
Tanulási 
kompetenciát 

fejlesztő
módszerek

a természet-
ismeretben



A tanulni tudás kompetenciája
1. Megszervezze saját tanulását 

- idővel, információval való gazdálkodás, bánás bánásm
- szükségletek à elérhető felismerése à akadályok 

megszüntetése

2. Új tudások, képességek megszerzése, feldolgo-
zása, beépülése, útmutatások alkalmazása

â

tudás és képességek alkalmazása
az oktatásban-képzésben, 
otthon, a munkában 



3. Digitális kompetencia
Az információs társadalom technológiáinak biztos és 
kritikus használata a munka, a kommunikáció és a 
szórakozás terén ò

számítógép használata
információ visszakeresése, 
értékelése, tárolása, előállí-
tása, bemutatása és cseréje 
céljából

kommunikáljunk és részt 
vegyünk együttműködő 
hálózatokban az interneten 
keresztül 



Fő területei

Tankönyvismeret
Felkészülést segítő 

algoritmusok 
kialakítása

Ismeretszerzést 
segítő technikák 

kialakítása

Tartalmakkal 
kapcsolatos logikai 
menetek elsajátítása 

Digitális felhasználói 
technikák elsajátítása



A. A tankönyv megismerése



A. A tankönyv megismerése







Időbecslés otthoni felkészüléskor
Egy lecke feldolgozása részekre bontással

Pl. Házityúk
l téma szerint

alfejezetek (szövegrészek) feldolgozásához 
szükséges idő

(elolvasás + megértés + rögzítés)
l didaktikai apparátus szerint

szövegek + ábrák + képek + jegyezd meg! + 
ellenőrizd tudásod! + olvasd el!

l tevékenység szerint
olvasás + értelmezés + elemzés (szöveg, ábra, kép) + 
rögzítés + felidézés + önellenőrzés…

üzenete: 
az otthoni tanulás nem csak a szöveg megértését és 
memorizálását jelenti
a didaktikai apparátus különböző elemeinek eltérő funkciója 
van a tanulás folyamatában



B. Felkészülést segítő algoritmusok 
kialakítása

1. Előzetes elképzelések számbavétele
2. Tanulási stratégiák kidolgozása
3. Visszatekintés a tanulási folyamatra



A1. Előzetes elképzelések számbavétele
Az idővel kapcsolatos elképzelések 

megfogalmazása
időbecslés ð mérés ð összevetés az elképzeléssel

Időbecslés feladatelem elvégzésekor 
l Szöveges rész elolvasása 
l Szöveg elolvasása és hozzá kapcsolódó feladatok 

megoldása



Időbecslés manipulatív feladat végzése előtt
Pl. Fizikai - Testek úszása - Kísérletezz!   

úszó sűrűségmérő készítése
Csavarj a hurkapálca köré annyi fémhuzalt, hogy ússzon a
vízen függőleges helyzetben!
Hogyan döntheted el ezzel az eszközzel 2 különböző
folyadékról, hogy melyiknek nagyobb a sűrűsége?

Üzenete: a feladatmegoldás előtt fel kell fogni a feladatot 
+ mozgósítani kell az előzetes ismereteket



A témával kapcsolatos előzetes elképzelések 

megfogalmazása

Tudom, amit tudok táblázat

Tudni vélem Tudni akarom Amit megtudtam

Hogyan keltik a füstöt a színpadon?     

Tudni vélem Tudni akarom Amit megtudtam

Füstölőket 

gyújtanak meg
Hogyan csinálják?

Szárazjeget forró 

vízbe dobnak ð
hirtelen szublimál

ð sok folyadék-

cseppet ragad 

magával

Tudni vélem Tudni akarom Amit megtudtam
Füstölőket 

gyújtanak meg
Hogyan csinálják?

Tudni vélem Tudni akarom Amit megtudtam
Füstölőket 

gyújtanak meg



A témával kapcsolatos előfeltevések 
megfogalmazása

Előfeltevés 
indoklással Állítás / kérdés Tanulás utáni 

értékelés
Előfeltevés 
indoklással Állítás / kérdés Tanulás utáni 

értékelés

Mert a lábaival 
lapátol, és így a 
felszínen tartja 

magát.

A réce ringatózik 
a víz felszínén. 

Miért tud 
fennmaradni?

Mert faggyúval 
bekent tollai nem 

áznak át, 
közöttük sok 

levegő van, így 
testének kicsi a 

sűrűsége.

Előfeltevés 
indoklással Állítás / kérdés Tanulás utáni 

értékelés
Mert a lábaival 
lapátol, és így a 
felszínen tartja 

magát.

A réce ringatózik 
a víz felszínén. 

Miért tud 
fennmaradni?

Előfeltevés 
indoklással Állítás / kérdés Tanulás utáni 

értékelés
A réce ringatózik 
a víz felszínén. 

Miért tud 
fennmaradni?



A témával kapcsolatos érvek és ellenérvek gyűjtése
Mellette-ellene táblázat 

Mellette szól Ellene szól
Pl. A napsugárzás



Mellette-ellene táblázat 

Mellette szól Ellene szól
A napsugarak miatt van világos 

a Földön. Amikor nem süt a Nap, sötét van.

