HOGYAN TEGYÜK INTERAKTÍVVÁ
A TERMÉSZETISMERET-ÓRÁT?

Biológia–fizika–természetismeret szakos tanárként tanítok általános
iskolában. Nagy kihívást jelent, hogy tanóráimon minden tanuló a
lehető legtöbbet kapja értelmi képességeinek megfelelően. A következőkben a 6. évfolyamos természetismeret tantárgyhoz kapcsolódó
Hazai tájak életközösségei című interaktív tananyaggal kapcsolatos
tapasztalataimat szeretném összegezni.
Már első ránézésre nyilvánvaló volt,
milyen egyszerű lesz használni a
tanórákon, mivel az órának minden egyes perce, kezdve az óra eleji
ismétléstől, az új tananyagon át, befejezve az óra végi összefoglalással, ki
van dolgozva ebben az interaktív tananyagban. Szorosan, leckénként követi
a tankönyv tananyagát, szinte egy teljesen kész tanítási
órát kaptam kézhez, amivel csupán annyi előzetes dolgom
volt, hogy megtanulom használni. De mivel az interaktív tananyag menüpontjai egyértelműek, könnyen el lehet
igazodni közöttük, nem sok gondot okozott a kezelhetősége. A tanórán a gyerekek rendkívül lelkesen fogadták,
élvezték, ha egyesével kijöhettek és dolgozhattak a sok színes feladattal. Szerettek vele „játszani”, legtöbbször észre
sem vették, hogy tanulnak!
Az a tapasztalatom, hogy azoknak az óráknak, amiket
az interaktív tananyaggal tartottam, rengeteg előnye volt a
„normál” tanítási órákhoz képest. Sokkal könnyebben tanultak vele a diákjaim, a digitális formát gond nélkül befogadták, hiszen ők már a számítógépeken nőttek fel. De
nekem is megkönnyítette a dolgom, hiszen nem kellett minden órára szemléltető képeket összevadásznom, diákat válogatnom, hiszen minden itt volt egy kompakt kis csomagban.
Ebben a tananyagban rengeteg, tökéletesen elkészített kép
van, amelyek segítségével szinte úgy éreztük a diákjaimmal,
mintha mi is kint lennénk a természetben. Mivel jómagam
is hobbiból természetfotókat készítek, tudom, mennyi időbe és fáradságba kerül az ilyen részletgazdag, jó minőségű
fényképek elkészítése. Ezúton is szeretnék gratulálni a fotósoknak! A képeik segítségével a tanított növényeknek és állatoknak minden apró részletét meg tudtuk figyelni. Ezelőtt
a „normál” tanítási órákon A/5-ös méretű applikációs kártyákat használtam. Sajnos gyakran előfordult, hogy a hátsó
padsorokban ülő gyerekek nem látták jól, és ezért körbe kellett vinnem az osztályban. Ez sok időt elvett a tanítási órából. Ezzel az interaktív tananyaggal ilyen gond nincs, mert
a képek a digitális táblán jól láthatóak, sőt mindegyiket ki is
lehet nagyítani!
Minden egyes lecke 4-5 db diával kezdődik, amelyek az
óra eleji ismétléshez kapcsolódnak. Ezek változatos, főként képes feladatok, amiknek egy részét egyesével (pl.:
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képfelismerés), más részét csoportmunkában (pl.: egyes
élőlények tulajdonságainak besorolása) szoktam megoldatni a gyerekekkel. Figyelek arra is, hogy ilyenkor nagyobb szerepet kapjanak a gyengébb tanulók. Nálunk a
tanórákon természetes, hogy ha valaki rossz megoldást
javasol, azt nem nevetik ki, hanem a többiek jelentkezésükkel jelzik, ha valami nem jó, és közösen rávezetjük a
helyes megoldásra a tanulót. Ezek az ismétlő feladatok
nemcsak egy előző leckére utalnak vissza, hanem sokszor
3-4-5 leckére visszamenőleg is felfrissítik a gyerekek tudását. A feladatok ellenőrzése egyszerű, hiszen a program
egy gombnyomásra megoldja őket, így a diákok a digitális
tábláról könnyen javíthatnak. Gyakran szoktam dolgozni
úgy is, hogy amíg egy-két diákot feleltetek, a többieknek
kiadom ezeket a feladatokat önálló munkára. Egy hónap
elteltével már eljutottunk odáig, hogy önállóan, néma
csendben, tanári segítség nélkül is le tudták ellenőrizni a
saját önálló munkájukat az interaktív tananyag segítségével. Így nekem is könnyebb a dolgom, hiszen teljes mértékben a felelőkre figyelhetek, nem kell a többieket folyton
csendre intenem.
Az óra eleji ismétlő diák után az új tananyag diái következnek. Ezekben az tetszett a leginkább, hogy nem csupán
a tényeket közlik, hanem változatos formában dolgozzák
fel az új tananyagot:
▶ Az új tananyag bevezetéseként bead egy olyan diát,
amiben csoportosítani kell a tanult élőlények tulajdon-

