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Mozgó világunk: Fizika mindenütt 

Fejlesztette:: Houri Navit, IL 

Az ötlet 

A játszóterek a gyermekek szabadtéri játékélményeinek központi részét képezik. Biztonságos 

térként szolgálnak létre, ösztönzik az önállóságot, fejlesztik a motoros és szociális készségeket, és 

a gyermekek jólétét szolgálják. 

 

Természetesen a játszóterek elsősorban a játékra szolgálnak - ez már a nevében is benne van -, de 

a játék és a tanulás egyszerre történhet, a fizikai alapelvek megfigyelésétől a kísérletezésig. Az 

érdekel bennünket, hogy a játszótéri környezetet és eszközöket hogyan használhatjuk a tanulás 

eszközeként. Hagyjuk a gyerekeket játszani! 

Teaser 

Fedezze fel a játszótéren működő tudományos alapelveket 

A kihívás 

A tudomány és technológia megismertetése a környéken található játszótér használóinak széles 

körével; a fizika alapelveinek élményszerű és felhasználóbarát módon történő bemutatása. 

Rövid összefoglaló 

A tanulási folyamat során a diákok tapasztalati úton ismerkednek meg a játszótereken általában és 

különösen a játszótéri eszközökön megfigyelhető fizikai alapelvekkel.  Találkoznak egy 

környezettervezési szakértővel, ellátogatnak egy tudományos múzeumba, és a tanultakat 

alkalmazva megfogalmazzák a fizikai alapelveket. Feliratos táblákat terveznek, amelyek 

információkat és ötleteket tartalmaznak a játszótéri eszközökkel kapcsolatos tevékenységekhez. A 

feliratok, amelyeket a tudományos múzeummal és más önkormányzati szervekkel közösen 

terveznek és készítenek, javítani fogják a játszótéri élményt, miközben a STEM területekkel 

kapcsolatos ismereteket és megértést segítik elő. A folyamat végén tudományos játszótér-avató 

rendezvényre kerül sor, amelyre egy közeli általános iskola diákjait is meghívják, akikkel a diákok 

megosztják a tanulási folyamat során szerzett tapasztalataikat. 

STEAM alaptantárgyak 

Természetismeret 

Fizika 

Rajz, digitális kultúra 
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Fő célok 

1. Tudatosítani, hogy a tudomány mindenhol jelen van, és a tanulás nem csak az iskola falain belül 

zajlik. 

2. A környék tudományos ismeretinek növelése egy hagyományos játszótér "tudományos 

játszótérré" történő átalakításával. 

3. Az iskolák közötti együttműködés előmozdítása a közösségen belül, a közösségi szereplőkkel 

való kapcsolatok erősítése mellett. 

Főbb üzenetek 

1. A fizika alapelvei általában - és különösen Newton mozgástörvényei - mindenütt megjelennek, 

és mindennapi életünkben is fontosak (a játszótér mint kutatólaboratórium stb.). 

2. Newton törvényei lehetővé teszik számunkra, hogy megértsük, hogyan működik a körülöttünk 

lévő világ, és a 21. században minden polgár számára alapvető ismereteknek kellene lenniük. 

3. A köztereket funkciójuknak megfelelően és a felhasználók széles körének befogadására 

tervezik. 

Iskolások életkora 

13-15éves 

Időtartam 

7 foglalkozás (20 lecke x 45 perc)   

A foglalkozások rövid leírása 

Rövid 

1. foglalkozás: A tudomány mindenütt jelen van - a tudomány körülöttünk 

 

A. rész - A tanulók motiválása a forgatókönyvben való részvételre szórakoztató videók 

megtekintésével és a fizika törvényeivel magyarázható mindennapi jelenségek és tapasztalatok 

megvitatásával. 

B. rész - Felkészülés egy játszótéri látogatásra. A tanulók csoportokban dolgoznak, hogy kutatási 

kérdéseket fogalmazzanak meg, és olyan kísérleteket tervezzenek, amelyeket a különböző típusú 

játszótéri eszközökkel lehet elvégezni. A tanulók kutatási kérdéseiket, kísérletterveiket és 

hipotéziseiket kutatási kártyákra írják, amelyeket a következő foglalkozáson a játszótéren tett 

látogatás során használnak majd. 

Kutatás 

2. foglalkozás: Játék és kutatás egy nyilvános játszótéren 
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A diákok felfedezik a játszótér különböző részeit. A foglalkozás a játszótéren és környékén 

található különböző elemek, például padok, hulladékgyűjtők és árnyékos területek 

megfigyelésével kezdődik. A tanulók megvizsgálják a különböző játszótéri területeken található 

padlóburkolatok típusait, mielőtt a konkrét játszótéri eszközökre összpontosítanának. A tanulók 

csoportokban dolgoznak, és az előző foglalkozáson elkészített kutatási kártyák alapján vizsgálják 

meg a játszótér egyes szerkezeteit és területeit. 

 

3. foglalkozás: - Látogatás egy tudományos múzeumban 

A diákok ellátogatnak a tudományos múzeumba, ahol részt vesznek egy bemutatón, 

tárlatvezetésen és önállóan csoportmunkában is dolgoznak. A diákok kísérleteznek Newton 

törvényeivel és az építőszerkezetekhez kapcsolódó tudományos és mérnöki elvekkel. Emellett 

találkoznak a múzeum munkatársával (tervezővel és/vagy kurátorral), hogy megtanulják, hogyan 

kell magyarázó feliratokat megfogalmazni és megtervezni. A múzeumlátogatást követően a diákok 

kérdéseket készítenek egy mérnöknek, akivel a következő foglalkozáson találkoznak, hogy 

megvitassák az épületeket általában, és különösen a játszótéri szerkezeteket. 

 

4a. foglalkozás: Találkozás egy szakértővel - építész/építőmérnökkel 

Ez a foglalkozás egy virtuális vagy fizikai találkozót foglal magában egy 

építésszel/szerkezettervező mérnökkel, aki elmagyarázza, hogyan kell épületeket és játszótereket 

tervezni, milyen tényezőket és körülményeket kell figyelembe venni a látogatók biztonságának 

fenntartása érdekében, és hogyan szolgálják őket a fizika törvényei a munkájuk során. A diákok 

ezután kérdéseket tesznek fel. 

 

4b. foglalkozás: Találkozás egy szakértővel - tájépítészettel 

Virtuális vagy fizikai találkozó egy tájépítésszel, aki a diákoknak a kültéri terek és különösen a 

játszóterek környezeti tervezésének különböző aspektusairól fog beszélni. A hallgatók megtudják, 

hogyan lehet olyan nyitott teret létrehozni, amely áthidalja az ember-természet-város háromszöget, 

és hogyan kell figyelembe venni olyan elemeket, mint a növényzet, az árnyéktervezés, a 

megközelíthetőség és a városi szövethez való kapcsolódás. Az előadás a játszóterekre összpontosít, 

és érdekes és innovatív játszótereket mutat be a világ minden tájáról. 

 

4c foglalkozás: Találkozás egy szakértővel - térdesigner 

Virtuális vagy fizikai találkozó egy térdesigner-rel. "A térdesign a közterek tervezésének, 

kialakításának és kezelésének sokoldalú megközelítése. A tértervezés a helyi közösségek 

adottságait, inspirációit és lehetőségeit használja ki azzal a szándékkal, hogy olyan köztereket 

hozzon létre, amelyek elősegítik az emberek egészségét, boldogságát és jólétét" (Wikipedia). A mi 

projektünk, amely egy játszótér információs tábláinak elkészítésére irányul, szorosan kapcsolódik 

a "tértervezés" ezen elképzeléséhez, és mint ilyen, egy tágabb kulturális, társadalmi és művészeti 

kontextusban helyezkedik el. Ezen a foglalkozáson találkozunk egy tértervezés-művésszel, aki a 
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diákoknak különböző közösségekben megvalósított projektjeiről fog mesélni, hogy a diákok 

megismerjék ezt a tágabb kontextust, és ötleteket merítsenek a saját projektjükhöz. 

Hozzon létre 

5. foglalkozás: Az ősz fizikája - a különböző talajtakaró típusok kutatása 

Ez egy plusz foglalkozás. Mivel a játszóterek olyan helyek, ahol a gyerekek kockázatot 

vállalhatnak - futhatnak, hintázhatnak, nagy magasságokba mászhatnak és gyorsan lecsúszhatnak 

-, ez az egység azt a kérdést teszi fel, hogyan lehet ezeket a kockázatokat kiszámított módon 

kezelni? A játszótéren a veszélyes sérülések kockázatának csökkentésére (különösen a magasból 

való leesés tekintetében) az egyik módszer az ütéscsillapító padlóburkolat. Ebben az egységben a 

tanulók felfedezik a különböző típusú játszótéri felületburkolatok tulajdonságait, megtudják, 

hogyan védekeznek az esés közbeni sérülések ellen, és felfedezik a köztük és a sikeres (vagy 

sikertelen!) űrsikló leszállások között fennálló meglepő kapcsolatot. 

 

6. foglalkozás: Tudományos játszótér tervezése családok számára 

Az előző foglalkozásokon szerzett ismeretek felhasználásával a tanulók feliratos információs 

táblákat készítenek egy környékbeli játszótérre. Az egység során a tanulók megfogalmazzák a 

játszótéri eszközök használata során fellépő fizikai jelenségek magyarázatát, valamint javaslatokat 

tesznek a további tevékenységekre és kísérletekre. A diákokat különböző területekről érkező 

szakértők (egy kiállítás kurátorai, a biztonság és a helymeghatározás szakértői) segítik majd abban, 

hogy átgondolják, hogyan lehet a táblákat biztonságosan és megfelelő módon elhelyezni. 

