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1. BEVEZETŐ – A TANKÖNYVEK KONCEPCIÓJA 

A Természetismeret 7–8. tankönyvek és a hozzájuk tartozó munkafüzetek sajátos nevelési 

igényű (továbbiakban SNI) tanulók számára készültek. Ez a kézikönyv segítséget és támogatást 

próbál adni ahhoz, hogy a tankönyvek és munkafüzetek jól felépített feladatait kibővítse, 

ötletekkel szolgáljon az új ismeretet feldolgozó vagy éppen ismétlő, gyakoroltató tanórákon. 

Mivel a lehetőségek korlátozottak – hiszen függenek az iskola típusától, felszereltségétől –, így 

természetesen az egyszerűségre törekszik a kézikönyv is. A cél csupán az iránymutatás, hogy 

lehetőség szerint tanárnak és diáknak is élménnyé váljon a tanulás és tanítás folyamata. 

A természetismeret tantárgy alapvető célja, hogy az általános iskolás gyerekek 

megismerjék az őket körülvevő közelebbi és távolabbi környezetet, valamint ezek működési 

elveit. Felkészüljenek a tanulók az életük során jelentkező élettani, biológiai jelenségekre, 

figyeljenek a testük változásaira, működésére. Alapvető élettani tudásuk legyen az emberi 

testtel kapcsolatban, és az ismereteket integrálni tudják döntéseikben egész életük során, akár 

egy háziorvosi vizsgálaton vesznek részt, akár születendő gyermekeik fejlődését kell tudatosan 

figyelemmel kísérniük. Kellő tájékozottságot kapjanak arról, hogy a fizikai és kémiai változások 

hogyan járulnak hozzá a mindennapi életünkhöz, hogyan lehet ezeket hatékonyan és 

tudatosan kihasználni. Fontos, hogy helyes és logikus döntéseket tudjanak meghozni akár egy 

veszélyes élethelyzetben, akár az otthonuk energiatakarékosabb kialakításában. 

Mindemellett alakuljon ki egy környezettudatos és fenntarthatóságra törekvő 

gondolatrendszer; mindenki tehet tudatosan a bolygónkat érintő negatív változások ellen, és 

ezt talán a jövő generációi már magától értetődőnek fogják tekinteni, és felismerik saját 

szerepvállalásuk jelentőségét.  

A természetismeret tantárgy oktatása azért is kiemelkedően fontos, mert olyan 

gyerekeket nevelünk, akiknek a jövőben egyre több és egyre égetőbb környezeti problémákkal 

kell majd szembenézniük. A környezetünk folyton változik, felgyorsult életmódunk állandó 

kihívások elé állítja az emberiséget, ezáltal mindenki személy szerint is felelőssé válik, hogy 

Földünk és az emberiség élete fenntartható átalakulásokon menjen keresztül. Ehhez a 

pedagógusok úgy tudnak hozzájárulni, hogy tanulóikat a lehető legtöbb ismerettel, tudással 

és tájékozottsággal látják el, és segítik kialakítani a megfelelő személyes és társadalmi 

gondolkodásmódot. Természetesen ehhez hozzájárul az otthoni és családi háttér is, hiszen a 

gyermek személyiségfejlődését a szülői minta alapozza meg. Ezt tudják a pedagógusok 

formálni, korrigálni és kiegészíteni. Az együttműködés elengedhetetlen, de figyelembe kell 

venni az eltérő társadalmi lehetőségeket és differenciáltan kialakítani a tudatos életvitelt. Sok 

esetben a gyerekek otthoni környezetükben nem azt tapasztalják, amit az iskolában tanulnak, 

ez külön kihívás elé állítja a pedagógusokat, hiszen nem szabad a tanulóban azt az érzetet 

kelteni, hogy szülei helytelenül járnak el, mert ez feszültséget generálhat tanuló és tanár, 

illetve szülő és tanár között is, de törekedni kell minden esetben arra, hogy alapos indoklás 

mellett a gyermek új opcióként kezelje a tanórán elhangzottakat. 
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A tankönyvek négy tantárgy ismereteit gyűjtik össze, ezek a biológia, fizika, földrajz és 

kémia. A tantárgyak között jól működik az átjárhatóság, visszacsatolások és összefonódások 

emelik ki, hogy a természettudományok nem különálló, egymástól független egységek, hanem 

szorosan összefüggő rendszerek, melyek működése finomra hangolt műszerként 

értelmezhető. Az éghajlati övezetesség kialakulása nem véletlenszerű, hanem a bolygónk 

elhelyezkedésétől és mozgásától függ a Nap körül, amely nem egyszerűen földrajzi ismeret, 

hanem kapcsolatban áll a fizikával és a kémiával is. Vagyis az ok-okozati összefüggések 

kiemelése és a tantárgyak átfedéseinek kihasználása a tankönyvet egységessé formálja. A 

fejezetek ugyan külön témakörökre tagolódnak, sok esetben azonban nem lehet 

egyértelműen kategorizálni tantárgy szerint a tartalmat, hanem egy természettudományos 

tanegységet láthatunk.  

A kerettantervek alapján íródott könyvek és munkafüzetek a tantárgyi óraszámoknak 

megfelelően osztják el a leckéket, és kiemelten sok időt biztosítanak a tudás elsajátítására, a 

megismerés folyamatára, a felfedezés örömére és egyúttal a gyakorlásra, ismétlésre. A 

pedagógusoknak egyéni megítélés alapján kellő rugalmasságot nyújtanak a könyvek és 

ajánlott tanmenetek ahhoz, hogy a saját tanulóik igényeihez igazítsák a feldolgozást. 

Az egyszerű nyelvezet fontos koncepciója a tankönyveknek, csak az elengedhetetlenül 

fontos vagy a magyarázathoz mindenképp szükséges fogalomtárral rendelkezik, mégis 

biztosítja a hétköznapi életben leggyakrabban előforduló természettudományos 

szakkifejezések elsajátítását. A szövegértés és szövegalkotás bővítése és fejlesztése minden 

életszakaszban fontos, így most sem hanyagolható el, hogy erre kellő idő és energia legyen 

biztosítva, mert a szövegek megértése és az önálló kifejezésmód alappillére a társadalomba 

való beilleszkedésnek és a továbbtanulási esélyek növelésének. A pedagógusok türelmes és 

támogató munkája elengedhetetlen eszköz ezeknek a folyamatoknak az elindításához és 

fenntartásához.  

A nyomtatott könyv rengeteg illusztrációt, ábrát, diagramot tartalmaz, amely részben 

a motiváció fenntartását segíti. A vizuális elemek vonzóak, kellően hangsúlyozottak; a 

grafikonok szerkezete, látványossága illik a korosztályhoz és az SNI tanulók igényeihez, jól 

elemezhetők és tovább gondolkodásra ösztönöznek. Ez utóbbit a könyvben található számos 

kérdésfelvető vagy megfigyelésre ösztönző feladat is támogatja.  

Az SNI gyermekek biológiai, pszichológiai és szociális fejlődése sok esetben eltér a 

megszokottól, így nevelési és tanulási igényeik sokkal nagyobb mértékű differenciálást, 

speciális eljárások alkalmazását feltételezik. Ennek alapja a kiegészítő, fejlesztő és korrekciós 

módszerek alkalmazása. A 7–8. osztályos tanulók esetében már nem csupán a kommunikáció, 

a tanulási és megismerési stratégiák vagy épp a szenzoros és motoros képességek fejlesztése 

a cél, hanem új feladat az is, hogy a felnőttkorra felkészüljenek, így a látókörük bővítése fontos 

feladata a tanító pedagógusoknak.  

Előtérbe kerülnek az új fogalmak, amelyek sok esetben az elvonatkoztatni képes, 

absztrakt és logikus gondolkodásmód felé terelik a tanulókat. Mivel az SNI gyerekek 
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jellemzője, hogy kommunikációs, kombinatív és asszociációs képességeik gyengébbek, ezért 

törekedni kell ezeknek a területeknek a hangsúlyos fejlesztésére. A tankönyvek jól árnyalják a 

hétköznapok és a tudomány összefüggéseit, így ezzel is segítik az egységalkotó és 

összefüggésekben gondolkodó tanulást. Alapkoncepció volt a tankönyvek megírása során, 

hogy minél kézzelfoghatóbbá és hétköznapibbá váljanak azok az ismeretek, amelyekkel sok 

esetben most találkoznak először a tanulók, vagy 5–6. osztályban még csak utalás történt rájuk 

környezetismeret órákon. Ezeknek az – akár régi vagy akár új – ismereteknek a felidézését, 

bővítését és elsajátítását támogatja a tankönyv. Testközelbe hozza például a Naprendszert, 

törekedve arra, hogy csak a feltétlenül szükséges információkat hordozza a lecke, mégis 

lehetősége van a tanulónak arra, hogy elvonatkoztasson mindennapi környezetétől és 

felfedezze az ismeretlent.  

A megismerő tevékenységekhez úgy tudnak a pedagógusok a legjobban hozzájárulni, 

ha a tanulóknak biztosítják a megfelelő eszközöket, hogy önálló felismeréseket tegyenek. 

Ehhez jó alap a tankönyv és a hozzá tartozó munkafüzet, amely kellő mennyiségű 

illusztráltsággal és munkáltató feladattal rendelkezik, de emellett fontos, hogy a 

lehetőségekhez mérten egyéni, páros vagy csoportos kísérletekkel, projektekkel lássák el 

tanulóikat vagy kirándulásokkal, üzemlátogatásokkal járuljanak hozzá a minket körülvevő világ 

megismeréséhez. Persze nem szabad figyelmen kívül hagyni „a kevesebb néha több” elvét és 

az egyszerűségre törekedni, mert az SNI gyerekek beszédértése megkívánja, hogy egyértelmű 

instrukciókkal legyenek ellátva. A cél az, hogy ismereteik úgy bővüljenek, hogy közben a 

motiváció tartósan megmaradjon, és ne kudarcélményeket gyűjtsenek, hanem sikereket 

érjenek el a sok esetben teljesen új tudás elsajátítása során.  

A 7–8. évfolyamon tanulók érzékeny életszakaszban vannak, a kiskamaszkor nem csak 

szüleiket, tanáraikat állítja nehéz feladat elé, hanem maga a gyermek is olyan biológiai, 

pszichológiai változásokon megy keresztül, amit nem egyformán és nem problémamentesen 

dolgoznak fel. Ezért a tanórák keretén belül is hangsúlyt kell fektetni szociális és érzelmi 

fejlődésük támogatására. Erre jó lehetőséget adhat a továbbiakban a kooperatív, társas 

tevékenységek végrehajtása, így mindamellett, hogy társaikkal együttműködve dolgoznak a 

tanulók, a saját korosztályba tartozók közelsége, támogatása biztonságot nyújthat, és a 

társadalmi szerepvállalásukat is megalapozhatjuk. A társas tevékenységek nem hagyhatóak 

figyelmen kívül, és – kihasználva a tantárgy, illetve az időkeret biztosította lehetőségeket – 

érdemes minél több kooperatív feladatot beilleszteni a tanórák során. Ehhez nyújt a kézikönyv 

ötleteket, amelyeket rugalmasan alakíthat a szaktanár saját ízlésére és tanulóira formálva. 
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2. A TANKÖNYVEK FELÉPÍTÉSE ÉS A TÉMAKÖRÖK BEMUTATÁSA 

Mindkét tankönyvben található leckék szerkezetére igaz, hogy az egyszerűség mellett a 

látványra törekszik. A nyelvhasználat illeszkedik az SNI gyerekek igényeihez, egyszerűen és 

érthetően igyekszik megfogalmazni a tananyagot. Kisebb bekezdésekre tagolva, több 

szempont alapján írja le az ismereteket. Az egyes témák ténymegállapításait lehetőség szerint 

hétköznapi példákkal támasztja alá, így lehetőséget teremt az ok-okozati összefüggések 

könnyebb kialakítására, a környezeti jelenségek egymással való kapcsolati rendszerének 

megértésére.  

