémák meghatározása. 

- Modellek kidolgozása és használata. 

- Vizsgálatok tervezése és végrehajtása. 

- Az adatok elemzése és értelmezése. 

- A matematika és a számítási gondolkodás használata. 

- 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. 

Menedzsment készségek: 

- Tervezés. 

- Az erőforrások felhasználása. 

 



 

 

 

 

Képek: 

 

  

4. foglalkozás - Az elektromos energia emberi felhasználása - dinamóval kapcsolja be a 

fényt. 

 

5. foglalkozás 

Mi 

Cím: Cím: Energiatermelés: A lényeg 

Összefoglaló: A hallgatók az energiatermelés összetettségét ismerik meg az ipar, a villamos 

energia vagy a megújuló energiák területén dolgozó szakértővel folytatott beszélgetésen 

keresztül. 

Iskolások életkora: 11-12 év 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): Természetismeret és technika 



Konkrét célok: 

1. Ismerje meg az energiatermelés alapelveit és gyakorlati vonatkozásait. 

Konkrét üzenetek: 

1. A zöld energiaforrások nem szennyezik a környezetet, de használatuk számos 

gyakorlati kihívással jár. 

Főbb kifejezések: megújuló energia, zöld ipar, napenergia 

Hogyan 

Időtartam: 

- Elkészítési idő: 45 perc 

- Tanítási idő: 45 perc 

Helyszín: 

- Tanterem 

Ki tanít: 

- Szakértő 

A közösséggel való kapcsolattartás: 

- Iparág 

Formátum/ok: 

- Megbeszélés 

- Előadás 

Források és források: 

- Emberi erőforrások: A zöld energia szakértője 

Előkészítés (szervezés a foglalkozás előtt): 

- Keressen egy szakértőt, beszélje meg a találkozó céljait és elvárásait, és egyeztessen 

időpontot/helyet. 

Tevékenységek menete: 

Az előadást a megújuló energiákkal kapcsolatos szakértő tartja, majd a hallgatók kérdéseire 

válaszolva a diákok által készített kérdéseket tesznek fel. 

 

Miért 

Készségek és kompetenciák: 



STEM gyakorlatok 

- Kérdések feltevése és problémák meghatározása. 

- Információszerzés, -értékelés és –közvetítés. 

 

6. foglalkozás 

Mi 

Cím: Látogatás a Tudományos Múzeumban: A megértés elmélyítése és bővítése. 

Összefoglaló: Egy tudományos múzeumba tett kirándulás során a diákok megtekintik a 

kiállítást és részt vesznek olyan műhelymunkákban, amelyek az elektromos energiával és az 

emberi szervezettel foglalkoznak, különös tekintettel az energiát igénylő cselekvésekre. 

Iskolások életkora: 11-12 év 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): Fizika, biológia, természettudományok és technológia 

Konkrét célok: 

1. Az energiával kapcsolatos tudományos és technológiai alapelvek mélyebb megértése. 

Konkrét üzenetek: 

1. Amikor áram folyik át egy vezetőn, a vezető felmelegszik. 

2. Amikor egy vezető hőmérséklete nagyon magasra emelkedik, izzik és fényt bocsát ki. 

3. Egy vékony vezeték több "elvesztegetett" energiát bocsát ki hő formájában, mint egy 

vastag vezeték. Ez a tény befolyásolja a különböző felhasználási célokra (világítás vagy fűtés) 

szánt vezetékek kiválasztását. 

4. A szervezetünk minden tevékenységünkhöz - a gondolkodástól a testmozgásig - az 

elfogyasztott táplálékból előállított kémiai energiát használja fel. 

Főbb kifejezések: Elektromos energia, kémiai energia, vezető 

Hogyan 

Időtartam: 

- Elkészítési idő: 45 perc 

- Tanítási idő: 90 perc 

Helyszín: 

- Tudományos múzeum/központ 

Ki tanít: 

- Informális oktatás segítője 



A közösséggel való kapcsolattartás: 

- Közösségi szolgáltatások 

Formátum/ok: 

- Megbeszélés 

- Tudományos demonstráció 

- Tudományos/technológiai vizsgálat 

Források : 

− Emberi erőforrások: további felnőttek a kirándulás megkönnyítésére 

Előkészítés (szervezés a foglalkozás előtt): 

- Szükség esetén készítse elő a papírokat a helyszíni látogatáshoz; gondoskodjon a 

diákok szállításáról. 

 

Tevékenységek menete: 

1. Tárlatvezetés az elektromosságról szóló kiállításon. 

2. Tárlatvezetés az emberi testről szóló kiállításon, amelynek középpontjában az energiát 

igénylő tevékenységek állnak. 