 

Prezentálás 

 

7. foglalkozás: "Tudományos játszótér" nyitórendezvény a szomszédos általános iskolák 

diákjai számára 

A diákok egy különleges eseményt terveznek a játszótéren a környék általános iskolásai számára. 

Az esemény során a diákok megismertetik a kisebb gyerekekkel a fizika néhány egyszerű 

alapelvét, megmutatják nekik, hogyan lehet ezeket megfigyelni egy játék során. Leleplezik az új 

játszótéri táblákat, és részt vesznek egy szórakoztató közös tevékenységben. 

 

Tanári visszajelzés 

►  

Az "Aha- és ó-ó pillanatok" egy egyszerű eszköz a jól sikerült ("Aha") és a nem a tervek szerint 

alakult ("Ó-ó") helyzetek leírására.   

"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. 
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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): 

5. foglalkozás- Az esés fizikája volt a leginspirálóbb egység, mert a diákok nagyon aktívan részt 

vettek a vizsgálati folyamatban, beleértve annak eldöntését, hogy mit mérjenek, valamint a mérés 

eszközeinek kitalálását. Azt hiszem, az tette számomra annyira lebilincselővé, hogy nekem is 

ugyanezen a folyamaton kellett keresztülmennem, mint a diákjaimnak.   

 

"Uh oh!" pillanat/ok: 

1. foglalkozás - A kérdések előkészítése a játszótérlátogatásra - úgy gondolom, hogy több időt 

kellett volna erre fordítanunk, hogy a tanulóknak legyen lehetőségük átgondolni és átírni a 

kérdéseket, mielőtt a játszótérre mennek. 

6. foglalkozás - A tervezési fázis - egyszerre kellett megosztanom a figyelmemet az összes diák 

között; ez időnként megterhelő volt. Javasolnám, hogy több tanárt vonjanak be ebbe a részbe. 

Általános tippek/ötletek 

2. foglalkozás- Látogatás a játszótéren - Néha úgy éreztem, hogy a diákok a játszótéren töltött 

időt játékra használják - ez jogos, azonban úgy vettem észre, hogy ez inkább akkor történt, 

amikor a diákok nagy csoportokban voltak, ezért javasolnám, hogy a diákokat osszák fel kisebb 

csoportokra, hogy a feladatra tudjanak koncentrálni (a játék mellett!). 
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Foglalkozások - Fizika a játszótéren 

 

1. foglalkozás: 

Mi 

Cím: A tudomány mindenütt - a tudomány körülöttünk 

Összefoglaló: A. rész - A diákok motiválása a tanulási folyamatba való részvételre szórakoztató 

videók megtekintésével és a mindennapi jelenségek és tapasztalatok megvitatásával, amelyek a 

fizika törvényeivel magyarázhatók. 

B. rész - Felkészülés egy játszótéri látogatásra. A tanulók csoportokban dolgoznak, hogy kutatási 

kérdéseket fogalmazzanak meg, és olyan kísérleteket tervezzenek, amelyeket a különböző típusú 

játszótéri eszközökkel lehet elvégezni. A tanulók kutatási kérdéseiket, kísérletterveiket és 

hipotéziseiket kutatási kártyákra írják, amelyeket a következő foglalkozáson a játszótér látogatása 

során használnak majd. 

Iskolások kora: 13-15 évesek 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): Fizika 

Konkrét célok: 

1. Motiválja a tanulókat, hogy részt vegyenek a tanulási folyamatban. 

2. Készítse fel a tanulókat egy helyi játszótér meglátogatására. 

Konkrét üzenetek: 

1. A fizika törvényeinek felhasználásával elemzéseket lehet végezni a játszótéri eszközök 

mozgásának kiértékelésére, ezáltal megérthető, miért történnek néha olyan balesetek, mint az 

esések vagy csúszások. 

2. Fizikát tanulni és tudományos kutatásokat végezni a játszótéren éppúgy lehet, mint az 

osztályteremben. 

3. Az osztályteremben tanult fizikai törvények relevánsak a mindennapi életben. 

Főbb kifejezések: Tudományos kutatási folyamat 

Hogyan 

Időtartam: 

− Elkészítési idő: 45 perc 

− Tanítási idő: 90 perc 

Helyszín: 

- Tanterem 

Ki tanít: 

- Tanár 

A közösséggel való kapcsolattartás: 

- N/A 
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Formátum/ok: 

- csoportmunka 

- tudományos/technológiai vizsgálat 

- videók 

Források és források: 

− Weblinkek: Videók a National Geographic The Science of Stupid sorozatából (1. videó, 2. 

videó). 

- Letölthető források: A jeruzsálemi Kiryat Menachemben található "Sárga játszótér" park 

diavetítése (Google Photos), A játszótéri létesítményekkel kapcsolatos lehetséges kísérletek 

példáinak listája (lásd a 2. függeléket). 

Előkészítés (szervezés a foglalkozás egység előtt): Keressen egy megfelelő játszóteret a tanulási 

forgatókönyvhöz, és vegye fel a kapcsolatot az önkormányzattal - keresse meg és vegye fel a 

kapcsolatot a játszótereken elhelyezett táblák elhelyezésének jóváhagyásáért felelős 

személlyel/osztállyal. Végezzen előzetes látogatást a játszótéren, hogy lefényképezze a játszótéri 

berendezéseket és meghatározza a táblák felakasztásának helyeit, pontosan mérje le a 

feliratozandó oszlopokat/berendezéseket.  Készítsen PowerPoint prezentációt és tervezze meg a 

kutatási kártyák sablonját. 

 

Tevékenységek (tevékenységsorozat részletezése): 

1. Kérje meg a tanulókat, hogy beszéljék meg a nyílt tanulás fogalmát és az ilyen típusú 

tanulás előnyeit. A nyílt tanulás révén a diákok képessé válnak arra, hogy a saját közösségüket 

érintő valós problémákkal foglalkozzanak és megoldják azokat. Kérdezze meg a tanulókat, hogy 

tudnak-e példákat mondani. Magyarázza el a tanulási forgatókönyv felépítését. 

2. Beszéljék meg a kérdést: Hol jelenik meg a fizika a mindennapi életben? Használjátok 

példaként a játszóteret; Mi történik egy játszótéren? Miért csúsznak le az emberek a csúszdán? 

Hogyan magyarázza a fizika a hintázást, és miért kell a testnek mozognia ahhoz, hogy a hinta 

mozgásban maradjon? Mondjatok minél több példát. 

● Mutassa meg ezt a rövid videót a hintákról. Mutasson egy másik rövid videót (12:09-től) a 

hintáról való leugrásról. Ezek a videók megmutatják, hogyan lehet a játszótéri 

cselekvéseket elemezni és magyarázni a fizikai erők szempontjából. A következő néhány 

órán a tanulók ebből a szempontból kezdenek el gondolkodni a játszótérről. 

● Magyarázza el, hogy mit kell megvalósítani a következő leckében. Ez magában foglalja a 

játszótér meglátogatását, az eszközök használatát és kipróbálását, valamint az egyes 

eszközök fizikai alapelveinek megismerését. A végső cél olyan feliratok készítése, 

amelyek ezeket az információkat - szórakoztató és közérthető módon - közvetítik a 

játszóteret használó általános iskolások számára. 

3. A játszótéri látogatás előtt a tanulók a játszóteret laboratóriumnak tekintik. Milyen 

eszközök állnak ott rendelkezésre, és milyen kísérleteket lehet végezni a fizikai jelenségek 

megismerése érdekében? (Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kísérletek nem tartalmazhatnak olyan 

https://www.nationalgeographic.co.uk/video/tv/mind-swing?_gl=1*181jz8u*_ga*dEJrT0VzSXNUcUxHX2Y4SFU3V0RDUDQzQ2lPbHlkdnNQTkhrTjRmd193ZjU4QklBTXFnUUJ5Nl9XR1ZmUkxDRQ
https://youtu.be/arjUmmGznL4
https://youtu.be/arjUmmGznL4
https://goo.gl/maps/sTUng46AguhSuQFs6
https://goo.gl/maps/sTUng46AguhSuQFs6
https://www.nationalgeographic.co.uk/video/tv/mind-swing?_gl=1*181jz8u*_ga*dEJrT0VzSXNUcUxHX2Y4SFU3V0RDUDQzQ2lPbHlkdnNQTkhrTjRmd193ZjU4QklBTXFnUUJ5Nl9XR1ZmUkxDRQ
https://youtu.be/arjUmmGznL4
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tevékenységeket, amelyek veszélyeztetik a résztvevőket vagy a környezetüket). Megnézik a 

játszótérről készült (a tanár által készített) PowerPointot, és azonosítják a játszótér területén látható 

összes eszközt. Ezután megbeszélik, hogy milyen kísérleteket szeretnének elvégezni a játszótéren? 

4. Osszuk csoportokra a diákokat. Minden csoport fogalmazzon meg egy kutatási kérdést a 

berendezés körül. 

● A berendezés / terület neve. 

● Kutatási kérdés. 

● Kísérleti terv. 

● Hipotézis. 

● Milyen műszerekre van szükség (méréshez és teszteléshez)? 

● Eredmények.. 

● Az eredmények lehetséges magyarázata 

5. A tanulók ezután bemutatják a játszótéri eszközökön végzett kísérletekről szóló ötleteiket 

társaiknak (a lehetséges kísérletek példáinak listáját lásd a 2. függelékben). Javaslatokat tesznek a 

fejlesztésekre, és előzetes feltételezéseket tesznek a kísérletek eredményeiről, majd e 

visszajelzések alapján kiegészítik kutatási kérdéseiket. 

Miért 

Gyakorlatok és készségek 

STEM gyakorlatok 

• Kérdések feltevése és problémák meghatározása. 

• Vizsgálatok tervezése és végrehajtása. 

• Az adatok elemzése és értelmezése. 

• Magyarázatok és megoldások kidolgozása. 