A leckék felépítésében az volt a cél, hogy a tankönyvet kinyitva egymás melletti 

oldalakra kerüljön egy lecke, és soha ne haladja meg a két oldal terjedelmet, ezzel segítve az 

átláthatóságot és strukturált megjelenést. 

A gondolkodtatást zöld színnel kiemelt mezőben feltett kérdésekkel ösztönzi, amik 

természetesen a tanórák keretein belül tovább fűzhetőek és bővíthetőek, illetve a tanulók 

általi felvetésekkel kiegészíthetőek. Egyes esetekben egyszerű számolási példákat is 

tartalmazhatnak ezek a blokkok, de kizárólag olyan mértékben terhelik számolással a 

tanulókat, amelyek alapvető, a mindennapi életben is használható tudással szolgálnak. 

Kiegészítő információkat, érdekességeket tartalmaznak a szürke színnel kiemelt és 

bagolyfejjel ellátott mezők, ezek minden esetben kapcsolódnak a tárgyalt témához, de kicsit 

elrugaszkodnak tőle és az ismeretbővítés a céljuk. 

A szintén szürke színnel ellátott, de lombik jelzésű mezőkben egyszerűen elvégezhető 

kísérletek leírása található. Ezek többnyire a motivációt fenntartó és a kísérletező kedvet 

kialakító mérések, feladatok, amelyeket könnyen, kevés eszközzel lehet végrehajtani. 

Az illusztrációkat, ábrákat – a cím és a sorszám mellett – egyes esetekben rövid 

magyarázat egészíti ki, hogy könnyebb legyen összekapcsolni a szöveges bekezdésekkel. A 

képek kellően hangsúlyosak, mind méretükben, mind pedig színeikben, így biztosan elérik a 

céljukat, és a tanulók érdeklődve tanulmányozzák őket. A táblázatok, grafikonok és egyéb 

elemzést igénylő képek is felkeltik az érdeklődést, érdemes hangsúlyt fektetni ezek 

elemzésére és esetlegesen továbbgondolására is. 

A leckék végén minden esetben található egy fogalomtár, amiben a leckében felmerülő 

fontosabb vagy teljesen új fogalmakat gyűjtötték össze. Ez segíti az óra végi ismétlést és 

összegzést, illetve támogat a lényegkiemelésben, ami a célkorosztály esetében még gyakran 

jelent problémát. Ennek a gyűjteménynek köszönhetően azonban az otthoni tanulás is 

könnyebbé válhat, különösképpen ha felhívjuk rá a gyerekek figyelmét, hogy ennek 

segítségével koncentráltan tudják összegezni a megszerzett ismereteket.  

Ezenfelül minden lecke végén szintén zöld mezőben található egy rövid összefoglaló, 

ahol mondatokba szedve a leglényegesebb információkat emelték ki újra, szintén az 

elmélyítést és a rögzítést elősegítve.  
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A témakörök lezárásaként minden esetben összefoglalást találunk. Mindenképp 

javasolt egy tanórát rászánni, hogy közösen vagy páros, illetve csoportmunkában dolgozzuk 

fel az ajánlott kérdéseket. Ez a tanító pedagógusnak is segítség, hiszen nem feltétlenül 

szükséges saját összefoglaló órát előkészítenie, illetve egy alapkoncepciót már felkínál a 

tankönyv, és ez tetszés szerint tovább bővíthető vagy alakítható. Az összefoglalás nemcsak 

kérdésekre és válaszokra koncentrál, hanem ötletet ad kutatómunkához, projektfeladatokhoz 

is. A mostani generáció gyermekeinek már születésüktől fogva életük része a technika és a 

digitális környezet, sokan mégsem tudják kiaknázni azokat a lehetőségeket, amiket az 

okoseszközök és az internet kínálnak. A pedagógusoknak az is céljuk legyen, hogy megtanítsák 

a helyes kutatómunkát és internethasználatot, hiszen a digitális kompetencia minden ember 

életének része lett. Ezt segítik azok az ötletek, amik a világhálót felhasználva buzdítanak 

kutatómunkára. 

2.1 Természetismeret 7.  

A tankönyv négy fejezetben tárgyalja a legismertebb fizikai és kémia változásokat. Egy 

témakört szentel a környezetünket érintő jelenségek, átalakulások, problémakörök 

feldolgozására. Foglalkozik az élővilág rendszerezésével az egysejtű szervezetektől a 

gerincesekig bezárólag, illetve az utolsó fejezetben bolygónk övezetességét mutatja be 

éghajlati és biológiai tekintetben.  

 Fizikai és kémiai változások 

 Környezet és fenntarthatóság 

 Az élővilág rendszerezése 

 Biomok a Földön 

2.1.1 Fizikai és kémiai változások 

A fejezet a fizika és kémia tantárgyakból emel ki olyan témákat, amelyek az alapműveltséghez 

tartoznak és a hétköznapi jelenségek között segítenek eligazodni. A tudományterületek 

gyakorlati világába betekintést enged azáltal, hogy a legfontosabb laboratóriumi vagy mérési 

eszközöket bemutatja, ezeket lehetőség szerint a tanórákon valós formájukban is 

megismerhetik a gyerekek. A biztonságos kísérletezés alapszabályai is bemutatásra kerülnek, 

hiszen a balesetvédelem vagy a veszélyt jelző piktogramok a későbbiekben is előkerülnek az 

egyes leckékben.  

Mielőtt részletesebben foglalkozna a tankönyv a fizikai és kémiai jelenségekkel, 

alapvető fogalmakat (tömeg, térfogat stb.) és az SI-mértékegységrendszert mutatja be. Ez 

kiemelten fontos, mivel a gyerekeknek az átváltások és a viszonyítások, becslések sok esetben 

még a középiskolai tanulmányok során is problémát jelentenek.  
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A kémia témakörén belül foglalkozik az atomokkal és felépítő elemi részecskéikkel, 

ezzel segítve, hogy a világunkat felépítő részecskékről elemi tudásuk legyen a tanulóknak. 

Valamint az anyagi rendszereket úgy ismerteti meg, mint fémes és nem fémes elemek, 

vegyületek, oldatok, oldódási folyamatok.  

A kémiai reakciók kapcsán szóba kerülnek oxidációs és redukciós folyamatok, az égés, 

a korrózió és az energiatermelő folyamatok is. A cél, hogy értsék: az átalakulás során új anyag 

keletkezik, sok esetben ezekből nyerjük a mindennapi életünkhöz szükséges energiát. Nem 

bocsátkozik mélységekbe, hiszen a lényeg az, hogy alapvető összefüggéseket lássanak a 

tanulók. 

A halmazállapot-változások esetén is a jelenség fizikai voltát mutatja be és hétköznapi 

példákat állít minden változás mellé. Ezek a leckék átmenetet biztosítanak a fizika és kémia 

tárgyak között, hiszen halmazállapotokkal mindkét tantárgy foglalkozik, itt pedig 

összekötőként és átvezetőként is funkcionál. 

A mozgástípusok és erőhatások már egyértelműen a fizika témakörét tárgyalják. 

Foglalkozik a sebesség és gyorsulás fogalmával, ami szintén a mindennapi életből merítve 

kerül bemutatásra. 

2.1.2 Környezet és fenntarthatóság 

A fejezet remekül ötvözi a természettudományos tantárgyakat, hiszen mindegyik érinti a maga 

szemszögéből az itt olvasható leckéket – a környezetvédelem és a fenntarthatóság már 

minden természettudománynak fontos célja és feladata. Ez a tankönyv ötvözi, és több 

szemszögből közelíti meg a témát.  

Fizikai (hőmérséklet, nyomás) és földrajzi (szél, csapadék) fogalmakkal alapozza meg a 

témakört. A légkör övezetességén keresztül bemutatja az ózonpajzs szerepét, és ezzel tér át a 

légkört érintő problémákra: az ózonpajzs elvékonyodása és a légkört szennyező anyagok, 

savas esők. 

A víz – mint a földi élethez elengedhetetlen vegyület – földrajzi és kémiai szempontból 

is tárgyalásra kerül, így sokoldalú tudást sajátíthatnak el a tankönyvet használó tanulók. 

Természetesen a vizek védelmének fontossága itt is tárgyalásra kerül. 

2.1.3 Az élővilág rendszerezése 

Minden biológia-tankönyvnek része az élővilág rendszertana, hiszen ez az a téma, amellyel 

megismerhető a minket körülvevő élővilág. A tankönyv követi a jól bevett szerkezetet, ami 

logikusan a legkisebb szerveződésektől halad az egyre összetettebb szervezetek felé.  

Mielőtt a rendszertani egységekre kerülne sor, tisztázza az alapvető fogalmakat: a 

legkisebb működési egységet, a sejtet és az ezekből szerveződő szövetek, szervek, 

szervrendszerek és szervezet struktúráját, szemléletes ábrával alátámasztva. 
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A vírusok, baktériumok és valódi egysejtűek után a gombák országa következik. 

Célzottan foglalkozik az életmódjuk bemutatásával: élesztők, lebontók, együttélők, paraziták, 

penészek. Így közelíti meg a hétköznapokban is fontos akár hasznos, akár patogén gombák 

bemutatását. 

A növények rendszertana viszonylag rövid egység, nem foglalkozik fajismerettel 

részletesen, inkább a szervezettani ismereteket bővíti. Ez azért sem probléma, mert a későbbi, 

övezetességet tárgyaló témakör bőven ad időt és lehetőséget arra, hogy globálisan élőhelyük 

szerint ismerkedjenek meg jellemző fajokkal a gyerekek.  

Az állatok rendszertana a gerinctelenektől az ízeltlábúakon keresztül halad a 

gerincesek felé. Itt is jellemző, hogy a szervezettani és élettani jellemzőket mutatja be a 

tankönyv, de már ismert fajok is szerepelnek az illusztrációk között. 

2.1.4 Biomok a Földön 

Az utolsó fejezet a földrajzi övezetesség szerint az Egyenlítőtől halad a sarkkörök irányába. 

Minden új övezetet tárgyaló lecke elején egy táblázat foglalja össze az öv éghajlatát és az ott 

található biom nevét. Ezzel jól rendszerezi, és előre mutat a következő órák tananyagaira. 

