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Mennyire tiszta a levegő? 

Fejlesztette:: Forth Together CIC, Jubilee Primary School, Kelly Stoppard, UK 

Az ötlet 

A legtöbb légszennyezést az energiafelhasználás és -termelés, különösen a fosszilis tüzelőanyagok 

elégetése okozza. A gyárak, erőművek, autók, repülőgépek kibocsájtása, vegyi anyagok és a 

hulladéklerakókból származó metángáz mind olyan források, amelyekkel az ember kis- és 

nagymértékben hozzájárul a levegőszennyezéshez. 

 

Diákjaink először is helyben fogják megvizsgálni a környékükön tapasztalható légszennyezést, és 

kreatív és innovatív megoldásokat javasolnak arra, hogyan változtathatnánk életmódunkon a 

levegőnk javítása érdekében. 

 

Teaser 

Vizsgálja meg az Önt körülvevő levegőt, hogy megértsen egy globális problémát. 

 

A kihívás 

Hogyan javíthatjuk a levegő minőségét, és hogyan segíthetünk ezzel a világnak? 

 

Rövid összefoglaló  

Ebben a témakörben a diákok behatóbban megismerkedhetnek a légszennyezéssel és annak 

módjaival.  

Megtudják, honnan származik a légszennyezés, hogyan hat rájuk személyesen, és megvitatják, 

hogyan lehetne csökkenteni vagy megszüntetni, valamint feltárják, hogyan lehetne csökkenteni az 

emberekre gyakorolt hatását.  

A tanulók saját szennyezésérzékelőket készítenek, amelyekkel adatokat gyűjtenek az iskolájuk és 

a helyi közösségük levegőjének szennyezettségi szintjéről. Kutatásaik alapján eldöntik, hogyan 

"oldanák meg" a légszennyezés problémáját, majd megtervezik és megépítik egy szűrő 

prototípusát. 

 

STEAM alaptantárgyak 

● Természetismeret 

● Technika és tervezés 

● Földrajz 

● Vizuális kultúra 
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Fő célok  

1. Vizsgálja meg a légszennyezés okait.  

2. Vizsgálja meg a környezetszennyezés hatását az életünkre és az egészségünkre. 

3. A szennyezés mérése különböző módokon, mind hi-tech, mind low-tech módon. 

4. Végezzen vizsgálatot annak megállapítására, hogy a levegő tisztítható-e. 

5. Tervezzen és építsen egy prototípust a szennyezettségi szint javítására/hatások elleni 

védelemre. 

 

Fő üzenetek  

1. A környezetszennyező minden olyan anyag, amely nem természetes úton keletkezik a Földön, 

és amely egészségtelen környezetet teremt. A szennyezés nem mindig látható. 

2. A légszennyezés személyesen érint minket, mert károsítja a szervezetünket, például károsítja 

a légzésünket, az immunrendszerünket és a bőrünket, a belégzés által. 

3. A szennyezést az emberek életmódja okozza, és negatív hatással van az egész világra. 

4. Valamit tenni kell a környezetszennyezés természetre gyakorolt hatásának csökkentése 

érdekében. 

5. A légszennyezési problémákat különböző módon lehet kezelni, például a légszennyezés 

csökkentésével, vagy olyan berendezések alkalmazásával, amelyek kevésbé károsítják a 

levegőt. 

 

Iskolások életkora 

9-11 éves korig 

 

Időtartam 

6 tanulási foglalkozás (14 lecke x 40 perc) 

 

A foglalkozások rövid ismertetése:  

Rövid 

1. foglalkozás: Mit tudsz a környezetszennyezésről? Tudásgyűjtés 

Ebben a tevékenységben a tanulók leírják, hogy mit tudnak már a környezetszennyezésről, majd 

kiscsoportban megosztják egymással elképzeléseiket, és azonosítják az elképzeléseik közötti 

hasonlóságokat és különbségeket. Osztályonként osztják meg elképzeléseiket, és foglalkoznak a 

téves elképzelésekkel. Ezáltal a tanulók felvetik az ötleteiket és megtanulják, mi a 

környezetszennyezés. 
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2. foglalkozás: Mit tehet velem a szennyezés?  

Ebben a tevékenységben a tanulók elgondolkodnak azon, hogy a környezetszennyezés hogyan hat 

a szervezetükre. Egy helyi szakértőt hívnak meg az osztályterembe, hogy a diákok kérdéseket 

tehessenek fel, és meghallgathassanak egy szakembert. A szakértő megmutatja nekik a tüdő 

ábráját, és bemutatja, mi történik, ha szennyezett levegőt lélegzünk be. 

 

Kutatás 

3a. foglalkozás: Mi a környezetszennyezés?  

1. rész 

Ezen a foglalkozáson a tanulók különböző vizsgálatokban vesznek részt az osztályteremben, hogy 

felfedezzék a környezetszennyezés különböző típusait. A tanulók az 5 érzékszervre ható 

vizsgálatokat folytatnak. Ezek magukban foglalnak egy olajszennyezés szimulációt, hogy 

megvizsgálják az élővilágra gyakorolt lehetséges hatásokat. Továbbá  a biológiai lebonthatóság 

valós tesztelését, hogy megértsék a hulladék okozta szennyezést, végül a növények 

szennyezésfelvételének modellezését zeller segítségével, a szennyezést bemutató üvegek 

készítését, valamint a tanulók által a kinti szennyezéshez, például a közlekedéshez kapcsolódó 

látvány és hangok rögzítését. 

3b. foglalkozás: Mi a légszennyezés? 

 2. rész  

Ezen a foglalkozáson a tanulók a szennyezés időbeli alakulását fogják megfigyelni alacsony 

technikai felszerelésű szennyezési készletek (ózonkoncentráció mérő) segítségével. A 

tesztkészleteket 3 különböző területen fogják használni, hogy megfigyeljék, változik-e a 

szennyezettség szintje a hét folyamán. A helyi parkban a diákok zuzmóvadászatra is indulnak, 

hogy megtanulják, hogy a zuzmók a szennyezés természetes mutatói. 