• Információszerzés, -értékelés és –közvetítés. 

Szociális készségek 

• Csapatmunka és együttműködés 

Vezetői készségek 

• Tervezés 

• Az erőforrások felhasználása 

 

2. foglalkozás: 

Mi 

Cím: Játék és kutatás egy nyilvános játszótéren 

Összefoglaló: A diákok felfedezik a játszótér különböző részeit. A foglalkozás a játszótéren és 

környékén található különböző elemek megfigyelésével kezdődik, amelyek a játszótér használóit 

szolgálják, például padok, szemetesek és árnyékos területek. A diákok megvizsgálják a különböző 
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játszótéri területeken található padlóburkolatok típusait, mielőtt a konkrét játszótéri eszközökre 

összpontosítanának. A tanulók csoportokban dolgoznak, és az előző foglalkozáson elkészített 

kutatási kártyák alapján vizsgálják meg a játszótér egyes szerkezeteit és területeit. 

Iskolások életkora: 13-15 évesek 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): Fizika 

Konkrét célok: 

1. Figyeljük meg egy játszótér elrendezését, és elemezzük, hogy a különböző területek 

hogyan igazodnak a különböző funkciókhoz. 

2. Fizikai jelenségek megismerése kísérleteken keresztül és játék a játszótéri 

létesítményekben 

Konkrét üzenetek: 

1. A játszótéren fizikai jelenségeket lehet tanulmányozni, például azokat a tényezőket, 

amelyek befolyásolják, hogy milyen gyorsan csúszol le a csúszdán vagy pörögsz a 

körhintán. 

2. A játszótéren különböző típusú padlóburkolatok vannak, amelyek különböző ütéscsillapító 

tulajdonságokkal rendelkeznek, attól függően, hogy milyen típusú eszközöket használnak 

rajtuk. 

Főbb kifejezések: Lejtés, súrlódás, súly, kar, sebesség, lengéscsillapítás. 

Hogyan 

Időtartam: 

− Elkészítési idő: 10 perc 

− Tanítási idő: 90 perc 

Helyszín: 

- tanterem 

- kültéri terek 

Ki tanít: 

- tanár 

A közösséggel való kapcsolattartás: 

- N/A 

Formátum/ok: 

- csoportmunka 

- egyéni munka 

- tudományos/technológiai vizsgálat 

- fizikai aktivitás 

Források és források: 

- Eszközök: különböző játszótéri eszközök, a tanulók által az előző órán készített kutatási 

kártyák, kutatási és mérési eszközök, például különböző anyagokból készült labdák, stopperóra, 

mérőszalag. 
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Előkészítés (szervezés a tanulási egység előtt): 

Előkészíti a forrásokat, szükség esetén előkészíti a papírokat a helyszíni látogatáshoz. 

 

Tevékenységek (tevékenységsorozat részletezése): 

1. A diákok és a személyzet a játszótérre sétálnak. Odaérve megfigyeléseket végeznek: 

● Kinek (milyen célközönségnek) készült a játszótér? 

● Honnan állapítható meg ez? 

● Vannak olyan célközönségek, akiknek a játszótér nem szól? 

● Miért és hogyan lehet ezt megállapítani? 

2. A diákok ezután a következő kutatási kérdésekre válaszolnak: 

● Mely létesítmények javítják a látogatói élményt (árnyékolók, szemetesek, padok, pázsit, 

szökőkutak stb.)? Gondoljon mindegyikre - mi történt volna, ha nem lenne ott (például ha 

nem lenne szemetes, a játszótér valószínűleg piszkos lenne, stb.) 

● A játszótér megközelíthető a kerekesszékkel közlekedő szülő/gyermek számára? A 

kerekesszék könnyen mozoghat a talajburkolaton?  Milyen talajburkolat lenne a legjobb a 

kisgyermekek számára kialakított játszótereken? 

● A játszótereken a hintákat mindig elkülönítik a többi eszköztől. Mi lehet az oka? 

● A mászókába vezető létrák között viszonylag nagy a távolság a lépcsőfokok között. Miért 

lehet ez? 

● A kisgyermekeknek szánt felszereléseket egy külön területen helyezték el. Miért? 

● A játszóterek olyan helyek, amelyek lehetővé teszik, sőt ösztönzik a kockázatvállalást, bár 

biztonságos módon. Magasra mászás és hintázás, gyors pörgés stb. Hogyan lehet ilyen 

dolgokat felügyelet nélkül megengedni? 

 

3. Magyarázza el, hogy a játszótereknek be kell tartaniuk a szabványokra vonatkozó 

előírásokat. A játszóterek által betartandó szigorú előírások célja, hogy a gyermekek kiszámítható 

módon legyenek kitéve a kockázatoknak és ne kerüljenek életveszélybe. A játszótér minden 

részletét, beleértve a korlátok rúdjai közötti távolság szélességét is, úgy tervezték meg, hogy a 

gyermekek biztonságosan játszhassanak. 

4. Ezután a tanulók megfigyelik a játszótér használóit, hogy megállapítsák, kik látogatják és 

kik használják az eszközöket - figyeljék meg jellemzőiket (tiszteljék őket, és ne zavarják 

látogatásukat). 

5. Osszuk szét az előző órán tanult csoportokra, és minden egyes eszközre tegyünk egy-egy 

lapot, amely a javasolt kísérletet vázolja. Minden csoport tesztelje a saját hipotéziseit, valamint 

végezze el a többi csoport által tervezett kísérleteket. A csoportok rögzítik eredményeiket, és 

összehasonlítják azokat egymással és az eredeti kutatási hipotézisekkel. 

6. Beszéljék meg a kísérleteket és az eredményeket, különösen azt, hogy a hipotézisek 

helyesek voltak-e, és az eredmények konzisztensek voltak-e a csoportok között. Magyarázza el, 

hogy bár a játszótér egy laboratórium, a kísérleteket nem "laboratóriumi körülmények" között 

végzik, és sok olyan változó van, amelyet nehéz ellenőrizni. Beszéljék meg, hogyan lehet a 
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kísérleteket ilyen körülmények között a legjobban elvégezni. A tanulók ezután válaszoljanak a 

következő kérdésekre: 

● Hogyan lehet még ilyen körülmények között kísérleteket végezni? 

● Mi volt különösen meglepő? 

● A berendezés használata során felmerült e egyéb ötlet, amelyet ki lehetne próbálni? 

● Mely kísérletek voltak a legmegfelelőbbek a célközönség számára? 

 

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 

 

 

3. foglalkozás: 

Mi 

Cím: A tanulás pillanata: látogatás egy tudományos múzeumban 

Összefoglalva: 

A diákok ellátogatnak a tudományos múzeumba, ahol részt vesznek egy bemutatón, 

tárlatvezetésen és önálló csoportmunkában. A tanulók kísérleteznek Newton törvényeivel és az 

épületszerkezetekkel kapcsolatos tudományos és mérnöki elvekkel. Emellett találkoznak a 

múzeum munkatársával (tervezővel és/vagy kurátorral), hogy megtanulják, hogyan kell 

magyarázó feliratokat megfogalmazni és megtervezni. 

Iskolások életkora: 13-15 évesek 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): Fizika, tervezés, művészet, mérnöki tudományok 

Konkrét célok: 

1. Ismerje meg Newton mozgástörvényeit gyakorlati kísérletek, bemutatók és tevékenységek 

segítségével. 
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2. Ismerje meg a kiállítási tárgyak információs tábláit, az úgynevezett "feliratokat" - hogyan 

és miért vannak megírva és kiállítva. 

3. Találkozhatsz egy grafikussal, meghallgathatod, mivel foglalkoznak, és megtudhatod, 

hogyan kapcsolódik a grafikai tervezés a STEM-hez. 

Konkrét üzenetek: 

1. Newton mozgástörvényei és a súrlódási erő a környezettel való minden kölcsönhatásban 

jelen van. 

2. A kiállítási tárgyak feliratainak célja, hogy világosan és tömören megfogalmazott 

tudományos információkat közvetítsenek, miközben a kiállítási tárgyban szereplő 

jelenséget vagy tudományos elvet összekapcsolják a mindennapi élet jelenségeivel. 

3. A felirat kialakítása hatással van a látogatók számára való hozzáférhetőségre, például a 

szöveg mérete, színe és mennyisége az ikonok és képek számához képest. 

4. A grafikai tervezés a STEM-hez kapcsolódó szakma. 

Főbb kifejezések: Newton három mozgástörvénye, a súrlódási erő, emelőkar, lejtős síkság, munka, 

csigák, nyomó- és húzóerők, feszítőerő, kupola, ív, földrengés, kommunikáció, célközönség, 

betűtípus, ikon. 

Hogyan 

Időtartam: 

− Elkészítési idő: 45 perc 

− Tanítási idő: 3 óra 

Helyszín: 

- tudományos múzeum/központ 

Ki tanít: 

- tanár 

- szakértő 

- informális oktatás segítője 

A közösséggel való kapcsolattartás: 

- közösségi szolgáltatások 

Formátum/ok: 

- megbeszélés 

- csoportmunka 

- egyéni munka 

- tudományos demonstráció 

- manuális tevékenység 

- kirándulás 

Források és források: 

− Tárgyi erőforrások: Interaktív kiállítási tárgyak 

− Emberi erőforrások: Múzeumi idegenvezetők 

Előkészítés (szervezés a tanulási egység előtt): 
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Tervezze meg a múzeumlátogatást, és egyeztesse a terveket és elvárásokat a múzeumi 

idegenvezetőkkel, szükség esetén készítse elő a helyszíni látogatáshoz szükséges papírokat. 