Megismerkedünk az adott földrajzi öv éghajlati jellemzőivel: hőmérséklet és 

csapadékviszonyok. Majd külön leckét szán az öv növény- és állatvilágának. Ez remek alkalom 

arra, hogy bővítsük a gyerekek fajismeretét. Mivel a tanév második felében kerül tárgyalásra 

a téma, így a tavasz beköszöntével kirándulások is szervezhetőek, állat- és növénykertekbe, 

ahol testközelből is megfigyelhetőek az órán tanultak. Ha erre nincs lehetősége a 

pedagógusnak, akkor a színes képek kárpótlást nyújthatnak, és természetesen videókkal is 

pótolhatjuk a kirándulás élményét.  

2.2 Természetismeret 8.  

A tankönyv nyolc fejezeten keresztül foglalkozik a világegyetem felépítésével, illetve a 

Naprendszerünket alkotó csillaggal, bolygókkal és az égbolton megfigyelhető jelenségekkel. 

Figyelmet szentel még az űrkutatásnak és a napjainkban jelentőséget nyert űrszemét 

problémájának. Hat fejezet szól az emberi testről, annak működéséről. Ebben a tankönyvben 

a fizika és a kémia az emberi test vonatkozásában jelenik meg, ötvözve azokat a biológiával, 

így az összefüggések és a tudományterületek átfedései ismét hangsúlyossá válnak. Kiváló 

példa erre, hogy a szerves kémiában ismert vegyületcsoportokat (szénhidrátok, zsírok, 

fehérjék stb.) a táplálkozás kapcsán tárgyalja. A fizikához tartozó hangtan és optika 

témaköröket pedig az emberi érzékeléssel hozza összefüggésbe. Külön fejezet foglalkozik az 

egészséges életmódra neveléssel, ami fontos téma, hiszen tudatos életmódot folytató 
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nemzedékek felnevelése a cél. Itt is megjelenik a környezetvédelem és a fenntarthatóság 

témája, elmélyítve, illetve továbbgondolva az előző évben tanultakat. 

 Részlet a világegyetemből 

 Az emberi test felépítése 

 Az ember anyagcseréje 

 Az érzékelés fizikája 

 Életfolyamataink szabályozása 

 Szaporodás 

 Az egészség megőrzése 

 Környezet és fenntarthatóság 

2.2.1 Részlet a világegyetemből 

A fejezetben kitekintünk a bolygónkat körülvevő környezetre. A Naprendszer felépítését 

ismerhetik meg a tanulók. Ez a fejezet alkalmas az elvonatkoztatás, becslés, viszonyítás stb. 

képességének fejlesztésére. 

Külön lecke foglalkozik a Naprendszer bolygóival, azon belül is a kőzet- és gázbolygók 

különbségeivel. Minden bolygóról rövid, érdekes információk kerültek leírásra, ami kellő 

információ ahhoz, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését és továbbolvassanak, kutassanak a 

témában.  

A Nap szerkezetével, működésével foglalkozó lecke jól ötvözi a környezetvédelmet és 

a biológiát is, hiszen kitér a megújuló energiaforrásokra és a bőrünk védelmére. Érdemes erre 

a tanórákon is nagyobb hangsúlyt fektetni, ha már a könyv felkínálja a kapcsolatteremtés 

lehetőségét. 

Az égbolton megfigyelhető jelenségek mindenkit vonzanak és elvarázsolnak, ezért 

fontos, hogy a tanulók megismerjék a különbséget üstökösök és meteorok között; itt 

lehetőség kínálkozik, hogy bővebben beszéljünk a hazánkból is megfigyelhető 

csillaghullásokról, így bővítve a tanulók ismereteit.  

A könyv bemutatja a Nap, Föld és Hold helyzetéből adódóan a Napfogyatkozás és 

Holdfogyatkozás jelenségét, illetve a Hold ciklikus változását is.  

A zárólecke az űrkutatás fejlődését, eszközeit tárgyalja. Említést kap a 

környezetszennyezés, ami már nemcsak a Földet érintő probléma, hanem a bolygónkat 

körülvevő teret is, hiszen manapság már az űrszemét is megoldásért kiáltó feladat.  

2.2.2 Az emberi test felépítése 

A fejezet első leckéje az emberi test felépítését mutatja be a sejtektől a szervrendszerekig. Ez 

azért is fontos, mert a tankönyv következő szakaszai a testet alkotó szervrendszerek 

működésével és az azokat érintő egészségtani problémákkal foglalkoznak majd.  
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A bőr az emberi test kültakarója, aminek védelme és megfelelő higiéniai kezelése főleg 

az érintett korosztályban kiemelkedően fontos. Sok kamasznak problémát okoznak a 

pattanások, mitesszerek, és ez a lecke lehetőséget ad arra, hogy megtanulják a helyes 

bőrápolás alapszabályait. 

A vázrendszerünk és a mozgás egymással kapcsolódó leckék. Az emberi csontváz 

alapvető ismerete mindenki számára fontos. Lehetőség szerint, ha rendelkezésre áll 

csontvázmodell, akkor itt érdemes begyakorolni a főbb testtájakat és az azokat alkotó csontok 

nevét. A mozgást az izomzat és a csontok kapcsolódási pontjai teszik lehetővé, így 

bemutatásra kerülnek a mobilis és nem mobilis csontkapcsolódások és az izomszövet elemi 

igényei is. A mozgásszervrendszert érintő betegségek nemcsak a balesetek következtében 

bekövetkező sérüléseket érintik, hanem a helytelen életmódból adódó, korrigálható 

eltéréseket is. 

2.2.3 Az ember anyagcseréje 

A fejezet ötvözi a biológia és kémia tantárgyat. Itt kerül feldolgozásra a szerves kémia 

témaköre, amit a táplálkozással hoz összefüggésbe a tankönyv.  

Az energiát adó (szénhidrátok, fehérjék, zsírok és olajok) és energiát nem adó 

tápanyagok (vitaminok, ásványi anyagok) bemutatása nemcsak kémiai szempontból fontos, 

hanem az egészséges életmód szempontjából is. Lényeges, hogy tudatossá tegyük a gyerekek 

táplálkozását, már ilyen fiatal korban is. A tanulók nyitottak a testüket és életüket érintő 

kérdésekre, így ne szalasszuk el az alkalmat, hogy helyes táplálkozási elveket mutassunk be 

nekik. A légzés és a kiválasztás a tüdő és a vese működését mutatja be, hiszen ezek a 

szervrendszereink is anyagcserét folytatnak. A keringés pedig részletezi a vér felépítését és 

útját a szíven és a vérkörökön keresztül. Hangsúlyt kap az immunitás és a védőoltások 

jelentősége is. 

2.2.4 Az érzékelés fizikája 

Ebben a témakörben a fény, a színek és színképek, lencsék és tükrök, a hang és az 

elektromosság kerül kifejtésre. A tankönyv nem csupán fizikai szempontból vizsgálja a 

fogalmakat és jelenségeket, hanem, ahol lehet, összekapcsolja a biológiával, hiszen az 

érzékszerveinkhez köthető minden lecke tartalmilag. Így például a lencsék felépítése és 

működése mellett szóba kerül a dioptria fogalma, a hang képződése és terjedése jó alkalom a 

hallásküszöb és emberi hallástartomány tárgyalásához, az ultrahang orvosi felhasználási 

területeit is tovább lehet vizsgálni és nem csak a magzati vizsgálatok kapcsán szót ejteni róla. 

Összegezve tehát a témakör számos kapcsolódási pontot biztosít a tantárgyközi 

átjárhatóságoknak és ezt érdemes kihasználni, hogy az elvonatkoztató és kapcsolatteremtő 

képességeket ilyen módon is fejlesszük.  
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2.2.5 Életfolyamataink szabályozása 

Fontos és egyben nehéz témakör, amelynek megértése sokszor még a középiskolában is 

gondot jelent, hiszen az idegrendszer és a hormonálisrendszer működése, olyan bonyolult 

biokémiai folyamatok összessége, amelyet nagyon nehéz szemléletesen és kézzelfoghatóan 

bemutatni. Ezek a leckék különösen sok ismétlést, gyakorlást, szemléltetést igényelnek. A 

szabályozás nem csak az idegi és hormonális jelenségeket tartalmazza, hanem érzékszerveink 

felépítésével, működésével is foglalkozik. Természetesen a tankönyv célja itt sem a tömény, 

részletes információhalmaz átadása volt, hanem hogy a tanulóknak alapvető fogalmaik 

legyenek testük szabályozó rendszereiről és érzékszerveik helyes védelméről, ami a 

hétköznapi életben hasznosítható tudást nyújt számukra. 

2.2.6 Szaporodás 

A tanulók ebben a korban már kamaszodnak és természetes módon érdeklődni kezdenek az 

ellenkező nem felé. Pontosan ezért kiemelten fontos témakör a szaporodás, hiszen a 

megfelelő és helyes szexuális attitűd kialakítása sok esetben a pedagógusok feladata lenne, 

mert a szülők még mindig tabuként vagy kínos témaként kezelik, és a gyerekek nem akarnak 

vagy nem is mernek szüleiktől kérdezni. Így a biológiaoktatásnak része kell hogy legyen a nemi 

működés részletes és megfelelő magyarázata, illetve a felelős szexuális együttlétekre nevelés. 

A tankönyv megfelelő alapot biztosít ehhez, hiszen bemutatja a férfi és női nemi szerveket és 

a nemi érés folyamatát, a fogamzás helyét és idejét, valamint a magzati fejlődés szakaszait is. 

A felelős nemi életre neveléshez a fogamzásgátlók bemutatása járul hozzá. Természetesen a 

szaktanár megítélése alapján bármikor részletezhető és tovább fűzhető bármely lecke 

tartalma. A felelős családtervezés szintén kiemelkedően fontos fogalom, amit idejekorán 

tudatosítani kell a felnövekvő generációkban. 

2.2.7 Az egészség megőrzése 

Ebben a témakörben az alapvető elsősegély-nyújtási eljárásokkal ismerkedhetnek meg a 

tanulók, valamint az egészséges táplálkozás, a mozgás fontossága, az élvezeti cikkek és a 

drogok káros hatásai kerülnek kiemelésre. Bármely lecke alkalmas prevenciós órák 

megtartására, vendégelőadók meghívására az adott témában vagy videók levetítésére 

egyaránt. Cél az egészségtudatos életszemlélet kialakítása, a helyes döntéshozatalra való 

felkészítés és a felelősségteljes életmódra nevelés. 

2.2.8 Környezet és fenntarthatóság 

A hetedikes tankönyvben már találkoztak a tanulók ezzel a témakörrel. Most folytatásra kerül 

sor és további a fenntartható fejlődés mellett érvelő és a környezetbarát életmódot támogató 
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leckék következnek. Mivel a fogyasztói társadalom túlkapásai komoly problémákkal 

fenyegetik a bolygónkat, ezért fontos, hogy a jövő generációi már tudatosan vásároljanak és 

törekedjenek a spórolásra és a mértéktartó fogyasztásra. A témakör foglalkozik az 

energiatakarékosság, a hulladékfeldolgozás kérdéseivel, valamint gyakorlati tanácsokkal, 

ötletekkel is szolgál, hogy mit tehetnek a hétköznapokon az emberek azért, hogy 

fenntarthatóbb legyen a fejlődés és a fogyasztás ökológiai szempontból is. 

