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1. ábra: Lonc virágjáról készült háromdimenziós kép a Térhatású (3D) természet honlapról. 

 

2. ábra: Éles csigáról készült háromdimenziós kép a Térhatású (3D) természet honlapról. 
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Absztrakt 

 

Ez a dolgozat az általam készített Térhatású (3D) természet honlap, illetve az azon található 

térhatású képek (készítette: Dr. Kriska György, Dr. Lovas Béla) biológiaórai hasznosságát 

hivatott taglalni. A honlap ezen a linken érhető el: http://kriska.web.elte.hu/3d/ vagy pedig 

az alább látható QR-kód beolvasásával nyitható meg. A dolgozatban szó esik az anaglif 

eljárásról, amelynek köszönhető, hogy ezeket a képeket háromdimenziósnak látjuk. A 

honlap tanórai felhasználásaira is kitér a dolgozat, amelyekhez óratervjavaslatok is 

készültek. A honlapot diákok, illetve biológia szakos kollégák is kipróbálták, amelyet 

véleményeztek is. A honlap célja, hogy közelebb hozza a természetet a diákok számára az 

IKT-eszközök segítségével. 

 

 

3. ábra: QR - kód a Térhatású (3D) természet honlap eléréséhez. 

 

I. Bevezetés 

 

A 21. században a diákok beleszülettek a digitális eszközök használatába. Ezek a tanulók, 

hozzászokva a felgyorsult világhoz, ingergazdagabb tanulási formákat igényelnek. A 

pedagógusoknak szükségszerű az alkalmazkodása ezekhez az igényekhez, ha azt szeretnék, 

hogy a tanítási és tanulási folyamat hatékony legyen (Prensky, 2001). 

Szakdolgozatomban elsőként a biológia oktatásáról, annak szabályozásáról, a változatos 

biológia órák fontosságáról, az azokon használt szemléltető eszközökről, illetve a biológia 

http://kriska.web.elte.hu/3d/
http://kriska.web.elte.hu/3d/
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tantárgy környezeti nevelésben tanúsított fontos szerepéről szeretnék szót ejteni. Kitérek 

arra is, hogy miért van szükség a 21. században a digitalizációra, az IKT-eszközök 

(információs és kommunikációs technológiák) interaktív használatára a digitális 

bennszülöttek (Prensky, 2001) tanítása során. Továbbá az sem elhanyagolható, hogy 

nagyjából egy éve a mi életünket, illetve a diákjainkét is a digitális oktatás színesíti a 

koronavírus-járványnak „köszönhetően”. Tehát a digitális eszközök célszerű és kritikus 

használata mérhetetlenül fontossá válik továbbra is a napjainkban, ezért a 

szakdolgozatomban a jelenlegi digitális munkarendre is kitérek a tapasztalataim alapján. 

Térhatású képek találhatók az általam készített honlapon (Térhatású (3D) természet), így 

fontosnak véltem ezen technikákról is szót ejteni, mint a térhatású fényképezés, térhatású 

képek alkotása. Dr. Kriska György és Dr. Lovas Béla képei láthatóak a honlapon, amelyek 

piros-kékeszöld anaglif szemüvegek segítségével láthatók térhatásúnak, így erre a részletre 

(anaglif eljárás) is kitérek a későbbiekben. 

A honlap elkészítése eXe Learning programmal készült, így ennek rövid szerkesztői 

használatát is bemutatom, majd pedig a felhasználói alkalmazásra is kitérek. A honlap 

segítségével egy újabb eszköz áll rendelkezésére minden biológiatanárnak a biológia órán 

való szemléltetésre, amelynek előnyeit és hátrányait is taglalom majd. A honlap biológia 

órákon való alkalmazására készítettem néhány óratervjavaslatot, amelyek közül egy 

kipróbálására is sikeresen sor került a digitális oktatás alatt. A tanulók általi visszajelzéseket 

is bemutatom azzal kapcsolatban, hogy hogyan vélekedtek a honlap alkalmazásáról, az 

interaktív feladatokról, illetve az általa nyújtott tudásról és tanulási élményről. Továbbá a 

dolgozat vége felé néhány biológia szakos kollégának a véleménye is olvasható a Térhatású 

(3D) természetről. 

Dolgozatommal 2020 decemberében részt vettem az ELTE TTK Tantárgypedagógiai és 

Oktatástechnikai TDK konferenciáján, amelyen első díjat nyertem, és továbbjutottam a 

2021-es 35. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára is, amely hamarosan 

megrendezésre kerül. 
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1. Témaválasztás 

 

Tapasztalataim szerint a diákok kifejezetten szeretik, ha a pedagógus IKT-eszközöket 

használ a tanórán, talán mert úgy érzik ezáltal, hogy „egy nyelvet beszél velük”. Én 1996-

ban születtem, így még gyermekkoromat nem befolyásolta a digitalizáció olyan szinten, 

mint a fiatalabbakét, azonban így is hatással volt rá. Én magam egy olyan digitális 

bevándorló (Prensky, 2001) vagyok, aki életkorának egy korábbi szakaszán lépett be ebbe 

a digitális világba, mint a mai pedagógusok nagy része. Emiatt is beszélem egész jól, 

folyékonyan ezt a „nyelvet”. Biztos vagyok benne, hogy ez az egyik előnyöm abban, hogy 

könnyebben megértem azt, hogy a mai diákok igenis mások, és azt is, hogy más tanítási és 

tanulási módszerek, és eszközök is hatékonyak lehetnek a számukra.  

Az motivált a Térhatású (3D) természet elnevezésű honlap elkészítésére, hogy egy olyan 

tananyagot hozhassak létre, amelynek segítségével a diákok érdeklődését fel tudom kelteni 

a növény-, illetve az állatvilág témakörének tanítása során. A honlap tanórai, illetve egyéni 

használata során IKT-eszközök alkalmazása történik. A képek nézegetése fantasztikus 

térhatású képi élményt is nyújt a piros-kékeszöld anaglif szemüveg használatával. A diákok 

számára ez is érdekesebbé és színesebbé teheti a tanórákat, amelyek által hatékonyabban, 

élménydúsabban sajátíthatják el az ismereteket. Várhatóan így a honlap az élőlényeket is 

közelebb hozza a diáksághoz, ha látják, hogy milyen szép és fontos is a biodiverzitás.   

 

2. Célkitűzések 

 

A tanításra én hivatásként tekintek, és rendkívül fontos számomra a diákok motiválása, a 

hatékony tanítási és tanulási folyamat megszervezése, hiszen édesanyámtól is ezt láttam a 

munkája során. Édesanyám tanítónő és gyógypedagógus, aki 30 éve van a pályán, a tanórái 

változatosak, és a gyerekek mindig csillogó, érdeklődő szemekkel figyelik őt. Gyakran 

alkalmaz IKT-eszközöket a tanóráin, annak ellenére, hogy ő az életkorából fakadóan csakis 

digitális bevándorló lehet, Prensky szerint.  
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Célom az, hogy én magam is gyakran alkalmazzam ezeket a digitális eszközöket a 

tanóráimon, amelyeknek egyik új eszköze mindenféleképpen a Térhatású (3D) természet 

lesz. A természet szinte „megfoghatóvá válik” a tanóráinkon a képernyőn keresztül is a 

térhatású élménynek köszönhetően. Hiszen sem a hagyományos oktatás keretein belül, 

sem pedig a digitális oktatás során nem adódik feltétlenül lehetőségünk arra normál 

körülmények között, hogy ennyi állat- és növényfajt megvizsgáljunk háromdimenziós 

formában. Célom, hogy a diákjaim számára a tanulási folyamat élvezetes és hatékony 

lehessen. 

 

II. A biológia oktatása  

 

A biológia tanításának szakmódszertana több tudománnyal is kapcsolatban áll: biológia 

tudományok, pszichológia, pedagógia, oktatástechnika. Így a biológia szaktanároknak elég 

sok téren és kompetenciában jeleskedniük kell ahhoz, hogy hatékonyan és jól tudják 

tanítani ezt a tárgyat (Karkus-Kriska, 2015). 

 

1. A biológia oktatásának szabályozásai 

 

A biológia a Nemzeti Alaptanterv „Ember és természet” megnevezésű műveltségi 

területhez tartozik. A NAT kulcskompetenciákat határozott meg minden műveltségi 

területen. Az egyes tárgyak, így a biológia esetében is részletes követelményeket 

(fejlesztési követelmények, minimális teljesítmény) szab meg. A követelményrendszere 

nem tartalmazza az ismeretanyag százszázalékát, hiszen a NAT a kerettantervek alapját 

képezi, mert a tananyag tartalmi részletezését ezek tartalmazzák iskolatípusonként. A 

kerettanterv megszabja a tananyag tartalma mellett azok sorrendjét is, illetve az adott 

tantárgy óraszámait is. A helyi tantervbe az adott intézmény, az országos szabályozásokat 

betartva, azonban a helyi sajátosságokat és elvárásokat is belefoglalhatja intézményi 

szinten. Ezek alapján a tanár egyéni tervezése során a magasabb rendű elvárásoknak 
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megfelelve pedig egy-egy adott osztályhoz készít tanmenetet egy tanévre, illetve 

óratervezeteket az egyes tanórákra (Karkus-Kriska, 2015). 

 

2. A változatos biológia tanóra 

 

Amikor óratervezés zajlik egy-egy biológia tanóra előtt, akkor fontos belátni, hogy akár több 

módszer és eszköz is megfelelő lehet az adott tananyag tanítása során. Az lehet a 

legmegfelelőbb a tanóráink összeségét tekintve, ha változatos módszereket és eszközöket 

alkalmazunk az új tananyagok elsajátítása során, amely fenntartja a diákok érdeklődését. A 

tanítási és tanulási munkamódok változatos megszervezése is fontos. A diák számára is 

érdekesebb és hasznosabb is lehet, ha a frontálison kívül a csoportos, a páros, illetve az 

egyéni munkaformák is kipróbálásra kerülnek (Karkus-Kriska, 2015). A változatosság pedig 

gyönyörködtet, és nem mellesleg a diákjaink több, különböző kompetenciáját is 

fejleszthetjük általa. 

 

3. Szemléltetés a biológia órákon 

 

A szemléltetés a megértést segíti, amely elengedhetetlen a biológia tanulása során, hiszen 

rengeteg olyan folyamattal, struktúrával foglalkozunk a biológia tanórákon, amelyek 

felépítését, működését vagy akár összefüggéseit nem lehet megérteni a szemléltetés nélkül 

(Karkus-Kriska, 2015). Például egy állat anatómiai felépítését sem lehet hatékonyan 

megérteni szemléltetés nélkül. Honnan is tudnánk, hogy a béka tüdeje páros és zsák alakú 

szerv, illetve azt, hogy hogyan helyezkedik el a szívéhez és a beleihez képest, ha még sosem 

láttuk semmilyen szemléltetési formában (rajz, kép)? Honnan is tudnánk elképzelni azt a 

logikai összefüggést, hogy a békáknak nincs rekeszizma, ha bordái sincsenek, és így csak a 

levegő „nyelésére” képesek, ha sosem láttunk egy olyan szemléltetést, amely megmutatja 

számunkra, hogy a rekeszizom hol található és hogyan hozza létre a légzőmozgásokat?  



 
 

10 
 

A szemléltetések a megértés elősegítése mellett a lényeg kiemelését, a motivációt is 

elősegítik. A megfelelő eszközökkel és módszerekkel megválasztott szemléltetés nagy 

élményt tud nyújtani a tanulóknak a tanórákon. Nagyon sok lehetőségünk van már a 

szemléltetésre eszközök tekintetében a 21. században. Szemléltetésnek számít a biológia 

órákon például a drámapedagógia, a kísérletezés, a preparátumok vizsgálata, a boncolás, 

az élő állatok szemlélése, állathangok hallgatása, állatokról készült videók megnézése, 

animációk, képek, modellek és makettek tanulmányozása, illetve a virtuális 3D szemléltetés 

is (Karkus-Kriska, 2015). 

 

4. Környezeti nevelés a biológia órákon 

 

Minden tantárgy feladata a környezeti nevelés, de talán a biológia az egyik olyan tantárgy, 

amely erre a legalkalmasabb, hiszen segítségével a diákok megismerhetik az élővilágot, 

amely a környezetükhöz tartozik. Ha pedig közelebbről is ismerik a diákok ezeket az 

élőlényeket, akkor jobban odafigyelnek az élőlényekkel kapcsolatos problémákra, mint 

például a kihalás szélén álló fajok sokasága, illetve jobban törődnek a környezetükkel a 

mindennapjaik során, amelynek hatására majd olyan nemzedékek nőnek fel, amelyeknek 

fontos lesz mindez. Az élőlények csodálata, az érzelmi kötődés hozzájuk, elősegítheti azt, 

hogy a jövő nemzedékei a környezeti problémák megoldásait tényleg komolyan gondolják, 

és tegyenek is ellenük, illetve megelőzzék újabbak kialakulását. Fontos, hogy a tanulókban 

kialakuljanak a környezet fenntarthatóságát biztosító magatartások (Karkus-Kriska, 2015). 

 

III. Oktatás a 21. században  

 

„A pedagógia folyamatnak három alappillére van: a tanár, a tananyag és a tanuló.” (Nádori-

Prievara, 2018) 
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A 21. században már nem csak a tanár-diák interakciók a fontosak, hanem a diák-diák, 

illetve  a diák-tanár interakciók is. Ezek az interakciók akár már a hagyományos tanulási 

tereken kívül (tanterem) a virtuális csatornákon is zajlhatnak (Nádori-Prievara, 2018). 

 

1. A 21. századi pedagógus 

 

A pedagógus egyik fontos feladata a tanítás. Elengedhetetlen, hogy a tanítás segítse a tudás 

kialakulását. A tanítás során fontos meghatározni tanárként a céljainkat, hogy milyen 

tudást szeretnénk a diákok számára átadni, és ezt milyen módszerekkel és eszközökkel 

szeretnénk elérni. Ez többféleképpen is hatékonyan megvalósítható lehet, tehát nem 

létezik csakis egy jó megoldás. Nyilván a munkakörülményeink befolyásolják 

lehetőségeinket. Fontos, hogy megfelelő eszközök álljanak rendelkezésünkre, és az is, hogy 

tudjunk együttműködni a diákokkal, illetve a diákok is egymással. Az együttműködés 

készségét mi, tanárok, erőteljesen tudjuk befolyásolni azzal, hogy mi magunk is 

együttműködő, toleráns példát mutatunk a diákjaink számára. Egy olyan osztályközösséget 

kell megteremtenünk, ahol jó érzés a diákoknak jelen lenni, együtt dolgozni, ahol számít a 

véleményük, ahol elfogadók és nyitottak a társak, ahol nem kell szoronganiuk.  Tehát az 

eszközökön kívül a pozitív légkör is szükséges a jól működő közös munkához, amely pedig 

elengedhetetlen a hatékony tanítási és tanulási folyamatokhoz (Nádori-Prievara, 2018). 