 

Tevékenységek (tevékenységsorozat részletezése): 

1. A múzeumlátogatás a következőket foglalja magában: Newton törvényeit szemléltető 

bemutató: workshop a súrlódásról, egy feszített szerkezet megépítése, a Leonardo kérdései című 

kiállítás megtekintése, amely a mechanikára összpontosít, a Miért nem dőlnek össze az épületek? 

című kiállítás megtekintése, amely a különböző épülettípusokkal és a rájuk ható erőkkel 

foglalkozik, valamint egy találkozó egy formatervezési szakértővel a felirat/címke tervezéséről. 

2. A múzeumi túra az erőket és a mozgást hangsúlyozó kiállítási tárgyakra összpontosít. A 

tárlatvezetés során a diákokat arra ösztönözzük, hogy gondolkodjanak el olyan kérdéseken, 

amelyeket szívesen feltennének egy építőmérnöknek, akivel a következő egységben találkoznak 

majd. Emellett különös figyelmet fordítanak a kiállítás, a bemutatás és a múzeumi feliratok 

fogalmára. A tanulók megismerkednek egy múzeumi felirat felépítésével (cím, használati utasítás, 

a tudományos/technológiai jelenség magyarázata és a mindennapi élettel való kapcsolat), és 

megvitatják, hogyan lehet az információt a felhasználók számára hozzáférhetővé tenni. A tanárok 

és a diákok példákat látnak arra is, hogyan lehet a QR-kódok segítségével digitális tartalommal 

bővíteni és gazdagítani a látogatói élményt. 

3. Együttműködés egy grafikai tervezővel: 

● A tárlatvezetéseket a múzeum grafikusa kíséri, aki mesél a diákoknak a munkájáról, 

megmutatja a kiállítás "kulisszái mögötti" tervezési munkát, és elmagyarázza, hogyan 

választja ki a feliratok tervezését - például a betűméretet és -formát, a felirat magasságát a 

padlótól, a színeket és a felirat fizikai formáját. A diákok megtudják, hogyan járul hozzá a 

design az információk hozzáférhetőségéhez, és hogyan adják a feliratok és a grafikák a 

kiállítótér jellegzetes hangulatát. 

● A tervező "házi feladatként" felkéri a diákokat, hogy vegyenek részt a feliratok 

megtervezésében, és a diákoknak figyelniük kell a köztereken (pl. egészségügyi 

klinikákon, bevásárlóközpontokban, futballstadionokban stb.) látott grafikai szöveges 

elemekre. A diákokat arra ösztönözzük, hogy készítsenek képeket inspiráló példákról, és 

küldjék el azokat a tervezőnek, hogy részt vehessenek a felirattervezés folyamatában. 

4. Tudományos bemutatók és workshopok: 

● Newton mozgástörvényeinek bemutatása - A diákok egy nagyszabású és lenyűgöző 

tudományos bemutatón vesznek részt, amely szemlélteti, hogy a mozgástörvények hogyan 

alkalmazhatók a mindennapi életben. 

● Kézzelfogható workshop a súrlódásról - A súrlódási erőre összpontosító workshop. A 

diákok megismerkednek azokkal a meglepő helyekkel, ahol a súrlódás működik, valamint 

olyan helyzetekkel, ahol nincs (vagy nagyon gyenge) súrlódás, és megpróbálnak elképzelni 

egy súrlódás nélküli világot. 

● Tensegrity szerkezet építése - a diákok megismerkednek a tensegrity (feszültség + 

integritás) szerkezetekkel.  Ezek olyan könnyű szerkezetek, amelyek a belső húzó- és 
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nyomóerőknek köszönhetően alapozás nélkül is stabilak. Ezen a workshopon a diákok egy 

egyszerű szerkezetet építenek pálcákból és gumiszalagokból a tensegrity elv alapján, és 

elemzik az egyes pálcákra ható erőket. 

 

Miért 

Gyakorlatok és készségek 

STEM gyakorlatok 

- Kérdések feltevése és problémák meghatározása 

- Modellek kidolgozása és 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. 

Vezetői készségek 

- tervezés 

- az erőforrások felhasználása 

Képek 
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3. tanulási egység - Találkozó a Bloomfield tudományos múzeum grafikusával Jeruzsálemben 
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3. tanulási egység Súrlódási műhely, Bloomfield Science Jerusalemben 

 

 

4a. foglalkozás: 

Mi 

Cím: Építész/szerkezettervező mérnökkel való találkozás 

Összefoglaló: Ez az egység egy virtuális vagy fizikai találkozót foglal magában egy 

építésszel/szerkezettervező mérnökkel, aki elmagyarázza, hogyan kell épületeket és játszótereket 

tervezni, milyen tényezőket és körülményeket kell figyelembe venni a felhasználók biztonságának 

fenntartása érdekében, és hogyan szolgálják őket a fizika törvényei munkájuk során. A diákok 

ezután kérdéseket tesznek fel. 

Iskolások életkora: 13-15 évesek 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): Természettudomány, földrajz, tervezés 

Konkrét célok: 
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1. Az iskola és a diákok szülei közötti kapcsolat erősítése. 

2. Ismerj meg egy építészt; értsd meg, mit csinálnak a munkanapjuk során, és hogyan 

kapcsolódik ez a szakma a STEM-hez. 

3. Annak felismerése, hogy minden építmény a fizika alapelvei szerint épült. 

Konkrét üzenetek: 

1. Az építésznek ismernie kell Newton mozgástörvényeit és más fizikai alapelveket ahhoz, 

hogy stabil, biztonságos és megfelelő szerkezeteket tervezhessen. 

2. Az épületek - és különösen a játszótéri létesítmények - építésére általában nagyon szigorú 

előírások vonatkoznak, amelyek célja, hogy biztosítsák a használók biztonságát, még 

szélsőséges esetekben is, például földrengés vagy magasból való lezuhanás esetén is. 

Főbb kifejezések: Newton mozgástörvényei, nyomó- és húzóerők az épületekben, lengéscsillapító 

padlóburkolatok, épületgerendák és támaszok. 

Hogyan 

Időtartam: 

− Elkészítési idő: 20 perc 

− Tanítási idő: 45 perc  

Helyszín: 

- tanterem 

- digitális tér 

Ki tanít: 

- szülő 

- szakértő 

A közösséggel való kapcsolattartás: 

- családok 

Formátum/ok: 

- megbeszélés 

- előadás 

Források és források: 

− Kézzelfogható erőforrások: jegyzetpapír és toll 

− Emberi erőforrások: Szakértő (építész/szerkezettervező mérnök) 

Előkészítés (szervezés a tanulási egység előtt): A szülői kapcsolatok segítségével keressenek egy 

építészmérnököt/építőmérnököt, aki a játszóterekkel kapcsolatos területeken dolgozik, 

szervezzenek találkozót és egyeztessék az elvárásokat, készítsék fel a tanulókat a találkozóra, 

biztosítva, hogy a kérdésekre fókuszáljanak. 

 

Tevékenységek (tevékenységsorozat részletezése): 

1. A foglalkozás előtt a tanulók a fizikával és az épületekkel általában, illetve a játszótéri 

szerkezetekkel kapcsolatos kérdéseket készítenek elő. 
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2. A diákok találkoznak egy szakértővel (építész vagy mérnök), aki előadást tart arról, hogyan 

kell épületeket és játszótereket tervezni, milyen tényezőket és körülményeket kell figyelembe 

venni a felhasználók biztonságának fenntartása érdekében, és hogyan szolgálják őket a fizika 

törvényei a munkájuk során. 

3. A diákok ezután kérdéseket tesznek fel. 

Miért 

Gyakorlatok és készségek 

STEM gyakorlatok 

- Kérdések feltevése és problémák meghatározása 

 

 

4b. foglalkozás: Találkozás egy szakértővel - tájépítészettel 

Mi 

Cím: Tájépítész: Találkozás egy szakértővel - tájépítész 

Összefoglaló: Virtuális vagy fizikai találkozó egy tájépítésszel, aki a hallgatóknak a kültéri terek 

és különösen a játszóterek környezeti tervezésének különböző aspektusairól fog beszélni. A 

hallgatók megtudhatják, hogyan lehet olyan nyitott teret létrehozni, amely áthidalja az ember-

természet-város háromszöget, és hogyan kell figyelembe venni olyan elemeket, mint a növényzet, 

az árnyéktervezés, a megközelíthetőség és a városi szövethez való kapcsolódás. Az előadás a 

játszóterekre összpontosít, és érdekes és innovatív játszótereket mutat be a világ minden tájáról. 

Iskolások kora: 13-15 év 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): Természettudomány, földrajz, tervezés 

Konkrét célok: 

1. Az iskola és a diákok szülei közötti kapcsolat erősítése. 

2. Ismerje meg a tájépítészeket; értse meg, mit csinálnak a munkanapjuk során, és hogyan 

kapcsolódik ez a szakma a STEM-hez. 

3. Értse meg, hogy minden városi közterületet tervező szervek terveznek és alakítanak ki 

tájépítészek segítségével, akik minden környezeti szempontot figyelembe vesznek. 

4. Ismerje meg a játszóterek tervezésének érdekes és innovatív megközelítéseit. 

Konkrét üzenetek: 

1. A tájépítésznek figyelembe kell vennie a környezethez kapcsolódó összes elemet, például 

a növényzet típusát, az árnyékot, a megközelíthetőséget és a városi környezethez való 

kapcsolódást. 

Főbb kifejezések: Tájépítészet, köztér 

Hogyan 

Időtartam: 
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− Elkészítési idő: 45 perc 

− Tanítási idő: 45 perc 

Helyszín: 

- tanterem 

- digitális tér 

Ki tanít: 

- szakértő 

A közösséggel való kapcsolattartás: 

- családok 

Formátum/ok: 

- megbeszélés 

- előadás 

Források: 

− Kézzelfogható erőforrások: jegyzetpapír és toll 

− Emberi erőforrások: Tájépítész (szülő) 

Előkészítés (szervezés a tanulási egység előtt): A szülői kapcsolatok segítségével keressen egy 

tájépítészt, aki a közterületek, például játszóterek tervezésével kapcsolatos területekkel 

foglalkozik, szervezzen találkozót és hangolja össze az elvárásokat, készítse fel a tanulókat a 

találkozóra, biztosítva, hogy a kérdéseket átgondolják. 

