
Átmenetek pedagógiája – Új tárgyak bevezetése  

  

A Kispesti Vass Lajos Általános Iskolában a természetismeret tantárgyak bevezetése nem 

hetedik évfolyamon kezdődik, hanem már az alsós évfolyamokon. Pedagógusaink szeretnék 

megváltoztatni a tanulók viszonyát a nehéznek mondott tantárgyakhoz. Az iskolánkban számos 

tanórai és tanórán kívüli tevékenység folyik annak érdekében, hogy a gyermekek minél előbb 

találkozhassanak a mindennapjaikban tapasztalható természettudományos jelenségekkel és 

azokat megfelelően tudják értelmezni.   

 

Fizika  

A fizika tantárgyat sokan nagyon nehéznek tartják, pedig az egyik olyan tudományág, ami jelen 

van a mindennapjainkban. 2018. május 16-án a Fény Világnapja alkalmából kollégámmal az 

iskola tanulóinak tartottunk előadásokat félórás váltásokban. A szertárban található egyszerű 

eszközökkel varázsoltuk el a hallgatóságot. Pl. írásvetítő és egy vízzel töltött üvegkád 

segítségével szivárványt állítottunk elő a terem plafonjára. A fény egy különleges jelenség, 

melyre az előadások után máshogy gondolnak a gyermekek. A nyolcadik osztályos tananyag a 

fénytan, az előadáson hallott és látott jelenségek jó alapot biztosítanak majdan a fény 

részletesebb tanulmányozásához.   

 

A hetedikes fizika órákat minden esetben önálló fizikai kísérletek elvégzésével kezdjük. Ezzel 

megadjuk számukra a kísérletezés örömét, fejlesztjük a kommunikációt és az együttműködést 

a tanulók között. A folyamat során minden érzékszervüket használniuk kell, így a megtanulandó 

anyag sokkal jobban rögzül. Pl. közel forrásban lévő vízbe a hőmérőt beletéve a gyerekek el 

sem hitték, hogy a hőmérő higanyszála milyen gyorsan éri el a megfelelő hőmérsékletet. Ez a 

jelenség is mindennap jelen van az életükben, ha megfordulnak a konyhában.   

Az alsós munkaközösségek is szoros kapcsolatban vannak munkaközösségünk tagjaival. A 

szertárban megtalálható eszközöket a környezetismeret órákra rendelkezésre bocsájtjuk, hogy 

minél korábban megismerkedjenek a fizika rejtelmeivel.   

 

A kerületben lévő kulturális központban megrendezésre kerülő Fizika Show-ra minden évben 

elvisszük felső évfolyamos tanulóinkat. A diákok először egy fantasztikus előadást láthatnak és 

hallhatnak, majd egyszerű, de annál nagyszerűbb kísérleteket próbálhatnak ki. Az egyes 

kísérletek leírása számukra értelmezhető, s egyes kísérleteket otthon is kipróbálhatnak.   

A kerületi Önkormányzat szervezése által 2018 őszén ötödikes tanulóinkkal megtekintettük a 

Paks II. interaktív tájékoztató kamionját. Az előadás során a diákok számára érthető 

szakkifejezésekkel megfogalmaztuk az erőmű működését és a villamos energia felhasználását. 

Tudatosítottuk bennük, hogyan is jut el Paksról a szobájukig az az energia, amit mindennap 

használnak.   

 

Iskolánk két gimnáziummal is szoros kapcsolatot ápol, melynek eredményeképpen 

laborgyakorlatokat tarthatunk intézményeikben. Fizika laborgyakorlatokon kettesével 



végezhetik a kísérleteket megfelelő körülmények között. Az önálló kísérletezés közben levont 

következtetések jobban rögzülnek, melyekre jobban lehet a későbbiekben alapozni.   

 

Kémia  

Kémia szakos kollégám az ELTE Kémia Tanszékére látogatott el néhány érdeklődő diákkal, 

hogy a felhívja figyelmüket a tantárgy szépségére. Tanulóink szintén részt vesznek minden 

évben a gimnáziumokban megtartott kémia laborgyakorlatokon.   

 

Biológia  

A természettudományos tantárgyak közül a biológia esetében van a legegyszerűbb dolgunk. A 

körülöttünk élő növények és állatok megfigyelése már az alsós évfolyamok tananyagában is 

szerepel. Minél korábban szerettetjük meg a természetet, vagyis kimondatlanul a biológiát a 

gyerekekkel, később annál könnyebb dolgunk lesz felső tagozaton. A megszerzett tapasztalok 

és tudás megfelelő alapot biztosítanak számunkra a későbbi tanulási folyamtokban. Iskolánk 

Pedagógiai Programjában kiemelt szerepe van a környezeti nevelésnek. Fontosnak tartjuk, hogy 

nevelő-oktató munkánk eredményeképpen tanulóinkban kialakuljon a környezetük iránti 

tisztelet és felelősség. Ezt a munkát számos iskolán belüli és kívüli tevékenység keretén belül 

tudjuk végezni.   

