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BEVEZETŐ 
  

 

 

 

 

 

 

 

A Jó gyakorlatok a természetismeret tanításában (Természetismeret tanítása kísérleteken, modelljátékokon 

keresztül.) kézikönyv azért született meg, hogy a természetismeretet tanító tanároknak segítséget nyújtson.  

 

Az 5.-6. osztályos diákok nagyon fogékonyak a természeti jelenségek iránt. Ennek ellenére nehezebben 

sajátítják el a tananyagot. A tantárgyat tanító természettanárok többségének nincsenek kísérleti 

tapasztalatai, hisz sokszor nem kémia vagy fizika a másik szakterületük. Ilyen irányú szakmai anyag nem 

áll rendelkezésre a tanároknak, ami a gyerekek életkori sajátosságának megfelelően írja le a kísérleteket, 

magyarázza el a jelenségeket.A leírt kísérletek nagyon egyszerűek, kevés eszköz és anyagszükséglettel, így 

könnyen megvalósíthatóak, akár a gyerekek által behozott hozzávalókkal.  

Ezzel a munkámmal szeretnék segítségükre lenni tanár kollegáimnak. És persze a diákoknak, hogy a 

természeti jelenségeket élményszerűen, megfigyelés és tapasztalás során fedezzék fel. A kísérlet leírásokat, 

tapasztalásokat és magyarázatukat egyszerű, 10-12 éves gyerekek életkori sajátosságának megfelelően 

fogalmaztam meg. A rajzok is egyszerűek, de kifejezőek, hogy könnyen elkészíthetőek legyenek a füzetbe 

vagy a táblán. 
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TÉMAKÖRÖK 
 

SORSZÁM FOGLALKOZÁS TÉMÁJA KISÉRLETEK 

1. 
Állandóság és változás 

környezetünkben 

Segítség, tűz van! 
(Égés, feltétele, tűzoltás) 

Mennyi helyet vesz el a szobából egy kő? 
(Térfogatmérések) 

Becsapható érzékszervek. 
(Érzékszervi csalódások) 

Hogyan működik a hőmérő? 
(Folyadékok hőtágulása) 
Nagyító alatt a húsleves. 
(Halmazállapotok) 

A víz három arca. 
(Halmazállapot változások) 

Talaj a lábam alatt. 
(Kísérletek 4 féle talajjal) 

2. Zöldség-gyümölcsös kert 

Káposztadetektív egy napja. 
(Vöröskáposzta indikátor kísérletek) 

Miért készít anya rántást? 
(Pirospaprika oldódása vízben és étolajban) 

Dió titkos írás. 
(Dió olajtartalmának kimutatása) 

Hogyan lehet leleplezni a tejföl hamisítókat. 
(Keményítő kimutatása) 

A láthatatlan gyilkos. 
(Kísérletek szén-dioxiddal) 

Szent-Györgyi Albert nyomában. 
(Kísérletek C vitaminnal) 

3. 
Háziállatok 

ház körül élő állatok 

Főtt vagy nyers tojás? 
(Folyadékok tehetetlensége) 

Friss-e a tojás? 
(Lebegés) 

Miért forgatja a tojó a tojásait mielőtt ráül? 
(A tojáshéj szerkezete) 

Miért tollászkodnak a madarak? 
(Toll szerkezete) 

Miért nem ázik át a vízimadarak tolla? 
(Zsír-olaj víztaszító tulajdonsága) 

Barátom a földigiliszta. 
(Élő földigiliszta megfigyelése) 
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SORSZÁM FOGLALKOZÁS TÉMÁJA KISÉRLETEK 

4. 
 

Időjárás-éghajlat 
 

Szemeteszsák röptetés. 
(Gázok hőáramlása) 

Hogyan lesz az eső? 
(Párolgás, lecsapódás) 

A levegő ereje. 
(Párolgás, lecsapódás) 

Merről fúj a szél? 
(Levegő mozgása) 

Magától felfújódott lufi. 
(Hőtágulás) 

Az éltető napsugár. 
(Hősugárzás) 

Miért nem esnek le a repülők az égről? 
(Felhajtó erő) 

5. 
 

Kölcsönhatások 

 

Miért fordul el az iránytű? 
(Mágneses kölcsönhatások) 

Mágnes művészet. 
(Mágneses kölcsönhatások) 

Repülő gémkapocs. 
(Mágneses kölcsönhatások) 

Miért csíp meg a bevásárlókocsi? 
(Statikus kölcsönhatás) 

Fogócskázó szívószálak. 
(Statikus kölcsönhatás) 

Ugráló papírgolyók. 
(Statikus kölcsönhatás) 

Felálló hajszálak. 
(Statikus kölcsönhatás) 

6. 
 

Bolygónk a Föld 

 

Miért változnak a nappalok és az éjszakák? 
(Föld forgása és annak következményei) 

Miért változnak az évszakok? 
(Föld keringése, ferde tengely és ezek 
következményei) 

Miért nem egyforma hosszú az árnyékunk? 
(Fény-árnyék jelenség) 

Napfogyatkozáskor tényleg fogy a nap? 
(Fény-árnyék jelenség) 

Hold fényváltozásai. 
(Holdciklus) 

Miért nem esünk le a Földről? 
(Gravitációs kísérletek) 

Köveink titkai. 
(Kőzetek vizsgálata) 
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SORSZÁM FOGLALKOZÁS TÉMÁJA KISÉRLETEK 

7. 
 

Felszínt formáló erők 

 

Mini vulkán. 
(Működő vulkán készítés) 

Hogyan születnek a hegyek? 
(Lánc és röghegyek modellezése) 

Miért repednek meg a kövek? 
(Hőtágulás szilárd anyagokban) 

A víz ereje. 
(Víznyomás) 

Miért süllyedt el a Titanic? 
(Zátony, sziget) 

Homokbucka építés. 
(Modellezés) 

Kristálykertem. 
(Kristályosítás) 

8. 
 

Víz 

 

Lehet-e a vízen járni? 
(Felületi feszültség) 

Miért nem süllyednek el a hajók? 
(Úszás, merülés, lebegés) 

Úszik-e a hal a vízben? 
(Úszás, merülés, lebegés) 

Miért nem fagynak meg a halak, ha befagy a tó? 
(Jég tulajdonságai) 

Kinyíló papírvirág. 
(Hajszálcsövesség) 

Oda kell-e szúrni a szigonyhalásznak ahol a halat 
látja? 
(Fénytörés) 

Egy különleges oldószer. 
(Oldhatóság) 
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ÁLLANDÓSÁG ÉS VÁLTOZÁS KÖRNYEZETÜNKBEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

KISÉRLETEK ESZKÖZÖK, ANYAGOK 
Segítség, tűz van! 
(Égés, feltétele, tűzoltás) 

kicsi üvegkád, mécses, gyufa, 
pohár 
3db főző pohár, 
mérőhenger, vasháromláb, 
kerámiabetétes drótháló, 
borszeszégő, 
jégkockakészítő, hőmérő, 
kémcsőtartó állvány, 
kémcső, fúrt dugó, üvegcső, 
szűrőpapír, 4db óraüveg, 4db 
kicsi tölcsér, talajminták 

Mennyi helyet vesz el a szobából egy kő? 
(Térfogatmérések) 

Becsapható érzékszervek. 
(Érzékszervi csalódások) 

Hogyan működik a hőmérő? 
(Folyadékok hőtágulása) 
Nagyító alatt a húsleves. 
(Halmazállapotok) 

A víz három arca. 
(Halmazállapot változások) 

Talaj a lábam alatt. 
(Kísérletek 4 féle talajjal) 
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SEGÍTSÉG, TŰZ VAN! 
ÉGÉS, FELTÉTELE, TŰZOLTÁS 

 

Előkészület: 

Szén-dioxidos háztartási poroltó beszerzése 

Menete: 

1. 
A papírt meggyújtjuk az 
üvegkádban és magasról 
szitáló mozdulattal ráöntjük a 
vizet. 
 
 

2. 
A papírt meggyújtjuk az 
üvegkádban és magasról 
szitáló mozdulattal ráöntjük a 
homokot. 
 

3. 
A papírt meggyújtjuk az 
üvegkádban és magasról 
ráfújunk a poroltóból. 
 

Tapasztalat: 

 
Mindhárom esetben a tűz elaludt. 
 

Magyarázat: 

 
Az égés egyik feltétele az oxigén. Ha ettől elzárjuk az égő anyagot vízzel (1), homokkal (2) 
vagy poroltóval (3), akkor eloltjuk a tüzet. 
 

Tanulói jegyzet: 

Égés feltétele: Éghető anyag, gyulladási hőmérséklet, oxigén 

Elektromos tüzet és égő olajat tilos vízzel oltani!  

Tanári jegyzet:  

Tanári asztalnál tanulói segítséggel történik a kísérletezés. Egy írólap méretű papírt elegendő 

meggyújtani, hogy ne forrósodjon nagyon át az üveg. Azért jó az üvegkád, mert abban 

messzebbről is jól látszik az égés, illetve az oltás. El lehet játszani, hogy hogyan kell hívni a 

tűzoltót. 
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MENNYI HELYET VESZ EL A SZOBÁBÓL EGY KŐ? 
TÉRFOGATMÉRÉSEK 

 

Előkészület: 

Kavicsok gyűjtése (olyan méretű, hogy beleférjen a mérőhengerbe) 

Menete: 

Kimérünk a mérőhengerben 50cm3 vizet, majd beletesszük a kavicsot. 
 
 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) 

 

Tapasztalat: 

A víz szintje ………cm3-rel megemelkedett. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magyarázat: 

A víz szintje azért emelkedett meg  ………cm3-rel, mert ennyi helyet foglalt el a kő benne, azaz 
ennyi köbcentiméter a térfogata. 

Tanulói jegyzet: 

A szabályos testek térfogatát ki is lehet számolni, ha ismerjük a hosszúsági adatait. 

Tanári jegyzet:  

Érdemes a tanulóknak a tanári asztalnál megmutatni egy nagy mérőhengeren, hogy hogyan kell 

a mérőhengerben a víz térfogatát leolvasni. Ha megszínezzük a vizet, például hipermangánnal 

vagy tintával, jobban látszik. 
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BECSAPHATÓ ÉRZÉKSZERVEK 
ÉRZÉKSZERVI CSALÓDÁSOK 

 

Előkészület: 

Készítsünk jégkockát!                              

Menete: 

1. 
Egy pohár jó meleg vízbe 
tegyük bele bal kezünk 
mutató ujját. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
Egy pohár nagyon hideg vízbe 
tegyük bele jobb kezünk 
mutató ujját. 
 
 

3. 
Egy pohár 
szobahőmérsékletű vízbe 
tegyük bele mindkét kezünk 
mutató ujját!  

Tapasztalat: 

1. 
Melegnek éreztük a vizet. 
 
 

2. 
Hidegnek éreztük a vizet. 
 

3. 
Bal ujjunkkal hidegnek, jobb 
ujjunkkal melegnek éreztük 
ugyanazt a vizet. 

Magyarázat: 

Érzéki csalódást tapasztaltunk, hiszen ugyanolyan hőmérsékletű vizet másnak éreztük a bal és 
a jobb ujjunkkal. Bőrünkben hő érzékelő sejtek vannak, ezek felelősek a hőmérséklet 
érzékeléséért. Nem tényleges hőmérsékletet érzünk, hanem az előző hőmérséklethez 
viszonyítottat. 

Tanulói jegyzet: 

Ezért érezzük kint sokkal hidegebbnek a levegőt, ha a meleg szobába beérve nem vesszük le a 

kabátot és újra kimegyünk. 

Tanári jegyzet:  

A hideg vizet egy kancsóba készítsük el, abba tegyük a jeget. A másik kancsóba forró vizet 

tegyünk, mert mire használjuk úgyis hűlni fog. Persze teszteljük le mielőtt kísérleteznek vele a 

tanulók. 
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HOGYAN MŰKÖDIK A HŐMÉRŐ? 
FOLYADÉKOK HŐTÁGULÁSA 

Előkészület: 

Töményebb hipermangános vizes oldat készítése. 

Menete: 

1. 
Hipermangán oldat 
melegítése. 

 

 2. 
Zárjuk el a 
borszeszégőt és 
tegyük a kémcsövet a 
kémcsőtartóba! 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tapasztalat: 

1. 
Melegítés hatására 
az üvegcsőbe  
” felkúszott” a lila 
oldat. 

 

 

 

 

 

 2. 

Néhány perc múlva 
eltűnt a csőből a lila 
oldat. 

 

Magyarázat: 

1. 
Melegítés hatására a folyadékok kitágulnak, 
nagyobb lesz a helyigényük, ezért került az 
üvegcsőbe a hipermangános oldat. 
 