Miért 

Készségek és kompetenciák: 

STEM gyakorlatok 

- Kérdések feltevése és problémák meghatározása 

- Vizsgálatok tervezése és végrehajtása 

Soft Skills 

- Csapatmunka és együttműködés 

 

 

7. foglalkozás 

 

Mi 

Cím: Cím: Szélenergia műhely 



Összefoglaló: Ebben az egységben a diákok egy kutatóműhelyben vesznek részt, hogy 

megismerjék a szélenergiát és a turbinákat. Megismerkednek a szélenergia mechanikai és 

elektromos energiává történő átalakításával, és gyakorlati kísérleteken keresztül 

megvizsgálják, hogy mely tényezők befolyásolják a turbina hatékonyságát. 

Iskolások életkora: 11-12 év 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): Természettudomány és technológia 

Konkrét célok: 

1. Ismerje meg a szél, mint energiaforrás hasznosításának lehetséges módjait. 

2. Értse a szélenergia használatának környezeti előnyeit és hátrányait. 

3. Tanulmányozza a szélturbinák hatékonyságát befolyásoló tényezőket. 

4. Vizsgálja meg a turbina propellerlapátok szerkezete és a turbina hatásfoka közötti 

kapcsolatot. 

5. Vizsgálja meg az energiatakarékosság elvét a szélenergia emberi szükségletekre 

történő felhasználásával összefüggésben. 

Konkrét üzenetek: 

1. A szélenergia használata a fosszilis tüzelőanyagok helyettesítésére az erőművekben 

hozzájárul a nem megújuló erőforrások kimerüléséhez és csökkenti a légszennyezést. 

2. A szélturbina a szélenergiát mechanikai vagy elektromos energiává alakítja át. 

3. A szélenergia emberi hasznokra (munkára) felhasználható relatív aránya - azaz a 

turbina energiahatékonysága - a turbinalapátok alakjától/számától függ. 

4. Nem lehetséges az összes szélenergiát emberi szükségletekre felhasználni, de a 

maradék energia nem vész el, hanem átlakul más energiaformába. 

Főbb kifejezések: Szélenergia, turbina 

 

Hogyan 

Időtartam: 

- Elkészítési idő: 45 perc 

- Tanítási idő: 3 óra 

Helyszín: 

- Tanterem 

- Makerspace vagy műhely 

Ki tanít: 



- Tanár 

- Szülő 

- Szakértő 

- Informális oktatás segítője 

A közösséggel való kapcsolattartás: 

- Közösségi szolgáltatások 

Formátum/ok: 

- Megbeszélés 

- Csoportmunka 

- Tudományos demonstráció 

- Tudományos/technológiai vizsgálat 

- Manuális tevékenység 

Források: 

- Tárgyi erőforrások: 20-30 polipropilén kártya, ragasztópisztoly vagy csavarok, 

hajszárító és állvány. 

Előkészítés (szervezés a SZÁM előtt): 

- A berendezés beállítása 

Tevékenységek menete: 

1. A szélenergia bevezetése. Beszéljék meg a következő kérdéseket: 

- Mi a szél? 

- Hol van a szélben az energia? 

- Hogyan használjuk a szélenergiát a mindennapi életünkben? 

- A teljesítést támogató kiegészítő információkat lásd a 2. függelékben. 

2. Magyarázza el, hogyan alakul át a szélenergia mechanikai energiává, magyarázza el a 

szélmalom és a mechanikus turbinák feltalálását és működését. A magyarázatot lásd a 2. 

függelékben. 

3. Annak bemutatására, hogyan lehet a szelet elektromos energia előállítására használni, 

mutasson be egy LED-izzóval összekapcsolt szélturbinát. A tanulók csoportokban dolgozva 

kísérleteket végeznek, hogy megismerjék a lapátok számának/méretének/szögének hatását 

az energiatermelésre. 

- Minden csoport kap egy turbinát, egy állványon lévő hajszárítót és az alábbi táblázatok 

szerinti számú propellert. 



- Minden csoport egy-egy paramétert tesztel. Ahhoz, hogy az eredmények 

megbízhatóak legyenek, ügyelni kell arra, hogy a többi tényezőt állandó értéken tartsuk 

(például ha a szög hatását vizsgáljuk, a pengék számát és méretét is állandó értéken kell 

tartani). 

- A turbina hatásfokának mérőszáma (mutatója) a termelt elektromos áram 

mennyisége. 

- Mérje meg az elektromos áramot egy ampermérővel (milliamperes skálán). 

- Indítsa el a hajszárítót (hideg fokozaton), és helyezze a propellerek elé optimális 

távolságra - körülbelül 60 cm-re. A távolságot minden kísérlet során állandóan tartani kell. 

- A kísérletek elvégzése - az eredmények rendszerezésére szolgáló táblázatokat lásd itt. 

4. A kísérletek elvégzése után az egyes csoportok megállapítják, hogy melyik légcsavar-

típus volt a leghatékonyabb. Összehasonlítják válaszaikat azzal, amit az elején (a kísérlet előtt) 

gondoltak. Tartsanak megbeszélést az egyes paraméterek szerint: a lapátok száma, a lapátok 

hossza és a lapátok szöge. A magyarázatokat lásd a 2. függelékben. 