4a. foglalkozás: Hogyan mérhetjük a szennyezést?  

1. rész 

A tanulók a helyi járműszennyezést az iskola előtt közlekedő különböző típusú járművek 

megszámlálásával becsülik meg. Ezután visszatérnek az osztályterembe, hogy rendszerezzék az 

összegyűjtött adatokat, és megbecsüljék az egyes területek szennyezettségi szintjét. A tanulók 

piktogramokat is készítenek, hogy lássák, mely járművek szennyezik a legjobban a környezetet. 

4b. foglalkozás: Hogyan mérhetjük a szennyezést:  

2. rész 

Ezen a foglalkozáson a tanulók kiszámítják a helyi környezetszennyezést. Saját készítésű 

szenzorokat helyeznek ki, adatokat gyűjtenek, elemzik azokat és következtetéseket vonnak le. 

Ezután a Hackair alkalmazás segítségével kiszámítják a szennyezettségi szintet. Ezután a fákat 

mint szűrőket fogják megvizsgálni. A tanulók ezt a korábbi adataikkal kombinálva infografikát 

készítenek az autók számáról és a fák számáról. Végül kiszámítják, hogy hány fa szükséges az 

autók okozta szennyezés ellensúlyozásához.  

5a. foglalkozás: Hogyan segíthetnek a szűrők a szennyezés ellen?  

Ezen a foglalkozáson a tanulók különböző anyagokat vizsgálnak meg az osztályteremben, hogy 

megnézzék, mennyire jól használhatók szűrőként, és megvizsgálják, hogyan segíthetnek ezek a 

szennyezés ellen. Porokat fognak keverni és szétválasztani őket közönséges szűrők segítségével. 
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A tanulók ezután mikroszkóppal megvizsgálják a finomabb szűrőket, hogy megértsék, hogyan 

működnek. 

5b. foglalkozás: Találok-e szűrőket az iskolámban?  

A diákok kincsvadászatra indulnak az iskolában, és különböző, már meglévő szűrőket keresnek. 

Ezután megvizsgálják a különböző arcmaszkokat.  Egy építőipari látogató érkezik majd, hogy 

beszéljen a maszkok viseléséről (biztonság, füst, Covid, ha szükséges). 

Alkotás és prezentáció 

6. foglalkozás: Mi lehet a megoldás?  

Ezen az utolsó foglalkozáson a diákok olyan megoldást terveznek, amely segít csökkenteni a 

szennyezést, vagy segít a meglévő szennyezéssel együtt élni, anélkül, hogy különösebb problémát 

okozna. Először egy vázlatos modellt készítenek a megoldásukról, hogy teszteljék a koncepciót. 

Ezután egy nagyobb és részletesebb prototípust készítenek. Megoldásukat megosztják az iskolai 

közösséggel. 

 

Tanári visszajelzés 1 

► "Aha!" pillanat(ok): A hirtelen felismerés, ötlet, belátás, felismerés vagy megértés pillanata" 

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

csináltál.  

● A diákokat nagyon meglepte, hogy a helyi levegő mennyire szennyezett. Nagyon élvezték 

a szennyezési adatok összegyűjtését és kiértékelését. 

● A diákok nagyon élvezték a tanulási forgatókönyv szabadtéri részeit, és azt, hogy az 

osztálytermen kívül vannak. 

 

► "Uh oh!" pillanat(ok) - "Az a pillanat, amikor az ember rájön, hogy valami valahogy szörnyen 

rosszul sült el. Ez a pillanat általában valamilyen más cselekvést követ, és nem önállóan 

következik be." (Urban dictionary). Lehetőség arra, hogy elgondolkodjunk azon, hogy mi ment 

rosszul a tevékenységben, és hogyan lehetne jobban csinálni. 

 

► Általános tippek/ötletek 

●  A tanárnő barátokat és kollégákat kért fel a szakértők felkutatásához (pl. a 2. foglalkozás 

orvosa egy kolléga férje volt). 

Témakörök - How Clean is Our Air? 

 

1. foglalkozás: 

Mi 

Cím: Mit tudsz a légszennyezésről? Tudásgyűjtés 
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Összefoglaló: Ezen a foglalkozáson a tanulók leírják, hogy mit tudnak már a 

környezetszennyezésről, majd kiscsoportban megosztják egymással elképzeléseiket, és 

azonosítják az elképzeléseik közötti hasonlóságokat és különbségeket. Osztályonként osztják meg 

elképzeléseiket, és foglalkoznak a téves elképzelésekkel. Ezáltal a tanulók elmondhatják az 

ötleteiket és megtanulják, mi a környezetszennyezés.  

A diákok életkora: 9-11 éves korig 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): Földrajz, technika, biológia 

Konkrét célok:  

1. A tanulók megvitatják, hogy mit tudnak már a légszennyezésről. 

2. A tanulók megértik, hogy mi a környezetszennyezés. 

Konkrét üzenetek:  

1. Még ha nem is láthatjuk, a légszennyezést mindenhol ott van körülöttünk. 

2. A szennyezésnek különböző típusai vannak.  

Főbb kifejezések: Légszennyezés  

 

Hogyan 

Időtartam:  

● Elkészítési idő: 15 perc 

● Tanítási idő: 40 perc 

Helyszín:  

• tanterem 

Szerepek:  

• tanár 

• iskolai tanulók 

A közösséggel való kapcsolattartás:  

• n/a 

Formátum/ok: 

• megbeszélés  

• csoportmunka 

• egyéni munka  

Források és források: 

● Eszközök: Toll, papír 

Felkészülés (szervezés a tanulási egység előtt) 

 A szennyezés meghatározása, háttérkutatás. 

 

Tevékenységek (tevékenységsorozat részletezése): 

1. A tanulók egyénileg írják le, hogy mit tudnak már légtszennyezésről.  
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2. Ezután kiscsoportokra osztják őket, és megosztják egymással ötleteiket. A csoportokban 

megnézik, hogy vannak-e hasonlóságok és különbségek az ötleteik között, és hogy 

egyetértenek-e vagy nem értenek egyet egymással. 

