A VÍZ KÖRFORGÁSA –

KÖRNYEZETISMERET 3.ÉVFOLYAM
Az Apáczai Kiadó Országos Tanítási Versenyén minden évben több tantárgyból megméretteti magát tanító és gyakorló pedagógus egyaránt.
A versenyről már több ízben olvashattak lapunkban, most a 2010–2011es tanévben rendezett verseny egyik indulójának óravázlatát tesszük
közzé. Szalai Tímea Edit végzős tanítójelöltként indult, és környezetismeret tantárgyból II. helyezést ért el.

Témakör: Az élettelen természetről
Az óra anyaga: A víz körforgása
A tanóra típusa: Rendszerező, illetve új ismeretet
közlő óra
Megtanulandó ismeretek: A víz körforgásának útja,
kísérletek útján való tapasztalás
Tevékenységek:
– Összefüggések magyarázata; Folyamatok felismerése, értelmezése; Szakkifejezések használata; Feladatmegoldások gyakorlása
Felhasznált irodalom: Dr. Mester Miklósné: A mi
világunk 3. évfolyam (tankönyv és interaktív tananyag)
Szükséges eszközök: feladatlapok, értékelő felhők és
matricák, kísérlethez: szivacs, szűrőpapír, főzőpohár,
vízforraló, tányér, jég, színezett víz, meseillusztráció
Óra előtti szervezési feladatok
A szükséges eszközök előkészítése, illetve kiosztása
I. RÁHANGOLÁS
1. Találós kérdés
– A mai órára egy találós kérdést hoztam el nektek. Mire
gondoltam?
Se oldala, se feneke
Mégis megáll a víz benne.
Mi az? (felhő)
figyelem, fegyelem fejlesztése
– Nevezzük el ezt a felhőt Párácskának! Ő lesz az, aki az
órai munkátokat figyelemmel fogja követni, akivel együtt
fogtok dolgozni. (Párácska képének felhelyezése a táblára.)
kreatív gondolkodás fejlesztése
2. Ismétlés
Halmazállapot-változás, csoportosító, rendszerező feladat
– A természetben a víz háromféle formában jelenhet
meg. Melyek lehetnek ezek? (jég, víz, gőz)
(A 7 gyermek mindegyike húz 1-1 szókártyát, majd az
osztály felé fordulva megmutatják társaiknak ezen szavakat: fagyás, párolgás, olvadás, lecsapódás, szilárd, folyékony, légnemű.)
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– Mi alapján lehetne csoportosítani ezeket a szavakat?
Hány csoportot alakítanátok ki? Milyen nevet adnátok a
csoportoknak? (1. csoport: halmazállapot, 2. csoport: halmazállapot-változás)
– Mely fogalmak kerülnek a halmazállapot feliratú szókártya alá? (szilárd, folyékony, légnemű)
– Mely fogalmak kerülhetnek a halmazállapot-változás
feliratú szókártya alá? (fagyás, párolgás, olvadás, lecsapódás)
– Ragasszátok fel a táblára a 2 csoport szavait jól elkülönítve egymástól!
csoportosítás megadott szempontok szerint
3. a) Ismétlés feladatlap használatával (halmazállapotok) (önálló feladatmegoldás)
– Vedd elő az 1. számú feladatlapot! Találsz rajta egy
ugyanolyan ábrát, mint ami a táblán is van. Az első feladatod az lesz, hogy az ábra megfelelő részébe írd be a halmazállapot nevét.
c) _______________

a) _______________

jég

b) _______________

víz

gőz

d) _______________

Ellenőrzés: önállóan, a táblán szereplő megoldás összehasonlításával.
Értékelés: ha a gyermekek hibátlanul dolgoztak, az óra
elején kiosztott értékelő felhőbe (Párácska) ragaszthatnak
egy esőcseppet (Cseppecskét).
a megszerzett ismeretek új helyzetben
történő alkalmazása
b) Ismétlés feladatlap használatával (halmazállapotváltozások)
– Mit jelenthetnek a nyilak? Írd a vonalra, hogy milyen
halmazállapot-változás ment végbe!

