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Célok 
 

1. Feleljen meg a hivatalos kerettantervnek 

2. Jól hasznosítható ismereteket tartalmazzon 
 Jelenjenek meg benne a hagyományosan bevált, letisztult ismeretek és 

tartalmak 

 Tartalmazza az új, naprakész, korszerű ismereteket 

3. A diákok és a tanárok által szerethető legyen 
 viszonylag könnyen tanulható, megérthető 

 élményszerűen tanítható, módszertanilag gazdag  

4. Küllemében is esztétikus, szép megjelenésű legyen 
 

 



Koncepció 
 

1. A kémiai ismeretek elsajátításához szükséges alapismeretek átadása 

 

2. A mindennapi élethez kapcsolódó ismeretek tanítása 

 

3. Tovább építhető tudás megszerzésének segítése 

 

4. A természettudományos gondolkodásmód fejlesztése 
 erős kapcsolat a többi természettudományos tantárggyal 

 

5. Az alapvető kompetenciák fejlesztése változatos didaktikai módszerekkel 

 



A tananyag felépítése – 7. évfolyam 

Bevezetés a kémiába Kémiai alapismeretek Az atomok felépítése Az anyagok szerkezete 
     és tulajdonságai 

A kémiai átalakulások 

Laboratórium 
Anyagok, eszközök 
Anyagcsoportok 
Részecskék 
Kémiai jelrendszer 

Fizikai és kémiai változások 
Halmazállapotok 
Oldatok 
Elválasztási műveletek 
Kimutatási reakciók 

Tudománytörténet 
Az atom felépítése 
Elektronszerkezet 
A periódusos rendszer 
Az anyagmennyiség 

Molekulák 
Kristályrácsok 
Szerkezet és tulajdonság 
Anyagismeret 

Megmaradási törvények 
Égés, redoxireakciók 
Savak, bázisok, sav-bázis reakciók 
egyszerű értelmezése 



A tananyag felépítése – 8. évfolyam 

Kémiai reakciók 

Kémia a természetben 

       Az anyag 
átalakításra kerül 

        Kémia a 
mindennapokban 

          Kémia és 
környezetvédelem Reakciótípusok 

Redoxireakciók 
Sav-bázis reakciók 

Ásványok és kőzetek 
Természetes vizek 
Légkör, levegő 
Az élet molekulái 

Építőanyagok 
Fémkohászat 
S-, N- és P-vegyületek 
Kőolaj, földgáz 
Műanyagok 
Textíliák 
Élelmiszergyártás 

Élelmiszereink 
Gyógyszerek 
Drogok 
Mosó-, tisztító és  
fertőtlenítő szerek 
Vízkeménység 
Elemek, akkumulátorok 
Korrózió, Autó, Kert 

Levegőszennyezés 
Vízszennyezés- és tisztítás 
Hulladékok 
Energiaforrások 



Egy lecke felépítése 

Tankönyvi lecke egy oldalpáron 

Hozzá tartozó munkafüzet lecke egy oldalpáron 

Minden leckéhez azonos címmel készül 
Változatos feladatokat tartalmaz 
Bloom-féle taxonómia szerint (ahol lehet) 
Ismeret – megértés – alkalmazás (– elemzés)  
Fontos szempont a kompetenciafejlesztés 
Megértetés, gyakoroltatás, differenciálás 
 
Összefoglalások: tankönyvi összefoglalás segítése  

Cím, érdeklődést felkeltő probléma 
Törzsanyag, ábrák, érdekességek, Jó, ha tudod!  
Rövid összefoglalás, Új fogalmak, Kérdések, feladatok 



Egy fejezet felépítése 

Nyitó oldal 

Fejezet végi összefoglalás – tanulói aktivitásra épül! 
Fogalmak, szöveges feladatok, tényszerű ismeretek, kísérletek, 
összehasonlítás, ábraelemzés, csoportosítás, anyagismereti kártya 

Leckék 
4.1. A molekulák képződése 
4.2. Alkossunk molekulákat 
4.3. Kölcsönhatás a molekulák között 
4.4. Kristályrács molekulákból 
4.5. Kőkemény anyagok – Az atomrácsos kristályok 
4.6. Régi segítőink, a fémek 
4.7. Az aranytól az alumíniumig 
4.8. Az atom ionná alakul 
4.9. Amikor az ellentétek vonzzák egymást 
4.10. Az ionvegyületek tulajdonságai 
4.11. Összefoglalás 
Két órás összefoglalás a fejezet végén 



Az anyagismereti kártya 

A tanulók készítik el megadott 
szempontok alapján 
 
1. Segíti az elemek és vegyületek 

tulajdonságainak a megjegyzését. 

