
A természettudományos 

megismerési módszerek megjelenése 

a természettudomány tantárgyban

Természettudományi szakmai nap, 2021. június 2. 



Szakmai fejlődésem a pedagógus 

pályán



Természettudomány másképpen

Életszerű 
problémák

Saját 
tapasztaláson 

alapuló 
tanulás

Komplex 
szemléletű

Fenntarthatóság 
a fókuszban

képességek, 
készségek, 
szokások



Megismerési módszerek

megfigyelés

mérés rendszerezés

leírás
össze-

hasonlítás



Kerettantervi kívánalmak (NAT 2020)

• Megfigyelés

• Tapasztalás

• Kísérletezés

• Terepi foglalkozások

• Becslés (hipotézis alkotása)

• Gyakorlat orientált tevékenységek

• Komplex, integrált

• Jelenség alapú



Református Tananyagfejlesztő Csoport 

Természettudományos munkacsoport

Új szemléletű foglalkozástervek

Ötlettár

Érdekes kérdések

5. évfolyam

Csoportmunka

Természettudományos megismerési módszerek



MIÉRT CSAK FÉLIG VAN TÖLTVE A CSIPSZES ZACSKÓ?

Matematika
Technika és 

tervezés
Vizsgálatok csemegékkel 45 perc
1.1. Csipszkvíz 10 perc
1.2. Csipszből mennyi az elég? 20 perc
1.3. Csoportfeladatok bemutatása 15 perc

•Állítás: Félig van a csipszes zacskó.
Vizsgáljátok, jogos-e a gyanú!
•Használjátok a tálcán levő eszközöket!
•Készítsetek feljegyzéseket a méréseitekről a 
füzetetekbe!

Állítás: A csipsz tápláló étel.
•Nézzétek meg az ember egy napi tápanyag 
szükségletét az Internet segítségével!
•Milyen tápanyagok vannak a csipszekben? 
Vizsgáljátok a csomagolásokon található 
információkat!
•Mennyi csipsz fogyasztása lehet egészséges és 
tápláló? Számoljatok!

Állítás: Pár darab sós keksz elfogyasztása nem számít.
•Vitassátok meg társaitokkal az állítást!
•Vizsgálódjatok!
•Használjátok a mérleget és a csomag oldalán található 
táblázatot!

Állítás: Vannak egészséges csipszek is.
•Kutassatok az Interneten! Miből készüIhet csipsz?
•Készítsetek erről gondolattérképet!
•Készítsetek ajánlást társaitoknak, milyen csipszet 
válasszanak, hogy egészségesek maradjanak!

1. Anyagok és tulajdonságaik
2. Mérések, mértékegységek, mérőeszközök
3. Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás
4. Az energia



MILYEN LENNE AZ EZÜSTÖS ŐSROVAR KÖZÖSSÉGI PROFILJA?

Vizuális k.
Digitális k.
Tech. és tervezés

Az állatok testfelépítése
Megfigyelés, mérés, 
mértékegységek



MIÉRT HULLATJÁK LE A FÁK A LEVELEIKET?

1. Tanórán kívüli tevékenység
2. Élmények feldolgozása Mitől lesz az élménytúra 

természettudományos megismerés

Természettudományos  
szempontok



Élmények, tapasztalatok feldolgozása

2*45 perben
1. rész szervezettan, élettan
2. rész alkotás közösen

Csoportokban
Színes feladatokkal



Köszönöm a figyelmet!

Sápi Mária

Biológia, egészségtan, természetismeret 

tantárgygondozó szaktanácsadó

2750-Nagykőrös, Hősök tere 5.

E-mail: sapi.maria@reformatus.hu

Telefon: 30/ 486-2595
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