
24 2012-2013/1 
 
 
 

Ajánlott irodalom 
[1] Páter Zoltán: A matematikai logika alapjai – Dacia könyvkiadó 1978 
[2] Török Miklós: A digitális elektronikáról – FIRKA 3-4/’92 
[3] Kaucsár Márton: A PC – vagyis a személyi számítógép – FIRKA 1999-2000/4 
[4] Bíró Tibor: Logikai áramkörök meglepetésekkel – FIRKA 2001-2002/1 

Bíró Tibor 
 

kísérlet, labor
 

 

Katedra 
 

Hogyan tanuljunk? 

Az elemi iskola IV. osztályos Matematika és természettudományok műveltségi terület fi-
zikával kapcsolatos ismereteinek tanítása a felfedeztetéses, avagy kíváncsiságvezérelt ok-
tatása (IBL) alapján 

1. rész: A testek úszása 
(A Tudományok tantárgy anyaga) 

A probléma meghatározása (a kutatott témával kapcsolatos kérdés megfogalma-
zása, egy előzetes válasz – hipotézis – körvonalazása) 

PROBLÉMA: Hogyan lehet az, hogy a víznél nehezebb test, egy acélból készült hajó 
ússzon a vízen? Mert a gumilabda úszik a vízen, a labda darabkája pedig nem. (bemutatás) 

HIPOTÉZIS: A víznél nehezebb testnek belül üresnek kell lennie ahhoz, hogy a ví-
zen ússzon. 

Adatgyűjtés (további kérdések megfogalmazása, a vizsgált témával kapcsolatos in-
formációk begyűjtésére) Mit jelent az „Úgy úszik, mint a nyeletlen fejsze” mondás? Lát-
tatok a tengeren, folyón úszó hajót? 

1. Kísérlet: Vegyünk egy műanyag poharat, töltsük meg negyednyi térfogat vízzel, 
majd helyezzük egy vízzel telt edénybe. Utána töltsük meg a poharat félig vízzel, és he-
lyezzük ismét a vízzel telt edénybe. Ismételjük meg a kísérletet háromnegyed térfogatnyi 
vízzel, végül a vízzel teljesen megtöltött pohárral is. Minden esetben figyeljük meg, illet-
ve jelöljük meg a pohár merülési vonalát! 

2. Kísérlet: Töltsünk meg egy ugyanakkora, másik poharat negyed részig homokkal, 
és úgy tegyük vízre. Hasonlítsuk össze a merülési vonalát a negyed részig vízzel töltött 
pohár esetével. Készítsünk rajzot mindegyik esetre! 

3. Kísérlet: Töltsünk annyi homokot a pohárba, ameddig a pohár éppen csak nem 
merül el. Mérjük meg ebben az esetben a homokkal töltött pohár súlyát és a vízzel tele-
töltött pohár súlyát! 

4. Kísérlet: Dobjunk be egy tömör plasztilin golyót a vízbe. 
5. Kísérlet: Az előbbi plasztilin golyóból képezzünk ki egy-egy félgömb alakú testet, 

majd a peremükkel egymáshoz illesztve alakítsunk ki belőlük egy üreges golyót. Dobjuk 
a vízbe ezt a golyót is. 
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6. Kísérlet: Vízzel színültig megtöltött pohárba 
nyomjunk bele egy fagolyót, a kifolyó vizet fogjuk 
fel egy másik pohárba. Hasonlítsuk össze a fagolyó 
és az általa kiszorított víz súlyát! 

Analízis (a begyűjtött információk elemzése, 
feldolgozása, megtárgyalása) 

1. Kísérlet: Megfigyeltük, hogy a vízzel töltött 
pohár esetében a külső- és a belső vízszint meg-
egyezik. 

2. Kísérlet: A homokkal töltött pohár jobban 
bemerül a vízbe, mint a vízzel töltött pohár. 

3. Kísérlet: A homokkal a pohár szájáig vízbe 
merülő pohár súlya ugyanakkora, mint a vízzel tele-
töltött pohár súlya. Ebben az esetben a pohár nin-
csen teletöltve homokkal. 

4. Kísérlet: A tömör plasztilin golyó a víz aljára 
merül le. 

5. Kísérlet: Az előbbi plasztilin golyóból kialakí-
tott üreges golyó úszik a vízen. 

6. Kísérlet: A pohárral együtt mért fagolyó súlya 
kisebb, mint az általa kiszorított vizet tartalmazó 
pohár súlya. Azaz, a fagolyó súlya kisebb, mint az ál-
tala kiszorított víz súlya. 

Következmények/következtetések (reflektá-
lás az újonnan tanultakra) 

Ahhoz, hogy egy test a vízen ússzon az kell, 
hogy könnyebb legyen a víznél, vagy hogy benne 
üres tér maradjon. A fagolyó azért úszik a vízen, 
mert a súlya kisebb, mint az általa kiszorított víz súlya. 

Összefoglalás: Egy test akkor úszik a vízen, ha könnyebb, mint az ugyanakkora 
térfogatú víz. Az acélból készült hajók azért tudnak a vízen úszni, mert a belsejük üres. 
Pedig egy adott térfogatú acéldarab jóval súlyosabb, mint ugyanakkora térfogatú víz. 

 

Kovács Zoltán, BBTE, Kolozsvár  
Marton Margit, Sáromberki Mezőgazdasági Iskolaközpont 

 

 
 
A http://gyerekszemle.postr.hu honlapon ifjúság, gyerekek számára találhatunk érdekes 

és értékes információkat. 3-tól 18 éves korig bárki ráakadhat valamire, ami érdekli. A 
hét hírei foglalják össze az eseményeket, pályázatok között böngészhetünk, képregénye-
ket olvashatunk, könyvbemutatókat nézegethetünk, de információkat kaphatunk az űr-
kutatás, LEGO, társasjátékok, számítógépek stb. területéről. 

A blogok elvén működő honlaprendszer nagy előnye, hogy megjegyzéseket is írha-
tunk az adott témához. 