2. 
Hűtés hatására a folyadékok összehúzódnak, 
ezért került vissza a kémcsőbe a 
hipermangános oldat.  

Tanulói jegyzet: 

Ezt a jelenséget hőtágulásnak nevezzük. Ezen a jelenségen alapul a hőmérők működése. A 

különböző folyadékoknak más-más a hőtágulása. Kicsi hőmérséklet változásra is jól reagál az 

etilalkohol, ezért ez található pirosra vagy kékre színezve a hőmérőkben. 

Tanári jegyzet:  

Figyelni kell arra, hogy a kémcső kellően teli legyen, de ne túl teli, és hogy az üvegcső átlógjon a 

gumidugón keresztül a kémcsőbe.  
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NAGYÍTÓ ALATT A HÚSLEVES 
HALMAZÁLLAPOTOK 

 

A halmazállapotok részecske szerkezetét nagyon jól bemutatja a tankönyvi ábrasor. Ezekhez 

kapcsolódó kísérletekkel lehet kiegészíteni a jobb megértés érdekében. 

MENETE:  A 

1. Radírt összenyomjuk. 
 

2. Lezárt PET palackban lévő 
folyadékot összenyomjuk. 

3. Lezárt „üres” PET palackot 
összenyomjuk. 

Tapasztalat: 

1. Nem lehet összenyomni. 2. Nem lehet összenyomni. 3. Összébb lehetett nyomni. 

Magyarázat: 

A szilárd és folyékony anyag összenyomhatatlan, míg a légnemű összenyomható. 

MENETE:  B 

Különböző formájú üvegedényekbe töltünk színezett vizet. 

Tapasztalat: 

Az edény formáját mutatja a színes folyadék. 

Magyarázat: 

A folyadékok felveszik az edény alakját. 

MENETE:  C 

A tanulók szemét bekötjük. Egy tanuló az első sor előtt áll. Egy nagyon erős illatú dezodorból 
gázt fúj ki. Amelyik tanuló érzi az illatot, az felteszi a kezét. 

Tapasztalat: 

Pár perc elteltével a leghátsó sorban ülő tanulók is feltették a kezüket. 

Magyarázat: 

A gázok kitöltik a rendelkezésre álló teret. 

MENETE:  D 

A különböző halmazállapotok részecske mozgásait modellezzük testmozgásunkkal, a tanulók 
a helyükön ülve utánoznak. 

SZILÁRD 

Jobbra-balra inognak. 
rezegnek 

 

FOLYÉKONY 

Hátukat előre görbítve 
kezükkel a fülük mellett 
előre köröznek a felső 
testükkel. 
gördülnek 

LÉGNEMŰ 

Kezüket ökölbe szorítva 
hadonásznak, miközben 
időnként összeütik az 
öklüket. 
ütköznek 

 

Tanulói jegyzet: 

Tehát a gőzölgő illatos húslevesben a répa szilárd, a leveslé folyékony és az illata légnemű 

halmazállapotú. 
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A VÍZ HÁROM ARCA 
HALMAZÁLLAPOT VÁLTOZÁSOK 

Előkészület: 

Készítsünk jégkockát!                              

Menete: 

1. 
Tegyünk egy darab 
jeget főzőpohárba és 
mérjük meg a 
hőmérsékletét! 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
Melegítsük, és 
figyeljük a 
változásokat! 

3. 
Melegítsük tovább! 

4. 
Tegyünk a pohár fölé 
egy üveglapot! Pár 
másodperc múlva 
fordítsuk meg! 

Tapasztalat: 

1. 
A hőmérő szála egyre 
lejjebb kúszott, majd 
0oC-t mutatott. 
 
 
 

2. 
A jég elolvadt. 
A hőmérő szála egyre 
feljebb kúszott. A 
vízben apró 
buborékok jelentek 
meg. 

3. 
A hőmérő szála még 
tovább kúszott, 
elérte a 100oC-t. A 
vízben nagy 
buborékok jelentek 
meg. 

4. 
Az üveglap 
bepárásodott, 
vízcseppek jelentek 
meg rajta. 

Magyarázat: 

1. 
A víz 0oC-on 
megfagyott és jég 
lett belőle.  

2. 
A jég 0oC-on olvadt 
és folyékony víz lett 
belőle. 
A folyékony vízben a 
hő hatására légnemű 
vízrészecskék 
keletkeztek, ezek 
voltak a buborékok. 

3. 
100oC-on a víz forr, 
és egyre több 
vízrészecske 
párolgott el. Ezt 
nevezzük forrásnak. 

4. 
A forró vízgőz a hideg 
üveglapra 
lecsapódott, és újra 
folyékonnyá vált. 

Tanulói jegyzet: 

A szilárd anyagok melegítés hatására folyékonnyá válnak. Ezt nevezzük olvadásnak. A folyékony 

anyagok melegítés hatására légneművé válnak, ezt nevezzük párolgásnak. Ha a légnemű anyagot 

hűtjük, újra folyékonnyá válik, ezt nevezzük lecsapódásnak. Ha a folyadékot tovább hűtjük szilárd 

lesz. Ezt nevezzük fagyásnak. 

Tanári jegyzet:  

A hőmérőt érdemes fa ruhacsipesszel tartani, hogy ne billenjen ki a főzőpohárból. A vasháromláb 

forró, azt is érdemes csipesszel óvatosan elhúzni, mikor elzárjuk a borszeszégőt. 

A hipermangán kémiai neve kálium-permanganát. 
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TALAJ A LÁBAM ALATT 
KISÉRLET 4 FÉLE TALAJJAL 

Előkészület: 

Homok, agyag, tőzeg és virágföld beszerzése. 

Menete: 

1.a) Figyeljük meg a 
homok színét! 
1.b) Tegyünk a 
tölcsérbe egy 
kiskanál homokot és 
öntsünk rá 10 cm3 

vizet! Két perc 
elteltével mérjük 
meg a mérőhengerbe 
átfolyt víz térfogatát! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.a) Figyeljük meg az 
agyag színét! 
2.b) Tegyünk a 
tölcsérbe egy 
kiskanál agyagot és 
öntsünk rá 10 cm3 

vizet! Két perc 
elteltével mérjük 
meg a mérőhengerbe 
átfolyt víz térfogatát! 
 

3.a) Figyeljük meg a 
tőzeg színét! 
3.b) Tegyünk a 
tölcsérbe egy 
kiskanál tőzeget és 
öntsünk rá 10 cm3 

vizet! Két perc 
elteltével mérjük 
meg a mérőhengerbe 
átfolyt víz térfogatát! 
 

4.a) Figyeljük meg a 
virágföld színét! 
4.b) Tegyünk a 
tölcsérbe egy 
kiskanál virágföldet 
és öntsünk rá 10 cm3 

vizet! Két perc 
elteltével mérjük 
meg a mérőhengerbe 
átfolyt víz térfogatát! 
 

Tapasztalat: 

1.a) sárgás barna 
1.b) Sok vizet 
engedett át. 
……………cm3 

 
 

2.a) sárgás barna 
2.b) Alig engedett át 
vizet, a tetején is sok 
maradt a tölcsérben. 
……………cm3 

3.a) sötét barna 
3.b) Kb. a fele vizet 
engedte át. 
……………cm3 

 

4.a) fekete 
4.b) A tőzegnél 
kevesebb vizet 
engedett át. 
……………cm3 

Magyarázat: 

a) Az agyag és a homok kevés humuszt tartalmaz, ezért világos színűek. A legtöbb humuszt a 
fekete virágföld tartalmazza.  
b) A homokszemcséknek a vízmegkötő képessége kicsi, ezért gyorsan átfolyt rajta a víz. (1) 
Az agyagszemcsék nagyon kicsik, az agyag vízáteresztő képessége nagyon gyenge. (2) 
A virágföld részecskéi a talaj közötti hézagokban jól megkötik a vizet.(4)  
A tőzeg laza szerkezete miatt a virágföldnél kevesebb vizet köt meg. (3) 

Tanulói jegyzet: 

Talaj a földkéreg legfelső termékeny rétege. Humusz az elhalt növényi és állati maradvány, 

mely a talaj termékenységét adja. Minél sötétebb a talaj, annál több benne a humusz. 

A jó talajnak az is tulajdonsága, hogy megtartja a vizet. 

Tanári jegyzet:  

Figyeljünk arra, hogy a talajminták kb. egyforma szárazok legyenek!  
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ZÖLDSÉGES-GYÜMÖLCSÖS KERT 

 
 

 

 

 

 

 

 

KISÉRLETEK ESZKÖZÖK, ANYAGOK 
Káposztadetektív egy napja. 
(Vöröskáposzta indikátor kísérletek) 

kémcsőtartó állvány, 8db 
kémcső, savas-lúgos anyagok 
a háztartásból, 
vöröskáposztalé, cseppentő, 
pirospaprika, étolaj, tört dió, 
papír, 3 óraüveg, jódtinktúra, 
keményítő, tejföl, 
szőlő, dörzsmozsár, 
dörzstörő, mészkő, ecet, 3 
különböző méretű gyertya, 
kicsi üvegkád 

Miért készít anya rántást? 
(Pirospaprika oldódása vízben és étolajban) 

Dió titkos írás. 
(Dió olajtartalmának kimutatása) 

Hogyan lehet leleplezni a tejföl hamisítókat. 
(Keményítő kimutatása) 

A láthatatlan gyilkos. 
(Kísérletek szén-dioxiddal) 

Szent-Györgyi Albert nyomában. 
(Kísérletek C vitaminnal) 
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KÁPOSZTADETEKTÍV EGY NAPJA 
VÖRÖSKÁPOSZTA INDIKÁTOR KÍSÉRLETEK 

 

Előkészület: 

Vörös káposztát reszeljünk le, forraljuk fel, majd szűrjük le! Lila színű levét használjuk a 

kísérlethez. 

Menete: 

Tegyünk 5 kémcsőbe kétujjnyi káposzta levet, és a következő anyagokat! 

1.kémcsőbe 
káposztalé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. kémcsőbe 
káposztalé+ 
3 csepp citromlé 
 

3. kémcsőbe 
káposztalé+ 
3 csepp ecet 
 

4. kémcsőbe 
káposztalé+ 
késhegynyi 
szódabikarbóna 
 

5. kémcsőbe 
káposztalé+ 
késhegynyi 
mosószóda 
 

Tapasztalat: 

1. kémcső 
káposztalé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. kémcső 
káposztalé+ 
citromlé 
 

3. kémcső 
káposztalé+ 
ecet 
 

4. kémcső 
káposztalé+ 
szódabikarbóna 
 

5. kémcső 
káposztalé+ 
mosószóda 
 

Magyarázat: 

A vöröskáposzta színváltozással jelzi a savakat és a lúgokat. Savakra narancs, piros, lúgokra zöld, 

kék színűvé válik. 

Tanulói jegyzet: 

Indikátor - olyan anyag, amely színváltozással jelzi a savas és lúgos kémhatást. Tehát a 

vöröskáposzta indikátor, leleplezi a savakat és a lúgokat. 

Tanári jegyzet: 

A tea is indikátor, mert savra kivilágosodik. (citromlére, de ki lehet próbálni, hogy ecetre is) 
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MIÉRT KÉSZÍT ANYA RÁNTÁST? 
ŐRÖLT PIROSPAPRIKA OLDÓDÁSA VÍZBEN ÉS ÉTOLAJBAN 

 

Menete: 

1. kémcső 
Tegyünk kémcsőbe 
kétujjnyi vizet és 
késhegynyi 
pirospaprikát! 
 
 
 
 
 
 
 

2. kémcső 
Tegyünk kémcsőbe 
kétujjnyi étolajat és 
késhegynyi 
pirospaprikát! 
 

3. kémcső 
Tegyünk kémcsőbe 
kétujjnyi vizet és 
egyujjnyi étolajat! 
 
 

4. kémcső 
Tegyünk kémcsőbe 
kétujjnyi vizet, 
egyujjnyi étolajat, és 
késhegynyi 
pirospaprikát! 
 
 
 
 

Tapasztalat: 

1. kémcső 
Jól látszanak a paprika 
szemcsék 
 
 
 

2. kémcső 
Nem látszanak a 
paprika szemcsék, 
piros lett az oldat 

3. kémcső 
Az étolaj a víz 
tetején helyezkedik 
el. Ha összerázzuk, 
apró golyókként 
oszlik el a vízben, de 
egy idő után újra a 
víz tetején lesz. 
 
 
 
 
 
 
 

4. kémcső 
Összerázás után kis 
idő múlva a tetején az 
étolaj piros lett. 
 

Magyarázat: 

1. kémcső 
A paprika rosszul 
oldódik vízben. 
 
 

2. kémcső 
A paprika jól oldódik 
étolajban. 
 

3. kémcső 
Az étolaj sűrűsége 
kisebb, mint a vízé, 
ezért a tetején 
helyezkedik el. 

4. kémcső 
A pirospaprika az 
étolajban sokkal 
jobban oldódik, ami 
mindig a víz tetején 
helyezkedik el. 

Tanulói jegyzet: 

A rántás besűríti és ízesíti a levest. A pirospaprika pedig az olajban jobban oldódik, mint a vízbe, 

ezért anya a rántásba teszi. 