Napsugárzás nélkül nem élnek 
növények, és nélkülük nincsenek 

állatok, emberek sem.
Erős napsugárzásban szomjaznak a 

növények.

A napsugárzástól van meleg. Ha sokat süt, sokat kell locsolni.
A napsugarakkal melegíteni, 

fűteni is lehet.
A napsugárzás kiszáríthatja a 

talajt.
Napsütésben szépek a színek, 

szép a táj.
Erős napsütésben hunyorogni kell, 

alig látunk.
Ha süt a Nap, jó kedvem van. Ha nem süt, szomorú vagyok.

A napsugárzás lebarnít. Erős napsütésben leéghetek, 
lehámlik a bőröm.



A2. Tanulási stratégiák kidolgozása



Felfedezéses tanulási stratégia
Tapasztalat 

konkrét 
helyzetben

Konkrét 
példa ð Általánosítás ð Séma

Új helyzet
Helyzet-

felismerés ð Valamely séma 
kikeresése ð A séma 

átalakítása

ò

A séma 
alkalmazása

az új helyzetben

ò

Új séma 
kialakítása

ò

Új tudás



Probléma modellezése
Pl. az utak sózása

1. Jégkockatartó megtöltése vízzel
2. Jégkockatartót betenni mélyhűtőbe ð Víz megfagyasztása
3. Jégkockák összetörése, ledarálása ð Jégkása szétterítése
4. Az egyikre só, a másikra homok szórása ð összekeverés
5. Megfigyelni, hogy mi történt ð Következtetni



A3. Visszatekintés a tanulási folyamatra

Tanulási folyamatom lépései Idő + –
1. Az atlasz térképeinek 

nézegetése 10’ –
2. Tankönyvi tartalomjegyzék 

megnézése 2’ +

3. Mire emlékszem? 3’ –
4. Leckék átlapozása 
ð Mire nem emlékszem? 2’ –

5. Leckék átolvasása 30’ + –
6. A fontosabb fogalmak 

felelevenítése 35’ +
7. A munkafüzeti feladatok 

átlapozása 10’ +



Tanulási folyamatom lépései Idő + – Min kell változtatni?
1. Az atlasz térképeinek 

nézegetése 10’ – Nem céltalanul 
nézegetni

2. Tankönyvi tartalomjegyzék 
megnézése 2’ +

3. Mire emlékszem? 3’ – Hogy jobban 
emlékezzem

4. Leckék átlapozása 
ð Mire nem emlékszem? 2’ – Kevés rá ennyi idő

5. Leckék átolvasása 30’ + – Több idő kell rá
6. A fontosabb fogalmak 

felelevenítése 35’ +
7. A munkafüzeti feladatok 

átlapozása 10’ +



Tanulási folyamatom lépései Idő + – Min kell változtatni?
1. Az atlasz térképeinek 

nézegetése 10’ – Nem céltalanul 
nézegetni

2. Tankönyvi tartalomjegyzék 
megnézése 2’ +

3. Mire emlékszem? 3’ – Hogy jobban 
emlékezzem

4. Leckék átlapozása 
ð Mire nem emlékszem? 2’ – Kevés rá ennyi idő

5. Leckék átolvasása 30’ + – Több idő kell rá
6. A fontosabb fogalmak 

felelevenítése 35’ +
7. A munkafüzeti feladatok 

átlapozása 10’ +
Mi maradt el?

Topográfiai fogalmak ismétlése
Folyamatok felelevenítése
Összefüggések kigyűjtése



C. Ismeretszerzést segítő technikák 
kialakítása

1. Analógiás cselekvéssorok megtanítása
2. Jellemzési algoritmusok elsajátítása
3. Információszerzési módszerek elsajátítása
4. Ábra- és képelemzési algoritmusok használata 



Tárgykészítés – pl. gúzsbakötés   

Vizsgálódás – pl. talajvizsgálat

C1. Analógiás cselekvéssorok megtanítása



A tájak leírásának 
szempontjai

l Hol fekszik? 
l Milyen? (jellemző tulajdonságai): 

Milyen a felszíne? Melyek a jellegzetes felszínformái?
Milyen sűrű a folyóhálózata? Merre, hogyan futnak vízfolyásai? 
Milyen a növényzete (természetes és kultúrnövényei)? 
Milyen talaj borítja a felszínét? 
Milyen település, épület van? Hol, hogyan helyezkednek el? 
Hogyan kötik össze az utak a településeit / részeit? 
Milyen művelt területek vannak? 
Milyen ipari termelés folyik ott? 

l Milyen a környezet állapota? 
l Miért ilyen a táj és az állapota? 
l Milyen kapcsolat van a tájon az ember és a környezete között?

C2. Jellemzési algoritmusok elsajátítása



C3. Információszerzési módszerek 
elsajátítása



Felismerés - Jelenségek



A tér szűkítése – tágítása 

képleleplezés



Milyennek képzeled?
Rajzold le az atlaszban lévő 
információk alapján!



Tervezz logókat az itt lévő létesítményekhez!