2.3 Módszertani javaslatok a Természetismeret 7. tankönyvhöz 

2.3.1 Fizikai és kémiai változások 

Bevezetés a természetismeretbe, kísérletezésbe 

Laboratóriumi eszközök bemutatása: 

A tankönyv  képeken mutatja be a legfontosabb laboratóriumi eszközöket (6. oldal). 

Amennyiben az iskola felszereltsége lehetővé teszi, érdemes ezeket az eszközöket a 

valóságban is bemutatni, esetleg különböző méretekben is, és elmagyarázni, milyen 

kísérletekhez alkalmazhatóak. 

Piktogram memóriakártyák: 

A tankönyvben láthatóak (7. oldal) a legfontosabb, veszélyességet jelző piktogramok ábrái. 

Ezeket ki lehet nyomtatni és memóriakártyákat készíteni belőlük. Minden piktogramról két 

kártyát nyomtatunk és ezeket összekeverve fejjel lefelé fordítjuk az asztalon. A tanulók páros 

munkát végezhetnek, a kártyák felfordításával megkeresik a párokat, amikor találat van, meg 

kell nevezni a piktogram jelentését is, ekkor jár érte a pont. A játékkal a memóriát lehet 

fejleszteni, és egyúttal játékos formában rögzíthetjük a piktogramok jelentését. 
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Állapotjelzők 

Tanulói kísérlet – a nyomás vizsgálata:  

Lisztbe helyezzünk kis alumínium téglatestet (külön-külön mindhárom oldalával) vagy 

különböző sűrűségű hengereket, és nézzük meg, melyik oldal hagyja a legmélyebb nyomot. 

Lehet következtetni a nyomott felület nagyságára és arra, hogy a nagyobb felületen jobban 

eloszlik a nyomóerő. Itt a nagyobb sűrűségű, de ugyanolyan térfogatú testek közül a nagyobb 

sűrűségű a nehezebb, így mélyebb nyomot hagy maga után. Nagyobb sűrűségű testnek 

nagyobb a súlya, nagyobb erőt fejt ki a lisztre. 

 

A kép forrása: https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_7/lecke_04_001  

(utolsó letöltés: 2020. augusztus 19.) 

Periódusos rendszer 

Periódus-torpedó:  

A klasszikus torpedójáték újragondolt verziója. A kinyomtatott periódusos rendszert érdemes 

laminálni, hogy többször használható legyen. Játékos formában fejleszthető a memória, és 

egyúttal a vegyjelekkel is ismerkedhetnek a tanulók. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_7/lecke_04_001
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Atomok és molekulák 

Modellezés: 

A klasszikus iskolákban megtalálható pálcika- és kalottamodellek mellett csoportos 

projektmunkában a gyerekek is készíthetnek atom, vagy molekulamodelleket. Ehhez 

szükséges némi alapismeret az elektronhéjak és az azokon elhelyezkedő elektronok számáról, 

de ebben a tankönyv és a pedagógus is segítséget nyújt. A pontos instrukciókat és 

megbeszélést követően a tanulók páros vagy csoportmunkában készíthetnek modelleket 

egyszerű hozzávalókból (pl. kartonpapír, gyöngy, száraztészta, kölesgolyó, alufólia, 

fogpiszkáló, tűzőhab, lufi, drót stb.), majd az elkészült modellek a tanterem díszei lehetnek. A 

feladat fejleszti a kreativitást, a motoros készségeket, a csapatszellemet, és segít alkalmazni a 

megszerzett tudást. 
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Oldatok 

Tanári kísérlet – Endoterm és exoterm oldódás: 

Egy főzőpohárba tegyünk egy vegyszeres kanálnyi kálium-nitrátot, majd egy másik 

főzőpohárba ugyanennyi nátrium-hidroxidot. Öntsünk hozzá kb. 200 cm3 desztillált vizet. 

Üvegbot segítségével keverjük el az oldatot, és közben hőmérő segítségével mérjük meg, 

hogyan változik a két oldat hőmérséklete.  

A kálium-nitrát lehűl, mert az oldódáshoz energiát von el a környezetétől; ha 

megfogjuk a pohár oldalát, hűvösnek érezzük, endoterm folyamat. 

A nátrium-hidroxid felmelegszik, mert az oldódás során energiát ad le a környezetének; 

ha megfogjuk a pohár oldalát, meleg lesz, exoterm folyamat. (Ügyeljünk a balesetvédelmi 

előírásokra!) 

Projektmunka tanulóknak: 

A tankönyv 19. oldalán kerül leírásra a kristályosítás és az ehhez elvégezhető kísérlet réz-

szulfáttal vagy konyhasóval. Otthon vagy az iskolában is elvégezhető egyéni vagy csoportos 

munkában is, ha konyhasóból vagy kristálycukorból telített oldatot készítenek a gyerekek, 

pontos instrukciók alapján. Az oldatok megfesthetőek ételfestékkel, így színesebb és 

látványosabb a feladat. A projekt fejleszti a kísérletező kedvet, a pontos és precíz 

munkavégzést. 
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Energiatermelés 

Összehasonlító feladat: 

Régen és ma: képek vízimalomról és szélmalomról – nézzék meg a gyerekek, hogy mely 

erőművekre hasonlítanak a mai világban! Milyen természeti elemeket használtak ki 

akkoriban? Mire használták ezeket? Tudunk-e olyan országot vagy országokat mondani, ahol 

nagyon elterjedtek voltak a szélmalmok, vagy ahol mai napig is jelképezi az országot? 

Nemcsak az erőművekkel kapcsolatos ismereteiket bővíthetik a tanulók, de fejlődik a 

kapcsolatteremtő, helyzetfelismerő képességük is, illetve a földrajzi ismeretek is előtérbe 

helyezhetők, így a tantárgyi kapcsolódás ismét szerepet kap. 

 

Kémiai reakciók 

Tanulói kísérletek: 

A téma rengeteg lehetőséget biztosít a kísérletezésre. Szinte bármilyen kísérlet bemutatható 

vagy elvégezhető, amire lehetőséget ad az iskola felszereltsége. A következő két kísérlet 

azoknak is szól, akik kénytelenek egyszerű, hétköznapi eszközöket és anyagokat felhasználni; 

ezek a kísérletek a tanulóknak is kiadhatóak megfelelő utasításokkal, hiszen veszélytelen 

konyhai anyagokkal hajthatók végre. 

Lávalámpa:  

Pohár aljára tegyünk egy vegyszeres kanál sütőport, öntsünk rá étolajat. Egy kisebb pohárba 

öntsünk ételecetet és fessük meg ételfestékkel. Az ecetes oldatból kezdjünk el csepegtetni az 

olajhoz. Az ecet sűrűségénél fogva a pohár aljára fog kerülni és reakcióba lép a sütőporban 

található szódabikarbónával. A reakció következtében gázfejlődés történik, ami az olajos 

fázisba viszi az ecetcseppeket, így beindul a „házi lávalámpa”. 
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Ecet és mészkő reakciója: 

Ha van egy kisebb mészkődarabunk, akkor pár csepp ecettel azonnal láthatjuk, hogy a sav 

reakcióba lép a kálcium-karbonáttal, és gázfejlődést tapasztalunk, amit a pezsgés bizonyít. Ez 

a kísérlet előreutalás lehet a tankönyv 27. Cseppkőbarlangok című leckéjére is. 

Az égés 

Szituációs feladat:  

Az SNI-s gyerekek beszédfejlesztése fontos feladat, így ez a lecke remek alkalmat kínál, hogy 

szituációs feladatban párosával gyakorolják a gyerekek a segélykérés helyes és szabályos 

módját. Egy vészhelyzetben sokunknak nehéz higgadtan és helyesen cselekedni, éppen ezért 

fontos, hogy időben felkészüljenek rá a gyerekek. 

Savak és bázisok 

Projektmunka – A lila káposzta mint indikátor: 

A feladat otthoni vagy tanórai keretek között is végrehajtható, akár egyéni vagy páros 

munkában is. A természetben is található számtalan növény, ami indikátorként működik. Ilyen 

a lila káposzta is, amelyből egy maréknyi apróra vágott darabot kell főznünk pár percig. Az 

elkészült oldatot leszűrjük, és szép lila színt láthatunk. A feladat szerint három pohárba öntünk 

az elkészült oldatból. Az első pohár lesz a referenciaoldat, hogy lássuk, milyen az eredeti 

oldatunk színe. A másodikba savas oldatot öntsünk (pl. citromlét, ecetet), a harmadik pohárba 

pedig lúgot (pl. szappanoldatot, szódabikarbóna-oldatot). Figyeljük meg, milyen 

színváltozásokat okoznak a savak és a lúgok az oldatban.  

A feladat fejleszti a kísérletező kedvet, a megfigyelőképességet és a pontos, precíz 

munkavégzést. 
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Egyenes vonalú egyenletes mozgás 

Az út és elmozdulás közötti különbség érzékeltetése, bemutatása:  

Egy tetszőleges térképrészleten adjunk meg egy konkrét helyszínt. Hányféleképpen 

lehet eljutni a másik pontba? Mérjük le (pl. vonalzóval, körzővel „lelépegetve”, vagy fonalat 

végigfektetve az útvonalon)! Ez az út meghatározása. Mi lenne akkor, ha képesek lennénk 

átmenni a házak falán, és légvonalban jutnánk el a célállomásra? Mérjük le ezt is, illetve fonal 

esetében húzzuk ki egyenesre a két pont között! Ez lesz az elmozdulás. Melyik a rövidebb? A 

fonal látványosan mutatja meg a két mérés különbségét. 

A feladat fejleszti a reális gondolkodást, a mérési és becslési képességeket. 
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Erőhatások 

Ejtőernyős feladat:  

Készítsenek egy kis ejtőernyőt (pl. négyzet alakú szövet zsebkendőből), amire egy legófigurát 

vagy bármilyen könnyed tárgyat kössenek rá vékony cérnával. Dobják fel magasra, és figyeljék 

meg: amikor kinyílik az ejtőernyő, szépen lassan ereszkedik le a figura vagy a test. Közvetlenül 

megtapasztalható a közegellenállás. 

Feltehető a következő kérdés is: Próbáltatok már vízben (tóban, tengerben, folyóban) 

futni? Észrevetted, hogy a vízben nehezebb mozogni? Miért lehet ez? 

A feladattal a kísérletező kedv és a megfigyelőképesség fejleszthető. A magyarázattal 

pedig a tanulók beszédkészségét, fogalomalkotását lehet előremozdítani.  

2.3.2 Környezet és fenntarthatóság 

A légkör fizikai tulajdonságai 

Egy kis meteorológia: 

Állítsatok össze a négy évszakra jellemző mért hőmérsékleti adatokat! Akár készíthettek egy 

hőség- és egy forró napi hőmérsékleti mért adatsort is. Mikor beszélünk ezekről? Ha a napi 

hőmérsékleti csúcs átlépi a 30 fokot, akkor hőségnapról; amennyiben a 35 fokot is, abban az 

esetben forró napról beszélünk. 