Tanári jegyzet: 

Késhegynyi paprika kell csak. 
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DIÓ TITKOSÍRÁS 
DIÓ OLAJTARTALMÁNAK KIMUTATÁSA 

 

Előkészület: 

Dióbél beszerzése. 

Menete: 

1. 
Egyik tanuló dióbéllel ráír egy szót a papírra 
és odaadja a padtársának. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
A padtárs fény felé fordítja a papírt és 
elolvassa a ráírt szót. 

Tapasztalat: 

1. 
A dióbél nyomot hagyott a papíron. 

2. 
Fény felé tartva olvashatóvá vált a szó. 
 

Magyarázat: 

1. 
A dióbél sok olajat tartalmaz. 

2 
Az olaj az átlátszatlan papírt áttetszővé tette, 
így a fény egy részét átengedte. Így jól 
olvashatóvá tette a papírt az olajnyom. 

Tanulói jegyzet: 

Nemcsak a dió, hanem például a napraforgó is sok olajat tartalmaz. Így télen sok energiát ad az 

etetőre járó madár vendégeknek. 

Tanári jegyzet: 

Mindig akad olyan tanuló, akiknek van diófájuk, és szívesen hoznak be diót. Ha van rá lehetőség 

érdemes együtt feltörni, megnézni a felépítését, mielőtt elvégezzük a kísérletet. 
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HOGYAN LEHET LELEPLEZNI A TEJFÖL HAMISÍTÓKAT 
MIÉRT HÍZLAL A KENYÉR ÉS A BURGONYA 

KEMÉNYÍTŐ KIMUTATÁSA 

Menete: 

Tegyünk petricsészébe keményítőt, burgonyát, lisztet, tejfölt, tejfölös lisztet és cseppentsünk rá 

jódtinktúrát! 

1. petricsészébe 
keményítő +  
jódtinktúra 
 
 
 
 
 
 
 

2. petricsészébe 
burgonya+ 
jódtinktúra 
 
 

3. petricsészébe 
liszt+ 
jódtinktúra 
 

4. petricsészébe 
tejföl+ 
jódtinktúra 
 

5. petricsészébe 
liszt+ tejföl+ 
jódtinktúra 
 

Tapasztalat: 

1. petricsésze 
Sötétkék lett az 
eredetileg 
barnás folt. 

2. petricsésze 
Sötétkék 
szemcsék 
jelentek meg az 
eredetileg 
barnás foltban. 

3. petricsésze 
Sötétkék 
szemcsék 
jelentek meg az 
eredetileg 
barnás foltban. 

4. petricsésze 
Barnás folt, 
nincsenek kék 
foltok. 

5. petricsésze 
Sötétkék  
szemcsék 
jelentek meg az 
eredetileg 
barnás foltban. 

Magyarázat: 

1. petricsésze 
A jód a 
keményítővel 
kék színezetet 
ad, ezért 
alkalmas a 
keményítő 
kimutatására. 

2. petricsésze 
A kék szemcsék 
jelzik, hogy a 
burgonyában is 
sok keményítő 
van. 

3. petricsésze 
A kék szemcsék 
jelzik, hogy a 
lisztben is sok 
keményítő van. 

4. petricsésze 
A tejföl nem 
tartalmaz 
keményítőt, 
ezért nem 
jelent meg a 
kék szín. 

5. petricsésze 
A kék szemcsék 
jelzik a 
keményítő 
jelenlétét. Mivel 
a tejföl nem 
tartalmaz 
keményítőt, 
csakis a lisztből 
származhat. 

Tanulói jegyzet: 

A növények a cukrot keményítő formájában raktározzák el. Azok az élelmiszerek, melyeknek 

magas a keményítő tartalma gazdag energiaforrások. Ha fölösleges az emberi szervezetnek, zsír 

formájában raktározza el. Ezért hizlal a kenyér és a burgonya. 

Egyes árusok régen a tejfölt, ha nem volt elég sűrű, összekeverték egy kis liszttel. Így tévesztve 

meg a gyanútlan vásárlót.  

Tanári jegyzet: 

Ha nincs jód-tinktúra, a betadin is tökéletesen megfelel. 
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A LÁTHATATLAN GYILKOS 
SZÉNDIOXID ELŐÁLLÍTÁSA, KIMUTATÁSA 

Előkészület: 

Meszes víz készítése szén-dioxid gáz kimutatására. 

Kis darab kalciumot, vagy kalcium-oxidot vízbe rakunk, majd szűrőpapíros tölcséren át leszűrjük. 

Ez a meszes víz, amit a szén-dioxid kimutatására használunk majd fel. 

Menete: 

1. 
Tegyünk kémcsőbe szódabikarbónát és 
ecetet! A keletkezett gázt fúrt dugó és 
hajlított üvegcső segítségével vezessük át 
meszesvizet tartalmazó másik kémcsőbe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
Fújjunk bele friss meszes vizet tartalmazó 
üvegpohárba! 

Tapasztalat: 

1. 
Heves pezsgés, buborék megjelenése a 2. 
kémcsőben, az eredetileg víztiszta meszes 
víz opálos lett. 

2. 
Az eredetileg víztiszta meszes víz opálos lett. 
 

Magyarázat: 

1. 
Ha szódabikarbónára ecetet öntünk, szén-
dioxid gáz keletkezik. A gázképződést 
mutatja a pezsgés. (buborék képződés a 
folyadékban) A szén-dioxid jellegzetes 
kimutatása, hogy a meszes vizet 
megzavarosítja. 

2 
A kilélegzett levegő is tartalmaz szén-dioxidot, 
ezért itt is megzavarosodott a meszes víz. 

Tanulói jegyzet: 

A szén-dioxid (és a szén-monoxid), színtelen, szagtalan, mérgező gáz. Ezért nevezik láthatatlan 

gyilkosnak. A széntartalmú tüzelőanyagok égetése során keletkezik, ami fűtéskor normál esetben 

a kéményen át távozik. Nagyon fontos, hogy legyen a lakásban szén-dioxid jelző, ami hangos 

sípolással jelzi, ha szén-dioxid került a szoba levegőjébe. Ilyenkor azonnal szellőztetni kell. 

A boros pincékben a szőlő erjedése során is keletkezik szén-dioxid. 

Tanári jegyzet: 

A meszes vizet frissen kell készíteni, mert állás közben a levegő szén-dioxidjával elreagál. 

Kb. 20 másodpercig kell fújni a meszesvízbe. 
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SZENT-GYÖRGYI ALBERT NYOMÁBAN 
KISÉRLETEK C VITAMINNAL 

 

Előkészület: 

Töményebb hipermangános vizes oldat készítése. Aszkorbinsav beszerzése. 

Menete: 

Tegyünk 3 petricsészébe 10-10 cm3 vizet, majd a következőket: 

1. petricsészébe 
késhegynyi aszkorbinsav +  
hipermangán cseppek 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. petricsészébe 
negyed citrom leve + 
hipermangán cseppek 
 
 
 
 

3. petricsészébe 
negyed zúzott tv paprika leve 
+ hipermangán cseppek 
 
 

Tapasztalat: 

1. petricsésze 
A hipermangán 
elszíntelenedett. 
 
 

2. petricsésze 
A hipermangán 
elszíntelenedett, 
…………csepp után már 
rózsaszín lett az oldat. 

3. petricsésze 
A hipermangán 
elszíntelenedett, 
…………csepp után már 
rózsaszín lett az oldat. 

Magyarázat: 

1. petricsésze 
Az aszkorbinsav, másik 
közismert nevén C-vitamin, a 
hipermangánnal elreagál, 
ezért nem látszik a 
hipermangán jellegzetes lila 
színe. 
 

2. petricsésze 
Az aszkorbinsav, másik 
közismert nevén C-vitamin, a 
hipermangánnal elreagál, 
ezért nem látszik a 
hipermangán jellegzetes lila 
színe, csak akkor, amikor már 
elfogyott a C-vitamin. 
Tehát a citrom is tartalmaz C-
vitamint. 

3. petricsésze 
Az aszkorbinsav, másik 
közismert nevén C-vitamin, a 
hipermangánnal elreagál, 
ezért nem látszik a 
hipermangán jellegzetes lila 
színe, csak akkor, amikor már 
elfogyott a C-vitamin. 
Tehát a tv paprika is 
tartalmaz C-vitamint. 

Tanulói jegyzet: 

A zúzott paprika sokkal több cseppnél lesz rózsaszínű, ami arra utal, hogy sokkal több C vitamint 

tartalmaz, mint a citrom. Szent-Györgyi Albert Nobel díjas magyar származású tudós a 

paprikából vont ki nagyobb mennyiségű C-vitamint.   

Tanári jegyzet: 

Aszkorbinsav gyógyszertárban kapható kimérve, lehet C-vitamin kapszulát is venni, ami 

kinyitható. 
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HÁZIÁLLATOK, HÁZ KÖRÜLI ÁLLATOK 
 

 

 

 

 

 

 

 

KISÉRLETEK ESZKÖZÖK, ANYAGOK 
Főtt vagy nyers tojás? 
(Folyadékok tehetetlensége) 

főző pohár, konyhasó, egy 
főtt tojás, egy nyers tojás, 
toll, kicsi üvegkád, papír, 
étolaj, ecset, petricsésze, 
földigiliszta, földigiliszta 
feladatlap, nagyító, 
zseblámpa, üveglap, 
borszeszégő, gyufa, fém 
csipesz, ecet  

Friss-e a tojás? 
(Lebegés) 

Miért forgatja a tojó a tojásait mielőtt ráül? 
(A tojáshéj szerkezete) 

Miért tollászkodnak a madarak? 
(Toll szerkezete) 

Miért nem ázik át a vízimadarak tolla? 
(Zsír-olaj víztaszító tulajdonsága) 

Barátom a földigiliszta. 
(Élő földigiliszta megfigyelése) 
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FŐTT VAGY NYERS TOJÁS? 
FOLYADÉKOK TEHETETLENSÉGE 

 

Előkészület: 

Tojások felét megfőzzük.  

Menete: 

A két tojás közül nem lehet tudni melyik a nyers és melyik a főtt. 

1. 
Kezünkkel pörgessük meg az oldalára fordított 
egyik tojást! Ujjunkat rátéve a tojásra, 
próbáljuk megállítani! Majd emeljük fel az 
ujjunkat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
Kezünkkel pörgessük meg az oldalára fordított 
másik tojást! Ujjunkat rátéve a tojásra, 
próbáljuk megállítani! Majd emeljük fel az 
ujjunkat! 
 
 

Tapasztalat: 

1. 
Amikor rárakjuk az ujjunkat a megpörgetett 
tojásra, az ujjunk felemelése után is tovább 
pörög. 
 

2. 
Amikor rárakjuk az ujjunkat a megpörgetett 
tojásra, az ujjunk felemelése után nem pörög 
tovább. 
 
 

Magyarázat: 

1. 
Ez a tojás nyers, mert a benne lévő folyadék a 
tehetetlenségénél fogva tovább lendül. Ezért 
pörgött tovább. 

2 
Ez a tojás főtt, mert benne szilárd 
halmazállapotban van jelen a fehérje és 
sárgája, így a megállítás után nem pörög 
tovább. 

Tanulói jegyzet: 

Ha megrázzuk a tojást, akkor is hallhatjuk a nyers tojásban a folyadék lötykölődését. 

Tanári jegyzet: 

Természetesen lehet, hogy pont fordítva kezdi a tanuló pörgetni a sajátját. Így a számozás 

egyénileg felcserélődhet. 
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FRISS-E A TOJÁS? 
MERÜLÉS, LEBEGÉS 

 

Menete: 

1. 
A friss nyers tojást tegyük bele egy üvegkád 
vízbe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
A régi állott nyers tojást tegyük bele egy 
üvegkád vízbe! 

Tapasztalat: 

1. 
A tojás elsüllyedt. 
 

2. 
A tojás nem süllyed el teljesen, középen 
helyezkedik el. 
 

Magyarázat: 

1. 
A friss tojás sűrűsége nagyobb a víznél, 
ezért elsüllyed. 

2 
A régebbi tojás sűrűsége csökken, így lebeg 
a vízben. 

Tanulói jegyzet: 

A tojás, ha megromlik, záptojás szagú lesz a fehérje bomlása során keletkezett kén-hidrogén 

gáztól. 

Tanári jegyzet: 

Ha nincs lehetőségünk friss és régi tojást beszerezni, akkor „csalhatunk” azzal, hogy a második 

esetben a víz sűrűségét növeljük azzal, hogy megsózzuk. A régebbi tojás sűrűsége csökken, mivel 

az állás közben vizet veszít, illetve gázok szabadulnak fel. 
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MIÉRT FORGATJA A TOJÓ A TOJÁSAIT MIELŐTT RÁÜL? 
A TOJÁSHÉJ SZERKEZETE 

 

Menete: 

4 tojást tojástartóban négyszög alakban elhelyezünk egy tálcán, majd rárakunk  

pl. tankönyveket. Később az összes könyvet lemérjük egy mérlegen. 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

Tapasztalat: 

1. 
A tojások épek maradtak.  
 

2. 
8 kg tömegű könyvet kibírt anélkül, hogy 
eltörne. 