5. Beszélje meg, hogy milyen előnyökkel jár a szélenergia felhasználása a villamosenergia-

termelésben, és milyen tényezők befolyásolják a turbina hatékonyságát. A magyarázatokat 

lásd a 2. függelékben. 

6. Ezután tárgyalja meg a szél segítségével történő villamosenergia-termelés hátrányait. 

- Függés a széltől 

- Alacsony hozam 

- Zajszennyezés 

- A madarakra gyakorolt hatás 

- A mikroklímára gyakorolt hatás 

- A kilátás elrontása 

- Gyártási folyamat 

- A teljesítést támogató kiegészítő információkat lásd a 2. függelékben. 

7. A tanulók a leckét a szélenergia jelenlegi helyzetének megvitatásával zárják. A 

szélenergia egy elterjedt és elérhető megújuló energiaforrás. A 2017-es év végén a világ 

minden táján voltak áramtermelő szélerőművek, amelyek együttes kapacitása meghaladta a 

651 gigawattot. Ezek a parkok a világ villamosenergia-termelésének mintegy 5,6%-át állítják 

elő. A legtöbb szélenergia-termelés a szárazföldön történik (621 gigawatt), a többi pedig 

tengeri termelés. 

 

Miért 



Készségek és kompetenciák: 

STEM gyakorlatok 

- Kérdések feltevése és problémák meghatározása. 

- Modellek kidolgozása és használata. 

- 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 bizonytalanság kezelése. 

- A kudarc megtanulása a tanulás része. 

Menedzsment készségek: 

- Tervezés. 

- Az erőforrások felhasználása. 
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Képek 

 7. foglalkozás - Szélenergia, kétlapátos szélturbina + hajszárító1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. foglalkozás-szélenergia - kétlapátos szélturbina + hajszárító 2 

 

 

 

8. foglalkozás 

Fizikai vagy virtuális erőműtúra 

Mi 

Cím: Erőműtúra 

Összefoglaló: Ebben a tanulási egységben a tanulók az eddig tanult elméletet egy erőmű fizikai 

vagy virtuális megtekintése során a gyakorlatban is megismerhetik. 

Iskolások életkora: 11-12 év 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): Energia 

Konkrét célok: 



1. Nézzen meg egy működő erőművet. 

2. Hallgasson meg szakértőket az erőmű működéséről. 

Konkrét üzenetek: 

1. Az erőmű az elektromos energia előállítására szolgáló nagy ipari létesítmény. 

2. Az erőműveket valamilyen (megújuló vagy nem megújuló) energiaforrás táplálja. 

Főbb kifejezések: Elektromos energia, erőmű, megújuló energia 

 

Hogyan 

Időtartam: 

- Elkészítési idő: 15 perc 

- Tanítási idő: 90 perc 

Helyszín: 

- Ipari területek 

Ki tanít: 

- Szakértő 

- Politikai döntéshozó 

- Informális oktatás segítője 

A közösséggel való kapcsolattartás: 

- Iparág 

Formátum/ok: 

- Kirándulás 

Források: 

− Emberi erőforrások: további felnőttek a kirándulás megkönnyítésére 

Előkészítés (szervezés a foglalkozás előtt): 

- Szükség esetén készítse elő a helyszíni látogatáshoz szükséges papírokat, és szervezze 

meg a diákok szállítását; vagy szervezzen virtuális túrát. 

 

Tevékenységek menete: 

N/A   

Miért 



Készségek és kompetenciák: 

STEM gyakorlatok 

- Kérdések feltevése és problémák meghatározása 

 

9. foglalkozás 

Mi 

Cím: Vízenergia-verseny 

Összefoglaló: A diákok versenyen vesznek részt, hogy megépítsék azt a vízturbinát, amelyik a 

legtöbb elektromos energiát tudja termelni. A diákok különböző egyszerű anyagok 

felhasználásával propellereket terveznek és építenek, amelyek egy motorhoz csatlakoznak, 

amely egy analóg amperórához van csatlakoztatva. Az általuk készített turbina (motor + 

propeller) hatékonyságát úgy tesztelik, hogy vízáramba helyezik, és mérik az áram erősségét, 

ami megfelel a termelt elektromos energia mennyiségének. 

Iskolás diákok életkora: 11-12 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): Természettudomány és technológia, tervezés, mérnöki 

tudományok 

Konkrét célok: 

1. Tapasztalatszerzés egy vízturbina építésében, hogy a lehető legnagyobb energiát 

termelje, miközben műszaki problémákat old meg. 

2. A szélturbinákról tanult tudományos elvek alkalmazása a vízturbinák építésére. 

Konkrét üzenetek: 

1. A vízturbina által termelt villamos energia mennyisége számos tényezőtől függ: a 

lapátok méretétől, a lapátok számától, a lapátok szögétől a víz áramlásához képest, valamint 

a turbina feletti vízesés magasságától. 