3. Ezután csoportos lista készül az ötletekről, majd osztályonként megosztják és 

összehasonlítják azokat, és foglalkoznak az esetleges téves elképzelésekkel. A tanulók 

összegzik a hallottakat, majd prezentálják az összegyűjtött információkat. 

Miért 

Gyakorlatok és készségek: 

STEM gyakorlatok 

• Kérdések feltevése és problémák meghatározása. 

• Magyarázatok és megoldások kidolgozása. 

• Információszerzés, -értékelés és –közvetítés. 

Soft skills 

• Csapatmunka és együttműködés 

• A bizonytalanság kezelése 

• A kudarc megtanulása a tanulás része 

 

Fotók 

Diákmunka: 
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2. foglalkozás: 

Mi  

Cím: Milyen hatása van rám a szennyezésnek? 

Összefoglaló: Ezen a foglalkozáson a tanulók elgondolkodnak azon, hogy a környezetszennyezés 

hogyan hat a testükre. Egy helyi szakértőt hívnak meg az osztályterembe, hogy a diákok kérdéseket 

tehessenek fel, és meghallgathassanak egy szakembert. A szakértő megmutatja nekik a tüdő 

ábráját, és bemutatja, mi történik, ha szennyezett levegőt lélegzünk be. 

A diákok életkora: 9-11 éves korig 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): Kémia, biológia 

Konkrét célok:  

1. Megérteni, hogy a környezetszennyezés hogyan hathat a szervezetükre. 

2. Annak megértése, hogy a tüdőnk a légszennyezés szűrőjeként működik. 

Konkrét üzenetek:  

1. A szennyezés káros lehet a szervezetünkre.  

2. A tüdőnk szűrőként működhet, megakadályozva, hogy a káros részecskék ne roncsolják a 

szervezetünket.   

Főbb kifejezések: Fizikai egészség, szennyezés, részecske, szűrő 

 

Hogyan 

Időtartam: 

● Elkészítési idő: 30 perc 

● Tanítási idő: 40 perc 

Helyszín:  

• tanterem 

Szerepek:  

• tanár 

• szakértő 

A közösséggel való kapcsolattartás: 

• ipar 

Formátum/ok:  

• megbeszélés 

• csoportmunka 

• tudományos demonstráció 

Források és források: 

• Letölthető források: Tevékenységi lap (lásd az 1. függeléket). 

• Eszközök: Toll, papír/munkafüzetek. 

Előkészítés (szervezés a tanulási egység előtt): 
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Szervezzen helyi szakértőt az osztályterembe (pl., ápoló, védőnő, orvostanhallgatók, helyi orvos). 

Tevékenységek (tevékenységsorozat részletezése): 

1. Egy helyi egészségügyi dolgozó megmutatja a diákoknak a tüdő modelljét, és bemutatja, 

mi történik, amikor belélegezzük a levegőt és szennyezést, és hogyan működik a tüdőnk 

szűrőként. 

2. A diákok ezután kérdéseket tesznek fel a szakértőnek. 

3. A tanulók ezután diagramokat rajzolnak a füzetükbe, és azokat a szakértőtől szerzett 

információkkal egészítik ki. 

Miért 

Gyakorlatok és készségek: 

STEM gyakorlatok 

• Kérdések feltevése és problémák meghatározása. 

• Információszerzés, -értékelés és –közvetítés. 

Soft skills 

• Csapatmunka és együttműködés 

 

Képek 

Példa a forrásokra (lásd az 1. függeléket): 
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3a. foglalkozás: 

Mi 

Cím: Mi a levegőszennyezés?  

1. rész 

Összefoglaló: Ebben az egységben a tanulók különböző vizsgálatokat végeznek az 

osztályteremben, hogy felfedezzék a szennyezés különböző típusait. A tanulók az 5 érzékszervvel 

kapcsolatos vizsgálatokat végeznek. Ezek magukban foglalnak egy olajszennyezés szimulációt, 

hogy megvizsgálják az élővilágra gyakorolt lehetséges hatásokat, a biológiai lebonthatóság 

gyakorlati tesztelését, hogy megértsék a hulladék okozta szennyezést, a növények 

szennyezésfelvételének modellezését zeller segítségével, a szennyezést bemutató üvegek 

készítését, valamint a tanulók által a kinti szennyezéshez, például a közlekedéshez kapcsolódó 

látványok és hangok rögzítését. 

A diákok életkora: 9-11 éves korig 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): Kémia, biológia, földrajz, műveltség. 

Konkrét célok:  

1. Hogy lássuk, milyen lehet a környezetszennyezés. 

2. Annak megértése, hogy a szennyezésnek különböző típusai vannak.  

Konkrét üzenetek:  

1. A szennyezésnek különböző típusai vannak. 

2. Egyes szennyezések láthatóak, míg mások nem. 

Főbb kifejezések: Szennyezés, olajszennyezés, biológiai lebomlás, érzékszervek 

 

Hogyan 

Időtartam:  

● Elkészítési idő: 1 óra 

● Tanítási idő: 1 óra 

Helyszín:  

• tanterem 

• kültéri terek 

Szerepek:  

• tanár 

A közösséggel való kapcsolattartás:  

• n/a 

Formátum/ok:  

• csoportmunka 

• tudományos demonstráció 

• tudományos/technológiai vizsgálat 

• manuális tevékenység 

Források és források:  
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● Weblinkek: Hó tészta recept: Homemade Snow Dough Recipe - Easy 2 ingredient recipe - Natural 
Beach Living 

● Letölthető források: Tevékenységi lap (lásd a 2. függeléket). 

● Eszközök: Olaj, víz, háztartási eszközök, amelyekkel az olajat fel lehet takarítani, 

almamag, levelek, műanyag csomagolás, hungarocell, zeller, befőttes üveg/pohár, 

ételfesték, fedeles üvegek, 8 darab csoportonként, tiszta víz, gyufa, moha/szemét/iszap, 

mesterséges szennyeződés (pl. utcai por), szódabikarbóna, toll. 