Magyarázat: 

1. 
A tojás szerkezete különleges, görbültségének köszönhetően nagyobb terhet is kibír. Minél 
nagyobb a görbület, annál nagyobb a teherbírás.  
 

Tanulói jegyzet: 

Hosszában letéve nagyobb a görbülete. A kotló ezért is igazítja meg, mielőtt ráül. A másik ok, 

hogy a csirke embrió fejlődéséhez is fontos forgatni. 

Tanári jegyzet: 

Tapasztalat alapján 8-12 kg tömegű könyvet is kibír. 

A papír tojástartóból könnyen lehet egy tojást tartalmazó formát kivágni, ami csak arra kell, 

hogy ne guruljon el a tojás. 
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MIÉRT TOLLÁSZKODNAK A MADARAK? 
TOLL SZERKEZETE 

 

Menete: 

1. 
Nyitott ujjakkal úgy csinálunk, mintha 
„pofont” akarnánk adni magunknak. Az 
arcunk előtt megállítjuk a kezünket. 
 

2. 
Zárt ujjakkal úgy csinálunk, mintha „pofont” 
akarnánk adni magunknak. Az arcunk előtt 
most is megállítjuk a kezünket. 
 

Tapasztalat: 

1. 
Alig éreztünk levegőt az arcunkon. 

2. 
Nagyon éreztük a levegőt az arcunkon. 
 

Magyarázat: 

1. 
Az ujjak között átáramlik a levegő, így 
kevesebb levegőt tol a tenyerünk az arcunk 
felé. 

2. 
Az ujjak között nem tud átáramlani a levegő, 
így sokkal több levegőt tol a tenyerünk az 
arcunk felé. 

Tanulói jegyzet: 

A madarak azért tollászkodnak, hogy „összezárják” tollaikat, így segítve a repülést. A madártollon 

finom kis mikroszkopikus „fogacskák” vannak, amik ha egymás közelébe kerülnek, 

összeakaszkodnak.  

Tanári jegyzet: 

A tankönyvben megtalálható a toll szerkezete rajzos ábrán. 

Ha van rá lehetőségünk, akkor megnézhetjük a toll szerkezetét mikroszkóp alatt.  
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MIÉRT NEM ÁZIK ÁT A VIZIMADARAK TOLLA? 
ZSÍR-OLAJ VÍZTASZÍTÓ TULAJDONSÁGA 

 

Előkészület: 

Papírhajó hajtogatás 

Menete: 

1. 
Üvegkád vízbe tegyük bele a papírhajót! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
A papírhajót cseppentővel jól olajozzuk be, 
majd tegyük vízre! 
 

Tapasztalat: 

1. 
A papírhajó rövid időn belül elsüllyedt. 
 

2. 
Az olajos hajó nem süllyedt el. 
 

Magyarázat: 

1. 
A papír átázott, így elsüllyedt. 

2 
Az olaj taszítja a vizet, nem engedte, hogy 
átázzon a papír, így nem süllyedt el. 

Tanulói jegyzet: 

A vízimadarak a farktő mirigyükben termelt zsiradékkal kenegetik be a tollukat, hogy megvédjék 

az átázástól. A zsír ugyanolyan víztaszító, mint az olaj. 

Tanári jegyzet: 

A két papírhajó egyforma méretű és anyagú legyen! Az írólap megfelelő papír. 

Egy tanulót megkérünk, hogy zsírozza be az egyik kezét, majd mindkettőt tegye folyóvíz alá.  

Tapasztalata azt mutatja, hogy a zsír is taszítja a vizet. 
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BARÁTOM A FÖLDIGILISZTA 
ÉLŐ FÖLDIGILISZTA MEGFIGYELÉSE 

 

Előkészület: 

Horgászboltban vegyünk földigilisztákat! Óra előtt egyesével rakjuk őket petricsészébe! Majd 

rakjuk tálcára! A tálcára helyezzünk még egy kis lámpát, nagyítót, vonalzót, üveglapot! Padonként 

(kettesével) kirakunk egy-egy tálcát. 

Menete:                                                                      Tapasztalat: 

A gilisztát vegyük ki a petricsészéből és végezzük el a következő feladatokat! 

1, 
Mérjük meg! 
2. 
Simogassuk meg! 
3. 
Figyeljük meg a színét! 
4.  
Mindenhol egyforma színű? 
5. 
Miből áll a teste? 
6. 
Minden gyűrűje egyforma? 
7. 
Figyeljük meg milyen a mozgása! 
8. 
Tegyük üveglapra, és most is figyeljük meg a 
mozgását! 
9. 
Tegyük a padra és világítsuk meg! 

1. 
…………………………………………..cm 
2. 
Bőre sima, nyálkás tapintású. 
3. 
Világos rózsaszínes barna. 
4. 
Nem, van rajta fölül és alul egy piros csík. 
5. 
Gyűrűkből. 
6. 
Nem, van egy rész ahol vastagabb. 
7. 
Összehúzódik és megnyúlik. 
8. 
Nehezebben mozog. 
 
9. 
Elmegy a fénytől. 

Magyarázat:  

Tanulói jegyzetben. 

Tanulói jegyzet: 

A földigiliszta teste gyűrűkből áll (5.), ezért gyűrűsféregnek nevezzük. Egy helyen megvastagodott 

(6.), ez a nyereg. Itt tartja a petéit. Nyálkás bőre (2.) segíti a mozgását és a légzését. Bőrizommal, 

féregmozgással mozog.(7.) Szelvényenként a hasi oldalon 4-4 sertével kapaszkodik az aljzathoz. 

Az üveg túl sima, ezért ott nehézkesebb a mozgása (8.). Talajban lakó állat, ezért a fény elől 

menekül (9.). Vére háti és hasi erekben áramlik, ez piros csíkként látszik az állaton (4.). 

Tanári jegyzet: 

A tanulói jegyzetet nyomtatva kiosztjuk, miután megbeszéltük. Így időt nyerünk, és belefér a 45 

percbe a vizsgálódás. 

A kísérlet végén a kertben szabadon engedjük a gilisztákat. 
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IDŐJÁRÁS-ÉGHAJLAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

KISÉRLETEK ESZKÖZÖK, ANYAGOK 
Szemeteszsák röptetés. 
(Gázok hőáramlása) 

borszeszégő, gyufa, 
szemeteszsák, 2db kémcső, 
fúrt dugó, hajlított üvegcső, 
papír zsebkendő, pohár, 
kartonpapír, vonalzó, 
újságpapír, fecskendő, lufi, 
kicsi üvegkád, 0,5 l-es PET 
palack, hurkapálca, színes 
papír, gombostű, A/4-es 
papír 

Hogyan lesz az eső? 
(Párolgás, lecsapódás) 

A levegő ereje. 
(Párolgás, lecsapódás) 

Merről fúj a szél? 
(Levegő mozgása) 

Magától felfújódott lufi. 
(Hőtágulás) 

Az éltető napsugár. 
(Hősugárzás) 

Miért nem esnek le a repülők az égről? 
(Felhajtó erő) 
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SZEMETESZSÁK RÖPTETÉS 
GÁZOK HŐÁRAMLÁSA 

 

Előkészület: 

Vékony falú, kb. 25 literes szemeteszsák kiegyensúlyozása. 

(A szájánál 4 helyen kb. 4 cm2-nyi papírlapocska felrögzítése a kiegyensúlyozás végett, hogy ne 

forduljon ki, miközben felszáll.) 

Menete: 

1. 
Tegyük a szemeteszsákot szájával lefelé 
tartva borszeszégő fölé! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tapasztalat: 

a) 
A szemeteszsák egyre „pufibb” lett. 
 

b) 
A szemeteszsák felrepült. 
 

Magyarázat: 

a) 
Melegítés hatására a szemeteszsákban lévő 
levegőrészecskéknek egyre több lett az 
energiájuk, így egyre távolabb kerültek 
egymástól. Megnőtt a helyigényük, kisebb 
lett a sűrűségük, nagyobb lett a térfogatuk, 
ezért lett „pufi” a lufi. 

b) 
A levegőnél kisebb sűrűségű gáz felfelé száll, 
ezért röpült el a lufi.  

Tanulói jegyzet: 

Ezen a jelenségen alapszik a csapadékképződés is. A páradús meleg levegő felszáll. 

A felszálló légáramlatokat használják ki a madarak a vitorlázó repülésnél, illetve az ember a 

vitorlázó repülőknél, és a hőlégballonoknál. 

Tanári jegyzet: 

Nem működik a szemeteszsák, ha túl nagy, vagy túl kicsi, vagy túl nehéz. Mindig ki kell próbálni! 

Nem szabad túl közel engedni a lánghoz, mert akkor a túl nagy hőtől összezsugorodik, és akkor 

sem sikerül a kísérlet. Érdemes a gyerek kezét fogni és beállítani neki a megfelelő magasságot. 
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HOGYAN LESZ AZ ESŐ? 
A VÍZ KÖRFORGÁSA 

 

Menete: Tapasztalat: 

1. 
Erlenmeyer lombikba tegyünk vizet! Zárjuk 
be egy fúrt dugóval, amiből vezessünk ki 
egy üvegcsövet! Melegítsük! Kb. 10 cm-re a 
gőz útjába tegyünk egy tárgylemezt, 
amelyet csipesszel fogjunk meg! Tegyünk 
alá egy petricsészét! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) A tárgylemezen vízcseppek jelentek meg,      
b) melyek lefolytak a petricsészébe. 

Magyarázat: 

a) A víz melegítés hatására felforrt, majd elpárolgott.  
b) A forró vízgőz az üvegcsövön keresztül elhagyta az erlenmeyer lombikot, majd a hideg 
tárgylemezre lecsapódott és a víz belefolyt a petricsészébe. 

Tanulói jegyzet: 

A természetben így keletkezik az eső. Ott a hőforrás a Nap.  

Tanári jegyzet: 

Ha a vízgőz mögé fekete fotókartont teszünk, akkor nagyon jól látszik a kiáramló vízgőz. 

(Bármilyen sötét lap jó.) 
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A LEVEGŐ EREJE 
LÉGNYOMÁS 

 

Menete: 

Az újságpapírt a vonalzóra helyezzük összehajtva, úgy, hogy a vonalzó ¼-ét ne takarja papír, és ez 

a része ne legyen alátámasztva a pad által. Majd csukló mozdulattal ráütünk a kiálló vonalzóra. A 

2. és 3. esetben egyre nagyobbra nyitjuk az újságpapírt. 

1. 
Negyedbe hajtott újságpapír 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
Félbe hajtott újságpapír 

 

3. 
Teljesen kinyitott újságpapír 
 

Tapasztalat: 

1. 
A vonalzó nem esett le, egy 
láthatatlan erő odanyomta a 
padhoz.  
 
 

2. 
Nehezebb volt a vonalzót 
megemelni, mint az első 
esetben. 

3. 
Még nehezebb volt a vonalzót 
megemelni. 

Magyarázat: 

1. 2. 3. 
Minél nagyobb a papír felülete annál több levegőrészecske nyomja a papírt, így annál 
nehezebb a vonalzót megemelni. 
 

Tanulói jegyzet: 

A levegő nyomását légnyomásnak nevezzük. A légnyomásmérő neve barométer. 

Tanári jegyzet: 

Figyeljünk oda, hogy az újságpapír tartalma ne vonja el a tanulók figyelmét! 
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MERRŐL FÚJJ A SZÉL? 
A LEVEGŐ MOZGÁSA 

 

Menete:     

1. 
Levegőt fújunk a lufiba, és a száját kezünkkel 
összezárva tartjuk. 

2. 
1,2,3-ra elengedjük a lufit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tapasztalat:  

1. 
A lufi megnőtt. 

2. 
A lufi nagyon gyorsan szájával ellentétes 
irányba elrepült, miközben sípoló hangot 
adott. 
 

Magyarázat: 

1. 
A lufiba belefújt levegőrészecskéi - mivel a lufi 
rugalmas - megnövelték a térfogatát. Ezért 
nagyobb lett.  
 

2. 
Azonban a lufinak nemcsak a térfogata, 
hanem a benne lévő levegő nyomása is 
megnőtt. Így a lufiban lévő levegő nyomása 
nagyobb volt, mint a környező levegő 
nyomása. A levegő mindig a nagyobb 
nyomásútól a kisebb nyomású felé halad.  
Emiatt a levegő a lufiból kiáramlott, miközben 
rezgésbe hozta a többi levegő részecskét. A 
hang a részecskék rezgése, ezért adott sípoló 
hangot. 
 

Tanulói jegyzet: 

A szél a levegő vízszintes mozgása. Mindig a nagyobb nyomású levegő a kisebb nyomású felé 

mozog. A szél is ad hangot, például süvít. 