 

Tevékenységek (tevékenységsorozat részletezése): 

1. Az ülés előtt a hallgatók a tájépítészettel kapcsolatos kérdéseket készítenek elő. 

2. A diákok találkoznak egy szakértővel, aki előadást tart a tájépítész munkájáról, és arról, 

hogy az hogyan kapcsolódik a STEM-hez, figyelembe véve a környezettel kapcsolatos összes 

elemet, mint például a növényzet típusa, árnyékolás, megközelíthetőség, a városi környezethez 

való kapcsolódás és az anyagválasztás. 

3. A diákok ezután kérdéseket tesznek fel. 

Miért 

Gyakorlatok és készségek 

STEM gyakorlatok 

- Kérdések feltevése és problémák meghatározása 

Képek 
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4b tanulási egység Találkozó a tájépítésszel 

 

 

4c foglalkozás: 

 

Mi 

Cím: Tértervezés: Találkozás egy szakértővel - tértervező 

Absztrakt: Virtuális vagy fizikai találkozó egy tértervező művésszel. "A tértervezés a közterek 

tervezésének, kialakításának és kezelésének sokoldalú megközelítése. A tértervezés a helyi 

közösség adottságait, inspirációit és lehetőségeit használja ki azzal a szándékkal, hogy olyan 

köztereket hozzon létre, amelyek elősegítik az emberek egészségét, boldogságát és jólétét"  

(Wikipedia). A mi projektünk, amely egy játszótér információs tábláinak elkészítésére irányul, 

szorosan kapcsolódik a tértervezés ezen elképzeléséhez, és mint ilyen, egy tágabb kulturális, 

társadalmi és művészeti kontextusban helyezkedik el. Ezen a foglalkozáson találkozunk egy 

tértervező-művésszel, aki a diákoknak különböző közösségekben megvalósított projektjeiről fog 

mesélni, hogy a diákok megismerjék ezt a tágabb kontextust, és ötleteket merítsenek a saját 

projektjükhöz. 
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Iskolások kora: 13-15 év 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): Művészet, társadalomtudományok 

Konkrét célok: 

1. Ismerkedjen meg a tértervezés fogalmával. 

2. Inspirálja a diákokat azzal, hogy megismerkednek más helyteremtő projektekkel. 

Konkrét üzenetek: 

1. A közterületek nyilvános helyek, és mint ilyen, mindenkinek beleszólása kell, hogy legyen 

a használatukba, kialakításukba és láthatóságukba. 

Főbb kifejezések: Tértervezés 

Hogyan 

Időtartam: 

− Elkészítési idő: 45 perc 

− Tanítási idő: 45 perc 

Helyszín: 

- tanterem 

- digitális tér 

Ki tanít: 

- szakértő 

A közösséggel való kapcsolattartás: 

- családok 

Formátum/ok: 

- megbeszélés 

- előadás 

Források: 

− Eszközök: jegyzetpapír és toll 

− Emberi erőforrások: Művész a közösségből (szülő) 

Előkészítés (szervezés a tanulási egység előtt): A szülői kapcsolatok segítségével keressen egy 

művészt, szervezzen találkozót és hangolja össze az elvárásokat, készítse fel a tanulókat a 

találkozóra, biztosítva, hogy a kérdésekre gondoljanak. 

 

Tevékenységek (tevékenységsorozat részletezése): 

1. Az ülés előtt a diákok a helymeghatározással kapcsolatos kérdéseket készítenek elő. 

2. Találkozzon egy tértervező-művésszel, aki beszámol a diákoknak a különböző 

közösségekben megvalósított projektjeikről, amelyek célja az emberek egészségét, boldogságát és 

jólétét elősegítő közterek létrehozása. 

3. A diákok ezután kérdéseket tesznek fel. 

 

Miért 
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Gyakorlatok és készségek 

STEM gyakorlatok 

- Kérdések feltevése és problémák meghatározása 

 

 

5. foglalkozás: 

Mi 

Cím: A földtakaráskülönböző típusainak kutatása: A szabadesés fizikája 

Összefoglaló: Ez egy plusz foglalkozás. Mivel a játszóterek olyan helyek, ahol a gyerekek 

kockázatot vállalhatnak - futhatnak, hintázhatnak, nagy magasságokba mászhatnak és gyorsan 

lecsúszhatnak -, ez az egység azt a kérdést teszi fel, hogyan lehet ezeket a kockázatokat kiszámított 

módon kezelni? A játszótéren a veszélyes sérülések kockázatának csökkentésére (különösen a 

magasból való leesés tekintetében) az egyik módszer az ütéscsillapító padlóburkolat. Ebben az 

egységben a tanulók felfedezik a különböző típusú játszótéri talajfelületek tulajdonságait, 

megtanulják, hogyan védekeznek az esés során bekövetkező sérülések ellen, és felfedezik a 

kapcsolatot köztük és a sikeres (vagy sikertelen!) űrsikló leszállások között. 

Iskolások életkora: 13-15 éves korosztály 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): Természettudományok, mérnöki tudományok 

Konkrét célok: 

1. A játszótér kockázati és biztonsági szempontjainak megértése. 

2. A különböző típusú talajfelületek ütéselnyelő tulajdonságainak mérése. 

3. Ellenőrizze a játszótéren lévő talajburkolat ütéscsillapító tulajdonságait. 

Konkrét üzenetek: 

1. A játszótéri talajburkolat kialakításánál figyelembe kell venni az ütésállóságot és olyan 

tényezőket, mint az időjárás, a csúszás és a vízállóság. 

2. Az ütéscsillapítás gyorsulásmérővel mérhető. 

3. Minél jobb az ütéscsillapítás, annál kisebb a felületre ható erő. 

Főbb kifejezések: Lengéscsillapítás, erő 

Hogyan 

Időtartam: 

− Elkészítési idő: 30 perc 

− Tanítási idő: 90 perc - 2 óra 

Helyszín: 

- tanterem 

- egyéb terek az iskolában 

- kültéri terek 
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Ki tanít: 

- tanár 

A közösséggel való kapcsolattartás: 

- más iskolák 

Formátum/ok: 

- csoportmunka 

- tudományos/technológiai vizsgálat 

Források és források: 

- Weblinkek: 

o A csomagolás szilárdsági vizsgálata (vegye figyelembe, hogy a csomagolás 

mindkét oldalát vizsgálják). Small Box Impact Test - YouTube 

o Tanulmány a játszótéri talajtakaró biztonságáról. Playground Surface Material 

Effectiveness in Reducing Impact Force (ukdiss.com) 

o A fejsérülési kritériumok meghatározása (az ütközés során a fej lassulásának 

időtartamát mérő mérés) Head Injury Criteria (pgpedia.com). 

o A HIC-módszer felülvizsgálata. Improved safety standards are needed to better 

protect younger children at playgrounds - PMC (nih.gov) 

- Letölthető források: (lásd a 3. függeléket). 

- Tárgyi erőforrások: Pasco rendszer, amely magában foglalja a Pasco capstone szoftvert + 

force platformot Capstone Software - Downloads | PASCO ,különböző puha/ütéscsillapító 

anyagok (vatta, homok, buborékfólia, hungarocell, levelek, fű, csomagolóanyagok stb.), 

fagolyó, mérőszalag, alumínium serpenyő, Sad / happy balls. Happy Unhappy Balls - 

Happy Sad Balls - Arbor Scientific 

Előkészítés (szervezés a foglalkozás előtt): 

Kérjük meg a tanulókat, hogy hozzanak magukkal az osztályba különböző ütéscsillapító anyagokat 

(ha a játszótéren van szemcsés anyagból készült burkolat, akkor ebből is hozhatnak mintát). 

Gyűjtsenek tartalék anyagokat a tevékenységhez (csomagolóanyagok, buborékfólia, szivacsok, 

hungarocell, homok stb.). Egyeztessen egy olyan laboratóriummal, amely rendelkezik Pasco vagy 

hasonló rendszerrel (középiskolákban). 

 

Tevékenységek (tevékenységsorozat részletezése): 

1. A kihívás a játszótéren történő esés során a talajjal való ütközés erejének csökkentése. 

Amikor egy tárgy leesik, kiszámítható a sebessége, a gyorsulása és a tárolt energiája, de sokkal 

nehezebb kiszámítani az ütközés erősségét. 

2. Szomorú labda, boldog labda bemutató: 

● Mutassunk a tanulóknak 2 azonos kinézetű labdát, amelyeknek hasonló a tömegük (hadd 

érezzék meg). 

● Dobd le a labdákat egyszerre - az egyik labda felpattan, a másik a padlón marad. 

https://www.youtube.com/watch?v=OViYj0RxkHo
https://www.youtube.com/watch?v=OViYj0RxkHo
https://ukdiss.com/examples/reducing-impact-force-surface-material.php
https://ukdiss.com/examples/reducing-impact-force-surface-material.php
https://ukdiss.com/examples/reducing-impact-force-surface-material.php
https://www.pgpedia.com/h/head-injury-criteria
https://www.pgpedia.com/h/head-injury-criteria
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6180095/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6180095/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6180095/
https://www.pasco.com/downloads/capstone
https://www.pasco.com/products/sensors/pasport/ps-2141
https://www.pasco.com/downloads/capstone
https://www.arborsci.com/products/happy-unhappy-balls-happy-sad-balls
https://www.arborsci.com/products/happy-unhappy-balls-happy-sad-balls
https://www.arborsci.com/products/happy-unhappy-balls-happy-sad-balls
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● A tanulóknak különböző hipotéziseket kell felvetniük, például, hogy a labdák különböző 

anyagokból készültek - a pattogó labda szintetikus gumiból (neoprén), a másik labda pedig 

egy speciális anyagból (polinorbornen) készült, amely elnyeli az energiát, és 

megakadályozza, hogy egyáltalán pattogjon. 