2. A vízből előállítható elektromos energia mennyisége nagyon alacsony más fosszilis 

energiaforrások hatékonyságához képest. 

Főbb kifejezések: Megújuló energia, vízturbina 

Hogyan 

Időtartam: 

- Elkészítési idő: 90 perc 

- Tanítási idő: 4 óra 30 perc 

Helyszín: 

- Kültéri terek 



- Készítsen laboratóriumot 

- Tudományos múzeum/központ 

Ki tanít: 

- Tanár 

- Informális oktatás segítője 

A közösséggel való kapcsolattartás: 

- Helyi vállalkozások 

Formátum/ok: 

- Csoportmunka 

- Kézzelfogható tevékenység 

- Verseny 

Források és források: 

- Tárgyi erőforrások: Tábla és filctoll, papír és ceruza, teljes készlet az építéshez 

(osztályonként 1-2 készlet), amely a következőket tartalmazza: 

● Állvány kb. 1 m magas 

● Csatlakozó rudak 

● Mikro-amméter elektromos vezetékek kimenetével 

● Vízálló 1,5 voltos motor 

● Műanyag rúd a motortengely és a turbinák összekötéséhez (K'Nex játékalkatrészek is 

használhatók) 

● Egy vödör víz 

● Akváriumszivattyú vagy más típusú, kis teljesítményű (12 vagy 24 watt) 

merülőszivattyú. 

● Egy cső a szivattyú és az állvány összekötéséhez (kb. 1 m) 

● Ajánlott! Helyezze a vödröt egy ilyen pancsolómedencébe, hogy a padló és a diákok ne 

ázzanak el. 

● Rongyok és felmosórongy 

● Elektromos aljzat/hosszabbító kábelek 

● A turbina alapjai, amelyek a motor tengelyén lévő műanyag rúdhoz csatlakoztathatóak 

(K'Nex játékalkatrészek használhatók). 

● A pengék építéséhez szükséges anyagok: 



- spatula 

- Műanyagtartályok (palackok, csomagolások) 

- Csomagolások teteje és fedele (használt) 

- Anyagok a csatlakozáshoz: 

- Ragasztópisztoly 

- Szigetelőszalag 

- Gumiszalagok 

- Olló 

- Emberi erőforrások: a készítési tevékenységeket támogató további felnőttek, például 

szülők vagy a helyi készítőterek vagy műhelyek segítői.  

Előkészítés (szervezés a SZÁM előtt): 

- Kérjen segítséget egy helyi Makerspace vagy műhely szakemberétől; az ő segítségükkel 

készítse el az építőcsomagokat. 

Tevékenységek menete: 

1. A tanulók a tevékenységet a vízenergia megismerésével és a lehetséges hátrányok 

megvitatásával kezdik. A magyarázatot lásd a 2. függelékben. Megpróbálnak majd kapcsolatot 

teremteni a víz és a szél között, hogy lássák, milyen ismereteket lehet átvenni a LU7-ből. 

2. Ezután csoportokban dolgoznak majd azon a kihíváson, hogy megépítsék azt a turbinát, 

amely a legtöbb áramot tudja termelni. 

- Technikai magyarázat - mutassa be az anyagokat, tippeket az alkatrészek rögzítéséhez, 

mennyi idő áll rendelkezésükre a projekt befejezéséhez, és utasításokat arra vonatkozóan, 

hogyan dokumentálják a folyamatot/eredményeket (fotó, rajz a modellről stb.). 

- A teljesítmény mérése az elektromos áram mikroamperjei alapján, ami (általában) 

megfelel a termelt elektromos energia mennyiségének. 

- Írjon egy táblázatot a táblára, és töltse ki a tanulók eredményeit: 

  

 1. csoport 2. csoport 3. csoport 4. csoport 

Teszt 1 XX mµ A XX mµ A XX mµ A XX mµ A 

Teszt 2 XX mµ A XX mµ A XX mµ A XX mµ A 
 

     

− Mi befolyásolja a villamosenergia-termelést? A tanulóknak tesztelniük kell a korábban 

megismert tényezőket, és mérlegelniük kell, hogy vannak-e más olyan tényezők is, amelyekre 

nem gondoltak. 



− Megjegyzés: néhány gyereket szorongás tölti el a verseny miatt - mindenképpen adjon 

pozitív visszajelzést a további kritériumokkal kapcsolatban, mint például a kreativitás, 

esztétikum, kitartás, fejlődés, eredetiség stb. tekintetében. 

3. Utasítások a prototípus megépítéséhez: 

- Csoportokra osztva dolgozzanak. 

- Tervezze meg a modellt, készítsen táblázatot az eredményekről. 

- A modell felépítése. 

- Tesztelés. 

- Eredmények rögzítése. 