A 21. században a tanítás során fontos, hogy a pedagógus hasznosan alkalmazza az IKT-

eszközöket, hiszen a 21. század nemzedékei igénylik ezt. A diákok aktív bevonására, 

motiválására, a tananyag változatosabb elsajátítására és a kompetenciáik fejlesztésére is  

hat a digitális eszközök tanórai használata. Igaz, ezen eszközök használata önmagában nem 

táplálják a motivációt, tehát mindenféleképpen fontos a digitális tartalmak változatos 

használata, illetve az is, hogy engedjük, hogy a diákok aktív résztvevői legyenek az 

óráinknak (Nádori-Prievara, 2018). 
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2. A 21. század tanulói 

 

A 21. század tanulói, akik a Z és az Alfa generációhoz tartoznak, már egészen másképp 

nevelkedtek sok tekintetben az X és Y generációhoz képest (a tanárok nagy része ezekhez 

a generációkhoz tartozik). Azonban abban is különböznek ezektől a generációktól, hogy a 

digitális eszközök használatába már beleszülettek, hiszen már gyermekkorukban is 

használtak ilyen eszközöket (pl.: tablet, okostelefon, laptop). Így hát könnyen érthető az a 

fogalom, ahogyan Marc Prensky utal rájuk először 2001-ben: digitális bennszülöttek 

(Nádori-Prievara, 2018). 

Felmerül a kérdés tehát, hogy egy digitális bennszülött nemzedék tanításához milyen 

pedagógiai módszerek és eszközök szükségesek. A hagyományos oktatás helyét át kell, 

hogy vegyék az újítások, mint például a digitalizáció is, hiszen a diákoknak a digitális 

kompetenciájának fejlesztése is szükségszerű ebben a világban (Nádori-Prievara, 2018). 

A Nemzeti Alaptantervben minden tantárgy szempontjából elvárás a digitális kompetencia, 

mint kulcskompetencia, fejlesztése. Így tehát a biológia órán is egyféle elvárás ezen digitális 

technológiák gyakorlatias, etikus és kritikus használata. Ebben az évszázadban már a 

digitális eszközöknek a használata nélkülözhetetlen, hiszen éltünkben jelen vannak a 

hétköznapjaink során (szabadidőnkben, munkánkban), így elhanyagolhatatlan a tanulók 

digitális kompetenciájának fejlesztése annak érdekében, hogy a jövőben felnőttként ezeket 

az IKT-eszközöket tudatosan és kritikusan tudják majd használni (NAT, 2012). 

Tehát az IKT-eszközök megfontolt használata mindenféleképpen egy jelentős e századi 

képességnek bizonyul. Hangsúly van azon, hogy ezen eszközöket a tanulók valóban 

hasznosan használják, amellyel a tudásépítés is megvalósulhat a digitális kompetenciák 

fejlesztése mellett, vagy akár hatékonyabbá is válhat. Sokszor a diákok csak passzív 

befogadói az IKT-eszközök digitális tartalmainak, de fontos, hogy ő maguk is aktív 

felhasználói lehessenek (Nádori-Prievara, 2018). 
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3. Az IKT-eszközök használata 

 

Radnóti Katalin 2009-es írásában a természettudományos neveléssel kapcsolatban, az 

OKNT bizottságának 2008-as tanári felmérés eredményeinek összegzését olvashatjuk el 

részletesen. Azonban én most csak azon eredményekre szeretnék kitérni, ahol a 

természettudományos oktatásban alkalmazott eszközökre tér ki a szerző. Az írásból 

kiemelném azt a részt, hogy az iskolák felszerelései bővültek 2008-ra az előtte lévő évek 

tapasztalataihoz képest, és az innovációnak köszönhetően a tanárok már nem 

idegenkednek a digitális technológiától annyira, mint korábban (Radnóti, 2009). 

A felmérés óta eltelt nagyjából tizenhárom év ebben a digitális világban, és úgy gondolom, 

hogy már ennél is bátrabban használhatják a kollégák ezeket az eszközöket a tanóráikon. 

Úgy gondolom, ennek oka az lehet, hogy az eltelt évek alatt volt ideje még jobban 

adaptálódnia a pedagógusoknak a digitális világhoz és az új diákigényekhez, illetve a 

pandémia és az általa generált digitális oktatás is elősegíthette a fejlődését.  

A tanórai IKT-eszközhasználat igazán sokrétű lehet már csak az elérhető eszközök 

tekintetében is. Sajnos azért ez nem jellemző minden iskolára Magyarországon, hogy a 

tantermekben minden IKT-eszköz rendelkezésére áll a diákok számára, de talán azért már 

elég sok iskolában találunk egyes tantermekben kivetítő vásznat projektorral, interaktív 

táblát, amelyeket jól lehet használni a diákok aktív részvételével is. Illetve rendelkezhetnek 

egyes iskolák a diákok számára is tanórai használatra laptopokkal, tabletekkel. Ezen 

eszközök hatékony használatához természetesen jó minőségű internet és wifi szükséges, 

hiszen többnyire online történik az IKT-eszközök hasznosulása. Abban az esetben, ha nem 

állnak rendelkezésre ilyen eszközök a diákok számára, akkor saját eszközeiket (saját laptop, 

tablet, okostelefon) is használhatják a tanórákon a digitális feladatokhoz. Az egyes digitális 

eszközök használata a tanórákon az internet, a különböző digitális tartalmak, a programok, 

a weboldalak segítségével szintén nagyon sokféle és változatos lehet (Nádori-Prievara, 

2018). 

A diákok olykor passzív befogadói ezen eszközök egyes tartalmainak, ami szintén lehet 

hasznos. Azonban azt, ahogyan már azt korábban is említettem, az IKT-eszközök esetében 

az interaktivitás a tanítási és tanulási tevékenység során, vagyis az, hogy a tanuló aktív 
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felhasználója legyen az adott digitális tartalomnak (e-tanulás), korántsem elhanyagolandó. 

Azért is fontos az interaktivitás alkalmazása, mivel a tanuló motivációját is befolyásolhatja 

pozitív irányba a tanulási folyamata során (Karkus-Kriska, 2015). 

Attól, hogy IKT-eszközöket használunk az oktatás során, még nem biztos, hogy jobb lesz a 

tanóra, de ha olyan célokra és úgy használjuk ezeket az eszközöket, hogy annak értelme is 

legyen, akkor jobb lehet, sőt sokkal jobb is, mint ahogyan az a hagyományos oktatás 

kereteiben lehetne (Nádori-Prievara, 2018). 

 

4. Digitális oktatás a pandémia idején 

 

Véleményem szerint, a COVID-19 vírus terjedésének „köszönhetően” a digitális oktatás 

fénykorát éli, hiszen szinte minden oktatási folyamat IKT-eszközökkel valósul meg. Ebben 

az oktatási formában többnyire mindenki a saját eszközét használja. A tapasztalataim 

szerint ennek hasznosságát a tanárok és a diákokok digitális kompetenciái is befolyásolják.  

Az e-tanulás a digitális oktatás alatt megvalósulhat szinkron és aszinkron módon is. Szinkron 

módszer lehet az, hogy az online tanórák órarend szerinti időpontokban kerülnek 

megtartásra különböző online terekben, mint például Zoom, Google Classroom, Google 

Meet, Microsoft Teams, Kréta Digitális Kollaborációs Tér (Kréta DKT), ahol mind a tanár, 

mind pedig a diák egy időben jelen van az adott felületen. Ebben az esetben a munkavégzés 

ugyanakkor történik mindkét fél részéről, és a kétirányú információáramlás is könnyen 

megvalósulhat. Többnyire a tanuló önálló munkavégzése és a frontális oktatás színes-

szagos, digitális szemléltetéssel tarkított formái valósulhatnak meg könnyen a 

képernyőinkön a képernyőmegosztás révén. Azonban az egyes felületeken megoldhatóvá 

válik a páros és a csoportmunka is az online térben is, tehát ilyen korlátok sem szűkítik le a 

lehetőségeinket a digitális tanítás során. Aszinkron módszer esetében a diákok és a tanárok 

egymástól függetlenül végzik a munkájukat. Például: a tanár kioszt egy feladatot, amelyet 

a diákok megoldanak önállóan, párosan vagy akár csoportosan, majd pedig elküldik a 

szaktanárnak a kész feladatot, amelyet ő javít és értékel (ha az a feladat nem interaktív 
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feladat). Ezzel a módszerrel a diákok önálló tananyag feldolgozása, elmélyítése is szépen 

megvalósulhat a tanár utasításai, segítségei alapján (Karkus-Kriska, 2015). 

Nekünk, pedagógusoknak, a lehetőségeink megvannak arra, hogy a digitális oktatás alatt az 

online térben is változatosan tanítsuk a diákokat az IKT-eszközök, illetve a különböző 

digitális tartalmak segítségével is.  

 

IV. Térhatás  

 

Az anaglif eljárással készült térhatású képek megalkotása összetett folyamat, hiszen a 

képeket el kell készíteni, majd pedig a képpárokból számítógépes program segítségével egy 

háromdimenziós, anaglif képet kell létrehozni. Az így elkészült képek piros-kékeszöld 

anaglif szemüveggel láthatók térhatásúnak (Kriska, 2008). 

 

1. A térhatású látás a mindennapjaink során 

 

A két szemünknek köszönhetően a minket körülvevő világot háromdimenzióban látjuk. Ez 

a háromdimenziós kép az ideghártyánkon képződik le kétdimenziós formában, amely így is 

továbbítódik az idegpályáinkon keresztül a központi idegrendszerünk látóközpontjába. Itt 

alakul ki a térbéli érzékelés, amely a magasabb rendű agykérgi funkcióknak is köszönhető. 

A térlátás két feltétele a távolság- és a mélységészlelés (Kriska, 2008). 

 

2. Térhatású fényképezési módszerek 

 

Több lehetőségünk is van arra, hogy elkészítsük a képpárjainkat a térhatású anaglif képek 

létrehozásához (Kriska, 2008). 
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A háromdimenziós képek készítése történhet sztereó fényképezőgéppel, amely valójában 

egy ikerkamera két nagylátószögű optikával. Két azonos kamera egymásmellé helyezésével, 

és azok együttes exponálásával is készíthetők térhatású képek. Normál digitális kamerára 

felhelyezett sztereó objektívek két lencséből álló ikerobjektívek,  amelyek szintén a 

térhatású képek készítésében játszanak szerepet (Kriska, 2008).  

 

 

 

 

 

Léteznek sztereó makroobjetívek is (De Wijs objektívek), amelyekben a lefényképezett 

tárgyat a két lencserendszer képezi le a kettéosztott képkocka jobb- és bal oldali részére. A 

makrofotózás esetében fontos a nagyítás, hiszen attól függően változik a két objektív 

távolsága. Mindig a legszűkebb rekesznyílással kell dolgozni a makrofotózás során, annak 

érdekében, hogy elérjük a lehető legnagyobb mélységélességet. A fotózás során még 

napsütéses idő esetében is ajánlatos a villanófény használata annak érdekében, hogy 

megfelelő minőségű képet alkothassunk (Kriska, 2008; Sümegi, 2007a). 

4. ábra: Fekete szőlő Loreo sztereó objektívvel készült felvétele (Kriska, 2008). 
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Apró vízi élőlények makrofotózása kisméretű akváriumban történik, amelynek berendezése 

teljes mértékben hasonlít az élőlény eredeti, preferált környezetére (Kriska, 2008). 

 

6. ábra: Erdei vöröshangya 
sztereó makroobjektívvel  

készült felvétele (Kriska, 2008). 

7. ábra: Búvárpoloskáról készült kép a víz alatt  
(Kriska, 2008). 

5. ábra: Mezei varfű virágzata 
sztereó makroobjektívvel 

készült felvétele (Kriska, 2008). 
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Háromdimenziós képpárokat készíthetünk egyébként egyetlen normál digitális 

fényképezőgéppel, méghozzá úgy, hogy a fényképezőgépet a vízszintes síkban mozdítjuk el 

a két kép készítése között, így hozzuk létre a jobb és bal oldali képet. Azt, hogy mennyire 

szükséges elmozdítani a vízszintes síkon a fényképezőgépünket, az attól függ, hogy 

mekkora a tárgytávolság. Nagyjából a tárgytávolság egyharmincad részével egyenlő az 

elmozdulás mértéke (Kriska, 2008; Sümegi, 2007b). 

 

 

Egyébként, ha mozdítható objektum fotózása történik, akkor annak mozgatása is történhet 

ebben a vízszintes síkban, míg a kamera helyzete állandó marad, például állványhoz 

rögzítve. A tárgy megvilágítására mindkét esetben ügyelni kell, hogy ugyanolyan legyen 

mindkét képen, akkor is, ha a fényképezőgépet mozdítjuk el, és akkor is, ha az objektumot. 

Ennek az egy fényképezőgépes technikának az a hátránya, hogy a jobb és bal oldali képek 

nem egyszerre készülnek, tehát csakis mozdulatlan objektumok esetében használható 

tökéletesen. Ez a probléma két fényképezőgéppel kiküszöbölhető, így a két kép egyszerre 

készül el (Kriska, 2008; Sümegi, 2007b).  

Sztereo-, illetve fénymikroszkópra szerelt fényképezőgéppel készíthetünk a mikroszkópok 

által felnagyított objektumokról is képeket, de akár térhatású videófelvételt is az okuláron 

keresztül (Kriska, 2008). 

 

8. ábra: A fényképezőgép vízszintes síkban történő eltolásával 
is megvalósulhat a háromdimenziós képpárok elkészítése 

(Kriska, 2008). 
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3. A térhatású képek megjelenítése számítógépes programok 

segítségével 

 

Számítógépes programokkal könnyedén létrehozhatók háromdimenziós, anaglif képek. Egy 

ilyen program, amellyel könnyedén létrehozhatunk ilyen képeket a StereoPhoto Maker 

3.10. A térhatású képeinket a programban korrigálni is lehet, például fel tudjuk cserélni a 

jobb és bal oldali képpárokat, színbeállításokat tudunk eszközölni rajtuk a zavaró színek 

eltüntetésének érdekében, vagy akár méretre is tudjuk vágni őket. A korrekciónak az a 

lényege, hogy a lehető legtökéletesebb térélményt nyújtó háromdimenziós képet hozzuk 

létre (Kriska, 2008; Szita, 2007). 

 

 

 

9. ábra: Kovamoszatváz pásztázó 
elektronmikroszkópos képe (Kriska, 2008). 
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4. Az anaglif eljárás bemutatása 

 

Az anaglif eljárással térhatású képeket jeleníthetünk meg. Ezek az anaglif képek két 

nézőpontból készülnek, vagyis lesz egy jobb és egy bal oldali képpárunk, ahogyan azt már 

korábban is taglaltam. Ezután a képpárból az egyik képet piros, a másikat kékeszöld 

színréteggel jelenítjük meg a számítógépes programban. Az így elkészült anaglif képeket 

egy színszűrős szemüveggel kell nézni annak érdekében, hogy térhatásúnak lássuk. Az ilyen 

anaglif szemüvegnek az egyik lencséje vörös, még a másik lencséje kék. Ezek a szemüvegek 

olcsón beszerezhetők és mégis új, rendkívüli élményt nyújtanak a képek megnézése során. 

