
Te is lehetsz Herman Ottó!

avagy

Mi köze a kávészűrőnek a 

csodapókhoz?



















Ez az óra polihisztor játszóház 

lesz!



Polihisztor?



Te is lehetsz 

természettudós



Talált magának feladatokat



A felfedezéses tanulásról



A Vándortanösvény tanári 

kézikönyve a 

www.vandortanosveny.hu

oldalról  tölthető le

A gyereklapokkal 

egyetemben

http://www.vandortanosveny.hu/


általánosítás

(következtetések, szabályok, elméletek)

reflexió 

(mit tapasztaltunk?)

David Kolb 

experienciális tanulási ciklusos elmélet

tapasztalat
alkalmazás

(kisérletezés) 

(új tapasztalat)



általánosítás

(következtetések, szabályok, elméletek)

reflexió 

(mit tapasztaltunk?)

hipotézis alkotás

A felfedezéses tanulási ciklus

tapasztalat 

Az érdeklődés 

felkeltése

közzététel



Öveges József

http://olomuveg.blog.hu/2009/06/28/villaminterju_oveges_jozsef_fizikaprofesszorral_off_poszt

http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz9504/kovacs9504.html

http://olomuveg.blog.hu/2009/06/28/villaminterju_oveges_jozsef_fizikaprofesszorral_off_poszt


Toll, csőr, repülés, tojás = madár



Toll, csőr, repülés, tojás = madár???

2 láb, 4 láb, 6 láb, 8 láb, 10 láb, 100 láb?



Toll, csőr, repülés, tojás = madár

Ennyi volna a rendszertan?



Toll



Csőr

Hossza 22 cm, testtömege 26-50 g. 



Csőr - fog



Repülés



Hogyan lehet a sörösdobozfeneket 

felemelni?



Madártól paplanernyőig



Bernoulli törvénye: egy közeg 

áramlásakor a sebesség növelése a 

nyomás csökkenésével jár. 



• Kispál ide



Pókokat vizsgált

• Rokonsági viszonyok,

• Testük felépítése,

• Életmód,

• Hálók fajtái.



Úszik-e a gemkapocs a vízen?





Mennyit bír el a felületi feszültség?

• Nedvesítő és nem nedvesítő



Megtartja-e a papírlap a vizet a 

pohárban?



Mit csinál a levegőbuborék a 

kávészűrővel?





Mit csinál a vízipók-csodapók?



Mit csinál a vízipók-csodapók?





Mozgásban: https://www.youtube.com/watch?v=jjFew5Lk2r4

https://www.youtube.com/watch?v=jjFew5Lk2r4


Végül halakról

A halak áramvonalasak



Hogyan lehetsz te is 

természettudós?

• Legyen nyitva a szemed,

• Figyeld a természetet (ki kit-mit eszik, ki 

mit csinál, és hogyan),

• Rajzolj, jegyzetelj, 

• Mondd el másoknak is, amit találtál.





Hogyan használjuk?



Felkészülés

• www.vandortanosveny.hu

• Tanári kézikönyv 289. (318.) oldal:

– A terem berendezése

– A játékok kiválasztása

– A zászlók felállítása

– A játékok felállítása

– Fontos! A mi örömünk is benne legyen.

http://www.vandortanosveny.hu/


Gyerekek egyedül?

• Csak „gyerekhatlan” játékok esetében (alig 

van ilyen)

• Legalább egy pedagógus kell

• Optimális: 3-5 fő (ritkán teljesül)



Minden játékkal?

• Dehogy! Lehet válogatni. Óvodásoknak a 

fele is sok (és vannak nagyobbaknak 

valók).



Mindent egyszerre?

• Lehet egy osztályt vagy óvodai csoportot 

egyszerre ráengedni

• Lehet egy-egy játékot más-más terembe 

bevinni

• Lehet több teremben/folyosón felállítani

• Lehet 3-7 fős csoportokat 

forgószínpadszerűen fogadni

• Lehet szülőket/segítőket is hívni 

(nagyszülők is élvezik)



Nem elég? Nem elég jó?

• Lehet máshogy játszani velük

• Lehet más játékokat is beállítani

• Lehet új játékokat kitalálni