Ellenőrzés: önállóan, a táblán szereplő megoldás összehasonlításával.
Értékelés: az értékelő felhőbe ragaszthatnak egy esőcseppet.
összefüggések feltárása
képek saját olvasat szerinti értelmezése
pozitív érzelmek erősítése
4. Célkitűzés
– A mai órán Párácska útjával, vagyis a víz körforgásával
fogunk foglalkozni. Meghallgathattok egy mesét, és kísérletezni is fogunk.
II. A TANANYAG FELDOLGOZÁSA
1. Párácska – mesefeldolgozás és játék
– Alakítsunk ki a terem közepén egy kört! Párácska, a
felhő történetét fogom nektek elmesélni. Ha meghalljátok a
nevét, cseréljetek helyet egymással!
A mese jeleneteit illusztrációval szemléltetem.
– Mi történt Párácskával? Hol és hogyan született? Miket
tett? Mit jelent az, hogy a fűben él tovább?
– Szerintetek miből és hogyan jött létre Párácska? Gondolj csak a nevére! Milyen halmazállapot-változás segítette
az ő születését?
Értékelés: jutalmazás esőcseppel.

2. Kísérlet a víz körforgására
A tábla előtt, jól látható helyre előre kikészítettem a kísérlet eszközeit: vízforraló benne vízzel; egy tányér, melynek

aljára ételszínezékkel töltött, felhő alakú szűrőpapírt ragasztottam; jég.
A vízforraló gőze fölé a jéggel teli szűrőpapíros tányért
helyeztem. A felfelé áramló gőz a tányér szűrős felén kicsapódik. Víz keletkezik, melynek következtében a színező megfesti a szűrőpapírt. Végeredményként kirajzolódik
egy felhő forma a tányér alján, amit megmutatok a gyerekeknek.
megismert folyamat kézzelfoghatóvá tétele
– A víz körforgását a természetben nehezen lehet nyomon követni. Látjuk ugyan az égen a felhőket, ismerjük az
esőt és a többi csapadékformát, azonban vannak olyan folyamatok is a víz körforgásában, melyeket szabad szemmel
nem érzékelünk.
Hoztam nektek egy érdekes kísérletet, amely a víz körforgását mutatja be. A vízforralóban melegítem a vizet. Ez a
természetben hogyan jelenik meg? (A Nap melegíti pl. a tó
vizét.) Mi keletkezik? (Vízgőz.) A vízgőz hogyan viselkedik?
(Felfele száll.) A természetben a meleg pára, levegő felemelkedik. Mi történik ezután? Miért rakom a jéggel teli tányért
a pára fölé? A „tányér” a természetben milyen funkciót tölthetne be? (Az égbolt.) A magasban hideg van, ezért van a
tányérban jég. Mi történik a párával a magasban? (Lecsapódik.) Hova bújt el Párácska? (A tányér alján van.) Mi lett
Párácskából? (Felhő.) Ha a felhő növekszik, mi történik?
Gondolj csak a mesére! (Kiereszti magából a csapadékot.)
Nekünk sikerült-e felhőket duzzasztani? (Igen, hiszen „esik
az eső”.) Milyen folyamat következtében jöttek létre az esőcseppek? (Lecsapódás.)
A kísérlet végén a szókártyák felragasztása a megfelelő
helyre.
– A táblán látsz egy képet. Mi lehet ez? (A víz körforgásának folyamata a természetben.)
Beszéljük meg a látottak alapján, mi történt Párácskával!
A víz meleg hatására mit tett? (Pára formájában felemelkedett. Majd felhő formájában lehűlt. Ezután lecsapódott
és csapadék formájában visszahullt a földre.)