ságait, csakhogy van egy olyan kategória is, hogy „egyik
sem”. Ide kerülnek azon élőlény tulajdonságai, amelyikről
az új lecke szól majd. Ilyenkor a diákjaim már rá is hangolódnak az újra, pl. az I. fejezet 3. lecke 3. diájánál, a tölgy,
a bükk és az erdei fenyő esetében.
▶ Nagyon hasznosnak tartom azt is, hogy minden dia
a képek mellett röviden, felsorolásszerűen tartalmazza az
odaillő tananyagot is. Ezt mindig leíratom a tanítványaimmal, így az óra végére egy kész vázlatot kapnak, aminek a segítségével könnyebben tudnak készülni a következő órára.
▶ Gyakran visszautalnak a korábban megszerzett ismeretekre, pl. az I. fejezet 6. lecke 7. diája úgy tanítja meg a
szarvast, hogy előbb átveszi a vele hasonló testfelépítésű
szarvasmarha tulajdonságait. Ezt azért is tartom jónak,
mert segít a diákoknak abban, hogy észrevegyék az élőlények közötti azonosságokat és különbségeket, előkészítve
ezzel a rendszertani ismereteket.

▶ Más diák viszont következtetésre szólítják fel a diákokat. Ezeket különösen kedvelem, mert azt vallom, hogy az
marad meg igazán a tanítványaim fejében, amire maguktól jönnek rá, nem az, amit én közlök velük, pl. az I. fejezet
3. lecke 7. diájánál, amikor képek alapján kell kitalálniuk,
hogy mi jellemző a fenyőerdő fáinak a lombkoronájára.

▶ Azt is kiemelném, hogy néhány dia külön felhívja
a figyelmet az életben hasznos, fontos tudnivalókra, pl.
az I. fejezet 3. lecke 26. diájánál a leggyakoribb mérgező
gombák pirossal vastagon be vannak keretezve.

▶ Sok diában találkozhatunk kérdésekkel, amik mozgósítják a diákokat, felszólítják őket arra, hogy keressék ki
a választ a tankönyvből. Így legalább nem felejtik el, hogy
tankönyv is van a világon, ráadásul, ha otthon tanulnak belőle, akkor sem lesz ismeretlen a számukra, pl. a II. fejezet
3. lecke 5. diájánál a vízparti fák jelentőségét kell megtalálni.
▶ A változatosságot növeli még a filmrészletek gyakori
előfordulása is. Ilyenkor a diákjaim mindig lelkesednek,
hogy végre mozizunk (és most legalább nem kell írni)!
▶ Néhány dia esetében rajzos folyamatábrák segítik a
tananyag megértését, elképzelését. Mivel megítélésem
szerint a legtöbb tanuló a vizuális típusba tartozik, ezek
a diák hatalmas segítséget adnak a tananyag memorizálásában, pl. az I. fejezet 9. lecke 14. diájánál.
▶ Szintén nagyon jó a mozgóképek elhelyezése is, pl.:
a szitakötőlárva fogókészülékének mozgása, az erdei fülesbagoly vetélőujjának használata vagy az óriás amőba
mozgása, táplálkozása.
▶ Gyakran előfordul, hogy tanárként egy-egy fogalmat,
szervrészletet bonyolult körmondatokkal írunk körül,
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jobbról, balról magyarázzuk, hogy a diák megértse, pedig
egy jól irányzott kép segítségével pillanatok alatt megoldható a probléma. Ilyennel találkozunk pl. az I. fejezet 10.
lecke 9. diájánál (ahol egy szemből készített kép segítségével egyszerűen bemutatja, hogy miért is hívjuk a szarvasbogár rágóját „szarv”-nak, és mire is használja), vagy
a Vizek, vízpartok életközössége című leckénél (az életközösség fogalmának magyarázata).