A feladattal a szervezési, megfigyelési és mérési készségeket fejleszthetjük, illetve az 

adatok alapján végezhető összesítő és elemző munka is. 

mérés ideje 6:00 12:00 14:00 20:00 

mért hőmérséklet °C     

 

mérés ideje 6:00 12:00 14:00 20:00 

mért hőmérséklet °C     

 

mérés ideje 6:00 12:00 14:00 20:00 

mért hőmérséklet °C     

 

mérés ideje 6:00 12:00 14:00 20:00 

mért hőmérséklet °C     

 

Vízvizsgálat 

Egyszerű vízvizsgálat: 

Ha van rá lehetőség, egy közeli patak, folyó vagy tó vizéből vegyünk mintát és a tanórán 

végezzünk vele vizsgálatokat. Megnézhetjük mikroszkóppal, hátha találunk benne 

egysejtűeket, mint óriás amőba, papucsállatka vagy zöld szemes ostoros. Ezenkívül 

jellemezhetjük a színét, átlátszóságát (pl. színtelen, áttetsző, zöldes színű, zavaros), szagát (pl. 
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szagtalan, kellemetlen szagú), lebegőanyag-tartalmát (pl. megfelelő fényviszonyok mellett 

látunk-e benne apró lebegő szervetlen és szerves anyagszemcséket), pH-t (pl. ha van 

indikátorpapírunk, akkor gyorsan megállapíthatjuk a vízminta kémhatását és pontos pH-

értékét is. 

Kemény és lágy víz vizsgálata: 

Némi előkészülettel be tudjuk mutatni a kemény és lágy vizek tulajdonságait. A feladathoz 

szükségünk lesz ioncserélt vagy desztillált vízre és meszes vízre. A két vizet külön-külön 

forralhatjuk, és megnézhetjük forralás után a változásokat. A lágy vízből nem válik ki só, a 

meszes vízből pedig kicsapódik a vízkő. A kétféle vízzel bemutatható az is, hogyan hat a 

vízkeménység a szappanok tisztító hatására. Kevés szappanreszeléket szórunk a mintákba és 

összerázzuk őket. A lágy vízben jól felhabzik a szappan, míg a kemény meszes vízben kevéssé 

vagy egyáltalán nem. Ezzel jól bemutatható, hogy a vízkeménység a mosószerek tisztító 

tulajdonságára is hatással lehet. 

A feladatok fejlesztik a kísérletező kedvet, a megfigyelési, tapasztalatmegállapítási 

képességet. Segíti a természettudományos kompetenciák kialakulását. 

Veszélyes időjárási jelenségek 

Szövegértés: 

Hogyan keletkezik a jégeső? 

A jégeső a magasan fekvő, vízben gazdag felhőkben jön létre, amelyekben nagyon erős 

emelkedő és lefele irányuló szelek uralkodnak, mint például a zivatarfelhőkben. Nagy 

esőcseppek képződnek, melyeket a heves, felszálló szelek a magasba ragadnak. Ott a cseppek 

jéggé fagynak. Miközben lehullanak, további vízcseppek telepednek rájuk. Ezek is megfagynak, 

amikor a kis jégszemek még egyszer a magasba sodródnak. Minden „liftezésnél” újabb 

jégréteg nő rá a szemekre. Végül a jégszemek olyan nehezek lesznek, hogy a földre hullanak. 

A tavasztól kora nyárig terjedő időszakot nevezhetjük a jégesők „idényének. 
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a) mikor van a jégeső időszaka? 

b) milyen felhőben jön létre a jégeső? 

c) mi előzi meg a jégeső kialakulását? 

d) miért nőnek meg a jégszemek? 

e) mikor hullanak le a jégszemek? 

Forrás:  

 http://www.mimicsoda.hu/cikk.php?id=545 (utolsó letöltés: 2020. augusztus 19.) 

 http://jegesoelharitas.uw.hu/jegeso.html (utolsó letöltés: 2020. augusztus 19.) 

Természetesen a feladat bármely más lecke kapcsán és más szöveggel is végrehajtható; 

időközönként érdemes szövegértési feladatokat is adni a tanulóknak, hogy az értelmezési és 

lényegkiemelő képességük fejlődjön. 

Cseppkőbarlangok  

Válaszd ki az igaz állítást! 

Válogasd ki, melyek igazak a mészkövekre/cseppkőbarlangokra! Mindig egy jó megoldás van. 

Húzd alá a helyes megoldást! 

a) A cseppkőbarlangok olyan területen alakulnak ki, ahol a felszínt: vulkáni kőzet  vagy  

mészkő alkotja. 

b) A mészkő a savas vagy a lúgos közegben könnyen oldódik. 

c) A mészkő sötét vagy fehér színű kőzet. 

d) A mészkő növényi leveleket, törzseket vagy kagylók, csigák maradványait tartalmazza. 

Ilyen típusú rövid, igaz–hamis feladatok szinte bármikor beilleszthetőek a tanórákba. Ez a 

feladat csak egy egyszerű példa arra, hogyan segíthetjük az ismétlést, alkalmazást és az 

elmélyítést a tanórák végén vagy részösszefoglaló és összefoglaló órákon.  

2.3.3 Az élővilág rendszerezése 

Hogyan épülnek fel az élőlények 

Méretskála: 

Bár a tankönyv 67. oldalán is látunk egy méretviszonyokat bemutató ábrát, de ezt 

kiegészíthetjük további interaktív megoldásokkal is. Némi angol nyelvismeret szükséges 

ahhoz, hogy magyarázni tudjuk az ábrákat, de igazán szemléletesen követhetjük nyomon az 

egészen pici mérettartományokat az alábbi link segítségével. 

https://learn.genetics.utah.edu/content/cells/scale/ (utolsó letöltés: 2020. augusztus 19.) 

A bemutató segíti az elvonatkoztatást, a becslési és viszonyítási képességek fejlődését. 

  

http://www.mimicsoda.hu/cikk.php?id=545
http://jegesoelharitas.uw.hu/jegeso.html
https://learn.genetics.utah.edu/content/cells/scale/
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Vírusok és baktériumok 

Betegséget okozó baktériumok és vírusok: 

Kiadható a feladat a tanulóknak, de a pedagógus is készíthet prezentációt, amelyben gyakran 

előforduló, betegséget okozó vírusokat és baktériumokat mutat be, illetve az általuk okozott 

betegség tüneteit (pl. influenza, HIV, tbc).  

Az ilyen feladatokkal az egészségmegőrzés, a prevenció kerülhet előtérbe. 

Sejtmagvas egysejtűek 

Mikroszkópos vizsgálatok: 

Az előző témakörben a Vízvizsgálat című leckéhez visszakapcsolódva ismét vehetünk mintát 

közeli patakok, tavak vizéből, de szervezhetünk kirándulást is, amely során együtt gyűjtjük a 

mintát a tanulókkal. Ezután a tanteremben mikroszkópokkal megvizsgáljuk, milyen parányi 

egysejtűeket láthatunk a mintában. 

A gombák 

Készítsen kovászt: 

Nemcsak a száraz vagy nedves élesztő működését tudjuk bemutatni, hanem magunk is 

nevelhetünk élesztőgomba-kultúrát. Ehhez csak lisztre, vízre és egy befőttesüvegre van 

szükség. A feladat végezhető párosával vagy csoportmunkában, mindenképpen többnapos 

projektmunkáról kell gondoskodni. Az üvegbe tegyünk két evőkanál lisztet és ugyanennyi 

(lehetőleg) szénsavmentes ásványvizet, majd keverjük jól össze és helyezzünk az üvegre egy 

tetőt, de semmiképp ne zárjuk rá. Helyezzük az üveget szobahőmérsékletű, lehetőleg 

árnyékos helyre. Másnap, harmadnap „etessük meg” a kovászt ugyanennyi liszttel és vízzel. 

Pár nap múlva jól látható lesz, hogy buborékok képződnek a masszában és a térfogata is 

megnő, mivel az élesztőgombák – miközben bontják a keményítőt – szén-dioxidot termelnek.  

A zárvatermők 

Csíráztass magot: 

A zárvatermők két osztálya az egyszikű és kétszikű növények. Projektfeladatban ültethetünk 

órán pl. kukoricát és babot, majd gondozzuk együtt napról napra. A kibújó szikleveleket 

megvizsgálva láthatják a tanulók, hogy mitől egy-, illetve kétszikű a növény. Később 

megvizsgálható a levelek erezete és gyökérzete is. 

A feladat során a megfigyelés, felelősségvállalás kerül először előtérbe, hiszen 

gondoskodni kell az elültetett magokról. Később pedig a megfigyelő és következtető 

képességeket fejleszthetjük. 

Fajismereti órák 

A témakör további leckéi  mind alkalmasak a fajismeret bővítésére. Érdemes prezentációkat 

készíteni a gyerekekkel: ha megoldható, páros vagy csoportmunkában is kiadható egy-egy 

törzs, amelyhez bemutatót és jellemzést készíthetnek a tanulók. Például: zárvatermők törzse 

– hazai fenyők. 
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Memóriakártyák: 

Ismét készíthetünk memóriakártyákat, pl. a növények országának lezárásaként, és játszhatunk 

emlékezetfejlesztő és ismeretbővítő játékokat. A memóriakártyákon minden növényfaj 

kétszer szerepel, ezeket fejjel lefelé fordítva és összekeverve helyezzük az asztalra. A 

tanulópárok vagy csoportok tagjai egymás után két kártyát fordítanak fel, amennyiben nincs 

egyezés, visszafordítják őket és a következő tanuló jön. Ha egyezés van, akkor jár a pont, ha 

meg is tudja a tanuló nevezni a képen látható növényt. 

Kirándulások: 

Közeli erdőkbe, botanikus kertekbe, állatkertekbe bármikor szervezhető kirándulás és 

terepgyakorlat. Növényekből tavasszal (amennyiben figyelünk, hogy védett növény ne 

kerüljön feldolgozásra) készíthető préselt plakát, amelyen szerepel a faj neve, a törzse és a 

gyűjtés helye és ideje. Az ilyen képek díszei lehetnek a tanteremnek, folyosónak is.  

2.3.4 Biomok a Földön 

Ehhez a témakörhöz nem konkrét feladatok kerülnek megfogalmazásra, hanem 

feladattípusok, amelyeket a pedagógus és a tanulócsoport igényei szerint lehet felhasználni, 

akár új ismeretet feldolgozó tanórán, akár ismétlő, gyakorló órákon. Ezek a feladattípusok 

többnyire páros vagy csoportos munkát igényelnek, tehát mindenképpen előtérbe kerül a 

kooperatív készségek és a csoportdinamika fejlesztése. 

Olvasás mozaik módszerrel: 

Az osztály létszámától függően 3-6 fős csoportokat alakítunk ki. Az aktuális tanegységet annyi 

bekezdésre osztjuk, ahány csoportot alakítottunk. Például: Az egyenlítői öv állatvilága című 

leckében (112–113. oldal) négy jól elkülönülő bekezdés van, így négy csoportnak kiadható 1-

1 bekezdés. 