Egyes háromdimenziós képek színükben nem teljesen egyeznek meg a kétdimenziós 

képükkel, azonban ha a két képet egymás után nézzük meg, akkor teljes vizuális élményt 

tudnak nyújtani számunkra (Kriska, 2008). 

                                

10. ábra: Anaglif szemüveg, amelynek kékeszöld és vörös színű a lencséje (Kriska, 2008). 

. 

A vörösnek a komplementer színe a kékeszöld, ezért egy fehér fénnyel megvilágított színes 

tárgy piros részeit kékeszöld szűrőn keresztül nézve feketének fogjuk látni, hiszen a 

kékeszöld fényszűrő nem engedi át a vörös szín fénysugarait. Tehát a vörös szín fénysugarai 

nem jutnak el a szemünkbe sem. Fordított esetben a piros fényszűrő sem engedi át a 

kékeszöld fény sugarait, ugyanazon okok miatt, így egy olyan tárgyrészletet, amelyen 

kékeszöld szín található, szintén feketének látjuk. Ha egy piros fényszűrőn piros szín 

fénysugarai haladnak át, illetve ha egy kékeszöld fényszűrőn kékeszöld szín fénysugarai 

haladnak át, akkor az adott szín helyett fehér színt látunk. Ezen a fényszűrési elven alapul 

az anaglif szemüveg működése is. (Kriska, 2008). 
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11. ábra: A bal oldali ábrán az egymásra vetített vörös, zöld és kék fényfoltok láthatók, a 

jobb oldalin pedig a komplementer színű szűrők hatása figyelhető meg (Kriska, 2008). 

 

Ezen a kékeszöld-piros anaglif szemüvegen keresztül nézve egy térhatású képet, az egyik 

szemünkbe csak az egyik kép, a másik szemünkbe pedig csak a másik kép információi jutnak 

el, amelyek hiányosak lesznek kékeszöld, illetve piros színekben a fényszűrők által 

megszabott módon. Azonban egyszerűbb, kevésbé színes képek esetében az agyunk 

kiegészíti ezeket az információkat, és kialakul a helyes szín- és térérzékletünk. Egy 

túlságosan színes anaglif kép esetében a térérzéklet nem tud kialakulni rendesen a 

kékeszöld, illetve a piros árnyalatú színeket tartalmazó részletek miatt. Hiszen ezt a 

bonyolultabb feladatot már az agyunk sem képes megoldani. Ezt orvosolni lehet kétféle 

módon: a zavaró színeket módosítani kell, vagy pedig szürkeárnyalatossá kell átalakítani a 

képeinket. Ezek a módosítások a számítógépes programokkal könnyen megvalósíthatók, 

amelyekről már korábban szó is esett. (Kriska, 2008). 

Ha a két kép, a jobb és a bal oldali, amely az objektumról készült, az anaglif képen is az 

ennek megfelelő oldalra kerül, akkor megfelelő térbeli élményt nyújt, tehát aminek 

domborúnak kell lenni az domború lesz, aminek homorúnak kell lennie, az pedig homorú 

lesz a háromdimenziós képen. Ha ezt a két képet felcseréljük a létrehozandó anaglif képen, 

akkor a térhatás megváltozik, hiszen aminek domborúnak kell lennie az homorú lesz, és így 

lesz ez fordítva is (Kriska, 2008). 
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V. Honlapszerkesztés eXe Learning segítségével, tervezői nézet 

 

Az eXe Learning oktatók, pedagógusok számára igazán hasznos felület lehet a tananyagaik 

létrehozására, illetve azok oktatási felhasználására (Mikoné – Muhari, 2009). 

A Térhatású (3D) természet honlap eXe Learning program segítségével készült. A honlap 

szerkesztéséhez először is installálni kellett a számítógépre a programot. Windows 

operációs rendszerre a telepítése igazán egyszerűen megvalósult a telepítő varázslóval. 

Utána a honlap szerkesztése is egyszerű és gördülékeny. A tananyag oldalainak előzetes 

megtervezése a későbbi munkánkat könnyítheti, így én azokat tartottam célszerűbbnek 

előszőr létrehozni. A tananyag témaköreit, azaz oldalait tehát a szerkesztői nézetben lehet 

létrehozni, illetve szerkeszteni (Mikoné – Muhari, 2009). 

A honlap kezdőpontja a kezdőoldal, amelyről bármelyik másik oldalra, bármelyik kívánt és 

létező tananyagba át tudunk lépni pár kattintással. Az egyes oldalak szerkesztése során a 

tartalmat könnyen tudjuk szerkeszteni, amint a szövegszerkesztőt használni kezdjük. Az 

adott oldalakon a képek beillesztése könnyedén és gyorsan halad a fájlok behúzásával a 

szövegszerkesztő felületére. A szöveg szerkesztésének menete hasonszőrű, mint egy 

Microsoft Office Word szövegszerkesztő esetében. Itt is állítható például a betűtípus, a 

betűméret, létrehozható táblázat is, illetve akár matematikai képletek is készíthetők benne 

(Mikoné – Muhari, 2009). 

Az iDevices panel segítségünkben van arra is, a szöveg szerkesztése mellett, hogy 

létrehozhassunk különböző interaktív feladatokat is a honlapunkon, mint például: 

feleletválasztós teszt (egy vagy több jó válasz is megadható), igaz-hamis kérdések, SCORM 

teszt, szókitöltős teszt. Mindegyik esetben be kell állítani a tervezői nézetben a helyes 

válaszokat, így a feladatok automatikusan értékelésre kerülnek. A SCORM teszt esetében 

az értékelés csak az összes kérdés megválaszolása után következik be, a többi esetében 

pedig egyből, az adott kérdés után megkapható a visszajelzés a válaszunk helyességéről 

(Mikoné – Muhari, 2009). 

Természetesen a honlap szerkesztői felületén folyamatosan változtatható a tartalom vagy 

akár az létrehozott oldalak is. Ez a számítógépre lementetett eXe elp fájl megnyitásával és 
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szerkesztésével lehetséges. A változtatásokat folyamatosan menteni szükséges, ugyanis a 

program nem ment automatikusan semmit sem (Mikoné – Muhari, 2009). 

A honlap stílusa változtatható az egyéni ízlésnek és elvárásoknak megfelelően a tervezői 

nézetben. A stílusok számát tekintve végtelen lehetőségünk közel sincs, de azon pár közül, 

ami elérhető, lehetőségünk adatik kiválasztani a számunkra legmegfelelőbbet (Mikoné – 

Muhari, 2009). 

A szerkesztések befejezése után a végleges munkánk csak akkor válik elérhetővé mások 

számára is a webböngészőkön keresztül, ha az eXe Learning program által készített 

tartalmunkat webcsomagként, tömörítve egy Zip fájlba kiexportáljuk, majd pedig 

megosztjuk a kívánt webszerveren. Miután a tartalom elérhető az adott weboldalon, 

bármilyen tartalommódosítást is végzünk ezután az eredeti eXe elp fájlban,  az nem látható 

a honlapon. Ahhoz, hogy látható legyen, újra kell kezdeni azt az egész folyamatot, amit már 

az előbb kifejtettem (Mikoné – Muhari, 2009). 

 

 

 

12. ábra: Az eXe Learning tervezői nézete: láthatók a tananyag témakörei, illetve az 

iDevice modulok is, amelyek segítségével szöveg, illetve interaktív feladat létrehozása is 

lehetséges az egyes témaköröknél. 
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13. ábra: Az eXe Learning tervezői nézetében szerkeszthető a tartalom. 

 

 

VI. A Térhatású (3D) természet honlap felépítése és használata a 

felhasználók számára 

 

A honlap elérhető az alábbi linken: http://kriska.web.elte.hu/3d/, vagy pedig a következő 

oldalon látható QR-kód beolvasásával nyitható meg. Továbbá a honlap közkinccsé is vált, 

hiszen elérhető a https://tanseged.hu/ oldalon is. Jól használható számítógéppel asztali 

webhely nézetben, illetve okostelefon segítségével is. A honlap használatához, a megfelelő 

térhatású élmény eléréséhez, piros-kékeszöld anaglif szemüveg használata szükséges. A 

honlap tanulásra, képnézegetésre, a háromdimenziós képgyűjtemény tanórai 

felhasználásra, illetve az interaktív feladatok megoldására használható fel. 

 

http://kriska.web.elte.hu/3d/
https://tanseged.hu/
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14. ábra: QR - kód a Térhatású (3D) természet honlap eléréséhez 

 

A honlapon a felhasználók először a kezdőoldalra kerülnek, ahol egy bevezető szöveggel, 

illetve a honlappal kapcsolatos információkkal találkoznak. A kezdőoldalon megjelenő 

menü alapján a felhasználó dönthet arról, hogy az állat-, a növényvilág vagy pedig az 

interaktív feladatlapok érdeklik-e aktuálisan.  

A növény- és állatvilágban két- és háromdimenziós képek gyűjteményét láthatjuk. A 

felhasználó dönthet arról, hogy a felsorolt témakörökből melyiket szeretné megnyitni az 

állat- vagy pedig a növényvilágon belül. Az is lehetséges a felhasználók számára, hogy a 

„Következő” megnevezésű gombot használva végigmenjenek a teljes honlapon a tematikus 

felépítés alapján, az „Előző” megnevezésű gombot használva pedig visszafelé is 

lépkedhetnek. 

Az egyes témakörökben, mint például a „Nyitvatermők” vagy a „Gerincesek”, lefelé 

görgetve először egy kép kétdimenziós, majd pedig háromdimenziós változatát láthatjuk. A 

képek alatt az adott faj megnevezése szerepelhet, vagy pedig egy leírást is találhatunk arról, 

hogy pontosan melyik részeit, szerveit látjuk az adott élőlénynek. Egy adott témakörben 

lefelé haladva több ilyen két- és háromdimenziós képpárt is láthatunk elnevezésekkel. A 

kétdimenziós képekre azért van szükség, mert a valós színeket nem feltétlenül adja át jól a 

háromdimenziós kép. 

Interaktív feladatlapokkal is találkozhatunk a honlapon, amelyekhez a kezdőoldalról is 

könnyen eljuthatunk. Az interaktív feladatok szét vannak szedve növény- és állatvilágra. Az 

egyes élővilágok keretein belül találhatjuk meg a feladatlapokat, amelyek különböző 

konkrétabb tananyag egységekre koncentrálnak, mint például: virágok felépítése, 

http://kriska.web.elte.hu/3d/
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terméstípusok, fajismeret, békák. Ezekkel a feladatlapokkal a diákok önellenőrzése is 

könnyen megvalósul, akár otthon, akár pedig a tanárórán töltik ki azokat. Az interaktív 

feladatsorok változatosak, hiszen vannak olyanok is, amely csak a tudásellenőrzését 

szolgálják, de vannak olyanok is, amelyekhez szükséges a térlátás is, ilyen például a virágok 

felépítése című interaktív feladatlap is. 

 

 

 

15. ábra: A honlap kezdőoldala. 

 

 

 

16. ábra: A növényvilág témakörei. 
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17. ábra: Az állatvilág témakörei 

 

 

 

18. ábra: Interaktív feladatlap: növények felismerése (szókitöltős teszt). 

 

 

 

19. ábra: Interaktív feladatlap: növények felismerése (szókitöltős teszt). 
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20. ábra: Interaktív feladatlap: terméstípusok (SCORM teszt). 

 

 

 

21. ábra: Interaktív feladatlap: virágok felépítése (feleletválasztós teszt). 

 

 

 

22. ábra: Interaktív feladatlap: virágok felépítése (feleletválasztós teszt). 
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23. ábra Interaktív feladatlap: gerinctelen állatok testfelépítése 

 (igaz-hamis kérdések). 

 

 

24. ábra: Interaktív feladatlap: gerinctelen állatok testfelépítése 

 (igaz-hamis kérdések). 

 

 

25. ábra: Interaktív feladatlap: gerinctelen állatok anatómiája  

(igaz-hamis kérdések). 
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26. ábra Interaktív feladatlap: gerinctelen állatok anatómiája  

(igaz-hamis kérdések). 

 

 

 

27. ábra: Interaktív feladatlap: állatok felismerése (SCORM teszt). 

 

 

 

28. ábra: Interaktív feladatlap: csontvázak (feleletválasztós teszt). 
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29-34. ábra: A Térhatású (3D) természet honlap kinézete okostelefonról nézve. 
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35-37. ábra: A Térhatású (3D) természet honlap kinézete okostelefonról nézve. 

 

 

VII. Szemléltetés a Térhatású (3D) természet honlap által, 

alkalmazási lehetőségei a biológia tanórákon 

 

Szerettem volna pedagógusként, hogy egy újabb eszközöm legyen a szemléltetésre az állat- 

és növényvilág tanítása során, amely a tanulók számára közelebb hozza az élővilágot a 

képernyőn keresztül. Ez a megvalósítás a térhatású képeknek köszönhetően sikeresnek 

mondható, hiszen valósághűen emelkednek ki például az állatok a telefonunk 

képernyőjéről, ha viseljük a kékszöld-piros anaglif szemüveget. A térhatású tananyag 

felhasználása a biológia tanórákon csak egy választható opció lehet minden biológiatanár 
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számára, attól függően, hogy mi a célja az adott tanórájával, milyen tudást, és azt hogyan 

szeretné átadni a diákjai számára.  

A Térhatású (3D) természet honlap tanórai alkalmazása sokrétű lehet az egyes állat- és 

növénycsoportok tanítása során. Alkalmazása megvalósulhat a frontális oktatás során is egy 

laptop, egy projektor, egy fehér vászon és piros-kékeszöld szemüvegek segítségével. 

Továbbá a diákok az okostelefonjaik segítségével is elérhetik a honlapot, hiszen 

mobilkompatibilis, így a képek az anaglif szemüveg segítségével gond nélkül a 

mobiltelefonon is jól láthatóak. A honlap segítségével így egyéni, páros és csoportmunka is 

végezhető az egyes képek tanulmányozása, illetve az interaktív feladatlapok megoldása 

során a tanórákon. A rendelkezésre álló eszközeinktől függ az, hogy milyen módon tudjuk 

alkalmazni az óráinkon a honlapot. 

A digitális oktatás során is bátran használható élő online óra során tanári 

képernyőmegosztással, vagy akár kiadott feladatként a diákok önállóan is dolgozhatnak 

vele a saját eszközeiken. Ennek hátránya az, hogy a diákoknak saját anaglif szemüvegre van 

szüksége. Azonban, ha ezt meg tudjuk oldani, akkor sokkal színesebbé tehetjük általa az 

online tartott biológia óráinkat is.  