● Hosszabbítás: Miért pattog a "boldog" labda? Mi történt a "szomorú" labda energiájával? 

Következtetés: A padlóval való ütközés több tényezőtől függ, például a labda anyagától, a 

padlófelület anyagától, és viszonylag bonyolult kiszámítani az ütközés intenzitását. 

3. Ezután a diákok gondolatkísérletet végeznek: Mitől függ az ütközés intenzitása? Egy 

gyermek elképzeli, hogy egy bowlinggolyót helyez a lábára. A tanulók átgondolják, hogy ez miben 

különbözik attól, ha derékmagasságból dobják le a labdát, és elmagyarázzák az eredmények 

mögött meghúzódó fizikai összefüggéseket. Végül pedig megvizsgálják, mi történne, ha egy 

szivacsot vagy más puha anyagot helyeznének a lábfejre, és miért (magyarázatot lásd az 1. 

függelékben). 

4. A tanulók ezután kísérletet végeznek egy tojást egy kifeszített anyagnak dobva. Ezáltal 

megismerkednek a lengéscsillapítás fogalmával. Beszéljék meg, hogyan lehet mérni egy felület 

lengéscsillapító képességét (magyarázatot lásd az 1. függelékben). 

5. Kutatási kérdés: Melyik felület a legalkalmasabb a játszótérre? A tanulók 

csoportmunkában ötletbörzét tartanak, és ötletet dolgoznak ki egy kísérletre a különböző anyagok 

ütéselnyelő képességének tesztelésére. Határozzák meg a legjobb módját ennek a tesztelésére, 

figyelembe véve, hogy a jeleség gyorsan zajlik le (nagyságrendileg ezredmásodpercek alatt). 

6. Zuhanó tárgyakkal kapcsolatos kísérlet: 

● Ez a tevékenység egy Pasco-erőérzékelő használatát foglalja magában, amely segít egy 

rögzített magasságból ledobott, ismert tömegű golyó becsapódási erejének mérésében. 

● Helyezzen egy különböző anyagokat tartalmazó edényt az emelvényre, és dobd bele a 

labdát, ellenőrizve minden alkalommal a becsapódás erejét. 

● A diákok különböző lehetséges anyagokat mutatnak be a vizsgálathoz (szemcsés és tömör 

anyagokat egyaránt). 

● Kísérletezzen a szemcsés anyagok töltési mélységével, összehasonlítva, hogy a 

szemcseméret hogyan befolyásolja a becsapódási erőt. 

● Csoportokban dolgozva minden csoport egy adott változót mér, megfogalmaz egy kutatási 

kérdést, és felállít egy hipotézist (a részletes módszert lásd a 3. függelékben). 

● Beszélje meg, hogy melyik anyagtípus volt a leginkább ütéselnyelő, és milyen hátrányai 

voltak ennek az anyagnak. Tekintse át, hogy a vizsgálat során milyen tevékenységeket végeztek a 

felületre eső labda által kifejtett erő figyelembevételével. Mekkora erő tekinthető veszélyesnek? 

Ez egy összetett kérdés - sok tényező befolyásolja, és ne feledje, hogy egy labda nem szimulálja 

pontosan egy gyermek esését. 

7. Magyarázza el, hogyan tesztelik a játszótéri felületeket annak érdekében, hogy a biztonsági 

előírásoknak megfeleljenek, egy gyermek esésének szimulálásával és az ütközés erősségének 
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ellenőrzésével. Fedezze fel az egyéb tervezési tényezőket, mint például a tartósság, higiénia, 

könnyű karbantarthatóság, csúszásmentesség, víz- és időjárásállóság stb. A kiválasztott felület 

megfelel ezeknek a követelményeknek? Alkalmas-e a felület kerekesszék, mankó vagy 

látássérültek számára? 

8. Kérdés a plenáris ülésen: Milyen talajburkolat lenne a legmegfelelőbb egy játszótér 

építésénél? 

9. Hosszabbítás: Végezze el a "Tojásvédő-kihívást"Protect Your 'Eggstronaut': Build an Egg-

Drop Lander | STEM Activity (sciencebuddies.org) a játszótéren, figyelembe véve az ebben az 

egységben tanultakat. 

Miért 

Gyakorlatok és készségek 

STEM gyakorlatok 

- Kérdések feltevése és problémák meghatározása. 

- Vizsgálatok tervezése és végrehajtása. 

- Az adatok elemzése és értelmezése. 

- A matematika és a számítási gondolkodás használata. 

- Magyarázatok és megoldások kidolgozása. 

- Bizonyítékok alapján történő érvelés. 

Soft skills 

- csapatmunka és együttműködés 

- a bizonytalanság kezelése 

Vezetői készségek 

- tervezés 

- az erőforrások felhasználása 

Képek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sciencebuddies.org/stem-activities/egg-drop
https://www.sciencebuddies.org/stem-activities/egg-drop
https://www.sciencebuddies.org/stem-activities/egg-drop
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5. tanulási egység Kísérletek elvégzése a leeső tárgyak becsapódásának mérésére 
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6. foglalkozás: 

Mi 

Cím: Tudományos játszótér tervezése családok számára 

Összefoglaló: Az előző tanegységekben szerzett ismereteket felhasználva a tanulók feliratozott 

információs táblákat készítenek egy környékbeli játszótérre. Az egység során a tanulók 

megfogalmazzák a játszótéri eszközök használata során fellépő fizikai jelenségek magyarázatát, 

valamint javaslatokat tesznek további tevékenységekre és kísérletekre. A diákokat különböző 

területekről érkező szakértők (egy kiállítás kurátorai, a biztonság és a helymeghatározás szakértői) 

segítik majd abban, hogy átgondolják, hogyan lehet a táblákat biztonságosan és megfelelő módon 

elhelyezni. 

Iskolások életkora: 13-15 évesek 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): természettudományok, technika, általános műveltség 

Konkrét célok: 

1. Játszótéri eszközökhöz magyarázó feliratok tervezése és készítése. 

2. Ismerje meg a játszótér célközönségét, és biztosítsa, hogy a feliratok megfeleljenek a 

célközönségnek. 

3. Értse a feliratok közterületi játszótéren történő elhelyezésével kapcsolatos tervezési 

előírásokat. 

Konkrét üzenetek: 

1. A képaláírások legyenek rövidek és világosan megfogalmazva. 

2. A képaláírásokat a célközönségre kell szabni. 

3. A grafikai tervezés olyan eszköz, amely segíthet az üzenetek világos közvetítésében. 

4. A játszótéri létesítmények tervezésekor a biztonság kérdése fontos szempont, és a 

szerkezeti változtatások vagy kiegészítések nem végezhetők el megfelelő engedélyek 

nélkül. 

Főbb kifejezések: grafikus kommunikáció, grafikai tervezés, grafikai feliratok, célközönség, 

tervezési előírások 

Hogyan 

Időtartam: 

− Elkészítési idő: N / A 

− Tanítási idő: 2 - 3 óra  

Helyszín: 

- tanterem 

- kültéri terek 

Ki tanít: 

- tanár 

- szakértő 
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A közösséggel való kapcsolattartás: 

- családok 

- önkormányzat 

- helyi vállalkozások 

Formátum/ok: 

- megbeszélés 

- csoportmunka 

- egyéni munka 

- manuális tevékenység 

- fizikai aktivitás 

Források és források: 

− Letölthető források: Játszótéri megfigyelési kérdőív (lásd 4. függelék) 

− Eszközök: toll, jegyzetfüzet, fényképező- és videofelvevő eszköz, számítógép, 

Előkészítés (szervezés a tanulási egység előtt): Vegye fel a kapcsolatot egy nyomdával, amely 

képes feliratokat készíteni, szerezze be a megfelelő engedélyeket az önkormányzattól, vegye fel a 

kapcsolatot a korábbi egységek szakértőivel, és készítse fel őket a diákokkal való találkozóra. 

Tevékenységek sorozata (tevékenységsorozat részletezése): 

1. A tudományos játszótér megtervezése - A tervezés fokozatos szakaszokban történik, hogy 

lehetővé tegye az értékelést és a visszajelzést. Abban az esetben, ha több csoport dolgozik 

ugyanazon a táblán, a munkát fel kell osztani (pl. az egyik csoport megírhatja a felirat 

szövegét, míg a másik csoport elkészíti a címke QR-videóit). 

2. A célközönség felkutatása: 

● Ki használja a játszóteret? Ez a központi kérdés, amit feliratok tervezésénél figyelembe 

kell venni. Ez befolyásolja, hogy milyen információkat kell feltüntetni, milyen nyelven, 

milyen magasságban kell elhelyezni a feliratot stb. 

● Figyelje meg a játszóteret délután, amikor a legtöbb gyermek játszik. 

● A megfigyeléseket a biztonsági követelmények szigorú betartásával kell végezni, beleértve 

a megfigyelt gyermekek szüleinek/gondviselőinek engedélyét is. 

● A megfigyelési kérdőívet lásd a 4. függelékben. 

3. A grafikai kommunikáció kutatása: 

● A tanulók a nap folyamán a nyilvános helyeken (pl. sorban állás a szupermarketben, az 

orvosi rendelőben, a buszpályaudvaron, a benzinkúton) elhelyezett táblákon megjelenő 

információkat keresik. 

