
2015-2016/1 43 
 
 
 

Fizika-nap az EMT  
vársonkolyosi természetkutató táborában 

 

A természetkutató tábort 2015. július 6. és 12. között 
rendezte meg az EMT 28 résztvevő diákkal. (Egy di-
ák, Bala Szende Barótról kedvezményesen vehetett 
volna részt a 2015. évi Vetélkedő nyerteseként, de végül 
lemondta részvételét.) A fizika nap foglalkozásaira 11-
én, egy szombati napon került sor a jelen írás szerző-
jének vezetése mellett.  

 

 
A táborozók csapatversenyben mérhették össze a tudásukat a Firka számok Vetélke-

dőjének anyagaiból. 

A fizika-nap programja 
A délelőtti másfél órás foglalkozás az alábbi program szerint zajlott: 
• kommunikációs gátak (melyik hónapban van 

28 nap stb.) 
• társasjáték mechanikai ismeretekből (lásd 

FIRKA 2014-15.,1), 
• régi szemléltető eszközök felismerése és mű-

ködésének leírása (lásd FIRKA 2003-04, 
2009-10),  

 

 

• trükkök, bűvészmutatványok titkának megfejtése, fejtörők (2007-08):  
• a Fibonacci számsor kitalálása 
• felszabott négyzetből nagyobb területű téglalap?  
• gyufából kirakott szemétlapát átrendezése két mozdulatból 
• XXII/VII = III ? (egy gyufaszál elmozdításával igazzá kell tenni) 

• találós kérdések (lásd FIRKA 2006-07) 
• tábori kísérletek (lásd FIRKA 2001-02): 

• különbözőképpen boruló gyufásdoboz titka 
• pénzérme kiemelése vízből száraz kézzel (pohár alatt égő gyertyával)  
• felfelé kunkorodó égő gyufaszál 

• irodalmi szövegek (Coelho idézetek) értelmezése. Hisz nem „félagyú” embereket 
szeretnénk nevelni, akiket csak a reáltárgyak érdekelnek, hanem életre is. 

A csapatokat jutalomban részesítettük. A jutal-
makból először a több pontot elért csapatok választ-
hattak. A jutalmat könyvek és folyóiratok alkották, de 
voltak tárgyak is (egyszerű videokamera, lépésmérő, 
bicska). A nyereményeket a foglalkozásvezető, az 
EMT és a KORUNK folyóirat szerkesztősége biztosí-
totta, akiknek mindezekért köszönettel tartozunk. 

 

 
A délelőtti tevékenységek kedvet csináltak délutáni foglalkozáshoz is: 
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• barkochba-történetek (logi-sztorik) kitalálása 
• kommunikációs játék cipővásárlás ürügyén (a 

meghallgatás és meggyőzés művészete) 
• kártyatrükkök 
• beszélgetés a Világegyetem fejlődéséről  

  
A fizikanap tapasztalatai 

A tevékenységeket az elért eredmények és a kedveltségük szerint követtük abból a 
célból, hogy a tanulságokat a jövőben foglalkozásokat vezető tanárok is megismerhes-
sék, hogy jobban fel tudjanak készülni, és eredményesebb lehessen a munkájuk. 

A tevékenységeket öt, négy-öt tagból álló csoportban szerveztük meg, minden csa-
pat teljesítményét mértük. A következő eredmények születettek: 