- Következtetések levonása. 

- A modell javítása / új modell készítése. 

- Mindezek megismétlése, ha kell…. 

4. A teszt során a kísérők segíthetnek a tanulóknak a vízesés és a turbina beállításában. A 

csoportok addig változtathatják a vízesés magasságát és állíthatják a szöget, amíg a legjobb 

eredményt nem kapják. A kísérő szerepe ebben a szakaszban az, hogy technikai segítséget 

nyújtson a tanulóknak, és hagyja, hogy önállóan jussanak el az eredményekhez és 

következtetésekhez. 

5. A tanulók kitöltik a táblázatot, és felírják a táblára a legjobb eredményüket (az elért 

legnagyobb áramerősség). 

6. Mutassa be az eredményeket, hogy melyik csoport volt a legsikeresebb. Minden 

csoportnak 1-2 perc áll rendelkezésére, hogy bemutassa a legsikeresebb modelljét, és 

konstruktív visszajelzést kapjon. Térjünk ki a különböző paraméterekre és azok hatásaira, 

kihívásokra, meglepetésekre, csalódásokra és arra, hogy mit lehetne javítani a következő 

alkalommal, visszajelzést kapva a diákoktól. Kérdések a megbeszéléshez: 

- Van valami, amin még javítani szeretnél? 

- Voltak gondjaid azzal, hogy a turbina áramot termeljen? 

- A vízesés magassága befolyásolta a turbina forgását? Miért? 

- Gondolod, hogy az összes vízenergiát elektromos energiává alakították át? 

- Ha kihívással/problémával találkoztál - hogyan oldottad meg? 

- A csapatmunkát illetően - valaki vezette a csoportot, vagy minden döntést közösen 

hoztatok? 

- További információkért lásd a 2. függeléket. 

 



Miért 

Készségek és kompetenciák: 

STEM gyakorlatok 

- Kérdések feltevése és problémák meghatározása. 

- Modellek kidolgozása és használata. 

- Vizsgálatok tervezése és végrehajtása. 

- A matematika és a számítási gondolkodás használata. 

- Magyarázatok és megoldások kidolgozása. 

Soft skills 

- csapatmunka és együttműködés 

- a bizonytalanság kezelése 

- empátia 

- A kudarc megtanulása a tanulás része. 

Menedzsment készségek 

- tervezés 

- az erőforrások felhasználása 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

10. foglalkozás 

Mi 

Cím: Megújuló energiaforrások felhasználásáról szóló állásfoglalás-tervezet kidolgozása. 

Összefoglaló: A diákok az energiatermeléssel kapcsolatos tapasztalataik és a megszerzett 

ismereteik alapján állásfoglalást készítenek az energiatakarékosság fontosságáról minden 

szinten - az egyéntől az államig. Ezt elküldik a közösség kiválasztott tagjainak. A 

dokumentumot egy nyelvtanárral együttműködve készítik el. 

Iskolások életkora: 11-12 év 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): magyar nyelv, állampolgári ismeretek 

Konkrét célok: 

1. A részvétel és a társadalmi felelősségvállalás előmozdítása a fenntarthatóság és a 

bolygó megőrzésének összefüggésében. 



Konkrét üzenetek: 

2. A megújuló energiaforrások használatának előmozdításának egyik módja, hogy az 

állam lakosai által aláírt állásfoglalási dokumentum benyújtásával meggyőzzük a politikai 

döntéshozókat arról, hogy a kérdés fontos. 

Főbb kifejezések: Megújuló energia, állásfoglalás 

 

Hogyan 

Időtartam: 

- Elkészítési idő: 10 perc 

- Tanítási idő: 90 perc 

Helyszín: 

- tanterem 

Ki tanít: 

- tanár 

A közösséggel való kapcsolattartás: 

- önkormányzat 

Formátum/ok: 

- megbeszélés 

- csoportmunka 

Források és források: 

- emberi erőforrások: nyelvtanár 

Előkészítés (szervezés a foglalkozás előtt): 

- Lépjen kapcsolatba egy nyelvtanárral. 

Tevékenységek menete: 

1. A tanulók csoportmunkában megfogalmazzák álláspontjukat a megújuló energiák 

használatára való áttérés szükségességéről és fontosságáról, az alábbi pontok 

figyelembevételével: 

- Kinek akarják elküldeni az állásfoglalást? Ki határozza meg a politikát? (Iskolaigazgató? 

Az önkormányzat? A központi kormányzat? Melyik tisztviselő/ügyosztály?) 

- Miért fontos, hogy növeljük a megújuló energiák használatát és csökkentsük a fosszilis 

tüzelőanyagoktól való függőségünket? 



- Hogyan csökkenthetjük a fosszilis tüzelőanyagok felhasználását? 

- Tartalmazzon egy azonnal végrehajtható gyakorlati ajánlást egy vagy több intézkedésre 

vonatkozóan. 