● Megjegyzik a következőket: betűméret és betűtípus, kísérő grafikák és ikonok, színek, a 

tartalom és a prezentáció közötti összefüggés, célközönség, minden egyéb lényeges részlet. 

● A tanulók készítsenek képeket az inspiráló példákról, és mentsék el őket egy közös 

mappába. 

4. Ezután a diákok megtervezik a játszótér feliratát. Ügyelniük kell arra, hogy a tevékenység 

és a magyarázat megfogalmazása megfeleljen a célközönségnek, valamint figyelembe kell 
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venniük a tervezés és a kitáblázás további korlátait (pl. maximális szószám, betűméret stb.). 

Meg kell indokolniuk tervezési döntéseiket: mi a kulcsgondolat, milyen üzenetre kell 

összpontosítaniuk, és hogyan értelmezze az olvasó a szöveget? 

5. A diákok videókat vagy más digitális anyagokat készítenek a játszótéri eszközökről, 

amelyek QR-kódként jelennek meg a címkén (összegyűjtik egy közös mappában, és 

feltöltik egy megfelelő digitális platformra). 

6. Ezután elküldik a múzeum munkatársainak a felirattervezeteket technikai tanácsadásért, 

visszajelzést kapnak, és elvégzik a korrekciókat (ha van ilyen), mielőtt elküldik a 

grafikusnak tervezési visszajelzésért. 

7. A véglegesítés után a diákok megerősítik, hogy a feliratokat hol kell elhelyezni a 

játszótéren, és újra ellenőrzik a méreteket, mielőtt egy helyi nyomda elkészíti őket. 

 

Miért 

Gyakorlatok és készségek 

STEM gyakorlatok 

- Magyarázatok és megoldások kidolgozása. 

- Bizonyítékok alapján történő érvelés. 

- Információszerzés, -értékelés és –közvetítés. 

Soft skills 

- ccsapatmunka és együttműködés 

- empátia 

Vezetői képességek 

- tervezés 

- az erőforrások felhasználása 

 

 

7. foglalkozás: 

Mi   

Cím: A "Tudományos játszótér" nyitórendezvénye a környékbeli általános iskolák diákjai számára 

Összefoglaló: A diákok egy különleges eseményt terveznek a játszótéren a környék általános 

iskolásai számára. Az esemény során a diákok elmagyarázzák a kisebb gyerekeknek a fizika 

néhány egyszerű alapelvét, megmutatják nekik, hogyan lehet ezeket megfigyelni egy játék során, 

leleplezik az új játszótéri táblákat, és részt vesznek egy szórakoztató közös tevékenységben. 

Iskolások életkora: 13-15 évesek 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): Fizika 

Konkrét célok: 
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1. Ösztönözze a szomszédos iskolák közötti együttműködést. 

2. A diákok által a projekt során tanultak és tapasztaltak megosztása a szélesebb közösséggel. 

3. A "Fizika a mindennapi életben" konkrét üzenet közvetítése a játszótér használói felé. 

Konkrét üzenetek: 

1. A fizika törvényei és alapelvei mindenhol érvényesek. 

Főbb kifejezések: grafikai tervezés 

Hogyan 

Időtartam: 

− Elkészítési idő: 45 perc 

− Tanítási idő: 90 perc - 3 óra 

Helyszín: 

- Kültéri terek 

Ki tanít: 

- Iskolai tanulók 

A közösséggel való kapcsolattartás: 

- Más iskolák 

Formátum/ok: 

- Csoportmunka 

- Esemény 

Források: 

- Eszközök: labdák, kúpok stb. (a diákok választhatnak az esemény megtervezésekor), 

stopperórák. 

Előkészítés (szervezés a foglalkozás előtt): 

Vegye fel a kapcsolatot a helyi általános iskolákkal, hogy meghívja őket, és egyeztesse velük az 

esemény időpontját/napját, ellenőrizze az időjárásjelentést. 

 

Tevékenységek (tevékenységsorozat részletezése): 

1. A diákok egy különleges eseményt terveznek a játszótéren, ahol a helyi általános 

iskolásoknak játékokat és tevékenységeket mutatnak be. Az esemény céljai az iskolák 

közötti együttműködés, a közös játék és a Tanulási forgatókönyv során szerzett ismeretek 

megosztása. 

2. Az eseményt nagyon egyszerűen meg lehet tervezni: osszuk a diákokat csoportokra, és 

osszunk ki egy-egy általános iskolás csoportot. A csoportok a feliratoknak megfelelően 

végezhetik el a kísérletet az egyes eszközökön. Nagyobb rendezvény esetén hozzon sokféle 

más, a diákok és a tanárok által kiválasztott gazdagító játékot és állomásos tevékenységet.   

3. Törekedjenek arra, hogy a különleges eseményt összehangolják azzal a nappal, amikor a 

címkéket felszerelik, és a diákok először látják őket, hogy a nap különösen izgalmas 

legyen! 
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Miért 

Gyakorlatok és készségek 

STEM gyakorlatok 

- információszerzés, -értékelés és -közvetítés 

Lágy készségek 

- csapatmunka és együttműködés 

- a bizonytalanság kezelése 

- empátia 

Vezetői készségek 

- tervezés 

- az erőforrások felhasználása 

Videó 

 YouTube - (באנגלית כתוביות עם) Physics in the Playground השעשועים בגן פיזיקה

Képek 

 

LU7 A súrlódás vizsgálata a csúszdán A 

https://www.youtube.com/watch?v=3gjuYWby9tM
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7. tanulási egység A súrlódás vizsgálata a csúszdán B 

 

7. tanulási egység Másszon fel a csúszdára 
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Tanulási egység 7 QR-kód a játszótér egyik létesítményének címkéin 
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1. függelék: 

Tényszerű információk a tanulási egységek átadásának kiegészítésére. 

 

1. foglalkozás: 

● A nyílt tanulás olyan tanulási folyamat, amely a közösséget vonja be, a közösségi 

erőforrások (például szülők, vállalkozások, intézmények és más különböző szervezetek) 

segítségével, amelyek szakértelme, tapasztalata és kapcsolatai a tanulást szolgálják. 

Azáltal, hogy a szélesebb közösséget bevonják a tanulási folyamatba, a tanulás új 

jelentőséget kap, és a tanulók képessé válnak arra, hogy a saját közösségüket érintő valós 

problémákkal foglalkozzanak és megoldják azokat. 

● Például, ha van egy környék, ahol a légszennyezettség túlzottan magas, a tanulók 

kitalálhatják, hogyan lehetne segíteni a légszennyezettség csökkentésében. Ha a környéken 

található egy idősek otthona, a diákok meghatározhatják, hogy az idős lakóknak milyen 

különleges kihívásokkal kell szembenézniük, és segíthetnek megoldásokat kitalálni és 

megvalósítani. 

● Ez a forgatókönyv azt mutatja be, hogy diákok a helyi iskola melletti játszótéren hogyan 

fognak fizikát tanulni. Ez magában foglalja a fizika tanulását, a játszótér meglátogatását, a 

berendezések fizikai szempontból történő megismerését, valamint feliratok elkészítését, 

amelyeket a játszótéren elhelyezett táblákon helyeznek el. A tevékenység után az osztály 

találkozik egy közeli általános iskola diákjaival, és közös tevékenységet végeznek velük a 

játszótéren. 

● Kérdés: Hol jelenik meg a fizika a mindennapi életben? Válasz: Hol jelenik meg a fizika? 

Gyakorlatilag mindenhol! Minden alkalommal, amikor az emberek sétálnak, autóba ülnek, 

vagy biciklire ülnek - sőt, minden alkalommal, amikor mozgás történik, van olyan 

kölcsönhatás, amely fizikai alapjelenségekkel elemezhető és magyarázható. 

 

2. foglalkozás: 

● A játszótereken az egyik fő veszélyt a magasból való leesés jelenti (az Egyesült 

Államokban évente mintegy 200 000 esetben sérülnek meg 18 év alatti gyermekek játszótereken, 

és ennek több mint 70%-a magasból való leesés miatt következik be). Ezért a kormány szabványt 

állapított meg a játszóterek ütéscsillapító padlóburkolataira vonatkozóan, amely segít megelőzni 

az esés következtében bekövetkező veszélyes sérüléseket (ütéscsillapítás). Erről bővebben a 

tanulási forgatókönyvben lesz szó. 

● Megjegyzés: A diákok a játszótéren is szabadon akarnak majd játszani,és javasoljuk, hogy 

erre is szánjunk időt. Még akkor is, amikor önállóan játszanak, a tanulási folyamat természetesen 

folytatódik (azaz a fizika szempontjából még mindig tudatában vannak a dolgoknak, és játék 

közben elsajátítják az alapelveket).  Ne feledje azt sem, hogy a feliratok olyan gyerekeknek 
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szólnak, akik szabadon játszanak a játszótéren; ezért a magyarázatoknak és a kísérleteknek ezt 

figyelembe kell venniük, és tömörnek kell lenniük. 

 

3. foglalkozás: 

● A Miért nem dőlnek össze az épületek? című kiállítás az épületek konstruktív elemeire 

(például hidak, kupolák, könnyűszerkezetes építőanyagok és más anyagok) világít rá, miközben 

összekapcsolja őket híres épületekkel és a mindennapi életből vett példákkal. 

● A Leonardo kérdései című kiállítást a múzeum Leonardo da Vinci - a "világ legkíváncsibb 

embere" - születésének 500. évfordulója alkalmából dolgozta ki, és a személyiségét az őt 

foglalkoztató kérdések szemszögéből vizsgálja. A kiállítás és a tárlatvezetés fénypontja a 

Leonardo által tervezett csodálatos gépekre helyezi a hangsúlyt. 

● A játszótéren az árnyékoló szerkezet és a kötélpálya a feszített szerkezetek példái (a "sárga 

játszótéren" a fekete csúszdát a húzóerők tartják a helyén). 

