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DIÁkmeLLÉkLet

D1 A szólások jelentése

Beszéljétek meg, majd írjátok a következő szólások mellé, hogy szerintetek melyik, mit 
jelent!

Lóg az eső lába.

Eső után köpönyeg. 

Májusi eső aranyat ér. 

Lassú víz partot mos. 

Szitával hordja a vizet. 

Annyi volt, mint tengerben a vízcsepp. 

A tiszta vizet is megszűri.
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D2 Mihez használunk vizet?

1.  Gondoljátok végig, és írjátok le egy lapra, hogy egy nap alatt milyen cselekvések során 
használunk vizet!

2.  Gondoljátok végig, és írjátok le egy lapra, hogy mely ételekben van víz! Milyen ételek 
elkészítéséhez van szükség vízre?

3.  Gondoljátok végig, és írjátok le egy lapra, hogy milyen termékek előállításához szüksé-
ges víz!

4.  Gondoljátok végig, és írjátok le egy lapra, hogy a természetben hol és milyen formában 
fordul elő víz!

5.  Gondoljátok végig, és írjátok le egy lapra, hogy milyen sportágak, szabadidős tevékeny-
ségek kötődnek a vízhez!

6.  Gondoljátok végig, és írjátok le egy lapra, hogy az élőlények számára miért fontos a 
víz!
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D3 Vizsgáljuk meg közelebbről!

1. feladat

1. Tegyetek egy üvegpohárba apró darabokra tört jeget!

2. Állítsatok a jégdarabok közé hőmérőt!

3. Időről időre figyeljétek meg, mi történik a jéggel!

4.  A legfontosabbnak tartott megfigyeléseket írjátok le ide röviden! Rajzoljátok le a kísér-
letet!
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2. feladat

1. Négy, egyforma méretű üvegpohárba öntsetek meleg vizet!

2. Tegyétek az egyes poharakba a kapott anyagokat!

3. Hurkapálcával óvatosan keverjétek meg!

4.  Figyeljétek meg, mi történik! Rajzoljátok és írjátok le röviden a képek alá a megfigyelé-
seket!
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3. feladat

Az előző kísérletekben megfigyelhettünk olvadást, oldódást, illetve volt olyan anyag is, 
amelyik se nem oldódott, se nem olvadt.
Írjátok le, szerintetek melyik anyag

olvadt:

oldódott: 

nem oldódott: 

4. feladat

Próbáljátok megfogalmazni saját szavaitokkal, hogy mi a különbség az olvadás és az oldó-
dás között!

5. feladat

Gyűjtsetek a hétköznapi életből olyan anyagokat, amelyek szerintetek oldódnak vízben, 
és olyanokat is, amelyek nem!

Szerintünk vízben oldódnak:

Szerintünk vízben nem oldódnak:
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D4 Séta a lakóhely közelében 

1. Vegyétek szemügyre a vizet! 

Rajzoljátok le, milyen élőlényeket láttok a vízben! A megfigyeléshez használhattok nagyí-
tót is, de ehhez előbb vegyetek mintát a vízből!

2. Óvatosan vegyetek mintát a vízből! 

a)  Öntsetek a mintából egy tiszta üvegedénybe! Nézzétek meg alaposan, milyennek látjá-
tok a vizet, és írjátok le a tapasztalataitokat!

b) Szagoljátok meg az edényben lévő vizet! Mit éreztek?

c)  Tegyétek le egy kis időre az edényben lévő vizet, majd nézzétek meg újra! Tapasztaltok 
változást?
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d) Műanyag tölcsérbe tegyetek itatóspapírt, és szűrjetek át rajta egy keveset a vízmintából. 
Nézzétek meg a szűrés után az itatóspapírt! Mit láttok rajta?

e) Hasonlítsátok össze a leszűrt vizet a szűretlen mintával! Megfigyeléseiteket írjátok le!

f) Mit gondoltok, a leszűrt víz iható? Beszélgessetek el a kérdésről!

g) Olvassátok el közösen a következő szöveget! Beszélgessetek el róla!

A folyók, patakok vize sok mindent tartalmazhat. A víz sodra magával ragadhat kisebb-
nagyobb szemcséket, de találhatunk benne élőlényeket is.
Nehogy azt gondoljuk, hogy a szemre tiszta víz biztosan iható is! A vízben sok olyan anyag 
lehet, amelyet nem láthatunk, és szűréssel sem távolíthatjuk el belőle, mert már oldott 
állapotban vannak. Az emberi tevékenység következtében egyre több ilyen anyag kerül a 
természetes vizekbe. Ezek egy része káros lehet az egészségünkre is.
A természetben található vizek közül a friss, tiszta forrásvizet fogyaszthatod. A forrás vize 
olyan felszín alatti kőzetrétegeken halad át, amelyek megtisztítják azt.
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D5 A víz körforgása

Vágjátok ki, és megbeszélés után ragasszátok fel az ábra megfelelő helyére a munkafüzet-
ben található magyarázó szövegeket!
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D6 Tengerek és óceánok – Készítsünk tengervizet!

Biztosan hallottatok már olyan hajótöröttekről, akik hosszú ideig hánykolódtak a tenge-
ren, és közben szomjaztak. A tengerek és óceánok vize ivóvíznek nem alkalmas, mert 
nagyon sós.
A kísérlet elvégzése után rajzoljátok le, mit tapasztaltatok!

Mérjetek ki 1 liter vizet és 35 gramm konyhasót!
Oldjátok fel a sót a vízben!
Beszélgessetek el a csoportban arról, hogy szerintetek hogyan lehetne visszanyerni a sót a 
vízből! Írjátok le ide, miben állapodtatok meg!

Nézzetek utána az iskolai könyvtárban annak, hogyan keletkeztek a mai sótelepek, ahol a 
mindennapi étkezésekhez is használt konyhasót bányásszák!