Természettudományos megismerési 
módszerekkel összefüggő képességek

Környezetismeret
Természetismeret

5. évfolyam 6. évfolyam
Egyszerű 

megfigyelések, 
vizsgálódások

Rendszeres 
észlelések

Elvonatkoztatás 
tapasztalatok 

alapján

Fel- /ráismerés
(fogalmak, 
jelenségek)

Megismerés
(jelenségek, 
folyamatok)

Kapcsolatok, 
összefüggések 

feltárása



Megfigyelés
Tények, jelenségek, folyamatok az aktuális célnak
megfelelő tudatos észlelése ð a tapasztalatok rögzítése

Rendszeres észlelés
Megfigyelés rendszeres időközönként/gyakorisággal

Vizsgálódás
Valósághoz intézett kérdések
tudatos megfigyelések, amelyekbe 
beleavatkozunk

Kísérletezés
Valósághoz intézett, szigorú logikai rendben alkalmazott 
kérdések 
l megfigyelés előtt: előfeltevés + gondosan 

megtervezzük a munkamenetet
l végén: ellenőrző kísérlettel győződünk meg

arról, hogy más körülmények között is 
ugyanazt az eredményt kapjuk-e 

l végső következtetés



Folyamat mozaik ábra elemzése ð
képregény-készítés

Képsorozat elemzése ð narráció

B4. Ábra- és képelemzési algoritmusok 
használata



Rendszerábra (séma) elemzése
ð történet elmondása

a nitrogén körforgása



Ábraelemzés – Párkereső – Diagram a foltját…



Képelemzés - képmemorizálás                                                   
ò

alaprajzkészítés



Képelemzés – képmemorizálás                                                   
Karikázd be a rajzon azt, aminek megfelelő jelenséget 

láttál a képen/filmen!



Ábraelemzés problémafelvetéssel

Hogyan segíti a mókust a farka a mozgásban?



Képelemzés – Gondolatjáték – Mi történhetett?



Szabad ábrák elemzése ð Feliratozás - fogalmak
Feliratozás - séma
Logikai lánc alkotása
Történetelmondás



Képelemzés – szimbolikus képek

Plakát 
Értelmezés

DVD-borító
Jelképek megbeszélése



D. Tartalmakkal kapcsolatos logikai
menetek elsajátítása

1. Fogalmak elemzése
2. Mennyiségek összehasonlítása
3. Folyamatok elemzése
4. Összefüggések elemzése



D1. Fogalmak elemzése
Analógiafelismerés – logikai ellentétpárok

Olvadás – …………………………
kapcsolat: ………………………………………………………

Deltatorkolat – …………………..
kapcsolat: ………………………………………………………

teljes átalakulás – ………………
kapcsolat: ………………………………………………………

Oldat – ……………………...........
kapcsolat: ………………………………………………………

Duzzasztógát – ………………….
kapcsolat: ………………………………………………………



Fogalomtáblázat

Szempontok Ionkötés Kovalens kötés

Fogalmak összevetése ð azonosságok és különbségek

Szempontok Kétéltűek Hüllők

Szempontok Északnyugati-
Kárpátok 

Dunántúli-
középhegység

szempontszelekció + lényegkiemelés



Igazságtáblázat

üledékes magmás

törme-
lékes homok bazalt-

tufa

összeálló mészkő gránit

üledékes magmás

törme-
lékes

összeálló

egyszikű kétszikű

egynyári

évelő

egyszikű kétszikű

egynyári búza napra-
forgó

évelő hóvirág meggyfa



Ismerettérkép

madár

faggyúmirigy pehelytollak

tojásokat rak

repül

vízből szűri 
a táplálékot

fészekhagyó

szárnya van

színes

tolla van
lemezes csőr

csőre van

nem fáziknem ázik át

vízi életmód

úszik

úszóláb

fedőtollak



Terület- / tömeg- / térfogat-összehasonlítás
Hányszor fér el benne?

Keopsz-piramis
magasság: 147 m

Gellért-hegy
magasság: 235 m (139 m)

D2. Mennyiségek összehasonlítása



A tájhierarchia érzékeltetése

Tedd a tájak foltját a 
megfelelő dobozba!



Mennyiségi gondolatjátékok

Az idő jelentőségének felismerése

l Mikor jellemző?
l Miért nem mindegy?
l Hányszor fér el benne?



D3. Összefüggések elemzése
Képek közötti tartalmi kapcsolat felidézése



A kritikai szemlélet képességének 
kialakítása

ñ
Új módszerek
• Véleményütköztetés, 
érvelés, vita
• Valós riport készítése
• Kommunikációs gyakorlat 
• Helyzetgyakorlat
• Szerepjáték 

ñ
Hagyományos módszerek
• Igaz állítások megfogalmazása
• Állásfoglalás megfogalmazása
• Hibakeresés
• Képzeletbeli riport készítése



E. Digitális kompetenciák fejlesztése

1. A világhálón való keresési gyakorlat
2. Digitális kommunikációs gyakorlat



Kulcsszavazás ð Képhez kulcsszó keresése



Képletöltésð halmazbasorolás