▶ Mindezek mellett még a kulcsfontosságú fogalmak is
a „helyükön vannak” az egész tananyagban (egylaki, kétlaki növény vagy telepes testfelépítésű növény), frappánsan, egy mondatban leírva, ahogyan azt kell!
▶ Jól megmozgatja az osztályt az a feladattípus is, ami
felszólítja a diákokat, hogy a képek alapján tegyenek fel
kérdéseket a társaiknak, pl. az I. fejezet 11. lecke 21. diája.

▶ Amikor interaktív tananyag nélkül tanítottam, minden órán csináltam részösszefoglalást, egyrészt mert a
tananyag szükségessé tette (egy természetismeret-órán
2-3 élőlényt is tanítok), másrészt, ha az új anyagot megszakítom párszor egy-egy gyakorlófeladattal, jobban fenn
tudom tartani a tanítványaim figyelmét. Mikor még csak
ismerkedtem az interaktív tananyaggal, örömmel vettem
észre, hogy ez sem maradt ki belőle! Az ilyen diák közül
nekem különösen tetszettek azok, amelyeken több ismétlő
kérdés is van, illetve minden kérdés és válaszpár más-más
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színnel jelenik meg a dián, hogy ne keveredjünk össze
közöttük. Ez egy apró, ám nagyszerű ötlet, ami nagyban
hozzájárul a tananyag használhatóságához (pl. II/3 3. dia).
Másik kedvenc feladattípusom, mikor a gyerekeknek két
élőlény között kell azonosságokat és különbségeket keresniük. Meglátásom szerint ezek a feladatok nemcsak a diákok gondolkodásmódját formálják, hanem segítségükkel
könnyebben átlátják, rendszerezik a tananyagot.
▶ A leckék következő részében 4-5 dia foglalkozik az
aznapi tananyag összefoglalásával. Ezek a diák azért is

hasznosak, mert segítségükkel az új tananyag könnyebben rögzül a fejekben. Ezek a feladatok típusuk szerint
főként csoportosítások, táblázatok kitöltése, összekötögetések, szóval mind-mind olyanok, amiket egyesével kellene megoldatni a gyerekekkel. Sajna erre nem mindig marad idő, ezért gyakran kiadom nekik csoportmunkában
megoldani. Ha minden csoport elkészült, a program egy
gombnyomásra kijavítja a feladatot, és a gyerekek gyorsan
le tudják ellenőrizni. Bár így elveszik a tananyag interaktív jellege, de ezzel a módszerrel könnyen lehet differenciálni, ami szintén fontos egy tanár munkájában.
▶ A legtöbb lecke végén a tananyaghoz kötődő érdekességek is vannak. Ezeket a tanítványaim néha „szájtátva nézik”! Sőt, nemegyszer előfordult már velem, hogy egy-egy,
a természetismeretre fogékonyabb diák a következő órára
maga is gyűjtött érdekességeket az előzőleg tanult élőlényekről! Ez mindig megerősít abban a hitemben, hogy egy ilyen
jól megszerkesztett interaktív tananyaggal sokkal jobban le
lehet kötni a mai, digitális világban felnövő gyerekeket.
Mindezek összegzéseként szeretném még leírni, hogy
nemcsak tanórákon alkalmaztam nagy sikerrel ezt az interaktív tananyagot, hanem a szakköreimen és a korrepetálásaimon is. Ez a tananyag akkora tetszést aratott, hogy
a természetismeret-órák ezen fejezeteinél minden egyes
alkalommal ezeket használtam! Ezúton szeretnék gratulálni a készítőknek, a Kiadónak és mindenkinek, aki a
6. évfolyamos természetismeret interaktív tananyagnak
az összeállításában közreműködött!