Tanári jegyzet: 

Ha a gyerekek egyszerre (1,2,3-ra) eresztik el a felfújt lufit, úgy látványosabb. 
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MAGÁTÓL FELFÚJÓDOTT LUFI 
GÁZOK HŐÁRAMLÁSA 

 

Menete: 

1. 
Húzzunk a flakonra lufit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
A lufis flakont állítsuk forró 
vízbe! 
 

3. 
A lufis flakont állítsuk hideg 
vízbe! 
 

Tapasztalat: 

1. 
A lufi lóg a flakonon. 
 
 

2. 
A lufi „felfújódott” 

3. 
A lufi „leeresztett”, újra lóg a 
flakonon. 

Magyarázat: 

1. 
A lufiban nagyon kevés 
levegőrészecske van. 
 
 
 
 
 
 

2. 
A lufi „felfújódott”, mert a 
flakonban lévő levegő a 
meleg víz hatására kitágult. A 
levegőrészecskéknek egyre 
több lett az energiájuk, így 
egyre távolabb kerültek 
egymástól. Megnőtt a 
helyigényük, így kitöltötték a 
lufit is. A gázok hő hatására 
kitágulnak. 

3. 
A lufi „leeresztett”, mert a 
hűtés hatására a levegő 
részecskéi közelebb kerültek 
egymáshoz, csökkent a 
helyigényük, így 
„visszahúzódtak” a flakonba.  
A gázok hűtés hatására 
összehúzódnak. 

Tanulói jegyzet: 

Tehát a meleg levegő felszáll, a hideg pedig le. A természetben ez a jelenség az egyik okozója a 

légáramlatoknak. 

Tanári jegyzet: 

A flakon fél literes és keskenyszájú legyen! A lufi szája olyan széles legyen, hogy könnyű legyen 

ráhúzni a flakonra. Érdemes a lufit kipróbálni, hogy nehogy lyukas legyen. 
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AZ ÉLTETŐ NAPSUGÁR? 
HŐSUGÁRZÁS 

 

Menete: Tapasztalat: 

 
Gyújtsunk meg egy gyertyát, és kezünket 
tartsuk kb. 10 cm-re a lángtól! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kezünket távol tartva a gyertyától is érezzük 
a meleget. 

Magyarázat: 

 
A gyertya égése során hőt sugároz a környezetének, miközben felmelegíti azt. 
 

Tanulói jegyzet: 

A természetben a Nap hőt sugároz a Földre. A Föld a Naptól olyan távolságban van, hogy pont 

elegendő a hőmérséklet. (Se nem túl sok, se nem túl kevés.) Így a Naprendszerben ezen a bolygón 

alakulhatott ki az élet. 

A levegőt melegítő eszközöket hősugárzónak nevezzük. 

Tanári jegyzet: 

Ha van hősugárzó, akkor azt is meg lehet mutatni működés közben. 
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MIÉRT NEM ESNEK LE A REPÜLÖK AZ ÉGRŐL? 
A LEVEGŐ FELHAJTÓ EREJE 

 

Menete:                                                                       Tapasztalat: 

1. 
Hosszában kettévágott írólapot a szánk elé 
tesszük hosszirányban, majd mély levegőt 
veszünk és finoman ráfújunk a papírra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
A papírlap vége felemelkedik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magyarázat: 

1.  
A papír fölött lévő levegő részecskéinek egy részét elfújtuk, így ott kisebb lett a légnyomás, 
mint a papír alján. Ezért a papír alján lévő levegőrészecskék felnyomták a papírlapot. 
 

Tanulói jegyzet: 

A repülőknek ívelt a szárnyuk, mozgásukkor a szárny felső oldalán kisebb a légnyomás, mint az 

alsó felén, így a levegő felfelé nyomja a szárnyakat. 

Tanári jegyzet: 

A papír ne legyen túl vastag. 
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KÖLCSÖNHATÁSOK 
 

 

 

 

 

 

 

 

KISÉRLETEK ESZKÖZÖK, ANYAGOK 
Miért fordul el az iránytű? 
(Mágneses kölcsönhatások) 

2 db rúdmágnes, 2db 
mágnes korong, vaslap, 
alumíniumlap, rézlap, 
műanyaglap, vasreszelék, 
papírlap, sajtosdoboz, 
filctoll, műanyagborító, 
gémkapocs, cellux, 4db 
szívószál, szőrme darab, 
papírlyukasztó, A/4-es papír, 
üvegcső, vonalzó 

Mágnes művészet. 
(Mágneses kölcsönhatások) 

Repülő gémkapocs. 
(Mágneses kölcsönhatások) 

Miért csíp meg a bevásárlókocsi? 
(Statikus kölcsönhatás) 

Fogócskázó szívószálak. 
(Statikus kölcsönhatás) 

Ugráló papírgolyók. 
(Statikus kölcsönhatás) 

Felálló hajszálak. 
(Statikus kölcsönhatás) 

 

  



41 

 

MIÉRT FORDUL EL AZ IRÁNYTŰ? 
MÁGNESES PÓLUSOK 

 

Menete: 

Közelítsünk mágneseket egymáshoz! 

1. 
mágnes+mágnes 

2. 
mágnes+mágnes 

3. 
mágnesrúd+mágnesrúd 

4. 
mágnesrúd+mágnesrúd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tapasztalat: 

1. 
mágnes+mágnes 
összetapadtak 

2. 
mágnes+mágnes 
ellökték egymást 

3. 
mágnesrúd+mágnesrúd 
Az ellentétes színű 
oldalak összetapadtak.  

4. 
mágnesrúd+mágnesrúd 
Az azonos színű oldalak 
szétlökték egymást. 
 
 
 
 
 
 
 

Magyarázat: 

 
A mágnesnek két pólusa van. Az ellentétes pólusok vonzzák, az azonos pólusok taszítják 
egymást.  
 

Tanulói jegyzet: 

A Föld magjában is van egy nagy „mágnesrúd”, aminek szintén két pólusa van. Az egyik az északi 

a másik a déli. Az iránytű is mágneses, így az ellentétes töltéssel fordul el. A festett fele észak, a 

nem festett fele dél felé fordul. 

Tanári jegyzet:  

Az első kettőt közvetlen egymás után csinálják a tanulók, mert nem lehet tudni, hogy vonzásba, 

vagy taszításba rakják-e először a mágneseket!  
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MÁGNES MŰVÉSZET 
MÁGNES FODRÁSZAT 

MÁGNESES KÖLCSÖNHATÁS ANYAGON ÁT 

 

Előkészület: 

Üres kerek sajtos doboz aljába arcot rajzolunk, majd vasreszeléket szórunk bele. A tetejét körbe 

kivágjuk, és átlátszó műanyagot (például vastagabb genotermet) ragasztunk bele. Majd a doboz 

tetejét az aljára rögzítjük például cellux ragasztóval. 

 

Menete: Tapasztalat: 

1. 
A sajtos doboz alján vezetjük a mágnest a 
vasreszelékek felé. 

 

1. 
A vasreszelék oda megy ahová a mágnessel 
vezettük. Így hajat, szakállat, bajuszt 
készítettünk az arc rajzra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarázat: 

1. 
A mágnes a papíron át is vonzza a vasreszeléket, érvényesül a mágneses kölcsönhatás. 
 

Tanulói jegyzet: 

A mágneses erő a papíron, sőt a vízen át is hat.  

Tanári jegyzet:  

A cellux helyett jobb a szigetelő szalag, mert az tartósabb. Fontos, hogy egyes részlet végeztével, 

függőlegesen távol tartva helyezzék át a mágnest új „rajzoláshoz”, mert különben tönkreteszi az 

előzőt. 
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REPÜLŐ GÉMKAPOCS 
A GRAVITÁCIÓS LEGYŐZÉSE MÁGNESSEL 

 

Előkészület:  

Mini papírsárkány készítés, hátuljára gémkapcsot ragasztunk. 

 

Menete: Tapasztalat: 

1. 
Bal kézzel a padhoz szorítjuk a sárkány fonalát, 
és jobb kézzel, mágnessel közelítünk a 
papírsárkányhoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
A papírsárkányt felemeli a mágnes. 

 

Magyarázat: 

1. 
A papírsárkányt felemelte a mágnes, mert a vasból készült gémkapocsra a gravitációs erőnél 
nagyobb mágneses erő hatott. 
 
 

Tanulói jegyzet: 

Kellően nagy erejű mágnessel lehet például lejtőn felfelé mozgatni tárgyakat. 

Tanári jegyzet: 

Technika órán is elkészíthetik a gyerekek a papírsárkányt. A deltoid hosszabbik átlója kb. 4 cm. 
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MIÉRT CSÍP MEG A BEVÁSÁRLÓKOCSI? 
STATIKUS ELEKTROMOSSÁG 

 

Menete: 

Párban végzik a kísérletet a tanulók. 

1. 
 
Az egyik tanuló áthúzza a pulóverét a fején. 
 
 

2. 
 
Közvetlen utána hozzáér a padtársához. 
 

Tapasztalat: 

1. 
A haja odatapadt a pulóverhez. 

2. 
Az érintéssel „megcsípte” a padtársát. 
 

Magyarázat: 

1. 
Dörzsöléssel elektron vándorlás következett 
be a tanuló és a pulóvere között. Így 
elektromos állapotba került a tanuló. 

2. 
A töltések szétvándorlásakor feszültség 
keletkezett, mely a másik tanuló érintése során 
kisült, ezért érezte úgy, mintha a padtársa 
megcsípte volna. 
 

Tanulói jegyzet: 

Statikus elektromosság dörzsöléssel előállított elektromosság, melynek során az eredetileg 

semleges anyagok súrlódása miatt az egyik anyagról a másikra elektronok vándorolnak át. Ennek 

következtében negatív töltésű lesz, amire átvándorolt az elektron, és pozitív töltésű lesz, amiről 

átvándorolt. A töltések szétvándorlásakor feszültség keletkezik. Az elektron vándorlás 

mindennapi dolog a tárgyak között, legtöbbször észre sem vesszük. Viszont, ha a súrlódás 

következtében az elektromosság eléri az 5000 voltot, akkor a kisülés már hanggal, fénnyel járhat. 

Ebben az esetben meg is rázhat, ami kellemetlen fájdalommal jár. Amikor hozzányúlsz úgy a 

bevásárló kocsihoz, hogy vagy benned, vagy a kocsiban túl sok töltés halmozódik fel, akkor mini 

villámlás formájában kisül, vagyis megráz a kocsi. Ezért érdemes figyelni, hogy legyen lánc a 

bevásárló kocsin, ami földelésként működik. (elvezeti a töltést) 

Ezen okokból rázhat meg az autó mikor kiszállunk belőle, vagy a pulóverünk mikor levesszük, 

…………. stb. 

Tanári jegyzet: 

Érdemes a tanulói jegyzetet előre kinyomtatni és kiosztani, a tartalmát közösen megbeszélni. 

(hogy ne menjen el az idő a sok írással) 
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FOGÓCSKÁZÓ SZÍVÓSZÁLAK 
STATIKUS ELEKTROMOSSÁG ELLENTÉTES TÖLTÉSEK KÖZÖTT 

 

Menete: 

1. 
Tegyünk le két 
szívószálat egymás 
mellé párhuzamosan! 

 

2. 
Hosszasan 
dörzsöljünk gyapjú 
szőrmével egy 
harmadik szívószálat! 

3. 
A harmadik 
szívószálat tegyük 
keresztbe (magunk 
felöli oldalra) a másik 
kettő fölé! 

 

4. 
Hosszasan 
dörzsöljünk gyapjú 
szőrmével egy 
negyedik szívószálat! 
Két végét megfogva 
közelítsünk (magunk 
felöli oldalról) a már 
letett harmadik 
szívószálhoz! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tapasztalat: 

3. 
A harmadik szívószál elgurult a negyedik elöl. 

Magyarázat: 

3. 
A harmadik szívószál elgurult a negyedik elöl, mert dörzsöléskor mindkét szívószál negatív 
töltésű lett, ugyanis a szőrméről elektronok a szívószálra kerültek a dörzsölés hatására. Az 
ellentétes töltések taszítják egymást. 

Tanulói jegyzet: 

Statikus elektromosság dörzsöléssel előállított elektromosság. 

Tanári jegyzet: 

A szívószálaknak a végeit fogják a tanulók! Egyenes szívószálat használjunk! 
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UGRÁLÓ PAPÍRKORONGOK 
STATIKUS ELEKTROMOSSÁG 

 

Menete: 

1. 
A vonalzót többször 
megdörzsöljük a 
gyapjú szőrmével. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
A megdörzsölt 
vonalzót a 
papírkorongok fölé 
helyezzük. 