A honlap tehát hatékonyan használható a tantermi és az online biológia órák keretein belül 

is. Azonban szükség van a honlap használatához IKT-eszközökre, illetve a már sokszor 

említett anaglif szemüvegekre is, tehát hátráltató tényező tud lenni az alkalmazásában az 

eszközhiány. A kartonpapírkeretű kékeszöld-piros szemüvegek azonban olcsón 

beszerezhetők, és viszonylag tartósak is. Igaz, nem olyan tartósak, mintha műanyag keretük 

lenne, de rendeltetésszerű használat mellett évekig használhatók maradnak.  

Azonban, ha az eszközhiányt, mint problémát, meg tudjuk oldaniuk, akkor egészen biztos, 

hogy a honlap segítségével nem mindennapi módon szemléltethetünk az eszközeink 

kijelzőjén a tanóráink során, amely a diákok motiválásában és természetszeretetében is 

befolyásoló lehet.  
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VIII. A honlap alkalmazásához készült óratervajánlások  

 

Az óratervjavaslatok csupán néhány alkalmazási módját mutatják be a Térhatású (3D) 

természet honlapnak a biológia tanórákon. Az óratervek a 9. és a 10. évfolyam számára, 

illetve a hagyományos tantermi oktatás kereteire szabva készültek el. Az óratervekben 

található mellékletek az óratervekhez tartoznak, azok részét képezik. 

Az ajánlott óratervek természetesen a digitális oktatás során is felhasználhatók némi 

változtatással. A honlap a javaslatokon kívül is bátran alkalmazható változatos formákban 

a hagyományos és az online biológia órákon is a növény- és az állatvilág tanítása során.  

 

 

 

38. ábra: Kocsányos tölgy makktermésérő készült háromdimenziós kép  

a Térhatású (3D) természet honlapról. 
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1 .  Ó R A T E R V  

A pedagógus neve: Kökény Katalin 

Műveltségi terület: Ember és természet 

Tantárgy: Biológia 

Osztály: 10. osztály  

Az óra témája: Nyitvatermők és zárvatermők virága  

Az óra cél- és feladatrendszere: 

 A diákok előző órai tudásának felelevenítése, felmérése a nyitvatermőkkel 

kapcsolatban. 

 Feldolgozása és megértése annak, hogy a zárvatermő növények virága milyen 

lényeges tulajdonságokban különbözik a nyitvatermőkétől. 

 A diákoknak a tanultak alapján fel kell ismerni és meg kell különböztetni a nyitva- 

és zárvatermőket. 

Az óra didaktikai feladatai: 

 Ismétlés: nyitvatermők. 

 Új ismeret tanulása: zárvatermők virága. 

 Motiválás: interaktív feladatlap megoldása páros munkában, digitális eszközök, 

Térhatású (3D) természet honlap, illetve anaglif szemüvegek használata. 

Felhasznált források az óratervhez:  

 Nemzeti alaptanterv 2012. 

https://ofi.hu/sites/default/files/attachments/mk_nat_20121.pdf  

(utolsó letöltés: 2020.11.25.) 

https://ofi.hu/sites/default/files/attachments/mk_nat_20121.pdf
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 Kerettanterv A változat: Biológia és egészségtan (gimnázium 7-12. évfolyam) 

https://kerettanterv.oh.gov.hu/04_melleklet_7-12/index_6_gimn.html  

(utolsó letöltés: 2020.11.25.) 

 Érettségi követelmények: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenye

k2017/biologia_vk.pdf  (utolsó letöltés: 2020.11.25.) 

 Mándics Dezső, Dr. Molnár Katalin, Németh Andrea: Biológia – Egészségtan 

Tankönyv 10., Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Eszterházy Károly Egyetem, Eger, 

2017  

https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10/tartalomjegyzek  

 Mándics Dezső, Dr. Molnár Katalin, Németh Andrea: Biológia – Egészségtan 

Munkafüzet 10., Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Eszterházy Károly Egyetem, 

Eger, 2017  

https://www.nkp.hu/letoltheto_tananyag/21658116800  

 Térhatású (3D) természet honlap: http://kriska.web.elte.hu/3d/  

 https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-

0073_novenyek_gombak_szervezodese/ch02s06.html  

 

https://kerettanterv.oh.gov.hu/04_melleklet_7-12/index_6_gimn.html
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologia_vk.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologia_vk.pdf
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10/tartalomjegyzek
https://www.nkp.hu/letoltheto_tananyag/21658116800
http://kriska.web.elte.hu/3d/
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0073_novenyek_gombak_szervezodese/ch02s06.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0073_novenyek_gombak_szervezodese/ch02s06.html
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 Nevelési-oktatási stratégia  

Időkeret Az óra menete Módszer 
Tanulói 

munkaforma 
Eszköz Megjegyzés 

2 perc 

Üdvözlés. 

Hiányzó diákok 

beírása a Krétába.  

- - - - 

1 perc 

Anaglif 

szemüvegek 

kiosztása. 

- - - - 

10 perc 

Nyitvatermőkről 

tanultak 

átismétlése. 

Frontális meg-

beszélés, 

szemléltetés. 

Osztályszintű 

munka. 

Projektor, fehér 

vászon, laptop, 

Térhatású (3D) 

természet, anaglif 

szemüvegek. 

A Térhatású (3D) természet honlapon 

található képek segítségével történik a 

nyitvatermők átismétlése. 

Link a nyitvatermők képeinek eléréséhez: 

http://kriska.web.elte.hu/3d/nyitvatermk. 

10 perc 

Zárvatermők 

virágának általános 

felépítése; 

Tanári magyarázat, 

frontális meg-

beszélés, 

szemléltetés. 

Osztályszintű 

munka (diákok 

jegyzetelése a 

füzetbe.) 

Projektor, fehér 

vászon, laptop, 

diákok füzete. 

Az okostankönyvből letöltött kép kivetítése, 

amely alapján a virág felépítése 

magyarázásra kerül (1/1.melléklet). 

http://kriska.web.elte.hu/3d/nyitvatermk
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virágképlet és  

virágdiagram 

jelentése. 

Majd pedig az 1/2. mellékletben található 

kép kivetítése, amelynek segítségével a 

virágképlet, virágdiagram megbeszélésre 

kerül. 

10 perc 
Zárvatermők 

virágai. 

Tanári magyarázat, 

frontális meg-

beszélés, 

szemléltetés. 

Osztályszintű 

munka (diákok 

jegyzetelése a 

füzetbe.) 

Projektor, fehér 

vászon, laptop, 

Térhatású (3D) 

természet, anaglif 

szemüvegek, 

diákok füzete. 

A diákok a háromdimenziós képek 

segítségével mélyítik el a zárvatermők 

virágával kapcsolatban tanultakat. 

A diákok számára kivetítésre kerülnek az 1/3. 

mellékletben található térhatású képek a 

honlapról. 

A bemutatandó képek linkjei:  

http://kriska.web.elte.hu/3d/zrvatermk_tifflk; 

http://kriska.web.elte.hu/3d/zrvatermk__amarilliszflk; 

http://kriska.web.elte.hu/3d/zrvatermk_szegfflk; 

http://kriska.web.elte.hu/3d/zrvatermk_fzfaflk; 

http://kriska.web.elte.hu/3d/zrvatermk_ktrfflk;  

http://kriska.web.elte.hu/3d/zrvatermk_metngflk. 

 

http://kriska.web.elte.hu/3d/zrvatermk_tifflk
http://kriska.web.elte.hu/3d/zrvatermk__amarilliszflk
http://kriska.web.elte.hu/3d/zrvatermk_szegfflk
http://kriska.web.elte.hu/3d/zrvatermk_fzfaflk
http://kriska.web.elte.hu/3d/zrvatermk_ktrfflk
http://kriska.web.elte.hu/3d/zrvatermk_metngflk
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10 perc 

Zárvatermők 

virágainak 

vizsgálata. 

Tanári ellenőrzés, 

segítségnyújtás, 

formatív értékelés. 

Páros munka. 

Okostelefonok, 

térhatású honlap 

(interaktív 

feladatsor –

virágok 

felépítése). 

QR-kód kivetítése a projektorral  

(1/4. melléklet). 

Az interaktív feladatlap linkje: 

http://kriska.web.elte.hu/3d/virgok_felptse. 

2 perc 

A diákokban 

felmerülő 

kérdések 

megválaszolása. 

Házi feladat 

feladása. 

Frontális meg-

beszélés. 

Osztályszintű 

munka: a diákok 

feltehetik 

esetleges 

kérdéseiket. 

Munkafüzet. 
Házi feladat: munkafüzet 39.oldal / 1. feladat 

(1/5. melléklet). 

 

 

http://kriska.web.elte.hu/3d/virgok_felptse
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1/1. melléklet – tankönyvi kép a virág felépítésének szemléltetéshez 

A kép elérhetősége: https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10/lecke_04_008  

(Mándics – Molnár – Németh, 2017)

 

 

1/2. melléklet – kép a virágdiagram és virágképlet szemléltetéséhez  

A kép elérhetősége: https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-

0073_novenyek_gombak_szervezodese/ch02s06.html  

 

 

 

 

 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10/lecke_04_008
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0073_novenyek_gombak_szervezodese/ch02s06.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0073_novenyek_gombak_szervezodese/ch02s06.html
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1/3. melléklet – a térhatású képek a honlapról a szemléltetéshez 

Homoki habszegfű (zárvatermők - szegfűfélék): 

 

Olocsán csillaghúr virága (zárvatermők - szegfűfélék): 

  

Porzós fűzbarka (zárvatermők - fűzfafélék): 
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Hóvirág (zárvatermők - amarilliszfélék): 

  

Bőrlevél virága (zárvatermők - kőtörőfűfélék): 

 

Kis télizöld virága (zárvatermők - meténgfélék): 
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Lecsepült veronika (zárvatermők - útifűfélék): 

  

1/4. melléklet – az interaktív feladatlap QR-kódja 

 

1/5. melléklet – munkafüzet 39.oldal / 1. feladat (Mándics – Molnár – Németh, 2017)   
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2 .  Ó R A T E R V  

A pedagógus neve: Kökény Katalin 

Műveltségi terület: Ember és természet 

Tantárgy: Biológia 

Osztály: 10. osztály  

Az óra témája: Zárvatermők termése 

Az óra cél- és feladatrendszere: 

 A diákok előző órai tudásának felelevenítése, felmérése a zárvatermők virágával 

kapcsolatban. 

 Feldolgozása és megértése annak, hogy a zárvatermő növényeknek milyen 

változatos terméstípusai lehetnek. 

 A diákoknak a tanultak alapján fel kell ismerni és meg kell különböztetni az nyitva-, 

és zárvatermőket. 

Az óra didaktikai feladatai: 

 Ismétlés: zárvatermők virágának általános felépítése. 

 Új ismeret tanulása: zárvatermők termése. 

 Motiválás: interaktív feladatlap megoldása páros munkában, digitális eszközök, 

Térhatású (3D) természet honlap, illetve anaglif szemüvegek használata. 

Felhasznált források az óratervhez:  

 Nemzeti alaptanterv 2012. 

https://ofi.hu/sites/default/files/attachments/mk_nat_20121.pdf  

(utolsó letöltés: 2020.11.25.) 

https://ofi.hu/sites/default/files/attachments/mk_nat_20121.pdf
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 Kerettanterv A változat: Biológia és egészségtan (gimnázium 7-12. évfolyam) 

https://kerettanterv.oh.gov.hu/04_melleklet_7-12/index_6_gimn.html  

(utolsó letöltés: 2020.11.25.) 

 Érettségi követelmények: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenye

k2017/biologia_vk.pdf  (utolsó letöltés: 2020.11.25.) 

 Mándics Dezső, Dr. Molnár Katalin, Németh Andrea: Biológia – Egészségtan 

Tankönyv 10., Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Eszterházy Károly Egyetem, Eger, 

2017  

https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10/tartalomjegyzek  

 Mándics Dezső, Dr. Molnár Katalin, Németh Andrea: Biológia – Egészségtan 

Munkafüzet 10., Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Eszterházy Károly Egyetem, 

Eger, 2017  

https://www.nkp.hu/letoltheto_tananyag/21658116800  

 Térhatású (3D) természet honlap: http://kriska.web.elte.hu/3d/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kerettanterv.oh.gov.hu/04_melleklet_7-12/index_6_gimn.html
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologia_vk.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologia_vk.pdf
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10/tartalomjegyzek
https://www.nkp.hu/letoltheto_tananyag/21658116800
http://kriska.web.elte.hu/3d/
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 Nevelési-oktatási stratégia  

Időkeret Az óra menete Módszer 
Tanulói 

munkaforma 
Eszköz Megjegyzés 

2 perc 

Üdvözlés. 

Hiányzó diákok 

beírása a Krétába.  

- - - - 

10 perc 

Házi feladat 

ellenőrzése, a virág 

felépítésének 

ismétlése. 

Frontális 

megbeszélés. 

Osztályszintű 

munka. 
Munkafüzet. 

A házi feladat ellenőrzése során az előző 

órán tanultak, illetve a korábbi tanulmányok 

során tanult csonthéjas gyümölcsök részei is 

ismétlésre kerültek. Munkafüzet 39.oldal /  

1. feladat  (2/1. melléklet). 

10 perc 

A termés 

kialakulása a 

virágból,  

a termés részei,  

a zárvatermők 

változatos 

termései. 

Tanári magyarázat, 

frontális meg-

beszélés. 

Osztályszintű 

munka (diákok 

jegyzetelése a 

füzetbe), páros 

munka. 

Diákok füzete, fél 

alma. 

Az alábbi terméstípusok rövid szóbeli 

ismertetetése: 

- száraz felnyíló termések:  

tüsző-, hüvely-, tok-, becőtermés; 

- száraz fel nem nyíló termések: 

lependék-, ikerlependék-, makk-, 
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aszmag-,szem-,kaszat-, 

ikerkaszattermés; 

- húsos termések: 

 bogyó-, csonthéjas-, kabaktermés; 

- áltermések: almatermés. 

A termés részeit a diákok egy-egy félbe 

vágott almán tanulmányozzák át. 

1 perc 

Anaglif 

szemüvegek 

kiosztása. 

- - - - 

20 perc 

A zárvatermők 

terméstípusainak 

vizsgálata. 

Tanári ellenőrzés, 

segítségnyújtás, 

formatív értékelés. 

Páros munka. 

Okostelefonok, 

honlap (interaktív 

feladatsor – 

terméstípusok). 

QR-kód kivetítése a projektorral  

(2/2. melléklet). 

Az interaktív feladatlap linkje: 

http://kriska.web.elte.hu/3d/termstpusok. 

2 perc 

A diákokban 

felmerülő kérdések 

megválaszolása. 

Frontális meg-

beszélés. 

Osztályszintű 

munka: a diákok 

feltehetik 

esetleges 

kérdéseiket. 