Előkészítés (szervezés a tanulási egység előtt): 

Készítsen elő egy példát az elásott tárgyra, készítse elő, hogy hová temesse el a tárgyakat, készítsen 

elő üvegeket és gyűjtsön olyan anyagokat, amelyek nem elérhetőek az iskola területén, készítsen 

tevékenységi lapot, hogy rögzítse, mit láthatnak, hallhatnak és szagolhatnak a diákok. 

 

Tevékenységek (tevékenységsorozat részletezése): 

● A diákok az 5 érzékszervet magában foglaló vizsgálatokat végeznek 

● Olajszennyezés szimulációja - A tevékenység során a tanulóknak szimulálniuk kell 

egy tálcányi vízben lévő olajszennyezést, meg kell vizsgálniuk az élővilágra gyakorolt 

lehetséges hatásokat, és javaslatot kell tenniük a tisztítási módszerekre háztartási 

cikkek felhasználásával. 

● A biológiai lebonthatóság valós tesztelése - Ennek során különböző tárgyakat 

(almamagot, leveleket, műanyag csomagolást és hungarocellt) temetünk a föld alá, és 

egy hónapig ott hagyjuk őket. A diákok ezután visszatérnek az eltemetett helyre, és 

leássák, hogy megnézzék, mi bomlott le, és mi nem. A tanár előzetesen 2 anyagot 

temet el, hogy a tanulóknak megmutassa, mi történik hosszabb idő alatt, a témakör 

időkeretén belül. 

● A növények szennyezőanyag-felvételének modellezése zeller segítségével - A 

tevékenység elvégzéséhez helyezzen egy darab zellert egy üvegbe vagy főzőpohárba, 

amelyben hígított ételfesték van. Idővel az ételfesték felszivárog a zellerre, és ott is 

marad. Az ételfesték a szennyezést, a zeller pedig az élelemként használt növényeket 

jelképezi. 

● Szennyezett üvegek - 

- Vízzel teli edény: töltsön meg 2 edényt vízzel, majd az egybe juttasson be 

szennyeződést és műanyagdarabokat. 

- Levegővel teli üveg: Vegyünk 2 üveget. Egy felnőtt dobjon egy meggyújtott 

gyufát az egyik üvegbe, és gyorsan tegye rá a fedelet, hogy a füst az üvegbe 

kerüljön (kérdezze meg a diákokat is, hogy mit éreznek). 

- Havas üveg: Készítsünk hótésztát Homemade Snow Dough Recipe - Easy 2 ingredient 

recipe - Natural Beach Living osszuk ketté, és gurítsunk néhányat a földre az utcán, 

hogy beszennyezzük. Tegyék be őket, egy-egy edénybe. 

- Földdel teli edény: töltsön meg egy edényt tiszta fűvel, mohával, sárral vagy más 

természetes anyaggal. Egy másikat töltsön meg egy szennyezett területről 

gyűjtött földdel és sérült növényekkel (pl. elhalt mohával). 

https://www.naturalbeachliving.com/homemade-snow-dough/
https://www.naturalbeachliving.com/homemade-snow-dough/
https://www.naturalbeachliving.com/homemade-snow-dough/
https://www.naturalbeachliving.com/homemade-snow-dough/
https://www.naturalbeachliving.com/homemade-snow-dough/
https://www.naturalbeachliving.com/homemade-snow-dough/
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● Menjünk ki a szabadba, és rögzítsük a hangokat és a látványt - A diákok felvételt 

készítenek arról, hogy mit látnak, hallanak és szagolnak. Készítsenek táblázatot arról, 

hogy szerintük milyen szennyező anyagok vannak az iskolai környezetükben. 

2. A tanulók ezután kitöltenek egy lapot, amelyen bemutatják, hogy szerintük a 

környezetszennyezés hogyan hat rájuk és környezetükre. 

 

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. 

Soft skills 

• Csapatmunka és együttműködés 

Vezetői készségek 

• Tervezés 

• Az erőforrások felhasználása 

 

Képek: 
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Példa a forrásokra (lásd a függeléket): 
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3b. foglalkozás: 

Mi 

Cím: Mi a légszennyezés?  

2. rész 

Összefoglaló: Ezen a foglalkozáson a tanulók a szennyezés időbeli alakulását fogják megfigyelni 

egyszerű szennyezettség mérővel (ózon detektorok) segítségével. A tesztkészleteket 3 különböző 

területen fogják használni, hogy megfigyeljék, változik-e a szennyezettség szintje a hét folyamán. 

A helyi parkban a tanulók zuzmóvadászatra is indulnak, hogy megtanulják, hogy a zuzmók a 

szennyezés természetes mutatói. 

A diákok életkora: 9-11 éves korig 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): Kémia, földrajz, tervezés és technológia, matematika. 

Konkrét célok:  

1. A diákok adatokat gyűjtenek a helyi környezetszennyezésről. 

2. A tanulók összehasonlítják a környezetszennyezést a saját területük különböző helyein.  

3. A diákok megtanulják, hogyan használhatják a zuzmókat a szennyezés természetes 

indikátoraiként. 

Konkrét üzenetek:  

1. A különböző területeken különböző mértékű a szennyezés. 

2. A zuzmók jelezhetik a szennyezés jelenlétét vagy hiányát egy területen. 

Főbb kifejezések: szennyezési mutatók, ózon, zuzmó, adatok  

 

Hogyan 

Időtartam: 

● Elkészítési idő: 30-60 perc 

● Tanítási idő: 20 perc/nap 

Helyszín:  

• tanterem 

• külső terek 

Szerepek:  

• tanár 

• szülő (nem kötelező) 

• informális oktatási segítő (nem kötelező) 

A közösséggel való kapcsolattartás:  

• n/a 

Formátum/ok:  

• csoportmunka 
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• tudományos/technológiai vizsgálat 

• manuális tevékenység 

• felmérés 

• kirándulás 

Források:  

● Eszközök: (ózon detektorok), ceruza, munkafüzetek. 