3. 
Az üvegrudat 
többször 
megdörzsöljük a 
gyapjú szőrmével. 

4. 
A megdörzsölt üveg 
rudat a 
papírkorongok fölé 
helyezzük. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tapasztalat: 

1. 
Nincs látható 
változás. 
 
 

2. 
A megdörzsölt 
vonalzóra felugráltak 
a papírkorongok. 

3. 
Nincs látható 
változás. 
 

4. 
A megdörzsölt üveg 
rúdra felugráltak a 
papírkorongok. 
 

Magyarázat: 

1. 
Dörzsölés hatására a 
szőrméről elektronok 
kerültek a vonalzóra, 
ami így negatív 
töltésű lett.  
 

2. 
A negatív töltésű 
vonalzó vonzotta a 
semleges töltésű 
papírkorongokat. 

3. 
Dörzsölés hatására az 
üvegről elektronok 
kerültek a szőrmére, 
ami így pozitív töltésű 
lett.  
 

4. 
A pozitív töltésű üveg 
rúd vonzotta a 
semleges töltésű 
papírkorongokat. 
 

Tanulói jegyzet: 

Dörzsöléssel előállított elektromosságot statikus elektromosságnak nevezzük. Hogy az anyagról 

le, vagy feldörzsölődnek-e az elektronok az a két test anyagi milyenségétől függ.  Műanyagra fel, 

üvegről lekerülnek az elektronok, ha szőrmével dörzsöljük. 

Tanári jegyzet: 

Lyukasztóval lehet könnyen papírkorongokat előállítani. 
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FELÁLLÓ HAJSZÁLAK 
STATIKUS ELEKTROMOSSÁG 

 

Menete: 

1. 
Hosszú műanyag vonalzót 
dörzsöljük hosszasan gyapjú 
szőrmével! 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
A vonalzót közelítsük a 
hajunkhoz!  

3.  
Dörzsöljük a vonalzót a 
hajunkhoz, és utána tartsuk 
távolabb a vonalzót a 
hajunktól! 

Tapasztalat: 

1. 
Nem látható változás. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
A hajunk a vonalzó felé felállt. 

3.  
A hajunk sokkal 
intenzívebben követte a 
vonalzót, sokkal jobban 
felállt. 

Magyarázat: 

1. 
A műanyag vonalzóra 
elektronok kerültek a 
szőrméről, így a vonalzó 
negatív töltésű lett. 

2. 
A negatív töltésű vonalzó 
vonzza a semleges töltésű 
hajat. 

3.  
Dörzsölés hatására a 
hajunkról elektronok kerültek 
a vonalzóra, így az negatív 
töltésű lett. A hajunk meg 
pozitív töltésűvé vált. Az 
ellentétes töltések intenzíven 
vonzzák egymást. 

 Tanulói jegyzet: 

Ez a jelenség a statikus elektromosság. Amikor a frissen mosott hajadat megfésülöd, ez a jelenség 

játszódik le a hajad és a műanyag fésűd között. 

Tanári jegyzet: 

A frissen mosott, hosszabb hajjal a leglátványosabb a kísérlet. 
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BOLYGÓNK A FÖLD 
 

 

 

 

 

 

 

 

KISÉRLETEK ESZKÖZÖK, ANYAGOK 
Miért változnak a nappalok és az éjszakák? 
(Föld forgása és annak következményei) 

zseblámpa, pingponglabda, 
hurkapálca, mini földgömb, 
karton sárga, szürke, krepp 
papír kék, zöld, barna, 
fahasáb, kőzetek, nagyító, 
ecet, kicsi üvegkád 

Miért változnak az évszakok? 
(Föld keringése, ferde tengely és ezek 
következményei) 

Miért nem egyforma hosszú az árnyékunk? 
(Fény-árnyék jelenség) 

Napfogyatkozáskor tényleg fogy a nap? 
(Fény-árnyék jelenség) 

Hold fényváltozásai. 
(Holdciklus) 

Miért nem esünk le a Földről? 
(Gravitációs kísérletek) 

Köveink titkai. 
(Kőzetek vizsgálata) 
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MIÉRT VÁLTOZNAK A NAPPALOK ÉS AZ ÉJSZAKÁK? 
FÖLD FORGÁSA ÉS ANNAK KÖVETKEZMÉNYEI 

 

Menete: 

1. 
Egy tanulói földgömböt megvilágítunk 
Eurázsia felöli oldalán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
Egy tanulói földgömböt megvilágítunk 
Amerika felöli oldalán. 
 
 
 
 
 

 

Tapasztalat: 

1. 
Amerikai oldalán sötétség van a földgömbön. 

2. 
Eurázsia oldalán sötétség van a földgömbön. 
 

 

Magyarázat: 

 
A földgömb átlátszatlan test, a fényforrás csak a felé forduló részt tudja megvilágítani. 
 

Tanulói jegyzet: 

A Föld nyugat-keleti irányban forog a tengelye körül, és így mindig más-más része fordul a Nap 

felé. A Föld megvilágított részén nappal van, az árnyékban lévő részén pedig éjszaka. A Föld 24 

óra alatt fordul körbe a tengelye körül. Így eddig tart egy nap.  

Mikor iskolába indulunk, a Föld másik oldalán a gyerekek még alszanak. 

Tanári jegyzet: 

Ha csak nagy földgömb van, akkor a tanári asztalnál végzi el a kísérletet két tanuló. 
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MIÉRT VÁLTOZNAK AZ ÉVSZAKOK? 
FÖLD KERINGÉSE, FERDE TENGELY ÉS EZEK KÖVETKEZMÉNYEI 

 

Előkészület:  

Rajzoljunk A/4-es lapra ellipszist, és annak egyik gyújtópontjába sárga kört!  

Hungarocell golyót fogpiszkálóval szúrjuk át és ferdén szúrjuk bele a parafa dugóba! 

Menete: 

1. 
A parafa dugót a rajta lévő „Föld” modellel körbe forgatjuk miközben a rajzolt ellipszisen is 
mozgatjuk. A papírra ráírjuk a nevezetes napfordulókat, illetve a napéjegyenlőségeket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanulói jegyzet: 

A Föld miközben forog a képzeletbeli tengelye körül (ami 66,5 fokos szöget zár be a keringés 

síkjával), kering egy elliptikus pályán a Nap körül. Ennek az ideje 1 év. Iránya Ny-K-i. A Föld 

tengelyének ferdesége, és a Nap körüli keringése miatt változnak az évszakok. 

Tanári jegyzet: 

A megértést segíti a Sulinet tudásbázisában található Föld keringése bemutató modell is. 

Ha nincs hungarocell golyó, jó a gyurma, vagy hajcsavaró műanyag golyója is.  
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MIÉRT NEM EGYFORMA HOSSZÚ AZ ÁRNYÉKUNK? 
FÉNY-ÁRNYÉK JELENSÉG 

 

Menete: 

1. 
Egy fahasábot jobbról 
megvilágítunk úgy, hogy 
lentről kezdve egyre nagyobb 
szögben mozgatjuk a lámpát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
A fahasáb fölé emeljük a 
lámpát és pont a tetejét 
világítjuk meg. 

3. 
A lámpát balra haladva egyre 
kisebb szögben tartjuk a 
fahasáb felé, miközben 
megvilágítjuk azt. 

Tapasztalat: 

1. 
Minél nagyobb szögben érte 
a fény a fahasábot, annál 
kisebb lett az árnyéka. 

2. 
Mikor pont a tetejét 
világítottuk meg a 
fahasábnak, eltűnt az 
árnyéka. 

3. 
Minél kisebb szögben érte a 
fahasábot a fény, annál 
nagyobb lett az árnyéka. 

Magyarázat: 

Az átlátszatlan testet, ha fény éri árnyékot vet. Minél kisebb szögben éri a fény, annál 
nagyobb lesz az árnyék. Ha a testet pont a tetején éri derékszögben a fény, akkor nem vet 
árnyékot.  

Tanulói jegyzet: 

A Nap keleten kel fel, majd egyre nagyobb szögben éri a Földet, így délelőtt egyre kisebb lesz az 

árnyék. Délben a legrövidebb az árnyék. Délután egyre kisebb szögben éri a napsugár a Földet, 

így az árnyék egyre nagyobb lesz. 

Tanári jegyzet: 

Bármilyen test jó, ami kéznél van, pl.: radír, gyufaskatulya, hegyező….stb. 
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NAPFOGYATKOZÁSKOR TÉNYLEG FOGY A NAP? 
NAPFOGYATKOZÁS MODELLEZÉSE 

 

Előkészület:  

Fehér műszaki rajzlapból egy 4 cm-es kört kivágunk és kb. 10 cm-es hurkapálcikára rögzítjük. 

Menete: 

1. 
A fényforrás és a földgömb közé behelyezzük a holdat jelképező papírkört.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tapasztalat: 

1. 
Jól látható, hogy a földgömbön sötétebb kör jelenik meg. 
 

Magyarázat: 

1. 
A rajzlapkör átlátszatlan, ezért árnyékot vet a földgömbre. 
 

Tanulói jegyzet: 

Napfogyatkozáskor a Hold a Nap és a Föld közé kerül, és így árnyékot vet a Földre. Az a terület 

éjszakai sötétségbe borul, mert a Hold eltakarja a napot. Ilyenkor láthatóvá válik a napkorona. 

Csak kormozott üvegen, vagy védőszemüvegen keresztül lehet csak az égre nézni.  

Tanári jegyzet: 

Ha nincs elég kicsi földgömb, labda is jó. 

Magyarországon teljes napfogyatkozás utoljára 1999. 08.11.-én volt. A következő 2081-ben 

lesz. 

A 21. században 224 napfogyatkozás van/lesz a Földön. 
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HOLD FÉNYVÁLTOZÁSAI 
HOLDCIKLUS 

 

Előkészületek:  

2 db 4cm átmérőjű kört kivágunk egy fehér és egy kék kartonból. Rárögzítjük őket egy-egy 

hurkapálcára. 

Menete: 

1. 
A fehér kört megvilágítjuk. Közben a kék kört a fényforrás és a fehér kör közé tesszük olyan 
távolságban, hogy az ugyanakkora árnyékot vessen a fehér körre, mint maga a kör. Majd 
folyamatosan betoljuk a kék kört a fehér elé. 

            a) b) c) d) 
 
 
 
 
 
 

 

Tapasztalat: 

1. 
A kék kör árnyékot vetett a fehérre. 

a) 
Az árnyék egyre 
nagyobb lett, a 
megvilágított rész 
egyre kisebb C 
formát mutatott. 

b) 
Az árnyék teljesen 
befedte a fehér kört. 

c) 
Az árnyék egyre 
kisebb lett, a 
megvilágított rész 
egyre nagyobb D 
formát mutatott. 

d) 
A fehér körön nincs 
árnyék. 

 

Magyarázat: 

a) 
A kék körből minél 
nagyobb került a fény 
útjába, annál 
nagyobb volt az 
árnyéka. A körforma 
miatt a megvilágított 
rész C alakot 
mutatott. 

b) 
A kék kör teljes 
árnyékot vetett a 
fehér körre. 

c) 
A kék körből minél 
kisebb került a fény 
útjába, annál kisebb 
volt az árnyéka. A 
körforma miatt a 
megvilágított rész D 
alakot mutatott. 

d) 
A kék kör nem vetett 
árnyékot a fehérre. 

Tanulói jegyzet: 

A fehér kör a Holdat, a kék kör a Földet modellezi. Ha a Nap (fényforrás) és a Hold közé kerül a 

Föld, akkor a Föld árnyékot vet a Holdra. Ez a jelenség havonta ismétlődik, ez a holdciklus. 

Tanári jegyzet: 

Nagy körökkel (30 cm-es átlójúval) tanári szemléltetéssel is bemutatható. Ilyenkor érdemes 

tanulói segítséget igénybe venni.  
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MIÉRT NEM ESÜNK LE A FÖLDRŐL? 
GRAVITÁCIÓ 

 

Menete: Tapasztalat: 

1.  
Kezünket magasra emelve elengedjük a 
műanyag golyót. 

 

 

 

 

 

 

1. 
A műanyag golyó egyenesen a földre zuhan. 

 

Magyarázat: 

1. 
Minden testre egy vonzerő hat, ami a Föld középpontja felé húzza. Ez a gravitációs erő. A Földet 
egy gravitációs mező veszi körül, amit maga a Föld hoz létre. Minden benne lévő tárgyat maga 
felé vonz. Ezért nem esünk le a Földről. (pedig több, mint 1000km/óra sebességgel forog a 
tengelye körül, ráadásul gömbölyű.) 
 

Tanulói jegyzet: 

A gravitációs erő tartja pályájukon az égitesteket. Minél nagyobb a bolygó tömege, annál 

nagyobb a gravitációs ereje.  

Tanári jegyzet: 

Minden tömeggel rendelkező test egymásra vonzerővel hat. Ennek nagysága a két test tömegétől 

és a köztük lévő távolságtól függ. Minél nagyobb a tömeg és kisebb a távolság annál nagyobb a 

vonzerő. 
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KÖVEINK TITKAI 
KŐZETEK-ÁSVÁNYOK VIZSGÁLATA 

Előkészület: Kőzetek-ásványok felszámozása, tálcára helyezése. Ecet vagy híg sósav 

cseppentőben, és a kinyomtatott táblázatot tartalmazó papírlap kerül még a tálcára. 