- - 

 

http://kriska.web.elte.hu/3d/termstpusok
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2/1. melléklet – munkafüzet 39.oldal / 1. feladat (Mándics – Molnár – Németh, 2017)   

 

 

2/2. melléklet – interaktív feladatsor QR-kódja 
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3 .  Ó R A T E R V  

A pedagógus neve: Kökény Katalin 

Műveltségi terület: Ember és természet 

Tantárgy: Biológia 

Osztály: 10. osztály  

Az óra témája: Egyszikű és kétszikű növények 

Az óra cél- és feladatrendszere: 

 Feldolgozása és megértése annak, hogy a zárvatermő növényeket milyen 

tulajdonságaik alapján rendszerezzük (egyszikűek, kétszikűek). 

 A diákoknak a tanultak alapján meg kell tudni határozni egy növényt (térhatású 

képről), hogy az egy- vagy pedig kétszikű növény-e. 

Az óra didaktikai feladatai: 

 Új ismeret tanulása: zárvatermők rendszerezése (egyszikű és kétszikű növények). 

 Motiválás: feladatlap kitöltése párosmunkában, digitális eszközök, Térhatású (3D) 

természet honlap, illetve anaglif szemüvegek használata. 

Felhasznált források az óratervhez:  

 Nemzeti alaptanterv 2012. 

https://ofi.hu/sites/default/files/attachments/mk_nat_20121.pdf  

(utolsó letöltés: 2020.11.25.) 

 Kerettanterv A változat: Biológia és egészségtan (gimnázium 7-12. évfolyam) 

https://kerettanterv.oh.gov.hu/04_melleklet_7-12/index_6_gimn.html  

(utolsó letöltés: 2020.11.25.) 

https://ofi.hu/sites/default/files/attachments/mk_nat_20121.pdf
https://kerettanterv.oh.gov.hu/04_melleklet_7-12/index_6_gimn.html
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 Érettségi követelmények: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenye

k2017/biologia_vk.pdf  (utolsó letöltés: 2020.11.25.) 

 Mándics Dezső, Dr. Molnár Katalin, Németh Andrea: Biológia – Egészségtan 

Tankönyv 10., Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Eszterházy Károly Egyetem, Eger, 

2017  

https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10/tartalomjegyzek  

 Mándics Dezső, Dr. Molnár Katalin, Németh Andrea: Biológia – Egészségtan 

Munkafüzet 10., Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Eszterházy Károly Egyetem, 

Eger, 2017  

https://www.nkp.hu/letoltheto_tananyag/21658116800  

 Térhatású (3D) természet honlap: http://kriska.web.elte.hu/3d/  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologia_vk.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologia_vk.pdf
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10/tartalomjegyzek
https://www.nkp.hu/letoltheto_tananyag/21658116800
http://kriska.web.elte.hu/3d/
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 Nevelési-oktatási stratégia  

Időkeret Az óra menete Módszer 
Tanulói 

munkaforma 
Eszköz Megjegyzés 

2 perc 

Üdvözlés. 

Hiányzó diákok 

beírása a Krétába. 

- - - - 

1 perc 

Feladatlapok és 

anaglif szemüvegek 

kiosztása a diákok 

számára. 

- - - - 

6 perc 

Feladatlap  

1. feladatának 

megoldása. 

Tanári ellenőrzés, 

segítségnyújtás, 

formatív értékelés. 

Páros munka. 
Okostankönyv, 

feladatlap. 

Az okostankönyv segítségével a feladatlap  

1. feladatának kitöltése páros munkában  

(3/1. melléklet).  

Link az okostankönyv eléréshez:  

https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10/lec 

ke_04_008 

Az 1. feladat a munkafüzet 40.oldalának  

3. feladata alapján, annak mintájára készült.  

https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10/lec
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4 perc 

Feladatlap  

1. feladatának 

ellenőrzése. 

Frontális 

megbeszélés. 

Osztályszintű 

munka. 
Feladatlap. A megoldások a 3/2. mellékletben láthatók. 

20 perc 

Feladatlap  

2. feladatának 

megoldása. 

Tanári ellenőrzés, 

segítségnyújtás, 

formatív értékelés. 

Páros munka. 

Feladatlap, okos-

telefon / tablet, 

Térhatású (3D) 

természet honlap, 

anaglif 

szemüvegek. 

3/1. melléklet. 

A honlap linkje: http://kriska.web.elte.hu/3d/. 

10 perc 

Feladatlap  

2. feladatának 

ellenőrzése. 

Frontális 

megbeszélés. 

Osztályszintű 

munka. 

Projektor, fehér 

vászon, laptop, 

Térhatású (3D) 

természet honlap, 

anaglif szem-

üvegek, feladatlap. 

A megoldások a 3/2. mellékletben láthatók. 

A feladat ellenőrzése során a képek kivetítése 

a honlapról projektorral  

(3/3. melléklet). 

2 perc 

A diákokban 

felmerülő kérdések 

megválaszolása. 

Frontális meg-

beszélés. 

Osztályszintű 

munka: a diákok 

kérdéseket 

tehetnek fel. 

- - 

 

http://kriska.web.elte.hu/3d/
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3/1. melléklet – Feladatlap 

1. Hasonlítd össze az egy-, illetve kétszikű növények általános tulajdonságait!  

Az okostankönyv eléréséhez olvasd be a QR-kódot!  

 

 

 Egyszikű növények Kétszikű növények 

Szikleveleik száma a 

magban 
  

Gyökérzetük   

Száruk   

Szállítónyalábok 

elhelyezkedése a 

szárukban 

  

Leveleik erezete   

Virágtakaró leveleik 

megnevezése 
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2. A Térhatású (3D) természet honlapot használva állapítsd meg az egyes növényekről, hogy 

hány szikűek! A honlapon megnézendő növények neveit találod a táblázat első 

oszlopában, illetve a neve mellett zárójelben azt is látod, hogy melyik zárvatermő 

csoportban kell keresned a képét.  

 

A honlap eléréséhez olvasd be a QR-kódot! Használd az anaglif szemüvegedet a 

feladat megoldása során! 

 

 

A növény neve Egyszikű / kétszikű növény  

Kommelína (kommelínafélék)  

Fekete nadálytő (érdeslevelűek)  

Útszéli zsázsa (keresztesvirágúak)  

Kerek repkény (ajakosak)  

Trópusi orchidea (kosborfélék)  

Kárpáti sáfrány (nősziromfélék)  

Galagonya (rózsafélék)  

Gémorr (gólyaorrfélék)  

Fehér ibolya (ibolyafélék)  

Gyermekláncfű (fészekvirágzatúak)  

 

 

http://kriska.web.elte.hu/3d/
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3/2. melléklet – Feladatlap megoldásai 

1. Hasonlítd össze az egy-, illetve kétszikű növények általános tulajdonságait! 

Az okostankönyv eléréséhez olvasd be a QR-kódot!  

 

 

 Egyszikű növények Kétszikű növények 

Szikleveleik száma a 

magban 
1 2 

Gyökérzetük Mellékgyökérzet. Főgyökérzet. 

Száruk Lágy. Fás, lágy. 

Szállítónyalábok 

elhelyezkedése a 

szárukban 

Szórtan. Körben. 

Leveleik erezete Mellékerezetes. Főerezetes. 

Virágtakaró leveleik 

megnevezése 
Lepellevelek. 

Csészelevelek, 

sziromlevelek. 
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2. A Térhatású (3D) természet honlapot használva állapítsd meg az egyes növényekről, 

hogy hány szikűek! A honlapon megnézendő növények neveit találod a táblázat első 

oszlopában, illetve a neve mellett zárójelben azt is látod, hogy melyik zárvatermő 

csoportban kell keresned a képét.  

 

A honlap eléréséhez olvasd be a QR-kódot! Használd az anaglif szemüvegedet a 

feladat megoldása során! 

 

 

A növény neve Egyszikű / kétszikű növény  

Kommelína (kommelínafélék) Egyszikű. 

Fekete nadálytő (érdeslevelűek) Kétszikű. 

Útszéli zsázsa (keresztesvirágúak) Kétszikű. 

Kerek repkény (ajakosak) Kétszikű. 

Trópusi orchidea (kosborfélék) Egyszikű. 

Kárpáti sáfrány (nősziromfélék) Egyszikű. 

Galagonya (rózsafélék) Kétszikű. 

Gémorr (gólyaorrfélék) Kétszikű. 

Fehér ibolya (ibolyafélék) Kétszikű. 

Gyermekláncfű (fészekvirágzatúak) Kétszikű. 

 

 

http://kriska.web.elte.hu/3d/


 
 

57 
 

3/3. melléklet – a térhatású képek a honlapról a 2. feladat ellenőrzéséhez 

 

Kommelína: 

  

 

Fekete nadálytő: 
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Útszéli zsázsa: 

 

 

Kerek repkény: 

 

 

Trópusi orchidea: 
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Kárpáti sáfrány: 

 

 

Galagonya: 

 

 

Gémorr: 
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Fehér ibolya: 

 

 

Gyermekláncfű: 
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4 .  Ó R A T E R V  

A pedagógus neve: Kökény Katalin 

Műveltségi terület: Ember és természet 

Tantárgy: Biológia 

Osztály: 10. osztály  

Az óra témája: Gyűrűsférgek 

Az óra cél- és feladatrendszere: 

 A diákok előző órai tudásának felelevenítése a laposférgekről tanultakkal 

kapcsolatban. 

 A gyűrűsférgek testfelépítésének és jellemzőinek feldolgozása és megértése. 

 A diákoknak a tanultak alapján fel kell ismerni és meg kell különböztetni a 

laposférgeket a gyűrűsférgektől, illetve fel kell ismerniük a gyűrűsférgek egyes 

szerveit, szervrendszereit a földigiliszta esetében. 

Az óra didaktikai feladatai: 

 Ismétlés: laposférgek jellemzői. 

 Új ismeret tanulása: gyűrűsférgek jellemzői. 

 Motiválás: feladatmegoldás páros munkában, digitális eszközök, Térhatású (3D) 

természet honlap, illetve anaglif szemüvegek használata. 

Felhasznált források az óratervhez:  

 Nemzeti alaptanterv 2012. 

https://ofi.hu/sites/default/files/attachments/mk_nat_20121.pdf  

(utolsó letöltés: 2020.11.25.) 

https://ofi.hu/sites/default/files/attachments/mk_nat_20121.pdf
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 Kerettanterv A változat: Biológia és egészségtan (gimnázium 7-12. évfolyam) 

https://kerettanterv.oh.gov.hu/04_melleklet_7-12/index_6_gimn.html  

(utolsó letöltés: 2020.11.25.) 

 Érettségi követelmények: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenye

k2017/biologia_vk.pdf  (utolsó letöltés: 2020.11.25.) 

 Mándics Dezső, Dr. Molnár Katalin, Németh Andrea: Biológia – Egészségtan 

Tankönyv 10., Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Eszterházy Károly Egyetem, Eger, 

2017  

https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10/tartalomjegyzek  

 Mándics Dezső, Dr. Molnár Katalin, Németh Andrea: Biológia – Egészségtan 

Munkafüzet 10., Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Eszterházy Károly Egyetem, 

Eger, 2017  

https://www.nkp.hu/letoltheto_tananyag/21658116800  

 Térhatású (3D) természet honlap: http://kriska.web.elte.hu/3d/  

 

https://kerettanterv.oh.gov.hu/04_melleklet_7-12/index_6_gimn.html
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologia_vk.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologia_vk.pdf
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10/tartalomjegyzek
https://www.nkp.hu/letoltheto_tananyag/21658116800
http://kriska.web.elte.hu/3d/
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 Nevelési-oktatási stratégia  

Időkeret Az óra menete Módszer 
Tanulói 

munkaforma 
Eszköz Megjegyzés 

2 perc 

Üdvözlés. 

Hiányzó diákok 

beírása a Krétába.  

- - - - 

10 perc 
Házi feladat 

ellenőrzése. 

Frontális 

megbeszélés. 

Osztályszintű 

munka. 
Munkafüzet. 

A házi feladat ellenőrzése során a tanultak 

ismétlésre kerülnek:  

munkafüzet 53.oldal / 1. feladat. 

 (4/1. melléklet). 

1 perc 

Anaglif szemüvegek 

kiosztása a diákok 

számára. 

- - - - 

15 perc 

A gyűrűsférgek 

általános 

jellemzése. 

Tanári magyarázat, 

frontális meg-

beszélés, 

szemléltetés. 

Osztályszintű 

munka (diákok 

jegyzetelése a 

füzetbe.) 

Projektor, fehér 

vászon, laptop, 

Térhatású (3D) 

természet honlap, 

anaglif szem-

A diákok számára kivetítésre kerül a 4/2. 

mellékletben található térhatású kép a 

honlapról. 

Link a földigilisztához: 

http://kriska.web.elte.hu/3d/fldigiliszta. 

http://kriska.web.elte.hu/3d/fldigiliszta
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üvegek, diákok 

füzete. 

Jellemzési szempontok: 

testfelépítés, szelvényezettség, életmód, 

kültakaró, mozgás, légzés, bélcsatorna, 

keringési rendszer, kiválasztás, 

érzékszervek, idegrendszer, szaporodás, 

egyedfejlődés. 

15 perc 

A gyűrűsférgek 

testfelépítésének 

vizsgálata, 

feladatmegoldás. 

Tanári ellenőrzés, 

segítségnyújtás, 

formatív értékelés. 

Páros munka. 

Okostelefonok, 

Térhatású (3D) 

természet honlap 

(anatómia – 

földigiliszta), füzet, 

munkafüzet. 

QR-kód kivetítése a projektorral (4/3. 

melléklet).  

A térhatású képek és a lejegyzetelt 

információk segítségével a munkafüzet 

56.oldalán a 6. feladat megoldása (4/4. 

melléklet).  

Link a földigilisztához: 

http://kriska.web.elte.hu/3d/fldigiliszta. 

2 perc 

Házi feladat 

feladása. 

A diákokban 

felmerülő kérdések 

megválaszolása. 

Frontális 

megbeszélés. 

Osztályszintű 

munka: a diákok 

feltehetik 

esetleges 

kérdéseiket. 

Munkafüzet. 
Házi feladat: munkafüzet 55-56.oldal / 4. 

feladat (4/5. melléklet) 

 

http://kriska.web.elte.hu/3d/fldigiliszta
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4/1. melléklet – munkafüzet 53.oldal / 1. feladat (Mándics – Molnár – Németh, 2017)  

  

 

 

4/2. melléklet – a térhatású kép a honlapról a szemléltetéshez  
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4/3. melléklet – a földigiliszta anatómia képeinek QR-kódja 

 

 

 

4/4. melléklet – munkafüzet 56.oldal / 6. feladat (Mándics – Molnár – Németh, 2017)   
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4/5. melléklet – munkafüzet 55-56.oldal / 4. feladat (Mándics – Molnár – Németh, 2017)   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

68 
 

5 .  Ó R A T E R V  

A pedagógus neve: Kökény Katalin 

Műveltségi terület: Ember és természet 

Tantárgy: Biológia 

Osztály: 10. osztály  

Az óra témája: Kétéltűek és hüllők 

Az óra cél- és feladatrendszere: 

 A diákok előző órai tudásának felelevenítése a kétéltűekről. 