2. A dolgozatot egy nyelvtanár segítségével összeállítják, és elküldik a közösség azon 

tagjainak, akiket a diákok kiválasztottak. 

Miért 

Készségek és kompetenciák: 

STEM gyakorlatok 

- Kérdések feltevése és problémák meghatározása. 

- Az adatok elemzése és értelmezése. 

- Magyarázatok és megoldások kidolgozása. 

- Bizonyítékok alapján történő érvelés. 

- Információszerzés, -értékelés és –közvetítés. 

 

Soft skills: 

- csapatmunka és együttműködés 

Menedzsment készségek 

- tervezés 

- az erőforrások felhasználása 

 

11. foglalkozás 

Mi 

Cím: A fiatalabb tanulóknak szóló energetikai állomások. 

Összefoglaló: A diákok az iskola fiatalabb diákjai számára terveznek és működtetnek 

tevékenységi állomásokat. Az állomások a tanulási forgatókönyv során tanult tartalmakat 

tükrözik, és a szünetekben vagy a vonatkozó órákon kínálják fel őket a diákcsoportoknak. 

Iskolások életkora: 11-12 év 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): Természetismeret és techika, fizika, állampolgári 

ismeretek, magyar nyelv 

Konkrét célok: 



1. Az iskola fiatalabb diákjainak megismertetése az energiával kapcsolatos témákkal, 

különös tekintettel a megújuló energiák használatának fontosságára. 

Konkrét üzenetek: 

1. Az energia az a képesség, hogy valamit megtörténjen vagy változást idézzen elő. 

2. Vannak nem megújuló és megújuló energiaforrások. A Föld megóvása érdekében 

növelnünk kell a megújuló energiák használatát. 

Főbb kifejezések: Megújuló energia, környezetvédelem, társadalmi felelősségvállalás 

 

Hogyan 

Időtartam: 

- Elkészítési idő: 45 perc 

- Tanítási idő: 1 óra 35 perc 

Helyszín: 

- egyéb terek az iskolában 

- kültéri terek 

Ki tanít: 

- tanár 

- iskolai tanulók 

- szülő 

- szakértő 

A közösséggel való kapcsolattartás: 

- családok 

- önkormányzat 

- helyi hatóság 

Formátum/ok: 

- csoportmunka 

- tudományos demonstráció 

- tudományos/technológiai vizsgálat 

- kézzelfogható tevékenység 

- rendezvény vagy fesztivál 



Források: 

- Eszközök: 

• az állásfoglalási dokumentumok nagyított kinyomtatott változata 

• anyagok a tevékenységi állomásokhoz (A tanulók választják ki, hogy a tanulási 

forgatókönyvből melyik tevékenységet szeretnék elvégezni az állomásukon) 

- Emberi erőforrások: önkormányzati hatóságok (nem kötelező), szülők 

Előkészítés (szervezés a foglalkozás előtt): 

- Foglalja le/rendezze be a területet a tevékenységi állomások számára; készítse elő a 

kiválasztott tevékenységekhez szükséges felszereléseket és anyagokat. 

Tevékenységek menete: 

1. A tanulók csoportmunkában kiválasztanak és megterveznek egy tevékenységállomást, 

például a tanulási forgatókönyvek egyik tevékenysége alapján: 

- Energiaátalakítás: az energiaátalakítás magyarázata 

- Elektromos energia: egy nagy dinamó bemutatása 

- Elektromos energia: egyéni tevékenységek kis dinamókkal 

- Állásfoglalás: a megújuló és nem megújuló energiaforrások és a megújuló 

energiaforrások használatának fontosságának ismertetése, aláírásgyűjtés 

- Energiafajták: "tudományos bazár" tevékenységek és magyarázatok 

- A szélturbina forgását befolyásoló tényezők: bemutatás és magyarázat 

2. A diákok csoportjai az iskola fiatalabb diákjai számára tartanak foglalkozásokat. A 

fiatalabb diákok az általuk választott állomások között mozognak, részt vesznek a 

tevékenységekben, megismerkednek a témákkal, és aláírnak egy állásfoglalást a megújuló 

energiák használatának növeléséről. 

Miért 

Készségek és kompetenciák: 

STEM gyakorlatok 

- kérdések feltevése és problémák meghatározása 

- modellek kidolgozása és használata 

- magyarázatok és megoldások kidolgozása 

- információszerzés, -értékelés és -közvetítés 

Soft skills: 

- csapatmunka és együttműködés 



- a bizonytalanság kezelése 

- empátia 

- A kudarc kezelése a tanulás része. 

Menedzsment készségek 

- tervezés 

- az erőforrások felhasználása 

1. függelék 

Tevékenységi állomások munkalap (2. foglalkozás) 

 

Neve 

Állomás Utasítások Mi történt/változott? Mi okozta a változást? (Energiaforrás)

 A változást okozó energia típusa 

Elektromos áramkör 

(motor) Elektromos áramkör összeállítása motorral A motor elfordult Akkumulátor

 Elektromos 

Elektromos áramkör 

(ventilátor) Állítson össze egy elektromos áramkört ventilátorral!    