 

5 foglalkozás: 

● A játszóterek a gyermekkori élmény szerves 

részét képezik. A játszóterek a fizikai és 

motoros fejlődésen túlmenően elősegítik a 

nyelvi fejlődést, a szociális készségeket, a 

személyes függetlenség érzését és az 

általános egészséget. A játszótereken a 

gyermekek szabadon játszhatnak és 

kockázatot vállalhatnak, például magasra 

mászhatnak, gyorsan csúszhatnak és gyorsan 

pöröghetnek. 

● Csak az Egyesült Államokban évente több 

mint 200 000 gyermek kerül kórházba 

játszótéri sérülések miatt, és a sérülések több 

mint 70%-a esésből ered. Felmerül a kérdés, 

hogyan tudjuk a gyermekeket biztonságban 

tartani a játszótéren? 

● Gondolatkísérlet magyarázata: 

- Mitől függ a becsapódás intenzitása? 

- A gyermek elképzeli, hogy egy   helyez a lábára. Milyen érzés lesz? Fájdalomat, nyomást 

érez, de valószínűleg a lábfej nem fog eltörni. A lábfejre ható erő a golyó súlyából adódik. 
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- Most képzeld el, hogy a labdát derékmagasságból a lábadra dobod. Milyen érzés lesz most? 

A kifejtett erő többszöröse. A magasból való leesés mozgási energiát adott a labdának, és 

most a lábfejre ható erő nagyon fájdalmas lesz, és akár tényleges sérülést is okozhat. 

- A mozgási energia a lábakra kifejtett nagyobb erőre "fordítódik". De mi történne, ha egy 

szivacsot vagy más puha anyagot helyeznénk a lábfej fölé? Miért? 

- Ahogy a labda is összenyomódik, a szivacs "elnyeli" a mozgási energiát. Ahogy 

összenyomódik, lelassítja a teljes esést (vagyis az esés hosszabb idő alatt történik, ami azt 

eredményezi, hogy a labda által felhalmozott energia hosszabb idő alatt szabadul fel). 

● Kísérlet magyarázata - Tojás dobása egy 

kifeszített lepedőre: 

- Ha egy tojást a falhoz vágunk, az biztosan eltörik. De mi történik, ha egy tojást egy 

kifeszített lepedőhöz vágunk? (Meglepetés! A tojás nem törik össze!). A magyarázatnak 

ahhoz van köze, hogy a lepedőnek ütköző tojás "útja" meghosszabbodik, vagyis ahelyett, 

hogy a tojás repülés közben felhalmozott összes energiája a másodperc tört része alatt 

alakulna át erővé, ez hosszabb idő alatt történik, és ezért a kifejtett erő kisebb, és nem elég 

ahhoz, hogy a tojás összetörjön. 

- A játszótéren az eszközök körül speciális ütéscsillapító padlóburkolatokat helyeznek el. 

Bár sokféle padlóburkolat létezik (homok, kavics, újrahasznosított gumi, faforgács és 

mások), mindegyik ugyanazt a célt szolgálja: csökkenti az eséskor fellépő ütközés erejét, 

hogy megelőzze az életveszélyes sérüléseket. 

● Hogyan mérjük egy felület ütéselnyelő képességét: 

- Az anyagok különböző tulajdonságokkal rendelkeznek, mint például rugalmasság (vagy 

"rugalmasság"), rugalmasság és merevség (az flexibilitási képessége törés nélkül). Mivel 

ezek a tulajdonságok nagyon hasonlóak egymáshoz, zavaró lehet a megkülönböztetésük. 

- A vizsgálandó tulajdonság a felület ütéselnyelő képessége, vagy fizikailag kifejezve - 

mennyire csillapítja az anyag az ütés erejét (elnyeli a mozgási energiát). 

● Hogyan vizsgálják a játszótéren a 

talajtakarót? 

- A játszótér felületének ellenőrzése nagyon fontos annak biztosítása érdekében, hogy esés 

esetén az esetleges sérülések ne legyenek halálosak. A játszótéri eszközök körüli felületek 

ellenőrzéséhez egy 4-es, gyorsulásérzékelőkkel ellátott készüléket dobnak a talajra, hogy 

ellenőrizzék az ütközés erősségét. A cél egy gyermek esésének szimulálása. A vizsgálatot 

a berendezés legmagasabb pontjáról végzik el, majd a talajburkolat típusát ennek 

megfelelően állítják be. 

- A vizsgálatokat a HIC (fejsérülési kritériumok) alapján mérik, amely egy olyan értékskála, 

amely kiszámítja a súlyos fejsérülés esélyét (a skála az autóipari biztonsági vizsgálatokból 

származik). 

 

6.foglalkozás: 

https://serc.carleton.edu/sp/compadre/interactive/examples/19121.html
https://serc.carleton.edu/sp/compadre/interactive/examples/19121.html
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Tanári visszajelzés - A jeruzsálemi Kiryat Menachem negyedben található "Sárga kert" projektben 

úgy döntöttek, hogy a címkéket matricaként függesztik fel a játékok és árnyékolók oszlopaira, 

hogy a projekt egységes megjelenést és érzetet adjon, és a látogatók a címkéket egyazon projekt 

részeként érzékeljék. Néhány berendezés kissé távolabb volt elhelyezve egy-egy pólustól, ezért a 

gyerekek rajzokat/firkákat terveztek a megfelelő játék, hogy a címke és a hozzá tartozó játék között 

megtörténjen a megfeleltetés. 

 

 

2. függelék: 

A játszótéri létesítményekkel kapcsolatos lehetséges kísérletek példáinak felsorolása (1. 

foglalkozás): 

 

 A berendezés neve Kutatási kérdés/ kísérlet Amire szüksége lesz 

1  csúszda Hogyan befolyásolja a testhelyzet 

a csúszási sebességet? 

Stopperóra 

2 csúszda Hogyan befolyásolja a különböző 

anyagokon való ülés a csúszási 

sebességet? 

A teszteléshez szükséges 

anyagok, például: műanyag 

zsák, hálózsák + stopperóra. 

3 Mászóka Hogyan befolyásolja egy tárgy 

tömege a zuhanás sebességét? Két 

különböző tömegű tárgy egyidejű 

elengedése 

 

2 különböző tömegű tárgy, 

telefon a kísérlet 

lefényképezéséhez 

(Biztonsági megjegyzés: 

győződjön meg róla, hogy a 

terület tiszta a kísérlet 

elvégzése előtt) 

4 Mászóka Hogyan befolyásolja egy 

ejtőernyő hozzáadása egy tárgy 

zuhanási sebességét? 

(Egy tárgy ledobása - egyszer 

ejtőernyővel, egyszer pedig 

ejtőernyő nélkül) 

 

Hulladékzsák (hogy a, 

ejtőernyő), egy kis tárgy - 

lehetőleg a játszótér 

területéről (fenyőtoboz, stb.), 

stopperóra, telefon a kísérlet 

fényképezéséhez. 

5 Hinták Egy tárgy (függőlegesen) leejtése 

lengés közben 

Telefon a fényképezéshez 
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6 Hinták Hogyan befolyásolja a tömeg a 

lengés lengésszámát? Engedj ki 

egy üres hintát egy bizonyos 

szögből. Ezután ugyanabból a 

szögből engedjük ki a hintát, 

amelyen egy személy ül (a hintán 

ülő személy nem végez semmilyen 

mozgást). 

 

7 Körhinta Hogyan befolyásolja a test 

helyzete a forgási sebességet? 

Pörgessük meg egyszer egyenes 

testtel, a körhinta közepéhez 

közel, majd még egyszer a külső 

széléhez közel ülve. 

 

 

 

3. függelék: 

Zuhanó tárgyakkal végzett kísérlet (5.foglalkozás): 

 

Felszerelés: 

- Pasco erőérzékelő 

- 2 kg fából készült labda 

- Alumínium serpenyők 

- Különböző csomagolóanyagok 

- Mérőszalag 

 

Hogyan kell elvégezni a kísérletet: 

1. Kalibrálja az érzékelőt (a gyártó utasításai szerint). 

2. Kontrollkísérlet: egy labdát egy megadott magasságból (1,5 m) dobjunk egy üres 

alumíniumtálba, amely a platformon van elhelyezve (3 alkalommal megismételjük). 

3. Különítse el a változókat: válasszon ki egy változót, amelyet vizsgálni szeretne (például: a 

labda magassága, a töltelék típusa, a töltelék mélysége), és végezze el a kísérletet. Vegye 

figyelembe, hogy a platformot minden kísérlet között újra kell állítani. Minden kísérletet 

3-szor kell megismételni 

4. Ismételje meg a kísérletet különböző változókkal 

5. Gyűjtse össze az adatokat és írja be a jegyzetfüzetbe 

 

 

4. függelék: 



39 
 

Játszótéri megfigyelési kérdőív (6. foglalkozás): 

 

● A hét napja és időpontja: 

● A megfigyelők neve: 

● Felhasználótípusok: Kik jönnek a játszótérre? 

- Egyének (becsült életkor, nemek) 

- Baráti csoportok (személyek száma, becsült életkor, nemek) 

- Felnőtt: szülők/nagyszülők, idősebb testvér, stb. + gyerekek (becsült életkor) + csecsemők 

(babakocsival/ babakocsi nélkül) 

● Milyen nyelven beszélnek (ha a héberen kívül más nyelvet is hallanak, akkor melyiket?) 

● Tartsa megfigyelés alatt egy adott csoportot: 

- Milyen eszközökön játszottak és mennyi ideig; használták-e a létesítményt 

érdekes/meglepő módon? 

● Melyik berendezés tűnik a legnépszerűbbnek? Melyik a legkevésbé?   

● Záró kérdés: Ki olvassa el leginkább a feliratokat? 

 