 A hüllők témakörének feldolgozása és megértése. 

 A diákoknak a tanultak alapján fel kell ismerniük a kétéltűek és a hüllők egyes 

szerveit, szervrendszereit a békák és a teknősök példáján, illetve meg kell tudniuk 

különböztetni a hüllőket a kétéltűektől. 

Az óra didaktikai feladatai: 

 Ismétlés: kétéltűek jellemzői. 

 Új ismeret tanulása: hüllők jellemzői. 

 Motiválás: interaktív feladatlap megoldása páros munkában, digitális eszközök, 

Térhatású (3D) természet honlap, illetve anaglif szemüvegek használata. 

Felhasznált források az óratervhez:  

 Nemzeti alaptanterv 2012. 

https://ofi.hu/sites/default/files/attachments/mk_nat_20121.pdf  

(utolsó letöltés: 2020.11.25.) 

 Kerettanterv A változat: Biológia és egészségtan (gimnázium 7-12. évfolyam) 

https://kerettanterv.oh.gov.hu/04_melleklet_7-12/index_6_gimn.html  

(utolsó letöltés: 2020.11.25.) 

https://ofi.hu/sites/default/files/attachments/mk_nat_20121.pdf
https://kerettanterv.oh.gov.hu/04_melleklet_7-12/index_6_gimn.html
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 Érettségi követelmények: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenye

k2017/biologia_vk.pdf  (utolsó letöltés: 2020.11.25.) 

 Mándics Dezső, Dr. Molnár Katalin, Németh Andrea: Biológia – Egészségtan 

Tankönyv 10., Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Eszterházy Károly Egyetem, Eger, 

2017  

https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10/tartalomjegyzek  

 Mándics Dezső, Dr. Molnár Katalin, Németh Andrea: Biológia – Egészségtan 

Munkafüzet 10., Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Eszterházy Károly Egyetem, 

Eger, 2017  

https://www.nkp.hu/letoltheto_tananyag/21658116800  

 Térhatású (3D) természet honlap: http://kriska.web.elte.hu/3d/  

 

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologia_vk.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologia_vk.pdf
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10/tartalomjegyzek
https://www.nkp.hu/letoltheto_tananyag/21658116800
http://kriska.web.elte.hu/3d/
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 Nevelési-oktatási stratégia  

Időkeret Az óra menete Módszer 
Tanulói 

munkaforma 
Eszköz Megjegyzés 

2 perc 

Üdvözlés. 

Hiányzó diákok 

beírása a Krétába. 

- - - - 

1 perc 

Anaglif 

szemüvegek 

kiosztása a diákok 

számára. 

- - - - 

10 perc 
Ismétlés: 

kétéltűek. 

Tanári ellenőrzés, 

segítségnyújtás, 

formatív értékelés. 

Páros munka. 

Okostelefonok, 

Térhatású (3D) 

természet honlap 

(interaktív 

feladatlapok – 

békák). 

QR-kód kivetítése a projektorral (5/1. 

melléklet). A QR-kód segítségével a diákok 

egy interaktív feladatlapot töltenek ki az 

okostelefonjaik segítségével. Az interaktív 

feladat papíralapú verziója (5/2.és 5/3. 

melléklet) is használható akkor, ha a 

diákoknak nem áll rendelkezésére IKT-eszköz 

a páros munkához. Ebben az esetben a 
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projektorral szükséges kivetíteni az interaktív 

feladatlapban található térhatású képeket a 

feladat megoldásához (5/4. melléklet). A 

helyes válaszok ellenőrzéséhez ebben az 

esetben tanári irányítás szükséges frontális 

megbeszélés révén. Mindkét esetben 

(interaktív vagy papíralapú feladatlap) a 

megoldás után a feladat osztályszintű 

megbeszélése is szükségessé válhat, a 

megoldás során esetlegesen felmerülő 

kérdésekkel kapcsolatban. 

Link az interaktív feladathoz: 

http://kriska.web.elte.hu/3d/bkk. 

30 perc 
A hüllők 

jellemzése. 

Tanári magyarázat, 

frontális meg-

beszélés, 

szemléltetés. 

Osztályszintű 

munka (diákok 

jegyzetelése a 

füzetbe.) 

Projektor, fehér 

vászon, laptop, 

Térhatású (3D) 

természet honlap, 

anaglif szem-

 

A diákok számára kivetítésre kerül az  

5/5. mellékletben található térhatású kép a 

honlapról. 

Link a vörösfülű ékszerteknőshöz:  

http://kriska.web.elte.hu/3d/vrsfl_kszertekns. 

 

http://kriska.web.elte.hu/3d/bkk
http://kriska.web.elte.hu/3d/vrsfl_kszertekns
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üvegek, diákok 

füzete. 

Jellemzési szempontok: 

evolúció, testfelépítés, életmód, kültakaró, 

mozgás, légzés, keringés, változó 

testhőmérséklet, kiválasztás, érzékszervek, 

idegrendszer, szaporodás, egyedfejlődés, 

pikkelyes hüllők, teknősök, krokodilok. 

2 perc 

Házi feladat 

feladása. 

A diákokban 

felmerülő kérdések 

megválaszolása. 

Frontális 

megbeszélés. 

Osztályszintű 

munka: a diákok 

feltehetik 

esetleges 

kérdéseiket. 

Munkafüzet. 
Házi feladat: munkafüzet 77.oldal / 2. feladat 

(5/6. melléklet) 

 

5/1. melléklet – interaktív feladatlap QR-kódja  
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5/2. melléklet – Békák (nyomtatható feladatlap) 

 

1. Olvasd el az alábbi bekezdést, és pótold a hiányzó szavakat a térhatású képek, illetve 

az előzetes tudásod segítségével! 

 

A békákat másnéven _______________ kétéltűeknek is nevezzük, hiszen 

_______________ állapotukban hiányzik náluk ez a testrész. A békák többnyire 

_______________ közelében élnek, _______________ivarú állatok és a szaporodásuk 

leginkább _______________ megtermékenyítéssel zajlik. A békák fejlődése 

_______________, hiszen a _______________ kikelő lárváik, az _______________, 

testfelépítésükben és életmódjukban sem hasonlítanak a kifejlett egyedre. Az ebihalak 

_______________, míg a kifejlett egyedek _______________ lélegeznek. A lárvák fejlődése 

során a végtagok _______________ jelennek meg, minthogy a náluk még megtalálható, de 

a kifejlett egyedekre nem jellemző _______________ eltűnne. A kifejlett egyedekre tehát 

már jellemző a _______________ darab végtag is. A békák első lábain _______________ 

ujj, hátsó lábain pedig _______________ ujj található. 
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5/3. melléklet –  Békák (nyomtatható feladatlap megoldásai) 

 

1. Olvasd el az alábbi bekezdést, és pótold a hiányzó szavakat a térhatású képek, 

illetve az előzetes tudásod segítségével! 

 

A békákat másnéven farkatlan kétéltűeknek is nevezzük, hiszen kifejlett állapotukban 

hiányzik náluk ez a testrész. A békák többnyire víz közelében élnek, váltivarú állatok és a 

szaporodásuk leginkább külső megtermékenyítéssel zajlik. A békák fejlődése közvetett , 

hiszen a petéikből kikelő lárváik, az ebihalak, testfelépítésükben és életmódjukban sem 

hasonlítanak a kifejlett egyedre. Az ebihalak kopoltyúval, míg a kifejlett egyedek tüdővel 

lélegeznek. A lárvák fejlődése során a végtagok hamarabb jelennek meg, minthogy a náluk 

még megtalálható, de a kifejlett egyedekre nem jellemző farok eltűnne. A kifejlett 

egyedekre tehát már jellemző a négy darab végtag is. A békák első lábain négy ujj, hátsó 

lábain pedig  öt ujj található. 
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5/4. melléklet – a térhatású képek a honlapról a papíralapú feladatlap megoldásához 
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5/5. melléklet – a térhatású kép a honlapról a szemléltetéshez  

 

 

5/6. melléklet – munkafüzet 77.oldal / 2. feladat (Mándics – Molnár – Németh, 2017)   
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6 .  Ó R A T E R V  

A pedagógus neve: Kökény Katalin 

Műveltségi terület: Ember és természet 

Tantárgy: Biológia 

Osztály: 9. osztály  

Az óra témája: Állatok vázrendszere 

Az óra cél- és feladatrendszere: 

 A diákok előzetes tudásának felmérése (diagnosztikus értékelés) és felelevenítése 

a korábban tanult ismereteikről az állatok mozgási szervrendszere, a támasztó- és 

izomszövetek kapcsán. 

 Az állatok vázrendszer típusainak, illetve a gerincesek egyes csoportjainak 

csontvázrendszerének jellegzetességeinek feldolgozása és megértése. 

 A diákoknak a tanultak alapján látni kell a különbségeket és a hasonlóságokat a 

gerincesek egyes csoportjainak csontvázrendszerében. 

Az óra didaktikai feladatai: 

 Előzetes ismeretek felelevenítése: állatok mozgási szervrendszere, támasztó- és 

izomszövetek. 

 Új ismeret tanulása: vázrendszerek típusai, gerincesek csontvázrendszere. 

 Motiválás: tudáspróba teszt megírása, digitális eszközök, Térhatású (3D) természet 

honlap, illetve anaglif szemüvegek használata. 
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Felhasznált források az óratervhez:  

 Nemzeti alaptanterv 2020: 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/3288b6548a740b9c8daf918a399a0be

d1985db0f/megtekintes  

(utolsó letöltés: 2021.02.28.) 

 Kerettanterv (gimnázium 9-12. évfolyam): 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn

_9_12_evf (utolsó letöltés: 2021.02.28.) 

 Érettségi követelmények: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenye

k2017/biologia_vk.pdf  (utolsó letöltés: 2020.11.25.) 

 Szerényi Gábor: Biológia tankönyv 9., Oktatási Hivatal, Budapest, 2020 

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-BIO09TB__teljes.pdf  

 Térhatású (3D) természet honlap: http://kriska.web.elte.hu/3d/  

 

 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/3288b6548a740b9c8daf918a399a0bed1985db0f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/3288b6548a740b9c8daf918a399a0bed1985db0f/megtekintes
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologia_vk.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologia_vk.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-BIO09TB__teljes.pdf
http://kriska.web.elte.hu/3d/


 
 

79 
 

 

 
 Nevelési-oktatási stratégia  

Időkeret Az óra menete Módszer 
Tanulói 

munkaforma 
Eszköz Megjegyzés 

2 perc 

Üdvözlés. 

Hiányzó diákok 

beírása a Krétába.  

- - - - 

1 perc 
Tudáspróba teszt 

kiosztása. 
- - - - 

4 perc 
Tudáspróba teszt 

megoldása. 
- Egyéni munka. Feladatlap. 

A nyomtatható feladatlap a 6/1. 

mellékletben található. 

2 perc 
Tudáspróba teszt 

ellenőrzése. 

Frontális 

megbeszélés, 

tanári ellenőrzés, 

diagnosztikus 

értékelés. 

Osztályszintű 

munka (a diákok 

ellenőrzik a 

válaszaikat). 

Feladatlap. 

A nyomtatható feladatlap megoldásai a 6/2. 

mellékletben találhatóak. 

A diagnosztikus értékelés során fontos a 

felmérése annak, hogy a diákok milyen 

eredményeket értek el a teszten. A 

későbbiekben erre tudunk építeni a 

pedagógiai folyamataink során. 
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1 perc 

Anaglif szemüvegek 

kiosztása a diákok 

számára. 

- - - - 

5 perc 

Hidrosztatikai váz és 

külső váz jellemzése 

(csalánozók, férgek). 

Tanári 

magyarázat, 

frontális meg-

beszélés, 

szemléltetés. 

Osztályszintű 

munka (diákok 

jegyzetelése a 

füzetbe.) 

Projektor, fehér 

vászon, laptop, 

Térhatású (3D) 

természet honlap, 

anaglif szem-

üvegek, diákok 

füzete. 

A diákok számára kivetítésre kerül a 6/3. 

mellékletben található térhatású kép a 

honlapról. 

Link a kép eléréséhez: 

http://kriska.web.elte.hu/3d/fldigiliszta. 

5 perc 

Külső váz jellemzése 

(puhatestűek, 

ízeltlábúak). 

Tanári 

magyarázat, 

frontális meg-

beszélés, 

szemléltetés. 

Osztályszintű 

munka (diákok 

jegyzetelése a 

füzetbe.) 

Projektor, fehér 

vászon, laptop, 

Térhatású (3D) 

természet honlap, 

anaglif szem-

üvegek, diákok 

füzete. 

A diákok számára kivetítésre kerülnek a 6/4. 

mellékletben található térhatású képek a 

honlapról. 

Linkek a képek eléréséhez: 

http://kriska.web.elte.hu/3d/tavikagyl, 

http://kriska.web.elte.hu/3d/ticsiga,  

http://kriska.web.elte.hu/3d/cifrark, 

http://kriska.web.elte.hu/3d/riscstny. 

http://kriska.web.elte.hu/3d/fldigiliszta
http://kriska.web.elte.hu/3d/tavikagyl
http://kriska.web.elte.hu/3d/ticsiga
http://kriska.web.elte.hu/3d/cifrark
http://kriska.web.elte.hu/3d/riscstny
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15 perc 

Belső váz jellemzése, 

a gerincesek egyes 

csoportjainak 

csontvázrendszerének 

főbb jellegzetességei 

(halak, kétéltűek, 

hüllők, madarak, 

emlősök). 

Tanári 

magyarázat, 

frontális meg-

beszélés, 

szemléltetés. 

Osztályszintű 

munka (diákok 

jegyzetelése a 

füzetbe.) 

Projektor, fehér 

vászon, laptop, 

Térhatású (3D) 

természet honlap, 

anaglif szem-

üvegek, diákok 

füzete. 

A diákok számára kivetítésre kerülnek a 6/5. 

mellékletben található térhatású képek a 

honlapról. 

Linkek a képek eléréséhez: 

http://kriska.web.elte.hu/3d/csontvzak. 

 8 perc 
Interaktív feladatlap: 

csontvázak. 

Tanári ellenőrzés, 

segítségnyújtás, 

formatív 

értékelés. 

Páros munka. 

Okostelefonok, 

Térhatású (3D) 

természet honlap 

(interaktív 

feladatlapok – 

csontvázak). 

QR-kód kivetítése projektorral az interaktív 

feladathoz (6/6. melléklet). 

Link az interaktív feladat eléréséhez: 

http://kriska.web.elte.hu/3d/csontvzak0. 

2 perc 

A diákokban 

felmerülő kérdések 

megválaszolása. 

Frontális 

megbeszélés. 

Osztályszintű 

munka: a diákok 

feltehetik 

esetleges 

kérdéseiket. 

- 

Az interaktív feladat megoldása után a 

feladat osztályszintű megbeszélése is 

szükségessé válhat, a megoldás során 

esetlegesen felmerülő kérdésekkel 

kapcsolatban. 