A feladat az, hogy minden csoport elolvassa a saját bekezdését, majd csoporton belül 

megbeszélik az olvasottakat. Kiemelnek számukra lényeges kulcsszavakat és ezeket leírják a 

füzetbe. Amikor végeztek, minden csoport 1-1 képviselője elmondja a többi csoportnak, hogy 

az ő bekezdésük miről szólt és milyen kulcsszavakat írtak ki.  

A többi csoport is így jár el, végül összeáll minden tanuló számára egy egységes lecke 

tartalmi vázlata.  

Ezek a feladatok a szövegértést, lényegkiemelést, kommunikációs stratégiákat 

fejlesztik.  

Sétáló osztály: 

Újabb kooperatív feladat, amely az összefoglalásokat teheti élménygazdagabbá. Ebben a 

fejezetben például Az egyenlítői öv, Az átmeneti öv és A térítői öv leckéi után használhatjuk 

ezt a feladatot.  
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Az osztályt – létszámtól függően – oszthatjuk 3 csoportra (így minden csoport 1-1 övet 

kap) vagy 6 csoportra (így tovább bonthatjuk az öveket növény- és állatvilágra is). Minden 

csoport a saját témájáról posztert készít, amire rajzolhatnak és kulcsszavakat emelhetnek ki. 

Ezután minden csoport minden posztert „meglátogat”, és bármelyiket kiegészítheti 

amennyiben szerintük lényeges fogalom vagy rajz maradt le a plakátról.  

Óra végén bemutatásra kerülnek a munkák, és mindenki indokolhatja a munkáját és 

kiegészítéseit. A feladat közös gondolkodásra, munkára nevel, segíti a kommunikációt és az 

önkifejező képesség fejlődését. 

Dobókocka: 

A feladathoz szükséges annyi dobókocka, ahány párt vagy csoportot szeretnénk kialakítani, 

valamint előkészítünk az adott témával kapcsolatban hat számozott papírcsíkot, amire hat 

mondat első felét írjuk fel befejezetlenül. A tanulók dobnak a kockával, és a megfelelő 

sorszámú mondatot kell befejezniük úgy, hogy igaz állítás legyen a vége. 

Pl.: A térítői öv 

 A kaktuszok az extrém szárazságot is jól tűrik, mert … 

 A zuzmók változó vízállapotú növények, mert … 

 Oázisok olyan helyen alakulnak ki a sivatagban, ahol … 

 A sivatagi róka fülei igen nagyok, mert … 

 A tevék jól tűrik az éhezést és a szomjazást, mert … 

 A sivatagi állatok többnyire éjszaka aktívak, mert … 

Ez a feladattípus kevés előkészületet igényel, bármikor újra felhasználható ismétlés céljából, 

és segíti a megszerzett tudás alkalmazását, gondolkodtat, és a mondatalkotó képességet is 

fejleszti. 

Felnagyított kép: 

A feladat frontális munkával végezhető és alkalmas egy új lecke bevezetésére vagy gyakorló, 

ismétlő tanórákon is a motiváció fenntartására.  

Szükség van egy képre, amit projektorral kivetítünk a tanulóknak. Azonban először a 

képnek csak egy felnagyított kis részletét mutatjuk meg, és a tanulók tippelnek, milyen táj, 

növény vagy állat lehet a képen. Ezután kicsinyítünk, így egy nagyobb képrészletet láthatnak, 

és ezt addig folytatjuk, amíg helyes megfejtés érkezik. 

Az asszociáció, következtetés és megfigyelőképességek fejleszthetőek ezzel az 

egyszerű és játékos feladattal. 
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2.4 Módszertani javaslatok a Természetismeret 8. tankönyvhöz 

2.4.1 Részlet a világegyetemből 

A Naprendszer 

A téma felvezetéseként megnézhető bármilyen, a témával foglalkozó film vagy rövidfilm, 

amelyet a legnagyobb videómegosztó oldalakról elérhetünk. 

Az alábbi linken elérhető videó, bár angol nyelvű, de tanári magyarázattal kiegészíthető, ha az 

eredeti hangot lenémítjuk. Bemutatja a Naprendszerünk méretarányait és le is modellezi az 

égitesteket. 

 https://www.youtube.com/watch?v=zR3Igc3Rhfg  

(utolsó letöltés: 2020. augusztus 19., magyar nyelvű felirattal) 

A következő videó, már magyar nyelven, a Naprendszerünket alkotó bolygókat mutatja be 

rövid információkkal és képekkel. 

 https://www.youtube.com/watch?v=gakCP9wTEq0  

(utolsó letöltés: 2020. augusztus 19.) 

A Nap 

A tankönyv a lecke kapcsán kiemeli bőrünk védelmének jelentőségét a káros napsugárzással 

szemben. Ezt a gondolatot továbbfűzhetjük és elmagyarázhatjuk, mit jelent a napvédő 

krémeken a faktorszám. 

Mi is az a faktorszám?  

„Bőrünk saját védelmi rendszerrel van ellátva, és önmagától is próbál ellenállni a 

leégésnek. Azonban végesek a tartalékai, így egy átlagos felnőtt 20-25 percet tud eltölteni 

direkt napfényben leégés nélkül. A fényvédő faktor tulajdonképpen egy arányszám, amely azt 

adja meg, hogy az adott termék használatával mennyiszer több időt tölthetünk a napon leégés 

kockázata nélkül, méghozzá ahhoz képest, mintha nem használnánk. A faktorszám és bőrünk 

leégésmentesen napon tölthető idejének szorzata lesz az a végső idő, amit a naptej használata 

mellett pirosodás nélkül bír ki a bőrünk. 

Tehát egy átlagos felnőtt esetében 10-es faktorszámú naptejjel a képlet így nézne ki: 10 

(faktor) x 20 (perc) = 200 perc.” 

 Forrás: www.benu.huolsó letöltés: 2020. augusztus 19.) 

Ismétlő kérdések: 

a) Mennyi időt tudunk fényvédő szerek nélkül eltölteni a napon? 

b) Mi az a fényvédő faktor? 

c) Mit mutat meg a faktorszám? 

d) Mennyi ideig napozhatnánk, ha 5-ös faktorszámú naptejet használnánk? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zR3Igc3Rhfg
https://www.youtube.com/watch?v=gakCP9wTEq0
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A Hold 

Tényleg sajtból van a Hold? 

Vidámmá és hangulatossá tehető bármely lecke, ha zenei felvezetővel indítunk. Minél több 

érzékszervre hatunk, annál emlékezetesebb lesz a tanóra, és a motivációt is könnyedén 

fenntarthatjuk. Hallgassuk meg Demjén Ferenc híres „Sajtból van a Hold” című dalát.  

 https://www.youtube.com/watch?v=XRj3vAV5f2E  

(utolsó letöltés: 2020. augusztus 19.) 

Kutatómunka: Gyűjtsenek össze a tanulók minél több olyan dalt, verset, novellát, filmet, 

amelyekben szerepet kap rejtélyes kísérőnk, a Hold. Az érdeklődés fenntartása mellett a 

gyűjtőmunka fokozza a kutató hajlandóságot és fejleszti a digitális kompetenciákat. 

2.4.2 Az emberi test felépítése 

Hogyan épül fel az emberi test? 

Szövetek vizsgálata mikroszkóppal: 

Ha az eszközök rendelkezésre állnak, mutassunk be különböző szöveti metszeteket a 

tanulóknak, amelyekről rajzokat is készíthetnek a füzetbe. Beszéljük meg, hogy az adott 

szövettípus milyen szerveket és szervrendszereket épít fel az emberi testben. 

A gyakorlati bemutatókkal az érdeklődés felkeltését támogatjuk, valamint a 

megfigyelőképességet, elvonatkoztatást és következtetést segítjük elő. 

Testünk váza 

A csontok összetételének vizsgálata: 

Elmagyarázzuk a tanulóknak, hogy kémiai szempontból a csontokat szerves és szervetlen 

összetevők alkotják. A szerves anyagok biztosítják a csontok bizonyos mértékű rugalmasságát, 

míg a szervetlen alkotók a csontok szilárdságát adják. 

A következő kísérlettel ezen összetevőket tudjuk elemezni. Két kisebb csontra lesz 

szükség a feladathoz (pl. csirkecsont), illetve sósavra és Bunsen- vagy borszeszégőre.  

Az egyik csontot helyezzük sósavba pár napra (ha nincs sósav, kólával is meg lehet 

próbálni a kísérletet, de így hosszabb időt biztosítunk a folyamatnak).  

A másik csontot alaposan megtisztítjuk és Bunsen-égő fölé helyezett dróthálón 

hevíteni kezdjük. Ugyanezt megtehetjük borszeszégővel is, csak lassabb a folyamat. A hevítés 

során kellemetlen szagokat a fehérjék és esetlegesen a csonton maradt zsírok okozhatnak.  

A savba helyezett csont pár nap után rugalmassá, hajlékonnyá válik, mert a szervetlen 

alkotókat kioldja a sav a csontból. 

A hevített csont lehűtés után törékennyé válik, mert a rugalmasságot adó szerves 

összetevők a hő hatására elbomlottak. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XRj3vAV5f2E
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Hogyan mozgunk? 

Ellentétes működésű izmok megfigyelése: 

A felső és alsó végtagokon figyelhetjük meg az antagonista (egymással ellentétesen működő) 

hajlító és feszítő izmokat. Mutassuk be, hogy a hajlítóizom mindig közelíti egymáshoz a felkart 

és az alkart, míg a feszítőizom távolító munkát végez.  

A felső végtagokon a hajlítóizom a mellkas felőli oldalon található, de ugyanez a 

hajlítóizom az alsó végtagokon, a háti oldalon helyezkedik el. Ugyanezt bemutatjuk a 

feszítőizmokkal is. 

A szemléltetéssel és a saját testen való megfigyeléssel a reális gondolkodás kialakulását 

segítjük elő. A cél az, hogy az elméleti tudást alkalmazni tudják, és felismerjék a kapcsolatot 

az elmélet és a saját testük működése között. 

A vázrendszer sérülései 

Lúdtalpteszt: 

A lúdtalp gyakori elváltozás a helytelen testtartás és a kényelmetlen, rossz kialakítású lábbelik 

miatt. Vizes talppal akár otthon vagy az iskolában is elvégeztethetjük ezt a tesztet a tanulókkal, 

illetve javaslatot tehetünk, hogy milyen gyakorlatokkal segíthetik a talp boltozatának 

erősödését. Pl. lábujjhegyen járás, apró labda felvétele lábujjakkal a földről. 

Az egészséges életmódra nevelés mellett az egészség megőrzését, a prevenciót 

támogathatjuk ezekkel a rövid figyelemfelhívó gyakorlatokkal. 
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2.4.3 Az ember anyagcseréje 

Tápanyagok, energiafelhasználás 

Energiatartalom meghatározása: 

Számtalan applikáció létezik okostelefonokra, amikkel könnyedén meghatározhatjuk bármely 

élelmiszer energiatartalmát. Kihasználható ez a funkció arra, hogy kiszámoljuk a tanulókkal 

például a reggelijük kalóriatartalmát, de egy konkrét recept alapján is dolgozhatunk. 