Menete:     Tapasztalat: 

KŐZET-ÁSVÁNY NEVE SZÍNE, ÁLLAGA KEMÉNYSÉGE 
REAKCIÓJA 

SAVVAL 
EGYÉB 

MEGJEGYZÉS 

1. andezit 
 
 
 

   

2. bazalt 
 
 
 

   

3. tufa 
 
 
 

   

4. kavics 
 
 
 

   

5. mészkő 
 
 
 

   

6. márvány 
 
 
 

   

7. gránit 
 
 
 

   

8. faszén 
 
 
 

   

9. barnakőszén 
 
 
 

   

10. feketekőszén 
 
 
 

   

11. bauxit 
 
 
 

   

12. homok 
 
 
 

   

Magyarázat: 

Ezek a kőzetek-ásványok ezekről a tulajdonságokról könnyen felismerhetőek. 
A bauxit ásvány és érc is, az alumínium érce. 

Tanári jegyzet: 

Ha nincs elég kőzetünk, akkor körforgalomban is lehet cserélni a tálcákat. 
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FELSZÍNT FORMÁLÓ ERŐK 
 

 

 

 

 

 

 

 

KISÉRLETEK ESZKÖZÖK, ANYAGOK 
Mini vulkán. 
(Működő vulkán készítés) 

modellgipsz, műanyagpohár, 
festékek, ecset, 
szódabikarbóna, ecet, piros 
ételfesték, kicsi tálca, 
építőkockák, sál, homok, 
kanál, kristályosító csésze, 
konyhasó, cukor, rézgálic, 
spárga, hurkapálca 

Hogyan születnek a hegyek? 
(Lánc és röghegyek modellezése) 

Miért repednek meg a kövek? 
(Hőtágulás szilárd anyagokban) 

A víz ereje. 
(Víznyomás) 

Miért süllyedt el a Titanic? 
(Zátony, sziget) 

Homokbucka építés. 
(Modellezés) 

Kristálykertem. 
(Kristályosítás) 
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MINI VULKÁN 
VULKÁN MAKETT KÉSZÍTÉS 

 

Előkészület:  

Só-liszt gyurma készítés 1 nappal előtte, melyet folpackkal lefedve a hűtőszekrényben tárolunk 

felhasználásig. Kicsi gyógyszeres üveg és ételfesték beszerzése. 

Só-liszt gyurma hozzávalók:      

 20 dkg liszt 

 20 dkg apró szemű só 

 125 ml víz 

 1-2 evőkanál étolaj 

Elkészítés: 

Keverjük össze az alkotó anyagokat, majd gyúrjuk össze! Rakjuk hűtőbe! 

Menete: 

1. 
a) A só-liszt gyurmából mini hegyet készítünk, úgy, hogy a belsejében benne legyen az üveg.  
b) Az üvegbe 2 kanál szódabikarbónát teszünk, majd ráöntjük a piros ételfestékkel színezett  
20%-os ecetet. 

a) b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tapasztalat: 

b) A vulkán szájából vörös folyadék tör fel. 
 

Magyarázat: 

A szódabikarbóna az ecettel reakcióba lépett miközben szén-dioxid gáz szabadult fel. A heves 
gázképződés miatt „kifutott” a pirosra színezett ecetes komponens. Így szemléltettük a 
vulkánműködést, amint a láva feltör, és végigfolyik a hegy oldalán. 

Tanulói jegyzet: 

A természetben az izzó kőzetanyag (magma) a vulkán kürtőjén, a kráteren keresztül tör a 

felszínre. 

Tanári jegyzet: 

Temperával meg lehet festeni a vulkánt.  

A bemutató után meg lehet beszélni képes ábrával illusztrálva a vulkáni hegy keletkezését, 

működését. 
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HOGYAN SZÜLETNEK A HEGYEK? 
GYŰRT-RÖGHEGYSÉG KÉPZŐDÉS 

 

Előkészület:  

Gipszből 4X4 más-más színű pici hasábokat öntünk. Színezéshez vízfestéket teszünk a gipszbe. 

Gyufás dobozba középre elválasztó lapot teszünk, így használjuk öntőformának.  

Egy keskeny hosszú vastag anyag. 

Menete:                                                                        Tapasztalat: 

1. 
Az anyagot két oldalról kezünkkel 
összenyomjuk. 
 
 
 
 
 
 

1. 
Az anyag egy sorban magas hullámokat 
képezett. 
 
 
 
 
 
 

 

2. 
Tegyünk tálkába lisztet és vízszintesen 
helyezzük rá a pici hasábokat, úgy hogy egy 
sorba legyenek! Mozgassuk finoman a tálkát! 

2. 
Egyes hasábok felemelkedtek, mások 
lesüllyedtek. 
 
 
 
 

Magyarázat: 

1. 
Amikor két oldalról összenyomtuk az 
anyagot, akkor az anyag felfelé türemkedett, 
mert ebben az irányban tudott kitérni.  

2. 
A téglácskák oldalt nem voltak egymáshoz 
rögzítve, így egymáshoz képest el tudtak 
mozdulni. 

Tanulói jegyzet: 

1. A természetben a földkéreg úgy viselkedik, mint az anyagunk, nagy oldalirányú nyomás 

hatására felgyűrődik egy vonalban többször is. Az így keletkezett hegyeket nevezzük gyűrt 

hegységeknek, illetve lánchegységeknek. 

2. A természetben a földkéreg úgy viselkedik, mint a téglácskák. (téglácska=rög) Ha törésvonal 

keletkezik a földkérgen, a rögök egymás mellől elcsúszhatnak, ennek következtében egyes 

rögök kiemelkednek, mások meg lesüllyednek. Az így keletkezett hegyeket röghegységnek 

nevezzük. 

Tanári jegyzet: 

Ha megoldható, akkor a röghegységeket nagyon jól lehet modellezni lego építőkockával is. A 

gyerekek szívesen hoznak be, ha előző órán megkérjük őket. Vastagabb sállal is jól lehet 

modellezni a gyűrthegységeket. 
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MIÉRT REPEDNEK MEG A KÖVEK? 
HŐTÁGULÁS SZILÁRD ANYAGBAN 

 

Menete: 

1. 
A vasgolyót 
helyezzük a 
gyűrűre! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
Melegítsük a 
vasgolyót! 

3. 
A vasgolyót 
helyezzük a 
gyűrűre! 
 

4. 
Hűtsük a 
vasgolyót! 

5. 
A vasgolyót 
helyezzük a 
gyűrűre! 
 

Tapasztalat: 

1. 
A vasgolyó átmegy a gyűrűn. 
 
 

3. 
A vasgolyó nem megy át a 
gyűrűn. 

5. 
A vasgolyó megint átmegy a 
gyűrűn. 
 

Magyarázat: 

1. 
A vasgolyó térfogata kisebb, 
mint a gyűrű nyílása, így 
könnyedén átment rajta. 
 
 

3. 
A vasgolyó melegítés 
hatására kitágult, megnőtt a 
térfogata, így már nem fért át 
a vasgyűrű nyílásán. 

5. 
A vasgolyó hűtés hatására 
összehúzódott, csökkent a 
térfogata, így újra átfért a 
vasgyűrű nyílásán. 

Tanulói jegyzet: 

A testek melegben kitágulnak, ezért nagyobb lesz a térfogatuk. Hidegben meg összehúzódnak, 

ezért kisebb lesz a térfogatuk. Ezt a jelenséget nevezzük hőtágulásnak. Részben ez okozza a 

természetben a kőzetek aprózódását. (nagy hőingás miatt) 

Tanári jegyzet: 

A víz különleges anyag, mert mikor megfagy, nem összehúzódik, hanem kitágul.  

A fizikaszertárban gyakori ez a bemutató eszköz. De, ha nincs, használhatunk nagyobb csavart és 

anyát is. 
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A VÍZ EREJE 
VÍZNYOMÁS VÁLTOZÁSA 

 

Előkészület: 

Fél literes PET palackra függőlegesen az alsó harmadában egyforma távolságban (2cm-enként) 

három egyforma lyukat készítünk. (forró szöggel)  

Egy másik palackra meg ugyanígy, de egymás mellé vízszintesen készítünk három lyukat. 

Menete: 

1. 
A palack nyílásait befogjuk és teletöltjük 
vízzel, majd a mosogató fölé tartva elvesszük 
az ujjunkat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
A palack nyílásait befogjuk és teletöltjük 
vízzel, majd a mosogató fölé tartva elvesszük 
az ujjunkat. 
 

Tapasztalat: 

1. 
A víz a legfelső lyukon a legkisebb sugárban, a 
legalsó lyukon a legnagyobb sugárban folyik 
ki. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
A víz egyenletesen egyforma sugárban folyik 
ki mindhárom lyukon.  
 
 

Magyarázat: 

1. 
Minél nagyobb a vízoszlop, annál nagyobb lesz 
a nyomása, így annál nagyobb sugárban folyik 
ki. Ezért a legalsó lyukon folyt ki a legnagyobb 
sugárban. 

2. 
A lyukak fölött azonos mennyiségű víz volt, 
ezért egyforma nagy volt a víz nyomása, így 
egyforma hosszú sugárban folyt ki. 

Tanulói jegyzet: 

Ezért nem lehet akármilyen mélyre lemerülni a víz alá, mert a nagy víznyomás összeroppantja a 

testet. Emiatt nem jönnek felszínre a tengerekben a mélytengeri halak, mert ők ahhoz a 

víznyomáshoz alkalmazkodtak. 

Tanári jegyzet: 

Ha nincs mosogató, akkor egy nagyobb tálat tehetünk a palack alá, hogy abba folyjon a víz. 
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MIÉRT SÜLLYEDT EL A TITANIK? 
ZÁTONY-SZIGET KELETKEZÉSE 

 

Menete: 

1. 
Tálca egyik végébe vizes homokot púpozunk 
fel, mintha egy miniatűr homokvár lenne. Elé 
kis tálkába vizet rakunk. A tálka felső széle és 
a vár alja egy magasságban legyen!  
 

2. 
Fecskendőbe szívjunk fel vizet és a hegy 
tetejéhez tartva óvatosan, lassan nyomjuk ki 
a vizet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tapasztalat: 

2. 
a) A hegyről a víz a homokot lesodorta, miközben utat mosott magának. 
b) A tálka vízben a hegy közelében homok halmozódott fel. 
c) A homok kiemelkedett a víz színe fölé. 

Magyarázat: 

2. a) 
A víz ereje kimosta a hegyen a 
medret, miközben magával 
sodorta a homokot. Ezáltal 
romboló munkát végzett. 

2. b) 
A víz a hegy lábánál lelassult. 
Így az ereje is gyengébb lett, 
már nem tudta magával 
sodorni a homokot, ezért 
lerakta azt, zátonyt épített. 

2. c) 
Egy idő után, már annyi 
homok rakódott le ugyanarra 
a helyre, hogy kiemelkedett a 
víz fölé, és szigetet épített. 
 
 
 

Tanulói jegyzet: 

A természetben a folyók így végeznek romboló és építő munkát. Minél meredekebb a hegy, annál 

gyorsabb folyású a folyó, annál több hordalékot szállít. Mikor a hegy lábához ér lelassul, már nem 

tud annyi hordalékot szállítani, így lerakja egy részét. Így épít előbb zátonyt, majd szigetet. 

Tanári jegyzet: 

Ha van lehetőség az udvaron homokvárat építeni, akkor ezeket a kisérleteket érdemes csapatban 

ott elvégezni.  

A Titanic nem zátonynak ütközött, mint azt sok gyerek rosszul tudja, hanem jéghegynek. 
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HOMOKBUCKA ÉPÍTÉS 
A SZÉL ÉPÍTŐ-ROMBOLÓ MUNKÁJA 

 

Előkészület: 

Száraz homokot leszitálunk. 

Menete: 

1. 
Egy tálcára két petricsészét egymás mellé teszünk, úgy, hogy az egyik felfordítva legyen. A 
felfordított tetejére 1 kiskanál finom szemcsés homokot teszünk, majd finoman ráfújunk a 
másik petricsésze irányába. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tapasztalat: 

 
A homok egy része messzebbre szállt és átkerült a másik edénybe. 
 

Magyarázat: 

 
A megfújt levegő felkapta a homok részecskéit. Mikor a levegő mozgása megszűnt, a 
homokrészecskék „leestek”, így átkerültek a távolabbi edénybe. 
 

Tanulói jegyzet: 

A természetben a szél így épít homokbuckákat. Egyik helyről felkapja és átszállítja egy másik 

helyre. 

Tanári jegyzet: 

Tanári asztalnál hajszárítóval és egy tálca homokkal is be lehet mutatni a jelenséget. 
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KRISTÁLYOSKERTEM 
KRISTÁLYOSÍTÁS 

 

Előkészület: 

4 különböző színű ételszínezék beszerzése. 