2. Segíti az összehasonlítást, 
csoportosítást. 

3. Megalapozza a szisztematikus 
szervetlen és szerves kémia 
tanulását. 

4. Fejleszti a rendszerezést és a 
lényegkiemelést és az IKT 
alkalmazást. 

5. Tanulói aktivitást igényel! 

 



Nemfémes elemek: H2, Cl2, I2, O2, S, N2, P, C gyémánt, C grafit              Fémek: Na, Mg, Al, Fe, Cu, Ag, Au 
Hidridek:  H2O, HCl, NH3, CH4         Oxidok: CO, CO2, SO2, NO2, SiO2             Oxosavak: H2SO4, HNO3, H2CO3 

Lúgok: NaOH, Ca(OH)2            Sók: NaCl, Na2CO3, Na3PO4, CaCO3, CaSO4, KMnO4, CuSO4 

Szerves vegyületek: etil-alkohol, ecetsav, szőlőcukor, répacukor 



Modellkészítés – tanulói aktivitás fontossága 

Gyurma modellek 

Kristályrács modellek 

Molekulaszerkezeti 
modellek 



A differenciálás lehetőségei 

1. A tankönyv törzsanyaga 

2. Érdekességek, Jó, ha tudod! Kiegészítő információk 

3. Munkafüzet eltérő feladattípusai 

4. Projekt jellegű feladatok 

5. Anyagismereti kártyák 

6. Számítási feladatok 
 A Kémia 7. tankönyvben és  

munkafüzetben adott témakörnél 

 A Kémia 8. munkafüzetben minden lecke 

 utolsó feladata 

 



A kísérletezéstől az önálló kutatásig 
Részletes tanulói kísérleti feladatlap a tanár irányításával  

Pl. A kockacukor vizsgálata, Halmazállapot-változások vizsgálata,         
Az oldódás vizsgálata 
 

Önállóan, de tanári felügyelet mellett elvégzett kísérletek  

Pl. Egyszerű anyagok kimutatása, Szilárd keverékek szétválasztása, 
Szerves anyagok vizsgálata, A szappan tulajdonságainak vizsgálata,     
A savas esők kialakulása és hatásai 
 

Egyszerű kísérletek és vizsgálódások otthon, szülői felügyelettel  

Pl. Függőkristály- készítés, Az alumínium tulajdonságai, Indikátorpapír 
készítése és kémhatásvizsgálat 
 

Önálló kísérlet-tervezésen és kísérletezésen alapuló ismeretszerzés 

A fokozatosság figyelembevételével! 

 



Néhány lecke feldolgozása 



1.5. Kitaposott utak a kémiában 

• Nemfém – nemfém-oxid – 
oxosav – só 

• Fém – fém-oxid – fém-
hidroxid – só 

Sémák felírása a táblára 

Gyerekek húznak egy-egy 
lapot 

Csoportban vagy egyénileg a 
táblánál felírják az 
egyenleteket 

Közösen ellenőrizzük 



3.9. Az élelmiszerek gyártása 

1. óra: Önálló tananyag-feldolgozás csoportmunkában 

- Csoportalakítás 

- Feladat: élelmiszergyártás higiéniai feltételei 

                 + egy kártya kihúzása csoportonként 

- Folyamatábra elkészítése a tankönyv, 

   Internetes források, megbeszélés alapján 

- A folyamatábrák bemutatása (táblán, poszteren) 

2. óra: Irányított filmelemzés tanulói feladatlap 
segítségével: filmek letöltése az Internetről 

Hogyan készült? Megmutatjuk!  Sorozat pl. Túró rudi 

How it' s made? sorozat 



4.2. Gyógyító szereink: 
 a gyógyszerek kémiája 
 1. Rövid vázlat:  

- Gyógyszer fogalma 

- Gyógyszer összetétele 

- Gyógyszerek csoportosítása 

- Azonos hatóanyagú gyógyszerek 

2. „Gyógyszer” készítése 
(szódabikarbóna, keményítő, víz pép buborék fóliába – ld. 
munkafüzet, következő órán kipróbálni híg sósavval) 

3. Gyógyszer betegtájékoztatójának elemzése 
Sokféle gyógyszeres doboz felhasználásával 



4.3. Az idegrendszerre ható anyagok 
1. Logikai térkép (pókábra) 
készítése a kiosztott 
kártyákból a tankönyv önálló 
elolvasása alapján 

2. Táblára felírás rövid 
magyarázattal 

3. Cigaretta lepárlása 
demonstrációs kísérlettel 
(munkafüzet) 

  



Köszönöm a figyelmet! 
Albert Viktor 

kémia vezetőtanár, mesterpedagógus 

ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola 

albertv001@gmail.com 
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