 

http://kriska.web.elte.hu/3d/csontvzak
http://kriska.web.elte.hu/3d/csontvzak0
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6/1. melléklet – Tudáspróba teszt (nyomtatható feladatlap) 

Tudáspróba teszt 

Tedd próbára a tudásodat a teszt segítségével! A helyes válaszok betűjelének 

bekarikázásával egy szót olvashatsz ki.  

 

1. Milyen anyagból van a csiga háza? 

P) Kova. G) Mész. H) Szaru. 

 

2. A földigilisztáknak hány darab bordája van? 

E) 0 darab. Ó) 6 darab. A) 12 darab. 

 

3. Melyik állatcsoportnak nincsenek ízeltlábai? 

G) Rovarok. K) Pókok. R) Fejlábúak. 

 

4. Melyik állatcsoport nem bőrizomtömlővel mozog? 

I) Ízeltlábúak. A) Gyűrűsférgek. E) Puhatestűek. 

 

5. A halaknak a szívében milyen izomszövet található? 

F) Simaizomszövet. 

 

N) Szívizomszövet. 

 

T) Harántcsíkolt 

izomszövet. 

6. A csontszövetek sejtközötti állományában milyen rostok találhatók? 

C) Kollagén rostok. 

 

D) Izomrostok. 

 

K) Nincsenek benne 

rostok.
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7. A szervetlen vagy pedig a szerves anyagok biztosítják a porcszövet rugalmasságát? 

O) Mindkettő. E) Szerves anyagok. A) Szervetlen anyagok. 

 

8. A porcszövetben vagy pedig a csontszövetben található több szervetlen anyag? 

F) Ugyanannyi van 

mindkettőben. 

S) Csontszövetben. 

 

Z) Porcszövetben. 

9. Milyen szövetet látsz a képen? 

A) Porcszövet. I) Laza rostos kötőszövet. E) Csontszövet. 

 

10. Milyen szövetet látsz a képen? 

P) Simaizomszövet. 

 

H) Szívizomszövet. 

 

K) Harántcsíkolt 

izomszövet. 

 

  

A helyes megoldásokból kapott szó: ____________________________ 

 

Milyen állatcsoportok tartoznak ide? Sorold fel őket!  

_________________________________________________________________________
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6/2. melléklet – Tudáspróba teszt (nyomtatható feladatlap megoldásai) 

Tudáspróba teszt 

Tedd próbára a tudásodat a teszt segítségével! A helyes válaszok betűjelének 

bekarikázásával egy szót olvashatsz ki.  

 

1. Milyen anyagból van a csiga háza? 

P) Kova. G) Mész. H) Szaru. 

 

2. A földigilisztáknak hány darab bordája van? 

E) 0 darab. Ó) 6 darab. A) 12 darab. 

 

3. Melyik állatcsoportnak nincsenek ízeltlábai? 

G) Rovarok. K) Pókok. R) Fejlábúak. 

 

4. Melyik állatcsoport nem bőrizomtömlővel mozog? 

I) Ízeltlábúak. A) Gyűrűsférgek. E) Puhatestűek. 

 

5. A halaknak a szívében milyen izomszövet található? 

F) Simaizomszövet. 

 

N) Szívizomszövet. 

 

T) Harántcsíkolt 

izomszövet. 

6. A csontszövetek sejtközötti állományában milyen rostok találhatók? 

C) Kollagén rostok. 

 

D) Izomrostok. 

 

K) Nincsenek benne 

rostok.
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7. A szervetlen vagy pedig a szerves anyagok biztosítják a porcszövet rugalmasságát? 

O) Mindkettő. E) Szerves anyagok. A) Szervetlen anyagok. 

 

8. A porcszövetben vagy pedig a csontszövetben található több szervetlen anyag? 

F) Ugyanannyi van 

mindkettőben. 

S) Csontszövetben. 

 

Z) Porcszövetben. 

9. Milyen szövetet látsz a képen? 

A) Porcszövet. I) Laza rostos kötőszövet. E) Csontszövet. 

 

10. Milyen szövetet látsz a képen? 

P) Simaizomszövet. 

 

H) Szívizomszövet. 

 

K) Harántcsíkolt 

izomszövet. 

 

  

A helyes megoldásokból kapott szó: gerincesek 

 

Milyen állatcsoportok tartoznak ide? Sorold fel őket!   

Halak, kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök.
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6/3. melléklet – a térhatású kép a honlapról a szemléltetéshez 

 

 

6/4. melléklet – a térhatású képek a honlapról a szemléltetéshez  
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6/5. melléklet – a térhatású képek a honlapról a szemléltetéshez 
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6/6. melléklet – interaktív feladatlap QR-kódja  
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IX. A Térhatású (3D) természet honlap használata a diákok által a 

biológia tanórán  

 

A Dabasi Táncsics Mihály Gimnáziumban végzem az összefüggő tanítási gyakorlatomat, így 

itt került alkalmazásra a honlapom is.  

 

1. A honlap tanórán való alkalmazásának körülményei 

 

A tizedik osztály, ahol a Térhatású (3D) természet honlap kipróbálásra került, nagyon 

érdeklődő a biológia, illetve a többi tantárgy iránt is. Jól teljesítő, értelmes, okos, 

szorgalmas és nem mellesleg rendkívül tisztelettudó diákok járnak ebbe az osztályba. Nem 

mindenki teljesít jelesre, de kifejezetten kifogásolható érdemjegyek szerzése, mint az 

elégtelen és az elégséges, nem jellemző az osztály tagjaira. Az osztály tehát alapvetően 

heterogénnek mondható a teljesítmény szempontjából, de nincsenek benne szélsőségesen 

rosszul teljesítő diákok. Az osztály könnyen aktivizálható, a tanulók jól és gyorsan dolgoznak 

önálló, páros vagy pedig csoportmunkában, így ezáltal a tanítási és tanulási folyamat 

nagyon hatékony tud lenni. A nemek arányát tekintve a lányok oldalára billen a mérleg. Az 

osztály tanulói a tizenöt-tizenhat éves korosztályhoz tartoznak.  

A honlapon található térhatású képekhez szükséges piros-kékeszöld anaglif szemüveg, így 

a hatékony tanítási és tanulási folyamathoz a diákoknak szüksége van ezekre. A honlap 

elkészülése már a pandémia azon időszakára esett, amikor a középiskolákban a digitális 

munkarend állt fent egy jó ideje. Néhány diáknak sikerült a szemüveget beszereznie, így ki 

tudtam próbálni a digitális oktatásban a honlap felhasználását. Azok a diákok, akiknek nem 

volt szemüvege, sajnos csak a kétdimenziós formában élvezhették az élőlények látványát, 

de az ő véleményüket is fontosnak tartottam a honlap felépítése, tanórai felhasználása, 

egyéni fejlődéshez való alkalmazása kapcsán (tudásanyag). Igaz, hogy ők a térhatás által 

nyújtotta tanulási élményről, motivációról nem tudtak személyesen beszámolni, de a többi 

szempont is ugyanúgy fontos, amelyben ő maguk is véleményt tudtak formálni.  
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Az online óraink a Google Meet felületén valósulnak meg, ahol a képernyőmegosztás 

gyorsan megvalósítható, azonban páros és csoportmunkára nincs lehetőség külön Meet 

szobákban. Így leginkább egyéni és osztályszintű munka jellemzi a diákok munkaformáit.  A 

Google Meet linket a diákok a Google Classroom kurzus felületén érik el. A kurzusban 

kerülnek feltöltésre a házi feladatok,  a szorgalmi feladatok, a különböző tanulást segítő 

segédanyagok, az érdeklődést felkeltő videók és animációk. 

 

2. A honlap alkalmazása az online tanórán az egy- és kétszikű 

növények jellegzetességeinek tanítása során 

 

Jobb szerettem volna a honlapot a hagyományos oktatásban kipróbálni, hiszen akkor 

mindenki számára tudtam volna megfelelő anaglif szemüveget biztosítani. Így közel sem 

minden óraterv került kipróbálásra, amelyet terveztem.  

A növényvilág tananyag végéhez közeledve ugyanúgy digitális munkarendben tanítottunk. 

Nagyon szerettem volna az egy- és kétszikű növények sajátosságainak 

megkülönböztetésénél kipróbálni a honlapot a diákjaimmal, így a harmadik óratervet 

online tanórán valósítottuk meg. Mivel nem mindenkinek volt anaglif szemüvege otthon, 

ez az óraterv pont tökéletes volt a honlap tanulók általi kipróbálására, hiszen ők a 

kétdimenziós képeket tudták nézni a térhatásúak helyett. A harmadik óratervhez tartozó 

feladatlap második feladatában található táblázatban szereplő növényeket kellett kikeresni 

a honlapon, és tanulmányozni azokat a képeken azután, hogy a diákok elmélyültek az egy- 

és kétszikű növények morfológiai különbségeiben. Így már maguktól is könnyen el tudták 

dönteni a növényekről a két- vagy háromdimenziós képek alapján, hogy azok hány szikűek.  

Az óraterv hagyományos oktatási keretekre készült, de az online tanóra miatt csupán annyi 

változás történt, hogy a diákok a feladatlapokat Word-dokumentum formájában kapták 

meg, illetve QR-kód helyett a honlap linkjét küldtem el számukra.  Továbbá ők ebben a 

Word-dokumentumban nem páros, hanem egyéni munka során töltötték ki a táblázatokat. 

Az ellenőrzés az online tanórán is ugyanúgy meg tudott valósulni a képernyőmegosztás 

révén, mintha projektorral vetítettem volna ki a képeket. Az ellenőrzés a diákok 
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felszólításával valósult meg, akik elmondták megoldásaikat, majd pedig a közös 

feladatellenőrzés végén felmértem, hogy összeségében hogyan is sikerültek a feladatok. A 

közös ellenőrzés során sem kellett senkit sem kijavítanom, mert akit felszólítottam, jó 

választ adott. Tehát a feladatlap megoldása jól sikerült, hiszen az osztály nagy része 

hibátlanul oldotta meg a feladatokat.  

 

A növény neve Egyszikű / kétszikű növény  

Kommelína (kommelínafélék)  

Fekete nadálytő (érdeslevelűek)  

Útszéli zsázsa (keresztesvirágúak)  

Kerek repkény (ajakosak)  

Trópusi orchidea (kosborfélék)  

Kárpáti sáfrány (nősziromfélék)  

Galagonya (rózsafélék)  

Gémorr (gólyaorrfélék)  

Fehér ibolya (ibolyafélék)  

Gyermekláncfű (fészekvirágzatúak)  

 
39. ábra: A Térhatású (3D) honlap alkalmazásával kitöltendő táblázat a feladatlapban. 

 

Úgy gondolom a tanulók hatékonyan tudták alkalmazni a honlapot az egyéni munkájuk 

során, nem mellesleg tudásépítés is történt általa. A diákok hatékony munkavégzése miatt 

az óraterv az időbeosztásnak is megfelelően megvalósítható volt. A későbbi számonkérés 

során is, amely egy online Redmenta feladatlappal valósult meg, többnyire jól el tudták 

dönteni a diákok az egyes zárvatermők képeiről, hogy azon hány szikű növényeket látunk.  

A számonkérés anyaga a nyitva- és zárvatermőket is felölelte, és az online teszt során az 

osztályátlag 4,36 lett. 
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3. Tanulói vélemények a honlapról 

 

Rendkívül fontosnak vélem a tanulóim véleményét, hiszen ezekből is lehet pedagógusként 

tanulni, fejlődni és tovább építkezni a tanítási folyamataink során. Azt is be kell látni 

azonban, hogy ezek a vélemények szubjektívek, tehát attól még, hogy valakinek elnyerte a 

tetszését a módszer és az eszköz, nem jelenti azt, hogy ez másnak is ugyanolyan tetszetős 

és megfelelő lenne. 

A diákjaim kifejhették szövegesen a véleményüket egy Google Űrlap segítségével a 

Térhatású (3D) természetről. A vélemények felmérését anonim módon végeztem.  Érdekelt 

a honlapról alkotott véleményük, az, hogy ők milyennek gondolják a honlap felépítését, 

mennyire gondolják tanítási és tanulási szempontból hasznosnak, motiválónak, illetve 

élményszerűnek. Azok is elmondták a véleményüket, akik a piros-kékeszöld anaglif 

szemüveggel tudták szemügyre venni a honlapot, illetve azok is, akiknek nem állt 

rendelkezésére ilyen szemüveg, hiszen ők is tudták értékelni a honlapot, csak kevesebb 

szempontból tudták ezt megtenni. A vélemények megírása előtt megkértem a diákjaimat 

arra is, hogy tanulmányozzák át jobban a honlapot, próbáljanak ki néhány interaktív 

feladatot is, így azokról is írtak véleményt. A tanulói vélemények közül szeretnék kiemelni 

néhányat: 

 

- „Szerintem a honlap egy modern módon teszi izgalmasabbá a biológia órát.” 

 

- „Szerintem az interaktív feladatlapok motiválók lehetnek, és élményszerűbbé 

tehetik a biológia órákat, és esetleg még azoknak is élvezetesebbé teszi az órákat, 

akiknek nem a szívük csücske a biológia tantárgy.” 

 

- „Az interaktív feladatok nagyban segíthetnek az egyéni fejlődésben, és a tanórai 

feladatokhoz is nagyon hasznosak lehetnek. Egyszerűen használható az oldal.” 
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- „Nekem nagyon tetszett a honlap, szerintem nagyon hasznos, és tele van fontos 

információval. A képek gyönyörűek és szépen rendszerezve vannak.” 

 

- „Az oldal felhasználóbarát és könnyen átlátható. Szerintem a tanórákon főleg a 

fiatalabb korosztálynak lehet hasznos és érdekes.” 

 

- „Szerintem érdekes a honlap, és segíthet abban, hogy az emberek 

megismerhessenek sokféle élőlényt „testközelből".” 

 

- „Szerintem a honlap nagyon átlátható, letisztult, jól összeszedett és tartalmas. 

Hasznos lehet természetismeret vagy biológia feladatokhoz.” 

 

- „A fiatalokat mindig is érdekelték az újdonságok. Az extra dolgokra gyakran jobban 

emlékeznek, mint a hagyományos tankönyvekre. Ez felkelti a tanulók érdeklődését 

a természet iránt, nagyon érdekes és izgalmas. Kellemesebbé teheti a 

biológiaórákat. Ezeknek a 3D-s képeknek köszönhetően akár több gyerek is 

mutathat komolyabb érdeklődést a természettudományos tantárgyak iránt.” 

 

- „Szerintem nagyon érdekes és izgalmas, hogy meg lehet vizsgálni a növényeket így 

interneten keresztül is, mintha élőben lenne.” 

 

- „Tanórai feladatokhoz remek kiegészítő anyag. Érdekes azok számára is, akik nem 

különösen érdeklődnek a biológia után. Felépítése egyszerű, mindenki számára 

könnyen használható. Akár érdekességként, akár tanulás céljára tökéletesen 

alkalmas, újszerű és ötletes.” 