Játékautó Tolja előre a kocsit!    

Golyópálya Helyezzen egy golyót a pálya tetejére, és engedje el a golyót!  

  

Vízikerék Öntsön vizet a kerék tetejére!    

Ventilátor Kapcsold be a ventilátort!    

Ventilátor és labda Helyezd a labdát az asztal szélére, célozza meg a ventilátorral a labdát!

    

Zseblámpa Kapcsolja be a zseblámpát    

Csengő Csengessetek!    

Dobd a labdát Dobd a labdát a medencébe!    

 

 

2. függelék 

Kiegészítő információk a tanórák megtartásának támogatására 



 

Szélenergia (7. foglalkozás) 

Mi a szél? 

A szél az, amikor a légrészecskék együtt mozognak egy bizonyos irányba. Ha nagy mennyiségű 

légrészecske nagy sebességgel mozog együtt, akkor azt mondjuk, hogy erős szél van - azt is 

mondhatjuk, hogy a szélnek nagy energiája van. 

Hol van a szélben az energia? 

Ez valójában a levegő részecskéinek mozgási energiája (mozgási energiája). Minél nagyobb a 

mozgó részecskék száma és minél gyorsabb a mozgásuk, annál nagyobb a szél mozgási 

energiája. 

Hogyan használjuk a szélenergiát a mindennapi életünkben? 

Az olyan tevékenységek, mint a sárkányeregetés, a vitorlázás és a szennyes szárítására való 

kifüggesztése mind a "természetes" szél mozgási energiáját használják ki. Még a szaxofonozás 

vagy a harmonikázás is a szélenergiát használja, de ezt a szelet mi magunk állítjuk elő fújással. 

A szélenergiától a mechanikai energiáig 

Az ember a szélenergia hasznosításának egyik első módja a szélmalom volt (Európában a 

középkorban használták). A levegő mozgási energiája a turbinalapátok forgó mozgását okozza. 

A lapátok mozgási energiája ezután a szemeket őrlő kövek mechanikai energiájává alakul át. 

A turbináknak nevezett hasonló szerkezetek a szélenergiát más célokra is felhasználják, 

például víz szivattyúzására kutakból és nehéz terhek emelésére. 

A szélenergiától az elektromos energiáig 

A szélenergia elektromos energiává alakítása szélturbina segítségével történik - ez a 

szélmalom és a mechanikus turbinák modern változata, amelyekről már beszéltünk. A 

malomkövek vagy kötél és csiga helyett a turbina propellerét egy generátorhoz 

csatlakoztatják, így a lapátok mozgási energiája elektromos energia termelését eredményezi. 

Turbina kísérlet eredményei 

• Lapátok száma: 2 vagy több penge? Mit találtak a diákok? 

Egy kétlapátos propeller jobban működik, mint egy hatlapátos (meglepő?!). 

Miért? Ha több lapát van a légcsavarban, akkor nagyobb az érintkezési felület a széllel, és több 

energia kerül át a levegőből a légcsavarba. Azonban ahogy nő a levegő és a légcsavar közötti 

érintkezési felület, úgy nő a levegő forgási ellenállása is, ami miatt több energia "pattan vissza" 

a levegőbe.   

• Lapát hossza: Rövid vagy hosszú lapátok? Mit találtak a diákok? 

A rövid lapátú légcsavar jobb, mint a hosszú lapátú (meglepő?!). 

Miért? Ugyanazért, amiért a kevesebb lapát jobb. 



• A lapátok szöge: Melyik szög a legjobb? Mire jöttek rá a diákok? A lapátok szöge 

befolyásolja a légcsavarok hatékonyságát. Elméletileg minden szélsebességhez létezik egy 

optimális szög. A modern szélturbinákban a lapátok szöge számítógépes rendszerrel távolról 

változtatható és szabályozható. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a lapátok szögét a 

szélviszonyokhoz igazítsák, ami optimális teljesítményt eredményez. 

• Összefoglalva azt látjuk, hogy az általunk vizsgált paraméterek mindegyike befolyásolja 

a turbina hatásfokát. A legjobb légcsavar megalkotása, amely egy adott szélerősségből egy 

adott időpontban a legnagyobb elektromos energia leadását teszi lehetővé, nagyon összetett 

feladat. Egyrészt azt akarjuk, hogy minél nagyobb mennyiségű légrészecske érje a 

légcsavarokat (széles és számos lapát), másrészt pedig csökkenteni akarjuk a levegő forgási 

ellenállását (vékony és kevés lapát). 

Milyen előnyei vannak a szélenergia villamosenergia-termelésre való felhasználásának? 