● Emberi erőforrások: Felnőtt kísérők a kiránduláshoz  

Előkészítés (szervezés a tanulási egység előtt): 

Vásároljon egyszerű szennyezettségmérőket, vizsgálja meg, hogy hol lehetne használni a 

tesztkészleteket a foglalkozáson, szükség esetén készítse elő a papírokat a helyszíni látogatáshoz. 

 

Tevékenységek (tevékenységsorozat részletezése): 

1. A diákok 3 különböző helyen helyeznek el tesztkészleteket: az osztályteremben, a 

játszótéren és egy helyi parkban. 

2. A diákok ezután a hét elején, közepén és végén minden egyes területet megvizsgálnak, 

hogy megfigyeljék, változik-e a szennyezettségi szint, és adatokat gyűjtenek. 

3. A helyi parkban a diákok zuzmóvadászatra is indulnak. A zuzmókat szennyezettségi 

indikátoroknak tekintik, mivel érzékenyek a kén-dioxidra (SO2), és nem nőnek szennyezett 

területeken. Jelenlétük azt jelzi, hogy egy területen nincs szennyezés, hiányuk pedig azt, 

hogy a terület szennyezett. 

4. A tanulók táblázatot készítenek a 3 terület szennyezettségi szintjének bemutatására és 

összehasonlítására. Elemzik az adatokat, és magyarázatot írnak arra, hogy szerintük miért 

változott a szennyezettségi szint a különböző napokon. 

Miért 

Gyakorlatok és készségek: 

STEM gyakorlatok 

• Kérdések feltevése és problémák meghatározása 

• Vizsgálatok lefolytatása 

• Információszerzés, -értékelés és -közvetítés 

• Az adatok elemzése és értelmezése 

• A matematika használata 

Soft skills 

• Csapatmunka és együttműködés 

Vezetői készségek 

• Az erőforrások felhasználása 

 

 

 

Képek 
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Egy példa a zuzmóra egy fán:    Ózon detektorok 

    

Diákmunka: 
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4a. tanulási egység: 

 

Mi 

Cím: Hogyan mérhetjük a szennyezést? 

Összefoglaló: A tanulók a helyi járműszennyezést az iskolán kívüli különböző típusú járművek 

megszámlálásával becsülik meg. Ezután visszatérnek az osztályterembe, hogy rendszerezzék az 

összegyűjtött adatokat, és megbecsüljék az egyes területek szennyezettségi szintjét. A tanulók 

piktogramokat is készítenek, hogy lássák, mely járművek szennyezik a legjobban a környezetet. 

A diákok életkora: 9-11 éves korig 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): Földrajz, matematika, tervezés és technológia 

Konkrét célok:  

1. A tanulók adatokat gyűjtenek a közvetlen környezetükben az autók által okozott szennyezésről. 

2. A tanulók összehasonlítják az autók által okozott szennyezést 2 különböző helyen a közvetlen 

környezetükben.  

Konkrét üzenetek:  

1. A különböző helyeken különböző mértékű a gépjárművek okozta környezetszennyezés.  

2. A különböző járművek különböző mértékű szennyezést okozhatnak.  

Főbb kifejezések: Szennyezés mérése, adat, összehasonlítás, elemzés, piktogram (szimbólum), 

piktogram (diagram) 

 

Hogyan 

Időtartam: 

● Elkészítési idő: 30 perc 

● Tanítási idő: 40 perc 

Helyszín:  

• kültéri terek 

Szerepek:  

• tanár 

• informális oktatási segítő (nem kötelező) 

A közösséggel való kapcsolattartás: 

• n/a 

Formátum/ok:  

• csoportmunka 

• tudományos/technológiai vizsgálat 

• felmérés 

• kirándulás 

Források és források: 

● Weblinkek: a különböző járműtípusok szennyezésével kapcsolatos adatok: Gross emission of 

pollutants by vehicles and the share of various... | Download Scientific Diagram (researchgate.net) 

https://www.researchgate.net/figure/Gross-emission-of-pollutants-by-vehicles-and-the-share-of-various-vehicle-types-in-the_tbl2_304529892
https://www.researchgate.net/figure/Gross-emission-of-pollutants-by-vehicles-and-the-share-of-various-vehicle-types-in-the_tbl2_304529892
https://www.researchgate.net/figure/Gross-emission-of-pollutants-by-vehicles-and-the-share-of-various-vehicle-types-in-the_tbl2_304529892
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● Eszközök: A különböző járművek által termelt szennyezés mértékéről szóló információk. 

● Emberi erőforrások: További felnőttek a kirándulás megkönnyítéséhez 

Előkészítés (szervezés a tanulási egység előtt): 

Vizsgálja meg, hol lehetne felméréseket végezni a foglalkozás előtt, készítse elő a helyszíni 

látogatáshoz szükséges papírokat, ha szükséges, keressen példákat a piktogramokra. 

Tevékenységek (tevékenységsorozat részletezése): 

1. Az osztály tudományos vizsgálatot végez a helyi közlekedés okozta légszennyezésről. Két 

csoportra osztva két különböző, az iskolához közeli utcai területet vizsgálnak meg. 

Mindkét csoportnak meg kell számolnia és kategorizálnia a látott járműveket. 

2. A tanulók ezután visszatérnek az osztályterembe, hogy rendszerezzék az összegyűjtött 

adatokat, és a különböző járműtípusok szennyezettségére vonatkozó adatok alapján 

megbecsüljék az egyes területek szennyezettségi szintjét. 

3. Ezután a tanulók piktogramokat terveznek a járműtípusokhoz, és egy piktogramot 

készítenek, amelyből kiderül, hogy mely járművek a legrosszabb szennyezőanyagok (pl. 

10 személygépkocsi egyenlő 1 teherautóval). A piktogramot egy kulccsal egészítik ki, 

amely megmutatja, hogy mely járművek bocsátják ki a legtöbb/kevesebb szennyeződést. 

