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EGY, KETTŐ! FELFEDE(Z)ZÜNK!

ÉLMÉNYPEDAGÓGIA AZ ALSÓ 

TAGOZATON



∙ Környezettudatos jövő

∙ Egészség, elsősegélynyújtás

∙ Búza, kenyér, élet



∙ Hang

∙ Levegő és a repülés

∙ Mágnesesség



∙ Közlekedés, tájékozódás

∙ A testek tehetetlensége

∙ Mobilkommunikáció a 

mindennapjainkban

∙ Fény



1. óra: Árnyék foglalkozás:

Tevékenységek (időkerettel)

1. Ezópusz: A szamár és az árnyéka –

mesehallgatás 5’

2. Mese eseményképeinek sorba rendezése

csoportmunkában. 5’

3. Irányított beszélgetés – Hol játszódik? Kik

a szereplők? Mi a vita tárgya? 5’

4. Árnyékszínház felépítése. Mi kell hozzá?

Hová kerüljön a fényforrás? Hová álljanak a

bábok? Milyen legyen a vászon? 10’.

5. A két ember közti vita dramatizálása, a

csoportokból jelentkező gyerekekkel. A

többiek a verekedés hangjait utánozzák

combra ütéssel, nyögésekkel. 15’.

Összegzés: Vélemény megfogalmazása.

Értékelés. 5’.



2. óra: Szivárvány foglalkozás:

Tevékenységek (időkerettel)

1. Figyelem, érdeklődés felkeltő találós
kérdés. 2’.

2. Irányított beszélgetés szivárványos
saját élményekről. 5’

3. Buborékfújóval fújt buborékokon 
szivárvány keresése. 3’.

4. Írásvetítővel megvilágított olajfolt 
vízen – megfigyelés. Pálcával több 
részre bontás. 3’.

5. Diavetítő fényébe vízpermeten 
megfigyelt szivárvány 3’.

6. Prizma – Hová kell tenni a prizmát? 
Hová kell állni? Hol látszik a szivárvány? 
Milyen színekből áll? 4’.



2. óra: Szivárvány foglalkozás:

Tevékenységek (időkerettel)

7. Szivárvány színeinek sorba 

rendezése színes lapokkal a táblán. 3’.

8. Boszorkánykodás: levébe különféle 

anyagokat keverünk. A szín 

változásának megfigyelése csoportban. 

Sorba rendezés. 10’.

9. Szem” játék. Látom a … színt. A 

többieknek ki kell találni, mire gondol 

társunk. 5’.

10. Kedvenc színem. Miért szeretem? 

Beszélgetés. 4’.

11. Értékelés, összegzés. 3’. 



3. óra: Emlékszem? – puzzle – Mozaik nap:

Tevékenységek (időkerettel)

1. Az előző két órán megfogalmazott 

hipotézisek felelevenítése, kérdésekre adott 

válaszokkal csoportban. Helyes válasz 

esetén puzzle részfelfordítása 15’

2. Puzzle – képekről beszélgetés. 3’

3. Hideg és meleg színek szétválogatása. 

2’.

4. Alkotó tevékenység közben 

zenehallgatás. (Vivaldi: Négy évszak Tél 

tétele. 20’

5. Galéria – elkészült képek értékelése. 5’



A természettudományos nevelés 

sikerkritériumainak megjelenése a modulban

Sikerkritériumok Konkrétan a fény modulban

A természettudomány tanulásával 

kapcsolatban pozitív attitűdöt alakít ki.

A többféle vizsgálat, tapasztalatszerzés, 

változatos munkaformák lelkesítették őket.

Megtartja vagy növeli a tanulók 

természetes kíváncsiságát.

A lelkes, kíváncsi, izgatott hangulat végig 

jelen volt.

Lehetőséget ad a közvetlen 

tapasztalatszerzésre, a 

természettudományos megismerés 

gyakorlására.

Az első két óra főként a közvetlen 

tapasztalatszerzésre épült.

A memorizálás helyett a megértésre 

helyezi a hangsúlyt.

Tapasztalatszerzés, kísérlet jól szolgálják a 

megértést. 

A gyakorlatban is megismerteti a 

természettudomány alkalmazási 

területeit.

Az árnyékszínház, a lilakáposzta levének 

megváltoztatása során az alkalmazotti 

területek váltak ismertté a gyerekek 

számára. 



A természettudományos nevelés 

sikerkritériumainak megjelenése a modulban

Sikerkritériumok Konkrétan a fény modulban

A tananyag szemlélete és ismeretelemei 

jellemzően lépést tartanak a modern 

tudománnyal.

A szemlélet és ismeret anyag is lépést tart a 

modern tudománnyal.

A mindennapi életben is alkalmazható 

tudást ad (fenntarthatóság, környezet- és 

egészségtudatosság).

Az árnyék jelentősége. A fény fontossága. 

Egészségtudatosság – a fény haszna, 

napsugárzás veszélyei. 

A tanulók gyakorlati tapasztalatokat 

szereznek az iskolában tanultak 

kézzelfogható hasznáról.

A lilakáposzta levéhez kevert anyagok otthon 

mire használhatók, fontos gyakorlati 

tapasztalat. 

A tanulók széles körét vonja be (különös 

tekintettel a marginális csoportokra és a 

lányokra). 

A változatos feladatokkal minden tanuló 

bevonható lett. A megfigyelő és cselekvő 

szerepek váltakozása élményt adott 

mindenkinek. A mozaikképet nagy 

lelkesedéssel készítették. 

Felkészíti a tanulókat a műszaki-

természettudományos irányú 

továbbtanulásra.

A gyerekek számára megismerhető 

tudományos ismereteket közölt.
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KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


