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Katedra 

A kérdéseken alapuló oktatás 

Inquired Based Learning (IBL) on Project, avagy az irányított felfedeztetés 

 
II. rész 

 
Emlékeztetünk a kérdéseken alapuló oktatási módszer lépéseire, amit az előző 

számban már közöltünk: 
A probléma meghatározása (a kutatott témával kapcsolatos kérdés megfogalmazása, 

egy előzetes válasz – hipotézis – körvonalazása) 
Adatgyűjtés (további kérdések megfogalmazása a vizsgált témával kapcsolatos in-

formációk begyűjtésére) 
Analízis (a begyűjtött információk elemzése, feldolgozása, megtárgyalása) 
Következmények/következtetések (reflektálás az újonnan tanultakra) 
Forrás: http://www.worksheetlibrary.com/teachingtips/inquiry.html  
Felkínált projekt-témák: tűzcsiholás, napfénybogrács, napfénylopó, napfénnyel melegített tusoló 

stb. 
 
Választott project-téma: Tervezzünk tűzgyújtó eszközt! (Motiváció: túlélési technika) 
 

A probléma 
meghatározása 

Adatgyűjtés Adatok elemzése, 
feldolgozása 

Következtetések 

Mivel lehet hőt 
fejleszteni? 
Hipotézis: A súr-
lódási erő mun-
kája hővé alakul. 

Súrlódási együtthatók: 
fa száraz fán, csúszó 
 0,2-0,4; tapadó 0,4-0,6; 
a fa fajhője: 1,7·10-3 kJ/kgK; 
 
a fa gyulladási hőmérséklete: 
200-400°C 

Egy fahasábba fúrt 
lyukban forgatunk 
egy pálcát. 
 
A ható erők,  
a súrlódási erő  
munkája, hatásfok. 
Forgató nyomaték 

Az elemzésekre 
támaszkodva ad-
junk megoldásokat 
az eredetileg felve-
tett problémára! 

Kérdések és tevékenységek: 
1.  A biciklifék mitől melegszik fel? Attól, hogy a súrlódási erő munkája hővé alakul. 
2.  Mit kéne összedörzsölni ahhoz, hogy jól felforrósodjon? Például két fadarabot, mi-

vel ez bárhol kéznél van! 
3. Hogyan dörzsöljük össze? Ha nagy felületen dörzsöljük, a meleg szétoszlik, és nem 

hasznosítható. Ezért kis felületen kellene egymáshoz súrlódjon a két fadarab. Az 
lenne a legjobb, ha egy fapálcát gyorsan megforgatnánk egy másik fadarab üregében!  

4.  Mikor lehetne nagyobb munkát hővé alakítani? Ha erősen nyomjuk a pálcát az üreg-
be, vagy a pálca alakját megfelelően képeznénk ki. 

5.  Becsüljük meg, mekkora nyomóerőt vagyunk képesek a pálcára gyakorolni? Nagyjá-
ból 50N. nyomóerőt. 
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6.  Mekkora munkát kell végeznünk ahhoz, hogy egy faforgácsot meggyújtsunk? Ha a hen-
geres pálca átmérője 1cm (azaz d=10-2m), az alapja meg sík felület, a súrlódási erő pedig: 
0,3x50N = 15N, akkor 1 fordulatra jutó súrlódási munka L = (2π10-2/4)·15 = 0,25J (az 
erő a sugár felének megfelelő körön végzi a munkát). 

7.  Mekkora lehet a felmelegedett fa térfogata? Kb. 0,01 cm3, tömege meg 0,006g. 
8.  Hány fordulat után keletkezik annyi hő, amely ezt a vékony fafelületet lángra lob-

bantsa? A felmelegedett fa hőkapacitása C = mc = 0,006 1700 = 10J/K. Ismerve a 
fa gyújtási hőmérsékletét, ennek az elérésére 180°C fokot 
kell felmelegíteni. 

9.  Mennyi hőre van szükség a gyújtásig? A gyújtásig felvett hő 
Q = mct = 10·180 = 1,8 103J, mivel a hatásfok majdnem 
100%. 
Hányat kell ehhez a pálcának körbefordulnia? A gyújtásig 
szükséges fordulatok száma 1,8·103J/0,25J = 7,2·103 for-
dulat. 

10.  Mennyi ideig tart a csiholás, ha a pálcára csavart forgató-
vonót átlagban 2m/s sebességgel mozgatjuk? A pálca kerü-
leti pontjainak vonalsebessége is 2m/s, a szögsebessége így 
2/0,005 = 400 rad/s, a fordulatszáma pedig 60·400/6,28 = 3600 fordulat/perc. A 
csiholási idő tehát 7,2·103/3600 = 2 perc. 
További kérdés: A gyújtási idő lerövidül-e, ha a pálca kúpban végződik? (Ennek a 

kérdésnek a megválaszolását az olvasóra bízzuk.) 
Kovács Zoltán 

 
 
 

Látványosak, érdekesek, hasznosak 
Vegytani kísérletek osztályban, konyhaasztalon, vagy jó időben egy kerti padon 

Világszerte az oktatással foglalkozók azon tanakodnak, hogy mi okból vesztették el 
a természettudományok vonzóerejüket az ifjúság körében. Ez nálunk is, és az egész 
Kárpát-medencében is szomorú tény. A felelős tudós emberek egy része sok irányú 
ténykedéssel próbálkozik azzal, hogy visszavarázsolja a gyermekek lelkébe az ötven- 
száz évvel ezelőtti hangulatot. A Csodák Palotájábann tartott bemutatók, a TV csator-
nák újabb ifjúsági műsorai mind ezt sugallják. Nemrég láttam a képernyőn dr. Rózsahe-
gyi Márta egyetemi tanárnőt, akit régóta ismerek, módszertani tanácsait, a Wajand Judit 
tanártársával szerkesztett „Látványos kémiai kísérletek” (Mozaik Kiadó, Szeged, 1999) 
című könyvét az EMT keretében tanulóknak tartott bemutatóik anyagát gyakran hasz-
náltam aktív tanár koromban, s a FIRKA számára is inspirációs anyagként használtam. 
Nagy érdemüknek tekintem, hogy viszonylag könnyen hozzáférhető, a mindennapi gya-
korlatban ismert vegyszerek alkalmazásával nem csak az élményvadászatra törekedtek, 
hanem az érdeklődés felkeltése mellett gondolkoztatnak is, a szükséges magyarázatokat 
is elvégzik anélkül, hogy a diáknak ez unalmas frázisok halmaza lenne. 

A következőkben azoknak a diákoknak és oktatóiknak, akik nem jutottak a könyv 
birtokába, leírunk néhányat ezekből a kísérletekből. A kísérletek elvégzése és kiértékelé-
se nincs korosztályhoz kötve, kezdő és haladó tanulók is elgondolkozhatnak ratjuk. 