4. Különböző tényezőket figyelembe véve, mint például a jármű típusa, mennyisége, álló 

vagy mozgó jármű stb., arra a következtetésre jutnak, hogy melyik terület a 

legszennyezettebb és miért. 

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 

• Információszerzés, -értékelés és -közvetítés 

Soft skills 

• Csapatmunka és együttműködés 

Vezetői készségek 

• Tervezés  

• Az erőforrások felhasználása 

 

Képek 

 

Diákmunka: 

https://www.researchgate.net/figure/Gross-emission-of-pollutants-by-vehicles-and-the-share-of-various-vehicle-types-in-the_tbl2_304529892
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4b. foglalkozás: 

Mi 
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Cím: Hogyan mérhetjük a szennyezést?  

2. rész 

Összefoglaló: Ebben az egységben a diákok kiszámítják a helyi környezetszennyezést. 

Kihelyeznek saját maguk által készített szenzorokat, adatokat gyűjtenek, elemzik azokat és 

következtetéseket vonnak le. Ezután a Hackair alkalmazás segítségével kiszámítják a 

szennyezettségi szintet. Ezután a fákat mint szűrőket fogják megvizsgálni. A tanulók ezt a korábbi 

adataikkal kombinálva infografikát készítenek az autók számáról és a fák számáról. Végül 

kiszámítják, hogy hány fa szükséges az autók okozta szennyezés ellensúlyozásához.  

A diákok életkora: 9-11 éves korig 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): Kémia, biológia, fizika, földrajz, technika, matematika. 

Konkrét célok:  

1. Egyszerű szennyeződésérzékelők beállítása és adatgyűjtése   

2. A tanulók megtanulják, hogy a fák természetes szűrőként szolgálhatnak a légszennyezés 

ellen.   

Konkrét üzenetek:  

1. A fák egyik előnye, hogy természetes szűrőként szolgálnak a légszennyezés ellen.  

2. A fák segíthetnek a helyi légszennyezés egy részének ellensúlyozásában  

3. A szennyezés egyszerű érzékelőkkel mérhető  

Főbb kifejezések: Szennyezés mérése, érzékelő, adatok, elemzés, infografika  

Hogyan 

Időtartam: 

● Elkészítési idő: 45 perc  

● Tanítási idő: 80 perc 

Helyszín:  

• kültéri terek 

Szerepek:  

• tanár 

• informális oktatási segítő (nem kötelező) 

A közösséggel való kapcsolattartás: 

● n/a 

Formátum/ok:  

• csoportmunka 

• tudományos/technológiai vizsgálat 

• kézzelfogható tevékenység 

• felmérés 

• kirándulás 

Források és források: 

● Weblinkek: DIY vazelin érzékelő 1 Air Quality Classroom Experiment : 6 Steps (with Pictures) - 

Instructables; DIY vazelin érzékelő 2: How to Make a Pollution Catcher out of Vaseline & a Paper Plate 

- Howcast 

https://www.instructables.com/Air-Quality-Classroom-Experiment/
https://www.instructables.com/Air-Quality-Classroom-Experiment/
https://www.howcast.com/videos/510867-how-to-make-a-pollution-catcher-science-projects
https://www.howcast.com/videos/510867-how-to-make-a-pollution-catcher-science-projects
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● Eszközök: lyukasztó, ceruza, fonal/zsinór/cipőfűző, vazelin, grafikonpapír, olló, 

kartonpapír, iratgyűjtő kapcsok, nagyító. 

● Emberi erőforrások: Felnőttek a kirándulás megkönnyítésére. 

Előkészítés (szervezés a tanulási egység előtt): 

Vazelinérzékelők tesztelése, szükség esetén a helyszíni látogatáshoz szükséges papírmunka 

előkészítése. 

 

Tevékenységek (tevékenységsorozat részletezése): 

1. A tanulók egy saját szennyezésmérőt készítenek. 

2. Ezután az érzékelőket az iskola területén, az utca közelében hagyják néhány napig. 

3. A tanulók a fákat mint szűrőket is megvizsgálják, és megtanulják, hogyan képesek a fák 

elnyelni a CO2 azáltal, hogy újra felkeresik az előző tanulási egység 3 helyszínét, és 

megszámolják az ugyanazon az úton (vagy helyi parkban) található fákat. 

4. A fákra vonatkozó adataikat kombinálják a korábbi adataikkal, hogy 

grafikonokat/infografikákat készítsenek a fák számáról a járművek számához képest. 

5. Végül kiszámítják, hogy hány fa szükséges az autók okozta környezetszennyezés 

ellensúlyozásához. 

6. A diákok néhány nap múlva összegyűjtik a szenzorokat. 

7. Adatokat gyűjtenek – a szennyezés mennyisége az egyes területeken, mennyi idő alatt, 

elemzik az eredményeket és következtetéseket vonnak le. Ezután a Hackair alkalmazással 

kiszámítják a szennyezettségi szintet. 

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 

• Információszerzés, -értékelés és -közvetítés 

Soft skills 

• Csapatmunka és együttműködés 

• A bizonytalanság kezelése 

• A kudarc megtanulása a tanulás része 

• Empátia 

Vezetői készségek 

• Tervezés 

• Az erőforrások felhasználása 

 

Képek 
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Példa a tevékenységre:     Diákmunka: 

   

 

 

5a. foglalkozás: 

Mi 

Cím: Hogyan segíthetnek a szűrők a környezetszennyezésen? 

Összefoglaló: Ebben az egységben a tanulók különböző anyagokat vizsgálnak meg az 

osztályteremben, hogy megnézzék, mennyire jól használhatók szűrőként, és megvizsgálják, 

hogyan segíthetnek ezek a szennyezés ellen. Porokat fognak keverni és szétválasztani őket 

közönséges szűrők segítségével. A tanulók ezután mikroszkóppal megvizsgálják a finomabb 

szűrőket, hogy megértsék, hogyan működnek. 