CSAPATOK 1.  
Fizivány

2. 
Lexikon

3. 
Csapatnév

4. 
Pi-iksz

5.  
Sziszák 

FELADATOK      
mechanikai ismeretek 6 6 6 6 6 

Gyufaszálból kialakított szemétlapát 
átrendezése 1 1 0 1 1 

22/7 = pi gyufaszálból 2 3 2 3 1 
fizikai eszközök felismerése 2,5 1 4 2,5 3,5 

1 RÉSZÖSSZEG 11,5 11 12 12,5 11,5 
pénzérme kivétele vízből  

érintés nélkül 3 5 4,5 3 3 

fizikai találós kérdések 2,25 6,9 1,75 6,5 7,4 
gyufásdoboz borulása 1 0 1 1 0 

Fibonacci-sor felismerése 1 1 1 1 1 
Fibonacci négyzet átrakása 3 3 4 3 4 

2. RÉSZÖSSZEG 10,25 15,9 12,25 14,5 15,4 
ÖSSZESÍTÉS 21,75 26,9 24,25 27 26,9 

Coelho-idézet értelmezése 0,9 1 0,9 0,8 0,7 
VÉGÖSSZEG 22,65 27,9 25,15 27,8 27,6 

 

 
1. ábra. A tevékenység/feladat kedveltségének mértéke 
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A végső sorrend tehát a következőképpen alakult: 2, 4, 5, 3, 1 
A tevékenységek végén ún. kilépő-cédulákon kikértük a résztvevők véleményét azzal 

kapcsolatban, hogy melyik tevékenység mennyire volt érdekes a számukra. A következő 
eredmények születtek 

 
Benyomások (zárójelben a válasz gyakorisága) 
„Nagyon vagány volt, felkeltette az érdeklődésemet. Nagyon tetszett az óra, Ez a 

foglalkozás, nap tetszett a legjobban (2). A bevezető nagyon jó volt. Jó volt, minden jó 
volt (3). Tetszett a nyugodt hangulat, ami szokatlan a fizika versenyeken. A feladatok el-
terelték a figyelmemet a fáradtságról. Szórakoztató volt, élveztem minden percét. Jól 
éreztem magam. Sokat tanultam (3), várom a nyolcadikos anyagot. Jó a logika és a hu-
mor bevonása (2). Kezdem megkedvelni a fizikát, kicsit közelebb kerültem hozzá, új ol-
dalról ismertem meg a fizikát (2).” 

Javaslatok 
„Több kísérlet, gyakorlati anyag (3). Tartsuk a foglalkozásokat a szabadban. Legyen 

sok játékos óra, kísérlet, előadás. Több időt hagyni a megoldásokra. Sok volt a matema-
tika a fizika napon. Több számolós feladatot szeretnék.” 

A grafikonból az a következtetés vonható le, hogy a táborban, ahol vannak fizikát 
kedvelő tanulók általában az olyan feladatokat szeretik a diákok, amelyek:  

• tudást is feltételeznek (Fibonacci számsor, négyzetek),  
• érdekesek (gyufaszálas feladatok), 
• szórakoztatóak (pénzérme kivétele),  
• amelyek logikus gondolkodásra késztetnek és kreativitást igényelnek (barkoch-

ba feladatok), 
• lehetővé teszik számukra a kísérletezést. 

Ha a humor is jelen van az előadásban, akkor az előadó minden bizonnyal sikerre 
számíthat. 

Végül megosztunk egy „találmányt” azokkal, akiknek a jövőben rögtönzött táblára 
lesz szükségük. Ha felvágnak egy olyan műanyag tasakot, amelynek fehér a belseje, fel 
lehet ragasztani a falra, és törölhető filctollal írhatnak rá. 
 

Foglalkozásvezető: Dr. Kovács Zoltán,  
a kolozsvári BBTE docense 

 
 
 

 
 
Aki még nem hiszi el, hogy befejeződött a vakáció, és ismét tanulni kell, vagy csak 

egyszerűen kikapcsolódni vágyik az első házifeladatok után, kipróbálhatja a 
szerencsekerek.eu honlapot. A honlapon egy magyar nyelvű szerencsekerék stílusú játék-
ban teheted próbára tudásodat, ügyességi és logikai online flash játékokkal játszhatsz, és 
freeware teljes játékokat tölthetsz le ingyen. Informatikus beállítottságúaknak igen érde-
kes logikai játék a 4096 nevű, de például sok gyufás feladat is található a gyűjteményben. 