Menete: 

2dl cukorhoz 1 dl forró vizet teszünk 4-4 üvegpohárba. Jól elkeverjük, amíg feloldódik. 

Mindegyikhez hozzáadunk pár csepp különböző színű étel színezéket. Négy 10 cm-es hurkapálcát 

benedvesítünk és kétharmadát meghempergetjük szilárd cukorba. Majd csipesszel rögzítjük a 

hurkapálcát, és keresztbe ráhelyezzük a pohárra úgy, hogy ne érjen se az oldalához, se az aljához. 

 

1.    zöld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   kék 3.   piros 4.   sárga 

Tapasztalat: 

1. 
A hurkapálcán zöld 
cukorkristályok 
jelentek meg. 
 

2. 
A hurkapálcán kék 
cukorkristályok 
jelentek meg. 
 

3. 
A hurkapálcán piros 
cukorkristályok 
jelentek meg. 
 

4. 
A hurkapálcán sárga 
cukorkristályok 
jelentek meg. 
 

Magyarázat: 

A forró víz sokkal több cukrot képes feloldani, mint a hideg. Mikor kihűl, kiválik a fölösleges 
cukor. Ha lassan hűtjük, és kezdő cukorkristályokat helyezünk az oldatba, akkor ott indul meg 
a kristályosodás. 
 

Tanulói jegyzet: 

A természetben is keletkeznek kristályok. Ha az ásvány keletkezése során lassan hűl le, akkor 

kristályosodás jön létre. 

Tanári jegyzet: 

Mivel egy nap minimum kell a kikristályosodáshoz, ezért csak a következő órán lehet megnézni 

az eredményt. 
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VÍZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

KISÉRLETEK ESZKÖZÖK, ANYAGOK 
Lehet-e a vízen járni? 
(Felületi feszültség) 

kicsi üvegkád, cseppentő, 
petricsésze, mérőpohár, főző 
pohár, gémkapcsok, alufólia, 
vasgolyó, műanyaggolyó, 
parafa korong, 
jégkockakészítő, papír, olló, 
5 forintos, kémcsőtartó 
állvány, 8 kémcső, cukor, só, 
keményítő, étolaj, rézgálic, 
hipermangán, vasreszelék, 
műanyagreszelék 

Miért nem süllyednek el a hajók? 
(Úszás, merülés, lebegés) 

Úszik-e a hal a vízben? 
(Úszás, merülés, lebegés) 

Miért nem fagynak meg a halak, ha befagy a tó? 
(Jég tulajdonságai) 

Kinyíló papírvirág. 
(Hajszálcsövesség) 

Oda kell-e szúrni a szigonyhalásznak ahol a halat 
látja? 
(Fénytörés) 

Egy különleges oldószer. 
(Oldhatóság) 
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LEHET-E VIZEN JÁRNI? 
FELÜLETI FESZÜLTSÉG 

 

Menete: 

1. 
A petricsészét teli töltjük 
vízzel, majd cseppentővel 
addig adunk hozzá 
cseppeket, amíg már 
majdnem kifolyik. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
A gémkapcsot függőlegesen 
a vízbe helyezzük. 
 

3. 
A gémkapcsot vízszintesen 
óvatosan a vízre csúsztatjuk. 
 
 
 
 
 
 

Tapasztalat: 

1. 
A víz kipúposodott a 
petricsészéből, de nem 
folyik ki. 

2. 
A gémkapocs elmerült. 
 

3. 
A gémkapocs fennmaradt a 
víz tetején. 
 
 
 
 
 
 
 

Magyarázat: 

1. 
A vízrészecskék a víz 
felszínén 
„összekapaszkodnak”, egy 
vékony hártyát képeznek a 
vízen, ezért nem folyik ki a 
víz, hiába magasodik a 
csésze széle fölé. 

2. 
Amikor a gémkapcsot 
függőlegesen a vízbe 
helyezzük, az „átszakítja” a 
vízhártyát, és elsüllyed. 
 

3. 
Amikor a gémkapcsot 
vízszintesen óvatosan a vízre 
csúsztatjuk, nem szakítja át 
a vízhártyát, „ráfekszik”, így 
a tetején marad. 
 
 

Tanulói jegyzet: 

A molnárkák ezért tudnak szaladgálni, azaz „járni” a víz felszínén. 

Tanári jegyzet: 

Ezt a jelenséget felületi feszültségnek nevezzük. 

Ha a petricsésze széléről csúsztatjuk be a gémkapcsot, akkor könnyebben sikerül ráfektetni a 

vízre. 

  



66 

 

MIÉRT NEM SÜLLYEDNEK EL A HAJÓK? 
ÚSZÁS, MERÜLÉS 

 

Előkészület: 

Papírhajó hajtogatás. 

Menete: 

1. 
Üvegkád vízre ráhelyezzük a papírhajót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
A papírhajóba egyszerre kétoldalról 
gémkapcsokat helyezünk. 
 
 
 

Tapasztalat: 

1. 
A papírhajó úszik a vízen. 
 
 

2. 
A papírhajó, ha túl sok gémkapcsot teszünk 
bele, elsüllyed. 
 

 

Magyarázat: 

1. 
A papírhajó úszik a vízen, mert kisebb a 
sűrűsége a víznél. 
 
 

2. 
A papírhajó, ha túl sok gémkapcsot teszünk 
bele, elsüllyed. Ennek az az oka, hogy a kis 
sűrűségű levegő helyett nagyobb sűrűségű vas 
gémkapocs kerül bele. Emiatt megnő a hajó 
összsűrűsége. Ha nagyobb lesz a víznél, akkor 
elsüllyed. 

 Tanulói jegyzet: 

A vashajó is úszik a vízen, pedig a vasnak sokkal nagyobb a sűrűsége, mint a víznek, mégsem 

merül el. Ennek az az oka, hogy teli van levegővel. Így kisebb lesz a sűrűsége a víznél. Ha a levegő 

helyére túl sok pl. ember, poggyász kerül, akkor bizony elsüllyedhet. 

Tanári jegyzet: 

Arra figyelni kell, hogy a hajó két oldalába egyszerre tegyük bele a gémkapcsokat, mert különben 

kifordul. 
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ÚSZIK-E A HAL A VÍZBEN? 
ÚSZÁS, LEBEGÉS, MERÜLÉS 

 

Menete: 

1. 
Üvegkád vízbe tegyünk 
parafadugót! 
 

2. 
Üvegkád vízbe tegyünk 
vasgolyót! 
 

3. 
Üvegkád vízbe tegyünk 
műanyag golyót! 
 
 
 
 
 
 
 

Tapasztalat: 

1. 
A parafadugó fent maradt a 
víz tetején. 
 

2. 
A vasgolyó elsüllyedt. 
 

3. 
A műanyag golyó a víz közepén 
helyezkedett el. 
 
 
 
 
 
 
 

Magyarázat: 

1. 
A parafadugó sűrűsége 
kisebb a víznél, ezért a víz 
tetején úszott. 

2. 
A vasgolyó sűrűsége 
nagyobb a víznél, ezért 
elmerült. 

3. 
A műanyag golyó sűrűsége 
megegyezik a víz sűrűségével, 
ezért lebeg. 
 

Tanulói jegyzet: 

A halak a vízben tehát nem úsznak, hanem lebegnek. Változtatni tudják a sűrűségüket az 

úszóhólyagjuk segítségével. 

Tanári jegyzet: 

Ha nincs üvegkád, jó a PET palack alja is, úgy, hogy levágjuk kb. a két harmadát. Vagy egy nagyobb 

átlátszó pohár. 

Az azonos sűrűségű anyagot a legnehezebb megtalálni. Ha van kinder tojás, akkor be lehet állítani 

a sűrűségét, úgy, hogy lebegjen azzal, hogy megtöltjük kellő mennyiségű vízzel. 
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MIÉRT NEM FAGYNAK BE A HALAK TÉLEN A TÓBA? 
JÉG KÜLÖNLEGES TULAJDONSÁGA 

 

Előkészület: 

Készítsünk jégkockát! 

 

Menete: Tapasztalat: 

1. 
Az üvegkádat félig vízzel megtöltjük és 
beletesszük a jégkockát. 

 

1. 
A jég a víz felszínén marad. 

 

Magyarázat: 

1. 
Miközben a víz megfagy, kitágul, kisebb lesz a sűrűsége, mint a folyékony víznek, ezért 
úszik a víz felszínén.  
 

 

Tanulói jegyzet: 

Emiatt, ellentétben a többi folyadékkal, nem lentről felfelé, hanem fölülről lefelé fagy meg. A 

jég jó hőszigetelő, így a mélyebb rétegekben nem fagy be például a tó, a halak életben 

maradhatnak. 

 

Tanári jegyzet: 

Ha nincs üvegkád, átlátszó pohár is jó. 
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KINYÍLÓ PAPÍRVIRÁGOK 
HAJSZÁLCSÖVESSÉG 

 

Előkészület: 

Különböző vastagságú és színű papírokból virágokat készítünk, melyeknek a szirmait 

behajtogatjuk. 

Menete: 

1. 
Az üvegkád víz tetejére helyezzük a virágokat, úgy hogy ne érjenek a kád széléhez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tapasztalat: 

1. 
Kis idő elteltével sorban kinyíltak a virágok. Minél vékonyabb volt a papír, annál hamarabb. 
 

Magyarázat: 

1. 
A papírban lévő hajszálcsöveken a víz felemelkedik és ezáltal a virágok szirmai kinyílnak.  
 

Tanulói jegyzet: 

A hajszálcsövesség a folyadékok olyan tulajdonsága, hogy képesek szűk, keskeny térben a 

gravitációs erő ellenében mozogni, például a papíron, hajszálcsövekben, talajban. Így tud a föld 

mélyebb rétegeiből a talajvíz felszívódni.  

Tanári jegyzet: 

Ezt nevezzük kapilláris jelenségnek. A cső fala és a vízrészecskék között nagyobb a kölcsönhatás, 

mint a víz-víz részecskék között. Minél vékonyabb a kapilláris, annál magasabbra szívódik fel a 

víz.  

Lehet a virág közepébe valami meglepetést rajzolni, ami persze csak akkor lesz látható, ha kinyílik 

a virág. 

Ha más a virág formája, akkor is változik a kinyílási sebesség. 

  



70 

 

ODA KELL-E SZÚRNI A SZIGONYHALÁSZNAK AHOL A HALAT LÁTJA? 
KETTÉTÖRT CERUZA 

FÉNYTÖRÉS 

 

Menete: Tapasztalat: 

1. 
Tegyünk üvegpohárba egy ceruzát! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  
Kettétörve látjuk a ceruzát. 

 

Magyarázat: 

2. 
Ha a fény kevésbé sűrű (levegő) közegből sűrűbbe (víz) halad (vagy fordítva) megváltozik a 
sebessége, irányt változtat, azaz megtörik. Ezért látjuk kettétörtnek a ceruzát. Ezt a jelenséget 
fénytörésnek nevezzük. 

 Tanulói jegyzet: 

Éppen ezért a hal sem ott van a víz alatt, ahol a szigonyhalász látja. Tehát nem oda kell szúrnia, 

hanem figyelembe kell vennie a fénytörés jelenségét. 

Tanári jegyzet: 

Bármilyen más (vízben nem oldódó) tárggyal is kipróbálhatjuk. 
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EGY KÜLÖNLEGES OLDÓSZER 
OLDHATÓSÁG 

 

Menete: 

Tegyünk 6 kémcsőbe kétujjnyi vizet és adjunk hozzá cukrot, sót, hipermangánt, étolajat, 

vasreszeléket, alufólia golyót! 

1. 
Víz+cukor 
 

2. 
Víz+só 
 

3. 
Víz+hipermangán 
 

4. 
Víz+étolaj 

5. 
Víz+ 
vasreszelék 

6. 
Víz+alufólia 
golyó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tapasztalat: 

1. 
Egy idő után 
eltűnt a 
cukor. 

2. 
Egy idő után 
eltűnt a só. 

3. 
A víz egységesen 
lila színű lett. 

4. 
Az olaj fent 
maradt a 
víz tetején. 

5. 
A 
vasreszelék a 
víz aljára 
süllyedt. 

6. 
Az alufólia 
golyó 
elsüllyedt.  
 

Magyarázat: 

1. 
A cukor 
oldódik a 
vízben. 

2. 
A só oldódik 
a vízben. 

3. 
A hipermangán 
oldódik a vízben. 

4. 
Az olaj nem 
oldódik a 
vízben. 

5. 
A vas nem 
oldódik 
vízben. 

6. 
Az alumínium 
nem oldódik 
vízben. 
 

Tanulói jegyzet: 

Az oldatok oldószerből és oldandó anyagból állnak. A víz az egyik leggyakoribb oldószer. 

Tanári jegyzet: 

Az alufóliánál jól össze kell gyűrni, hogy ne maradjon benne levegő, mert különben úszni fog. 

 

 
 

 