Ellenőrzés: a kísérlettel kapcsolatos kérdések feltevése a
gyermekeknek.
Értékelés: jutalmazás esőcseppel.
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3. Kísérlet: Hová tűnik Párácska?
A kísérlet a víz körforgását próbálja modellezni.
– A lehulló csapadék vajon hova kerülhet? (folyók, tavak, talaj…) Nézzünk erre is egy kísérletet! Párokban fogtok dolgozni. Minden pár kapott egy főzőpoharat, benne
egy cseppformára vágott szűrőpapírral és rajta egy szivacsdarabbal. A szivacs fogja most a talaj szerepét betölteni.
Minden páros vigyen egy pohár színezett vizet. A színezett
víz lesz most a csapadék, az eső. A feladat az lesz, hogy
megtudjuk, hová bújt el Párácska. A páros egyik tagja fogja
meg a poharat. A másik gyermek pedig öntsön egy kevés vizet a „talajra”. Mit tapasztalsz? Hová került a „csapadék”?
Átfolyt a „talajon”. Hol van most Párácska? (A pohár alján
esőcsepp formájában.) Minden párosnak sikerült megtalálnia? Az a csapat dolgozott jól, amelyiknek a pohár alján
megjelent Párácska.
következtetések levonása, összefüggések felismerése
hasonlóságok és különbségek megláttatása, szelektálás
A kísérlettel kapcsolatos kérdések feltevése, következtetések levonása.
– Hogy hívjuk azt a csapadékot, amelyik a talajban található? (Talajvíz.) Mit gondoltok, itt véget is ért Párácska
útja? Talajvízként él tovább? (Nem, mert a körforgás nem
áll meg.) Mi kell ahhoz, hogy a körforgás tovább folytatódjon? Meleg, napsugárzás, hogy a talajban lévő víz ismét párává alakuljon, felszálljon, lehűljön, kicsapódjon és
csapadék formájában ismét visszahulljon a földre. Vagy a
növények gyökereikkel felszívják a vizet a talajból, és aztán
párologtatják ki a nedvességet.
a folyamat élményszerűvé, megtapasztalhatóvá tétele
Ellenőrzés: párokban.
Értékelés: jutalmul esőcseppet kapnak az értékelő felhőjükbe.
4. Összefoglaló feladatlap kitöltése
A táblán lévő kép segítségével szóban összefoglaljuk a víz
körforgásának folyamatát, irányát.
1. lépés: párolog, 2. lépés: felszáll, 3. lépés: lehull, lecsapódik, 4. lépés: csapadék formájában visszahull a földre.
– Ismételjük át még egyszer, hogy milyen új ismereteket
tanultunk a víz körforgásáról az órán!

A táblán lévő kép segítségével mondjuk el közösen, hogyan is zajlik a természetben a víz körforgása!
a megszerzett ismeretek új helyzetben
történő alkalmazása,
összefüggések feltárása
– Fényképezd le a szemeddel a táblán látható képet!
Vedd elő a 2. számú feladatlapot! Be kell írnod a körökbe
az oda illő fogalmak számát! Ha ezzel készen vagy, akkor
a körforgás irányát is jelöld nyilakkal! Önállóan dolgozz!
memóriafejlesztés
Ellenőrzés: a tanulók önállóan ellenőrzik munkájukat a
táblán található kép segítségével.
Értékelés: jutalmul ragaszthatnak egy „Cseppecskét” az
értékelő felhőjükbe.
III. REFLEKTÁLÁS
1. Interaktív tananyag levetítése megerősítésként
– Hoztam nektek egy kisfilmet, amely a természetben
végbemenő víz körforgását mutatja be.
A kisfilm levetítése után rendszerezzük, összefoglaljuk
a témával kapcsolatos új ismereteket.
Ellenőrzés: egy-egy gyermek összegzésének meghallgatása.
fogalom magyarázata, értelmezése a tanultak alapján
Értékelés: jutalmazás esőcseppel annak, aki el tudja
mondani a víz körforgásának folyamatát az újonnan tanult fogalmakkal.
természettudományos gondolkodás fejlesztése

2. Játsszuk el a mesét!
– Az óra elején használt meseillusztrációs képek sorrendje összekeveredett. Megkérek 11 gyereket, jöjjön ki a
tábla elé, és rakja időrendi sorrendbe a mesét! Időrendben
haladva mindenki mondjon egy önállóan megfogalmazott
mondatot a saját képéről!
a szóbeli kifejezőképesség fejlesztése
3. Óra végi értékelés
– Mutassátok fel az értékelő felhőtöket, amelyen az esőcseppeket gyűjtöttétek! Szeretnélek titeket megdicsérni.
Nagyon ügyesen dolgoztatok az órán.
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