Például megadunk egy egyszerű borsófőzelék-receptet az összes hozzávalóval és azok 

tömegével, majd az applikáció segítségével megkeressük ezek kalóriamennyiségét. Figyelünk 

arra, hogy ebből egy adaggal számoljunk fejenként. A feladat tovább fűzhető azzal, hogy 

meghatározzuk, egy adag borsófőzelék hány perc sétára, biciklizésre, futásra stb. biztosít 

elegendő energiát. 

Az okoseszközök és az internet használatára meg kell tanítanunk a gyerekeket, mert 

fontos megtapasztalniuk, hogy a világháló jóval többet nyújt, mint a közösségi oldalak és 

videómegosztó portálok világa; helyes digitális kompetenciákkal életük számos területét 

tudják megkönnyíteni felnőtt korukban. 

Szénhidrátok 

Tanulói kísérletek: 

A tankönyvben található kísérletek mellett bemutatható az élelmiszerekben található 

keményítő kimutatása is. Például: burgonyát félbevágva pár csepp jódot csepegtetünk a vágás 

felületére és kék színreakciót tapasztalunk. Egyszerűen megmagyarázhatjuk, hogy a jód és a 

keményítő molekulái között fellépő kötések miatt változik meg a jód eredeti sárga színe. 

 

A kristálycukor melegítésével karamell készíthető, melyet ha tovább hevítünk, akkor elszenesedik, 

vagyis bizonyítható, hogy a cukrok széntartalmú molekulák. 

Zsírok és olajok, adalékanyagok 

Tanulói kísérletek:  

A tankönyv kitér a zsírok és olajok vízben való oldhatatlanságára, de bemutathatjuk, hogy pl. 

alkoholban vagy benzinben jól oldhatóak. Egyszerű kémcsőkísérletekkel igazolható, hogy 

vízben nem, de szerves oldószerekben jól oldódó vegyületek.  
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Feladat: 

Soroljunk fel állati és növényi eredetű zsírokat, olajokat! Végezhető internetes kutatómunka, 

hiszen ma már nagyon sok különleges zsiradékkal lehet találkozni a boltok polcain vagy 

internetes webáruházakban is. 

Például: disznózsír, kacsazsír, kókuszzsír, sheavaj, kakaóvaj, mogyoróolaj, 

napraforgóolaj, olívaolaj, tökmagolaj, pálmazsír. 

Ismételten fejleszthetjük a tanulók digitális kompetenciáját és kísérletező kedvét. 

Fehérjék és vitaminok 

Tanulói vagy tanári kísérlet: 

Tojásfehérje-oldattal tudunk egyszerű kémcsőkísérleteket végrehajtani, amikkel igazolható, 

hogy a fehérjék a környezeti hatásokra igen érzékeny vegyületek, emiatt fontos kiemelni, hogy 

a tartósan magas lázat mindenképp csökkenteni kell fizikai vagy kémiai módszerekkel. 

Tojásfehérje-oldatot melegíteni kezdünk borszeszégővel; rövidesen láthatóvá válik, 

hogy a fehérjék kicsapódnak oldatukból, és ezt a folyamatot nem tudjuk visszafordítani. 

Ugyanezt tapasztaljuk, amikor rántottát vagy tükörtojást készítünk. 

Tojásfehérje-oldathoz csepegtessünk sósavat, ismét kicsapódnak a fehérjék, vagyis a 

savak és lúgok (a pH változása) is hatással vannak a fehérjék szerkezetére. 

A légzés 

A nyugalmi és a mozgás utáni légzésszám: 

Alakítsunk tanulópárokat. Először a pár első tagját kérjük meg, hogy telefonján mérje az időt 

és közben figyelje meg társát, és számolja meg, hogy egy perc alatt hányszor vesz levegőt. Ez 

lesz a nyugalmi légzésszám, normál esetben 15-18-szor veszünk levegőt egy perc alatt. Ezután 

kérjük meg, hogy az egyik tanuló végezzen 15 guggolást, esetleg 10 guggolásból felugrást, és 

ezután végezzük el ugyanezt a feladatot. A légzésszám az intenzív mozgás hatására 

megemelkedik. 

Testünk működésének megfigyelése mindig érdekes és motivációt fenntartó feladat, 

ami segíti az önismeret fejlődését. 

A vérkeringés 

A nyugalmi és mozgás utáni pulzusszám és vérnyomás vizsgálata: 

A légzés című leckénél leírt feladathoz hasonlóan tanulópárokban végezhetünk 

pulzusszámmérést, összehasonlítva a nyugalmi és mozgás utáni adatokat. Ha biztosítani 

tudunk vérnyomásmérő eszközt, szintén érdekes lehet megfigyelni, hogyan változnak az 

értékek. Elmondható a gyerekeknek, hogy a vérnyomásmérő szisztolés és diasztolés értékei 

milyen adatokat mérnek.  
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2.4.4 Az érzékelés fizikája 

Lencsék és tükrök 

Szemünk hibái: 

„A rövidlátó szem: tengelye hosszabb, mint az egészséges szemé. A kép a retina síkja előtt 

képződik, így azon éles kép helyett csak egy folt keletkezik, ezáltal a látóideg is homályos képet 

továbbít. A rövidlátó ember minél távolabbi dologra fókuszál, annál életlenebb képet kap, 

ezzel szemben közeli tárgyakat tökéletesen lát. 

Távollátó szem fénytörése: a távollátó szemnél a szaruhártya görbülete túl kicsi, 

felszíne túl lapos, a szem hossza az átlagosnál rövidebb. Az összegyűjtött fénysugarak a retina 

síkja mögött fókuszálódnak, így életlen kép keletkezik. A látás elhomályosodik, főleg a közeli 

dolgok képe. Leggyakoribb az időskorban való megnyilvánulása, ilyenkor olvasószemüveggel 

korrigálnak.” 

Forrás:  www.patikapedia.hu 

Beszélgessünk a tanulókkal: 

 Tudjátok-e, hogy kinek milyen típusú szemhibája van?  

 Van-e egyáltalán az osztályban rövid- vagy távollátó osztálytársatok?  

 A családban előfordul valakinél szemhiba?  

 Hogyan lehet korrigálni a szem elváltozásait? 

A leckével összekapcsolható a biológia, és előreutalhatunk a következő témakörre, amelyben 

részletesen tárgyalásra kerül az emberi szem felépítése. 

Színek, színkép: 

Milyen legendák, mítoszok kötődnek a szivárványhoz? 

A szivárvány a mesékben és a mitológiában is fontos szimbólum. Leggyakrabban az égbe vagy 

másik világba vezető hídként jelennek meg, ahogy például a skandináv mitológiában: ezen 

keresztül viszik a valkűrök a lelkeket a Valhallába. 

Az ausztrál mitológiában a Szivárványkígyó teremti meg a világot, de megjelenik a görög, finn 

és hindu mitológiában, sőt még a Gilgamesben is. A keresztény mitológiában Isten az özönvíz 

után az emberekkel kötött szövetség jelképéül adja. 

A legközismertebb legenda talán az írekhez kötődik. A varázslat, mágia és a tündérek 

országában úgy tartják, hogy a szivárvány tövében igazi kincset találunk: a koboldok aranyát. 

Forrás: www.femcafe.hu 

http://www.femcafe.hu/
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Ezekről a mitológiai történetekről adhatunk ki bővebb leírást is a tanulóknak, majd az 

egyes hiedelmekről rajzot készíthetnek a füzetükbe. Ügyeljünk a színek helyes sorrendjére a 

rajzokon! 

A képzelőerő és a kreativitás kerül előtérbe. Fejleszthetjük a szövegértési készségeket. 

 

Hangszín, hangmagasság 

Miért dorombol a házi macska? 

„A doromboló hang kedves gesztus a cica részéről, de miért halljuk halknak a dorombolást? 

A dorombolás hangját a gége és a membránizmok bocsátják ki belégzés és kilégzés 

közben, bár az nem tisztázott, hogy a központi idegrendszer pontosan hogyan koordinálja 

ezeket. A macskafélék szinte mind tudnak dorombolni: csak az oroszlán, a leopárd, a jaguár, a 

tigris, a hópárduc és a ködfoltos párduc lóg ki a sorból. De a puma és a gepárd például 

dorombolnak. A házi macskák dorombolásának frekvenciája 26 hertz. A macskák az idejük 

nagy részét pihenéssel (és dorombolással) töltik, majd vadászni indulnak; ha úgy vesszük, a 

lustálkodásuk felér egy erőnléti edzéssel.” 

Forrás:www.index.hu 

 

Kérdések:  

a) Mitől tud dorombolni a macska? 

b) Mely macskafélék tudnak dorombolni? 

c) Mely macskafélék nem tudnak dorombolni? 

d) Mekkora frekvenciájú a cicák dorombolása? 

e) Mivel töltik a cicák idejük nagy részét? 

Ezekkel az olvasmányokkal a szövegértést gyakoroltathatjuk, miközben érdekes 

információkkal látjuk el tanulóinkat. A leckével szorosan nem összefüggő kiegészítések 

fenntartják az érdeklődést és segítik az elvonatkoztatást, miközben mégis összefüggéseket 

kereshetünk a hallottak és a tananyag között. 

http://www.index.hu/
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2.4.5 Életfolyamataink szabályozása 

A szem 

Látótér és vakfolt vizsgálata: 

A látótér az a terület, amit egy pontra fókuszálva is belátunk a szemünkkel. Persze ennek 

vizsgálatára komoly orvosi eszközök állnak rendelkezésre, de kipróbálhatjuk, hogy bal 

szemünket letakarva a jobb szemmel egyenesen előre egy pontra fókuszálunk, majd jobb 

karunkat oldalra kitartva hátulról előre mozgatjuk és megfigyeljük, hogy mi az a szög, amikor 

először érzékeljük kezünk mozgását. Ugyanez természetesen a bal szemmel is elvégezhető. 

 

A látótér csökkenése vagy kiesése idegrendszeri betegségre vagy kezdődő zöld hályogra is 

utalhat. 

 
A vakfolt az a pont, ahol a látóideg kilép a szemből, itt nincsenek érzékelő sejtek, ezért 

ha a látott kép vetülete ide esik, akkor azt nem látjuk. A mindennapi életben ez azért nem okoz 

látási zavart, mert a két szem együttműködik és kompenzálják egymás vakfoltjait.  

A vizsgálatot az alábbi ábra segítségével, az egyik szemet letakarva kell elvégezni. Az 

ábrát magunk elé tartjuk, és a körre fókuszálunk, majd elkezdjük közelíteni a szemünkhöz. 

Bizonyos távolságban a kör melletti kereszt eltűnik, mert a róla kialakuló kép a vakfoltunkra 

esik.  
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A szaglás, az ízlelés és a tapintás 

Érzékszervi vizsgálatok: 

A szaglást lehet vizsgálni jellegzetes, a gyerekek számára is felismerhető anyagokkal. Annyit 

kell tenni, hogy zárható üvegedényekbe kis vattapamacsokat helyezünk, és csepegtetünk rá 

illékony vagy erőteljes szagú folyadékokat. Például: ecetet, alkoholt, levendulaolajat. 