● Alacsony nyersanyagköltség - a szél nem kerül pénzbe 

● Környezetbarát - a szélenergia használata nem szennyezi a környezetet, és nem 

emészti fel a nyersanyagokat úgy, mint a fosszilis tüzelőanyagokon alapuló erőművek (szén, 

olaj és gáz). 

● Minél gyorsabb a turbina propellere, annál több elektromos energiát termel. Ezért 

egyértelmű, hogy minél erősebb a szél (azaz minél nagyobb energiájú), annál több elektromos 

energia termelhető. A turbina hatékonyságát befolyásoló további tényezők a turbinalapátok 

mérete és alakja, valamint a szélhez viszonyított szöge. 

Milyen előnyei vannak a szélenergia villamosenergia-termelésre való felhasználásának? 

• Láttuk, hogyan lehet a szélenergiát elektromos áram termelésére hasznosítani, és 

kísérleteztünk modern szélturbinákkal az áramtermelés érdekében. Megtudtuk, hogy ez egy 

környezetbarát módja az áramtermelésnek, és hogy a "nyersanyag" viszonylag olcsó az 

alternatívákhoz képest. De mik a hátrányai? 

• Függés a széltől. A világ számos pontján nincs elég erős szél a turbinákhoz, és még ha 

lenne is, a turbinák nagyon drágák - az átlagemberek számára elérhetetlenek. Ha gyenge a 

szél, az elektromos teljesítmény kicsi, és más megoldásokra van szükség a kiegészítéshez. 

• Alacsony hozam. Ahhoz, hogy annyi villamos energiát termeljen, mint egy nagy, 

fosszilis tüzelőanyag-alapú erőmű, sok turbinára van szükség. Ezt a problémát az új 

technológia lassan enyhíti, de még mindig létezik. A jelenleg a világon működő legnagyobb 

energiaturbina a Vestas V164-es turbina. A propeller átmérője 164 méter (teljes magassága: 

kb. 220 méter!). A turbina teljesítménye: 10 megawatt. 

• Zaj.  A szélturbinák hangosak, a turbina propellerének mozgását mechanikai zaj (a 

generátor és a csapágyak működése miatt) és aerodinamikai zaj (a lapátok levegőben való 

mozgása miatt) jellemzik. A turbinafarmok zaja több mint egy kilométerről is hallható, ezért 

figyelembe kell venni, amikor szélerőműveket építenek az emberek lakhelyének közelében. 



• A madarakra gyakorolt hatás. Az egyik legnagyobb probléma, hogy sok repülő madár 

ütközik a turbinákkal. Az évek során a problémát jelentősen csökkentették a turbinalapátok 

mennyiségének növelésével és sebességük csökkentésével, így azok láthatóvá váltak a repülő 

madarak számára. 

• Az éghajlatra gyakorolt hatás. A turbinarendszer a szélenergiát hasznosítja, ezáltal 

gyengíti azt. Ennek következtében a levegő nem a természetes útvonalán áramlik, ami hatással 

lehet a regionális mikroklímára, különösen a közeli beépített területeken. 

• A kilátás tönkretétele, különösen, ha magas hegyvidéki területeken lévő, kiemelkedő 

turbinákról van szó. 

• Termelési és építési folyamat. Bár a szélturbinával történő villamosenergia-termelés 

folyamata tiszta, a turbinák gyártásához és a terepen történő felállításához gépek, nehéz 

járművek és hatalmas daruk használatára van szükség, amelyek mind fosszilis tüzelőanyagokat 

használnak. 

 

 

Vízenergia (9.foglalkozás) 

Mi a vízenergia (vízenergia)? 

Amikor a víz áramlik, a mozgó vízmolekulák mozgási energiát hordoznak. A vízmolekulák 

energiát adhatnak az őket érő tárgyaknak (ez a magyarázata az eróziónak). Az emberek már 

több mint egy évszázada használják a mozgó vizet áramforrásként. Ehhez a víz áramlását egy 

turbina (motor + propeller) megforgatására kell irányítani.  Ahogyan egy erőműben, a turbina 

forgása során a forgási energiát elektromos energiává alakítja át. 

Milyen hátrányai vannak ennek a módszernek? 

Bár ez egy könnyen hozzáférhető, megújuló és tiszta energiaforrás, nem állandó a vízhozam, 

ezért nehéz kizárólag erre támaszkodni. Ráadásul ahhoz, hogy nagy mennyiségű energiát 

termelhessünk, magas vízesések kellenek, hatalmas mennyiségű vízzel. 

További információk: 

A vízből történő villamosenergia-termelés elsődleges módja a vízerőmű, amely a magasból 

lezúduló vizet (például gát vagy vízesés) vagy a folyóvíz (például folyó) mozgási energiáját 

használja. 

Kísérletünkből láthatjuk, hogy ez egy olyan forrás, amely kis mennyiségű elektromos energiát 

termel; legfeljebb egy LED-izzót vagy egy digitális órát tudunk működtetni. 

 

 