 

Iskolánk hagyományának megfelelően minden évben megemlékezünk az Állatok 

Világnapjáról. Az alsós évfolyamos osztályok a környéken lévő állatkertekbe vagy 

vadasparkokba látogatnak el a jeles nap alkalmából. 2018 októberében egy kutyaiskola lelkes 

tanítványai tartottak iskolánk tanulóinak és pedagógusainak bemutatót. A gyerekek életre szóló 

élményeket szereztek. Felsős tanulóinkat 3 fős csapatokba szervezve versenyt rendezünk ezen 

a nevezetes napon.  

Az áprilisban megrendezett Föld Napja különleges esemény iskolánk életében. Pályázaton nyert 

összegből vásárolt virágpalántáikat minden osztály elhelyezi az iskola udvarán. A nyolcadikos 

tanulók elültetik emlékfájukat az udvaron. 2018 áprilisában minden alsós osztály egy 

gyümölcsfát kapott, melyet együtt ültettek el és az év folyamán ki-ki a sajátját ápolja. Az ültetés 

folyamán a gyerekek megfigyelhették a fák gyökerét és más szerveit. Észrevétlenül 

tapasztalatokhoz jutottak, amiket a későbbi tanulmányaik során felhasználhatnak. Minden 

évben csatlakozunk az „Énekelj a Földért” mozgalomhoz, aminek mindig nagy sikere van a 

diákok körében.  

 

Intézményünk udvarának hátsó részében működik kiskertünk. Egy alsós osztály a tanteremben 

elültetett és nevelt növényeket telepítette át a kiskertbe. A tevékenység által megismerkedtek a 

növények fejlődésével és az egyes növényi szervek jellegzetességeivel.  A tanulók az elültetett 

növényeket gondozták (öntözték, a területet kigazolták), a növények életét nyomon követték. 

A megszerzett tudást rendszerezték, melyek majd segítséget nyújtanak a hetedikes biológia 

tananyagban szereplő rendszertan tanításában. Pályázaton nyert összegből vásárolt 

eperpalántákkal is bővítettük a kiskertet, melyet minden osztály megtekinthet, gondozhat. A 

kiskertben a kollégák tartanak környezetismeret órákat.  



Az alsós munkaközösségek tagjai számos alkalommal kérnek kölcsön szemléltetőeszközöket 

(pl. csontvázat, preparátumokat). Ezen eszközöknek az alsóbb évfolyamos tanulók nagyon 

örülnek. Nagynak érezhetik magukat és minél többet szeretnének megtanulni az eszközök 

segítségével.  

 

A nyolcadikos biológia tananyag szerves része az anyagcsere folyamatok és azok betegségei. 

Iskolánk védőnője alsóbb évfolyamos osztályok számára tart nemcsak az egészséges 

táplálkozásról előadásokat, hanem számos betegségről is, melyeket interaktív módon 

ismerhetnek meg tanulóink. A megszerzet tudást későbbi tanulmányaikban könnyedén 

felhasználhatják.    

A Kispesti Vass Lajos Általános Iskola honlapján folyamatosan bővülő tananyagtár található 

meg. A biológia tantárgyhoz – mindenki számára szabadon használhatóan – egyelőre az 

anyagcsere folyamatok feldolgozására szolgáló anyagok szerepelnek. Ha egy alsós osztály 

tagjai érdeklődnek például az ember csontjainak neve iránt, elég megnyitni a tananyagok tárát, 

kiválasztani a témát és játszva megtanulhatják az anyagot.  

 

Nincs is annál nagyobb élmény, mint ha megehetjük, amiről tanulunk! Természetismeret órák 

keretén belül A növények a kertben témakörben tanult gyümölcsöket és zöldségeket 

megfigyelték és megkóstolták. Pár lelkes tanuló természetismeret órára éti csigát és 

földigilisztát hozott be iskolánkba, melyet nagy örömmel fogadtak az osztálytársaik. 

Testközelből tanulmányoztuk az állatokat és figyeltük meg sajátosságaikat. Minél több 

érzékszervvel szerzett a tapasztalat, annál jobban rögzül, annál jobban lehet erre a tudásra a 

későbbiekben alapozni, pl. a hetedikes biológia rendszertan témakörében.   