A diákok életkora: 9-11 éves korig 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): Kémia 

 Konkrét célok:  

1. A tanulók megértik, hogy mik azok a szűrők és hogyan működnek. 

2. A tanulók megtanulják, hogyan működhetnek szűrőként a különböző anyagok.   

Konkrét üzenetek:  

1. A szűrők segíthetnek a szennyezés kezelésében.  

2. A különböző anyagok szűrőként működhetnek.  

Főbb kifejezések: Szűrő, részecske 
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Hogyan 

Időtartam: 

● Elkészítési idő: 20 perc 

● Tanítási idő: 40 perc 

Helyszín:  

• tanterem 

• laboratórium 

Szerepek:  

• tanár 

• iskolai diákok 

A közösséggel való kapcsolattartás: 

• n/a 

Formátum/ok:  

• megbeszélés 

• csoportmunka 

• egyéni munka 

• tudományos/technológiai vizsgálat 

• manuális tevékenység 

Források és források:  

● Eszközök: Közönséges porok (pl. liszt, cukor, talkum), közönséges nagyobb szemcsék (pl. 

gabonapehely, rizs, szóróanyag), közönséges szűrők (pl. géz, harisnya, szűrő), 

mikroszkópok. 

Előkészítés (szervezés a tanulási egység előtt): 

Készítse elő az anyagokat, állítsa be a berendezéseket a kísérletekhez. 

 

Tevékenységek (tevékenységsorozat részletezése): 

1. A tanulók összekeverik a porokat és a nagyobb szemcséket, majd különböző szűrők (pl. 

géz, harisnya, szűrő) segítségével megpróbálják szétválasztani őket. 

2. Az adatokat táblázatba gyűjtik, hogy megmutassák, mely anyagok működtek a legjobban 

szűrőként, és ezt elemzik, hogy kiderítsék, milyen tényezők befolyásolják a sikeres szűrést. 

3. Ezután csoportokban dolgozva mikroszkóppal vizsgálják meg a finomabb szűrőket, hogy 

megértsék azok működését, és rögzítsék eredményeiket.  

4. Ezt egy osztálybeszélgetés követi - a tanulók azt fogják mérlegelni, hogy a szűrők hogyan 

segíthetnek a szennyezés ellen. Megvitatják, hogy milyen méretű légszennyező részecskék 

lehetnek, és milyen szűrők lennének alkalmasak arra, hogy eltávolítsák őket a levegőből. 

Megvitatják a szűrőket nagy (pl. légtisztító) és személyes (pl. maszkok) méretben. 

Miért 

Gyakorlatok és készségek: 

STEM gyakorlatok 
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• 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 

 

 

5b. foglalkozás: 

Mi 

Cím: Milyen szűrőket találok az iskolámban? 

Összefoglaló: A diákok kincsvadászatra indulnak az iskolában, és különböző, már meglévő 

szűrőket keresnek. Ezután megvizsgálják a különböző arcmaszkokat.  Egy építőipari látogató 

érkezik, hogy beszéljen a maszkviselésről (biztonság, füst, Covid, ha szükséges). 

A diákok életkora: 9-11 éves korig 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): Kémia, biológia 

 Konkrét célok:  

1. A tanulók meglátják, hogy a szűrők a mindennapi életükben is megtalálhatók.  

2. A tanulók megértik, hogyan használják a maszkokat szűrőként.   

Konkrét üzenetek: 

1. A szűrők mindennapi életünk részei.   

2. A maszkok "szűréssel" védik az embereket (és másokat) a füst, a Covid és más betegségek 

ellen.   

Főbb kifejezések: Szűrés 

 

Hogyan 

Időtartam: 

● Elkészítési idő: 10 perc 

● Tanítási idő: 40 perc 

Helyszín:  

• egyéb terek az iskolában 

Szerepek:  
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• tanár 

• szakértő 

A közösséggel való kapcsolattartás: 

• ipar 

Formátum/ok:  

• Megbeszélés 

• Egyéni munka 

• Csoportmunka 

• Fizikai aktivitás 

• Felmérés 

Források és források: 

● Tárgyi erőforrások: Toll, papír 

● Emberi erőforrások: Építőipari H&S szakértő 

Előkészítés (szervezés a tanulási egység előtt): 

Szervezzen meg építőipari szakemberek látogatását (és hozzon különböző típusú maszkokat). 

 

Tevékenységek (tevékenységsorozat részletezése): 

1. A diákok kincsvadászatra indulnak az iskolában, és különböző, már meglévő szűrőket 

keresnek - pl. ventilátorokat, maszkokat, elszívókat, kávéfiltereket stb.  

2. A diákok ezután különböző arcmaszkokat vizsgálnak meg, és megpróbálják kitalálni, hogy 

ki, hol és miért viselhette őket. 

3. Egy építőipari szakember érkezik, hogy beszéljen a maszkok viseléséről az egészség és 

biztonság vonatkozásában. Elmagyarázzák a különböző körülményeket, amikor maszkot 

lehet viselni, és azt, hogy hogyan lehet kiszűrni a légszennyezést, amelyet egyébként 

belélegeznénk. 

4. A tanulók megrajzolják a különböző maszkok ábráit, és a látogatótól kapott információkkal 

kiegészítve egy poszter formájában. Ezt a 2. tanulási egységben a tüdővel kapcsolatos 

munkájukhoz kell kapcsolniuk, mint szűrőkhöz. 

 

Miért 

Gyakorlatok és készségek: 

STEM gyakorlatok 

• Vizsgálatok tervezése és végrehajtása 

• Magyarázatok és megoldások kidolgozása 

• Bizonyítékok alapján történő érvelés 

• Információszerzés, -értékelés és -közvetítés 

Soft Skills 

• Csapatmunka és együttműködés 
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6. tanulási egység: 

Mi 

Cím: Mi lehet a megoldás? 