Feladat, hogy az ismeretlen illatanyagok közül ismerjenek fel a tanulók minél többet! 

Megfigyelhetik, hogy újra és újra megszagolva az üvegcséket a szaglóhám érzékelő sejtjei 

egyre jobban fáradni kezdenek, és nehezebbé válik elkülöníteni őket. 

Némi előkészülettel ízérzékelő próbát is végezhetünk. Előre elkészítünk konyhasóból, 

citromsavból és kristálycukorból különböző hígítású oldatokat. Például: az alapoldatunkat 

hígítjuk 3-szorosára, 6-szorosára és 10-szeresére. Majd külön ízenként megkóstolják a 

gyerekek tiszta pohárból a különböző koncentrációjú oldatokat, és meg tudják állapítani, 

melyik az a hígítás, amit még képesek érzékelni a nyelvükkel.  

Bár a pedagógus részéről több rákészülést igénylő feladatok ezek, de jól fenntartható 

vele a motiváció és a kísérletező kedv.  

2.4 6 Az egészség megőrzése 

Alapfokú elsősegély-ismeretek 

Kötéstípusok bemutatása: 

Ha tudunk biztosítani kötszereket a feladathoz, akkor bemutatható a vérzéstípusoknak 

megfelelő kötözési mód (fedőkötés, nyomókötés artériás és vénás vérzések esetén). 

Szituációs gyakorlat: 

A tankönyv által levezetett ábra segítségével (97. oldal) beszéljük át a tanulókkal: mi a teendő, 

ha sérültet találunk vagy sérült kerül a közelünkbe. Magyarázzuk el a lépések betartásának 

fontosságát, majd szituációs feladatban gyakoroljuk a segélykérő hívások lebonyolítását. 

Ezekkel a feladatokkal a megfelelő reagálást, a higgadt viselkedést, a segítőkészséget 

erősíthetjük a tanulókban. A megfelelő közösségi normák kialakítása elengedhetetlenül 

fontos. 

Egészséges életmód 

Étkezési napló: 

Projektfeladatként kiadható, hogy egy héten keresztül vezessenek étkezési naplót a gyerekek, 

amibe minden általuk elfogyasztott ételt és italt felírnak.  

Egy hét után készítsünk órán közösen egy ideális, kiegyensúlyozott mintaétrendet egy 

átlagos tizenéves számára. Hasonlítsuk össze a tanulók étkezését és az „ideális” étkezést.  

Természetesen ennél a feladatnál ügyelni kell a szociálisan érzékeny vagy nehéz 

körülmények között élő diákok önérzetére is, hiszen nem minden család élethelyzete engedi 

meg, hogy kiegyensúlyozott, mintaszerű étkezést tudjon biztosítani. Az ilyen esetekre 
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odafigyelve lehet módosítani a feladaton, de mindenképp hasznos lehet az összehasonlítás, 

mert az önismeretet, a kritikus gondolkodást és az egészségtudatos hozzáállást segítheti elő.  

A mozgás fontossága 

Iskolai sportnap: 

Ha lehetőséget ad rá a tanév rendje, akkor összeköthető ezzel a témakörrel egy iskolai 

sportnap megszervezése, ahol különböző sporttevékenységeket próbálhatnak ki a tanulók. 

Szervezhetünk tanár-diák meccseket, amelyeken mindig szívesen versengenek a tanulók 

pedagógusaikkal.  

2.4.7 Környezet és fenntarthatóság 

A témakör aktualitása miatt sok forrást lehet találni az interneten, és a tankönyv is olvasmány 

jelleggel dolgozza fel a tananyagot, ezért a következő feladatok bármely leckénél szabadon 

alkalmazhatóak. 

 

Olvasás mozaik módszerrel: 

A hetedikes tankönyv egyes leckéinél már felmerült ez a feladattípus, amely itt is 

alkalmazható. 

Az osztály létszámától függően 3-6 fős csoportokat alakítunk ki. Az aktuális tanegységet 

annyi bekezdésre osztjuk, ahány csoportot alakítottunk. Például: Hulladéktípusok és 

csoportosításuk című leckében (118–119. oldal) négy jól elkülönülő bekezdés van, így négy 

csoportnak kiadható 1-1 bekezdés. 

A feladat az, hogy minden csoport elolvassa a saját bekezdését, majd csoporton belül 

megbeszélik az olvasottakat. Kiemelnek számukra lényeges kulcsszavakat és ezeket leírják a 

füzetbe. Amikor végeztek, minden csoport 1-1 képviselője elmondja a többi csoportnak, hogy 

az ő bekezdésük miről szólt és milyen kulcsszavakat írtak ki.  

A többi csoport is így jár el, végül összeáll minden tanuló számára egy egységes lecke 

tartalmi vázlata.  

Az ilyen feladatok a szövegértést, lényegkiemelést, kommunikációs stratégiákat 

fejlesztik.  

Rajzolós igaz-hamis: 

Az Ökológiai lábnyom című lecke (110–111. oldal) feldolgozása végén készíthetünk egy 

lábnyomrajzot a füzetbe. Ez képviseli a tanóra anyagát (természetesen bármely leckénél 

alkalmazható). Ezután a leckével kapcsolatban igaz és hamis állításokat mondunk a 

gyerekeknek, s nekik el kell dönteni, hogy valóst vagy valótlant állítunk. Amennyiben igaz, 

akkor a lábnyomba kell beleírni, amennyiben nem, akkor a lábnyomon kívülre kerül az állítás.  

A feladattal ismételni, elmélyíteni tudjuk a tanultakat, közben mégis játékossá és 

vizuálisan látványosabbá tesszük az ismétlést. A későbbiekben akár csoportmunkában is 
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végezhető a feladat, amikor a csoport egyik tagja állításokat talál ki, s ő irányítja a feladat 

megoldását. A csoportok megbeszélhetik zárásként, hogy kinél milyen állítások születtek és 

azt hova írták a többiek. Így fejleszthetjük a kommunikációs képességeket, a csoporton belüli 

felelősségvállalást, és egyúttal az önértékelésre is sor kerül. 

Kettő igaz, egy hamis – játék: 

Az előző feladathoz hasonlóan itt is igaz-hamis állításokkal dolgozhatunk, de most páros 

munkában a legideálisabb a gyakorlat. A tanulópárok mindegyike kitalál a leckével 

kapcsolatban kettő igaz és egy hamis állítást, majd felolvassák egymásnak. A feladat az, hogy 

ki kell találni, melyik állítás a hamis.  

Ismétlő, összefoglaló órákon kiválóan alkalmazható játék, amellyel nemcsak a tudást 

lehet elmélyíteni, de ismét fejleszthető a mondatalkotó és kommunikációs képesség is.  
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3. A TANKÖNYVEKBEN ALKALMAZOTT ÚJSZERŰ MEGOLDÁSOK 

MAGYARÁZATA 

A tankönyvekben alkalmazott szerkezeti és tartalmi megoldásokról már a korábbi 

fejezetekben esett szó, ezért itt rövid összefoglalásra kerül sor. 

A Természetismeret 7–8. tankönyv és munkafüzet újszerűsége abban rejlik, hogy négy 

természettudományos tantárgyat fűz össze általános iskolás korosztályú SNI gyerekek 

számára. A tantárgyak nem különülnek el egymástól élesen, inkább a tantárgyközi 

összefonódásokra kerül a hangsúly, ami segíti az összefüggésekben való gondolkodás 

kialakulását és a kapcsolati rendszerek felismerését.  

Az SNI tanulók igényeit kiszolgálva a nyelvezet érthető és következetes, a szerkezet 

bőségesen illusztrált és magyarázatokkal ellátott. Segíti a tanulók és a pedagógusok dolgát 

azzal, hogy a tankönyvek és a munkafüzetek is jól használható munkáltató feladatokkal, 

kísérletekkel és ábrákkal vannak ellátva. A tanulóközpontúság a feladatok kidolgozottsága 

révén valósul meg, amely az SNI tanulók személyre szabott tanulását segíti. A feladatok a 

gyakorlati tudás megszerzésére ösztönöznek a kooperatív és projektfeladatok által. 

A tankönyvek aktuális problémákra fókuszálnak, így közelebb hozzák a tananyagok és 

könnyebben feldolgozhatóvá teszik azokat. A képanyag tudatos választása és funkcionális 

felhasználása kerüli a túlzott információközlést, ezzel is igazodva az SNI gyerekek igényeihez. 

A szerzők arra törekedtek, hogy élményekben gazdaggá váljon a tanulás, és úgy 

szerezzenek a gyerekek új ismereteket, hogy közben a motiváció és az érdeklődés hosszú 

távon fennmaradjon. A természettudományok ismerete és szeretete fontos, mert a jelenünk 

és jövőnk problémáit a ma felnövekvő generációknak kell megoldania, és ez csak akkor 

lehetséges, ha már általános iskolás korban tudatosan alakítjuk ki bennük az érdeklődést, a 

megfelelő környezetbarát gondolkodást és az egészségtudatos életvitelt.  
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4. TOVÁBBI AJÁNLOTT SEGÉDANYAGOK 

Fejlesztéssel kapcsolatos ajánlott szakirodalom: 

 Diane Heacox: Differenciálás a tanításban, tanulásban – Kézikönyv a 3–12. évfolyam 

számára,  Szabad Iskolákért Alapítvány, 2006 

 Kereszty Zsuzsa – Lányi Marietta: Könyv a differenciálásról,  Műszaki Könyvkiadó, 2017 

 Radicsné Szerencsés Terézia: Minőségi munka a tanítási órákon,  APC Stúdió, 2008 

 Józsa Krisztián: Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése, Dinasztia Tankönyvkiadó, 

2006 

Weboldalak, közösségek: 

 fejlesztok.hu 

 Facebook: SNI = Sajátos nevelési igényű gyerekek és szüleik + szakemberek  

(utolsó letöltés: 2020. augusztus 19.) 

 Kölöknet (utolsó letöltés: 2020. augusztus 19.) 

 Mindennapi fejlesztés - Kreatív Hétköznapok (utolsó letöltés: 2020. augusztus 19.) 

 Pedagógiai fejlesztő anyagok gyűjteménye (utolsó letöltés: 2020. augusztus 19.) 

Természettudományos ajánlott irodalom:  

 Stonawski Tamás: Trükkös fizika – 58 játékos kísérlet egyszerű eszközökkel, Mozaik 

Kiadó, 2019 

 Roald Dahl: Georgie csodás kísérletei,  Kolibri Gyerekkönyvek Kft., 2019 

 Jamie Ambrose: 365 játék, kísérlet és felfedezés a szabadban,  HVG Kiadó Zrt., 2017 

 Marnie Willow: Fedezd fel! – 30 elképesztő otthoni kísérlet, Álomgyár Kiadó, 2019 

 Rob Beattie: Próbáld ki! – 40 szupermenő tudományos kísérlet!, Álomgyár Kiadó, 2019 

 

https://www.facebook.com/groups/141246176032512/?ref=group_header
https://www.facebook.com/koloknet.hu/
https://www.facebook.com/mindennapifejlesztes/
https://www.facebook.com/groups/203282770038816/?ref=group_header