A biológia egyik legfontosabb része a hetedik évfolyamos anyagban szereplő 

környezetvédelem. Iskolánk Örökös Ökoiskolaként nagy hangsúlyt fektet környezetünk 

védelmére. A folyósokon elhelyezett szelektív hulladékgyűjtőket tanulóink környezettudatosan 

használják. Ezeken kívül minden elsős tanteremben elhelyeztünk szelektív hulladékgyűjtőket, 

hogy a kisebbek is megtanulják rendszeresen használni. Célunk, hogy minél korábban 

kialakítsuk bennük a környezetük iránti felelősséget.   

 

A biológia laborgyakorlatok a legnépszerűbbek tanulóink körében. Minden tanuló saját 

mikroszkópján láthatja a maga által előállított preparátumot. Pl. lilahagyma nyúzat elkészítése 

után a mikroszkópban látott kép számukra egy csoda, amelyet később tanulói kiselőadásukban 

felhasználhatnak.  

A kerületben található közösségi kertekkel iskolánk kapcsolata igen szoros. A gyerekek 

természetes közegükben találkoznak a kertben élő termesztett növényekkel. A tanágyást mindig 

1-2 osztály gondozza évről évre. Az őszi munkáktól – a magok elvetésétől, a palánták 

elhelyezéstől – a termés learatásáig a diákok végigkísérhetik a növények életét. Egy pedagógus 

vezetésével minden hónapban ellátogatnak a kertbe és gondozzák az ágyás növényeit. Nyár 

elején jóízűen fogyasztják a terméseket.   

A város határait elhagyva minden évben békamentést szervezünk. Élőhelyeiken tudjuk 

tanulmányozni a tanult növényeket és állatokat. A kirándulással elősegítjük a rendszertan 



bevezetését. Nagy élmény a gyerekek számára korábban tanult faj felismerése, illetve egy új faj 

meghatározása.   

 

Unesco Társult Iskola lévén minden évben csatlakozunk a Világ Lenagyobb Tanórája 

programhoz. Az ENSZ által meghatározott 17 célt dolgozzuk fel sorban évről évre. Az egészség 

és jóllét célt annak érdekében tűzték ki, hogy biztosítsa az egészséges életet és előmozdítsa a 

jóllétet mindenki számára minden korosztályban. Ezen az órán az egészséges életmódról 

beszélgettünk a gyerekekkel, mely szintén előfordul a nyolcadikos biológia tananyagban.  

Iskolánk számos környezetvédelmi vetélkedőben vesz részt. A Humusz Szövetség által hirdetett 

verseny eredményeképpen egy kiállításnak adott otthont iskolánk, melynek tárgyai 

újrahasznosított anyagból készültek. A tárlatvezetők szerepében felsőbb évfolyamos tanulók 

szerepeltek, akik minden osztály számára csodálatos előadásokat tartottak. A „Túl a 

hulladékhegyen” nevezetű környezetvédelmi vetélkedő egyik fordulójának feladata egy plakát 

készítése volt, mely során a gyerekek lehetőségeket jelenítettek meg a hulladék csökkentése 

érdekében. A plakátot a versenyzők több osztályban ismertették, így iskolánk tanulói is újabb 

ötleteket kaptak környezetünk megóvása érdekében.  

Iskolánk 8. osztályos tanulói egy kisfilmmel hívják fel a figyelmet a környezettudatosságra és 

a szelektív hulladékgyűjtésre. A kisfilm gondolatébresztőként is szolgálhat, az iskola honlapján 

elérhető.   

Fontosnak tartjuk minél korábban észrevétlenül megtanítani a gyerekeknek, hogy a 

természettudományok a mindennapjaik részei.  

 

Film elérhetősége: http://vassl.hu/?f0=Italos_Karton_palyazat  

Tananyagok elérhetősége: http://vassl.hu/?f0=Tananyagok  

 

Programjaink megvalósításához az alábbi honlapokról gyűjtöttünk információkat:  

• http://www.kmo.hu/  

• http://www.paks2.hu/hu/Media/Interaktiv-tajekoztato-kamion/Lapok/default.aspx  

• http://www.vadaspark-budakeszi.hu/   

• http://www.szigethalmivadaspark.hu/   

• http://enekeljafoldert.hu/  

• https://www.fkf.hu/edukacio-uzsonnasdoboz-projekt  

• http://www.szazvolgy.hu/programok/bekamentes   

• https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/  

• https://humusz.hu/  

 

Kosztadinovszkyné Sziráki Nikoletta munkaközösség-vezető  

Kispesti Vass Lajos Általános Iskola    

1193 Budapest, Csokonai u. 9.   
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