Összefoglaló: Ebben az utolsó egységben a diákok olyan megoldást terveznek, amely segít 

csökkenteni a környezetszennyezést, vagy segít a meglévő szennyezéssel együtt élni anélkül, hogy 

annyira szenvednének. Először egy vázlatmodellt készítenek a megoldásukról, hogy teszteljék a 

koncepciót. Ezután szakértők segítségével egy nagyobb és részletesebb prototípust készítenek. 

Megoldásaikat megosztják az iskolai közösséggel. 

A diákok életkora: 9-11 éves korig 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): Kémia, biológia, földrajz, tervezés és technológia. 

Konkrét célok:  

1. A tanulók saját megoldásokat dolgoznak ki a környezetszennyezés csökkentésére. 

2. A tanulók megértik, hogyan lehet tervezési ötletek prototípusait létrehozni.   

Konkrét üzenetek: 

1. Az emberek ötletes módon használják a szűrést a szennyezés/szennyezés hatásainak 

csökkentésére. 

2. A prototípusgyártás a tervezési ötletek létrehozását és javítását segíti.   

Főbb kifejezések: Prototípus, vázlatmodell 

 

Hogyan 

Időtartam: 

● Elkészítési idő: 15 perc 

● Tanítási idő: 80 perc 

Helyszín:  

• tanterem 

• egyéb terek az iskolában 

• laboratórium 

• kültéri terek 

Szerepek:  

• tanár 

• szakértő 

• szülők  

• iskolai diákok 

• az informális oktatás segítői 

A közösséggel való kapcsolattartás: 

• Családok 

• Ipar 

Formátum/ok:  



26 
 

• Megbeszélés 

• Csoportmunka 

• Manuális tevékenységek 

• Bemutatkozás 

Források:  

● Tárgyi erőforrások: pl. toll, papír, ceruza, karton, karton, olló, ragasztó, ragasztószalag, 

fogpiszkáló, drót, géz, gumikötél, gumikötél. 

● Emberi erőforrások: Felnőttek a technikai prototípusok elkészítésének támogatására, 

vendégek a bemutatóra.  

Előkészítés (szervezés a tanulási egység előtt): 

Helyi közösségi/szülői/gondviselői döntéshozók bevonása a második technikai prototípus-

fejlesztési szakaszba, anyagok és tanítási hely előkészítése a gyakorlati tevékenységekhez. 

 

Tevékenységek (tevékenységsorozat részletezése): 

1. Ezen a foglalkozáson a diákok egy olyan prototípust terveznek, amely segít csökkenteni a 

szennyezést, vagy segít a meglévő szennyezéssel együtt élni, anélkül, hogy annyira 

szenvednének.  

● Eldöntik, hogy milyen módszert alkalmaznak a légszennyezés kezelésében. 

● Ezután vázlatos modellt készítenek az általuk választott probléma megoldására (pl. 

légszűrő bogárfedél, speciális szűrők, innovatív, viselhető légtisztítók stb.). A 

kreativitást és az innovációt dicsérni kell. 

2. Első prototípus: Elkészítik megoldásuk gyors prototípusát, hogy teszteljék koncepciójukat. 

● A hallgatók értékelik az első prototípus sikerét. 

● Ezután továbbfejlesztenek. 

3. Második prototípus: Egy nagyobb (cipősdoboz méretű, vagy ergonomikus méretű, ha 

hordható) technikai prototípust készítenek, több részlettel. A közösségből érkező 

készítők/szülők támogatják a diákokat a technikai prototípusok elkészítésében. 

4. A diákok egy kiállításon mutatják be tervezési ötleteiket az iskola többi diákjának. 

 

Miért 

Gyakorlatok és készségek: 

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 
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• Bizonyítékok alapján történő érvelés 

• Információszerzés, -értékelés és -közvetítés 

Soft Skills 

• Csapatmunka és együttműködés 

• A bizonytalanság kezelése 

• A kudarc megtanulása a tanulás része 

• Empátia 

Vezetői készségek 

• Tervezés 

• Az erőforrások felhasználása 
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1. függelék 

2. foglalkozás: 

Hogyan hat a légszennyezés a szervezetünkre munkalap 

WALT (tanulási cél) Annak megértése, hogy a légszennyezés hogyan hathat a 

szervezetünkre. 

A tüdő diagramja a légszennyezés által súlyosan érintett tüdő után (emphysemához 

vezet) 

Írjon rövid magyarázatot arra, hogy a tüdőre milyen negatív hatással volt. 
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2. függelék 

3. foglalkozás: 

Hogyan néz ki a környezetszennyezés kísérletek irányított értékelése. 

 

WALT (tanulási cél) vizsgálja meg, hogyan néz ki a szennyezés 

  

Tevékenység 1- Olajszennyezés szimulációja  

Mit jelentett a tevékenység? 

____________________________________________________________________________ 

Mit figyeltél meg? 

______________________________________________________________________________

_____________ 

______________________________________________________________________________

_____________________________________ 

Hogyan alkalamazható e  a hétköznapi 

életben?_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Tevékenység 2 - A biológiai lebonthatóság valós körülmények között történő vizsgálata  

Mit jelentett a tevékenység? 

____________________________________________________________________________ 

Mit figyeltél meg? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Hogyan tudnád alkalmazni a hétköznapi 

életben?_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Tevékenység 3. A szennyezés növények általi felvételének modellezése zeller segítségével  

Mit jelentett a tevékenység? 

____________________________________________________________________________ 

Mit figyeltél meg? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Hogyan tudnád alkalmazni a hétköznapi 

életben?_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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_________________________________________________________ 

Tevékenység 4-Szennyezett kijelző üvegek  

Mit jelentett a tevékenység? 

____________________________________________________________________________ 

Mit figyeltél meg? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Hogyan tudnád alkalmazni a hétköznapi 

életben?_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Tevékenység 5 - Hangok és látványok rögzítése az iskolai környezetben 

Mit jelentett a tevékenység? 

____________________________________________________________________________ 

Mit figyeltél meg? 

______________________________________________________________________________

_________________ 

______________________________________________________________________________

_________________________________ 

Hogyan tudnád alkalmazni a hétköznapi 

életben?_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 