 

A diákok alapvetően motiválónak gondolták a Térhatású (3D) természet tanórai 

alkalmazását, olyannyira, hogy többen is úgy vélték, hogy az élőlények megismerése 

közelebbről, komolyabb érdeklődést is kiválthat a természettudományok irányába. 

Modernnek és újszerűnek titulálták a honlapot, amely segítheti a tudásfejlesztést is. 

Felépítése felhasználóbarátnak mondható a vélemények alapján, hiszen jól átlátható a 
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tartalma. Azonban akadt olyan is, aki úgy vélte, hogy főleg csak a fiatalabbak számára lehet 

érdekes és hasznos. 

 

 

4. Előre tekintés a honlap tanórai alkalmazásában a hagyományos 

tantermi oktatás keretein belül  

 

A hagyományos tantermi keretek közötti kipróbálás még várat magára, a járványügyi 

helyzettől függően. Úgy gondolom, hogy a tantermi használata mindenki számára 

élvezetesebb lehet majd, hiszen a páros és a csoportmunka megvalósíthatóbb lesz általa, a 

légkör is közvetlenebb lesz a diákok számára a tanórán. A társakkal való közös munka, 

azonos térben és időben, minden feladatot izgalmasabbá tehet, főleg, ha közel fél éve nem 

lehetetett a diákoknak ebben része. A hagyományos keretek között a tanári ellenőrzés a 

diákok feladatmegoldása során sokkal egyszerűbb és hatékonyabb, így a segítségnyújtás is 

könnyebben megvalósul. Továbbá a hagyományos oktatási keretek között minden diáknak 

része lehetne a digitális, térhatású természet élményben, hiszen mindenki számára tudnék 

biztosítani anaglif szemüveget a tanórán. 

Véleményem szerint, új és izgalmas kapukat nyitott meg mindenki számára a digitális 

oktatás, azonban a diákok és a tanárok számára is hatékonyabb a tanítási és tanulási 

folyamat az iskola falai között zajló tanórákon. Türelmetlenül és izgatottan várom már, 

hogy ilyen körülmények között is kipróbáljam a honlapot a diákjaimmal.  

 

X. Biológia szaktanárok véleménye a Térhatású (3D) természetről 

 

Fontosnak véltem kikérni néhány biológiaszakos kolléga véleményét is  a honlapról. Mind 

a három szaktanár, akinek a véleménye alább olvasható, a Dabasi Táncsics Mihály 

Gimnázium tanára. Számukra eljuttattam egy-egy piros-kékeszöld szemüveget a honlap 

áttekintéséhez. Illetve továbbítottam számukra egy Google űrlapot, ahol kifejthették a 
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véleményüket anonim módon a honlap felépítéséről, tartalmáról, arról, hogy mennyire 

vélik motiválónak és hasznosnak, mennyire támogathatja szerintük a biológia tanórán a 

tudásépítést, továbbá arról is, hogy alkalmaznák-e a saját óráikon. A szaktanárok által adott 

vélemények az alábbiak: 

- „Az oldal technikai szerkesztése jól felépített, könnyen áttekinthető, a feltöltött 

tartalmak gyorsan elérhetőek. Tartalmát tekintve általános és középiskolai 

tananyagokhoz kapcsolódóan jól támogatja az ismeretek átadását a növény- és 

állatvilág tekintetében. Az oldalon látható anaglif képek méreteit optimálisnak 

tartom a tanórai megtekintéshez, melynek során a tanulók a kétszínű lencsével 

rendelkező szemüvegekkel nagyon jól érzékelhetik a megjelenítendő "természeti 

csodákat". A tanórákon szívesen használnám, hiszen könnyen elérhető és 

kezelhető. A bemutatásra kerülő élőhelyek és élőlények valóságos megfigyelésére, 

terepgyakorlatok megszervezésére nem minden esetben adódik lehetőség, a 

körülmények, technikai feltételek sok intézmény részére nem biztosítottak, ezért a 

világhálón bárhonnan elérhető honlap nagy segítséget jelent a természetismereti 

órák megtervezésében és megvalósításában. Új ismeretek szerzésénél, 

rögzítésénél, ismeretek rendszerezésénél alkalmaznám a technikát. A 

sztereoszkópikus 3D látvány megjelenítésére alkalmas képanyag gyűjtemény a 

nyolcosztályos gimnáziumok esetében már az ötödikes évfolyam óráiba is 

beépíthetővé válik, hiszen a házi állatok és a mező élővilágát feldolgozó anyagrészek 

kapcsán találunk hasznos és látványos felvételeket. Az erdő és a vizek, vízpartok 

életközösségét feldolgozó tananyagokhoz ritkán látható pillanatokat, 

érdekességeket találunk, amellyel színesebbé teheti a tanár a tananyagot. Hetedik 

évfolyamban a gazdag képgyűjtemény lehetővé teszi a növényi és állati törzsek 

rendszerezését, és példák segítségével a szemléltetését. A tanulók nyitottak a 

természet minél alaposabb megismerésére, ez a lehetőség támogathatja a 

szaktanárok munkáját, hogy az érdeklődést és a kellő nyitottságot fenntartsák a 

tanulók körében.  A bemutatott képek segíthetik az orientálódását a tanulóknak, ez 

a későbbiekben a pályaválasztását elindíthatja a természettudományos tantárgyak 

felé. A tanulók a virtuális világban jól tájékozódnak, ennek köszönhetően szívesen 

veszik az új, érdekes és látványos technikákat, mint a 3D képanyag gyűjteményt.” 
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- „A honlap könnyen kezelhető, jól áttekinthető, nem lehet benne eltévedni, gyerek- 

és tanárbarát. Tanórákon és azokon kívül is fogom használni: alapórákon, 

tagozaton, emelt szinten, szakkörön is egyaránt segítségünkre lesz. Lehetőség van 

arra, hogy az adott képzési szintnek megfelelő szempontok szerint szemléljük a 

képeket az órákon megszerzett információk alapján. Remekül használható a 

rendszertanhoz a fajismeret bővítésére, elmélyítésére. A 3D-s technikával készült 

képek természetközelibb élményt nyújtanak, ezáltal motiváló hatásuk is erősebb 

lesz. Így a tanulási folyamat hatékonyabbá tehető, hiszen a maradandó képi 

élmények gyorsabban és könnyebben felidézhetők, mint az olvasott szöveg, így a 

többcsatornás tanulás egyik fontos eszközévé válhat. Főleg emelt szintre különösen 

jónak találom az anatómiai és a csontváz bemutatókat, ugyanis ezek hatékonyan 

segíthetnek az ismeretanyag konkretizálásában. Az interaktív feladatok jól 

alkalmazhatók a tanórákon vagy akár az otthoni gyakorlások során, amelyekkel a 

diákok egyéni fejlődése is hatékonyabbá válhat. Külön előnye, hogy a használatához 

szükséges szemüveg, olcsó, így mindenki számára elérhető, valamint otthon is 

használható. Javaslatom: érdemes lenne a további fejlesztések során a hazai és a 

Kárpát-medencei endemikus és reliktum fajokkal, valamint a hazai társulások 

karakter fajaival bővíteni a képanyagot.” 

 

- „A honlap felépítése letisztult, használata egyszerű, könnyen érthető és 

menürendszere logikus.  Véleményem szerint a tanórákon jól lehet használni. A 

képeket, teszteket elsősorban kiegészítő anyagként, szorgalmiként adnám ki a 

középiskolai korosztály számára, de egy-egy konkrét állat tanulásakor (pl.: 

földigiliszta) a kisebbeknek is jól beemelhető a tanmenetbe. A térhatású képekkel 

élményszerűbbé, motiválóbbá válhat a szemléltetés. A boncolás fárasztó 

előkészületeitől (legtöbb iskolában lehetőség sincs ilyesmire) megkímél, az állati 

életeket is védi, illetve gyerekbarát is egyben. (Nem minden tanuló viseli jól a 

boncolást.) Mindenféleképpen hatékonynak tartom a 3D használatát, például a 

belső szervek testben való elhelyezkedésének bemutatására kiválóan alkalmas.”  

 

 



 
 

97 
 

A megkérdezett szaktanárok szívesen alkalmaznák tanóráikon a honlapot az állat- és 

növényvilág tanítsa során, hiszen motiválónak, látványosnak és tudásépítés szempontjából 

hasznosnak vélték, amely közelebb hozza a természetet a diákok számára a tanórákon. A 

természet közelsége pedig lehetséges, hogy néhány diák természettudományos 

érdeklődését is kiváltja. Tehát a szemléltetés e digitális háromdimenziós formája mind a 

szaktanárok, mind pedig a diákok tetszését elnyerte.  

 

XI. Összegzés 

 

A 21. században szükséges a tanárok adaptálódása a digitális világhoz, hiszen diákjaik 

igénylik az IKT-eszközök használatát a tanórákon, mert ingergazdagabb tanulási 

lehetőségek nyílnak meg általuk számukra. Így a figyelmük és a motivációjuk is jobban 

fenntartható (Nádori-Prievara, 2018; Prensky, 2001). Továbbá elengedhetetlen a tanulók 

digitális kompetenciájának fejlesztése is, amely minden tantárgyat tanító pedagógusnak 

feladata, így nekünk biológiatanároknak is (Nádori-Prievara, 2018). 

A Térhatású (3D) természet honlap modern, digitális módon szemléleti a diákok számára a 

növény- és állatvilág élőlényeit háromdimenziós formában. A térhatású élmény eléréséhez 

piros-kékezöld anaglif szemüvegek használata szükséges.  

A honlapon található interaktív feladatlapok elősegítik a tanulási folyamatot, hiszen a 

diákok a tudásukat próbára tehetik a feladatok megoldásával, amelyről azonnali 

visszajelzést, értékelést kapnak. 

A honlap segítségével az otthon vagy pedig az iskolapadban tanuló diákokkal is 

„elmehetünk kirándulni” a digitális térhatású természetbe. A háromdimenziós képek láttán 

egy izgalmas, nem a megszokott képi világ jelenik meg a mobilképernyőjükön, a 

monitoraikon vagy pedig a kivetítőn a biológia órán, amely várhatóan élményszerűvé teszi 

a tanulást számukra, és amelynek segítségével jobban meg tudják ismerni az őket körülvevő 

élőlényeket. A körülöttük lévő élőlények „testközelibb” megismerése várhatóan pozitív 

hatással lesz a tanulók motivációjára, környezettudatosságára, illetve a 

természettudományos gondolkodására is.  
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40. ábra: Kökény csonthéjas terméseiről készült háromdimenziós kép  

a Térhatású (3D) természet honlapról. 
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XII. Felhasznált források 

 

A Térhatású (3D) természet honlaphoz használt források: 

A honlap elkészítéséhez használt program: eXe Learning.  

Elérhetőség: https://exelearning.net/en/descargas/ (utolsó letöltés: 2020.03.18.) 

A honlap képeit készítette: Kriska György, Lovas Béla.  

 

Kovács Zsolt  - Kriska György – Molnár Kinga – Pálfia Zsolt - Zboray Géza 2005. 

Összehasonlító metszetanatómiai atlasz (CD melléklet). Nemzeti Tankönyvkiadó. 

Budapest. 

Kriska György 2011. Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek II. Nemzeti 

Tankönyvkiadó. Budapest.  

Kriska György - Lőw Péter 2012. Biológia érettségire felkészítő. Állati szervezetek (222. o., 

DVD). Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. 

 

A szakdolgozat elméleti részéhez felhasznált irodalmi források: 

Karkus Zsolt – Kriska György 2015. A biológia tanításának elmélete és gyakorlat. ELTE 

Eötvös Kiadó. Budapest. 

Kriska György 2008. Térhatású fényképezés és szemléltetés. Flaccus Kiadó. Budapest. 

Mikóné Márton Julianna - Muhari Csilla 2009. eXe eLearning Tananyagfejlesztő - 

Felhasználói kézikönyv. Debreceni Egyetem Informatikai Kar. Debrecen. 

Elérhetőség: https://wikieducator.org/images/0/03/Kezikonyv_eXe_1_resz.pdf 

Nádori Gergely – Prievara Tibor 2018. A 21. századi iskola. Enabler Kft. Budapest. 

https://exelearning.net/en/descargas/
https://wikieducator.org/images/0/03/Kezikonyv_eXe_1_resz.pdf
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Nemzeti Alaptanterv 2012, elérhetőség: 

https://ofi.hu/sites/default/files/attachments/mk_nat_20121.pdf 

(utolsó letöltés: 2020.11.25.) 

Prensky Marc 2001. Digitális bennszülöttek, digitális bevándorlók (ford.: Kovács Emese). 

On the Horizon, NCB University Press. 

 Elérhetőség: http://goliat.eik.bme.hu/~emese/gtk-mo/didaktika/digital_kids.pdf  

Radnóti Katalin 2009. A természettudományi nevelés és a fizikaoktatás helyzete a 2008-as 

tanári felmérés tükrében.  

Elérhetőség: https://ofi.oh.gov.hu/radnoti-katalin-termeszettudomanyi-neveles-es-

fizikaoktatas-helyzete-2008-tanari-felmeres-tukreben  

Sümegi András 2007. Mikrovilág sztereóban. Digitális fotómagazin, VI/7., 46-47. Budapest. 

Sümegi András 2007. Sztereoképpárok készítése. Digitális fotómagazin, VII/3., 118-121. 

Budapest. 

Szita Péter 2007. Anaglifkészítő szoftverek. Digitális fotómagazin, VII/3., 76-79. Budapest. 

 

Az óratervek elkészítéséhez felhasznált források: 

Nemzeti alaptanterv 2012, elérhetőség: 

https://ofi.hu/sites/default/files/attachments/mk_nat_20121.pdf  

(utolsó letöltés: 2020.11.25.) 

Nemzeti alaptanterv 2020, elérhetőség: 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/3288b6548a740b9c8daf918a399a0bed1985d

b0f/megtekintes (utolsó letöltés: 2021.02.28.) 

Kerettanterv A változat: Biológia és egészségtan (Gimnázium 7-12. évfolyam), 

elérhetőség: https://kerettanterv.oh.gov.hu/04_melleklet_7-12/index_6_gimn.html  

(utolsó letöltés: 2020.11.25.) 

https://ofi.hu/sites/default/files/attachments/mk_nat_20121.pdf
http://goliat.eik.bme.hu/~emese/gtk-mo/didaktika/digital_kids.pdf
https://ofi.oh.gov.hu/radnoti-katalin-termeszettudomanyi-neveles-es-fizikaoktatas-helyzete-2008-tanari-felmeres-tukreben
https://ofi.oh.gov.hu/radnoti-katalin-termeszettudomanyi-neveles-es-fizikaoktatas-helyzete-2008-tanari-felmeres-tukreben
https://ofi.hu/sites/default/files/attachments/mk_nat_20121.pdf
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/3288b6548a740b9c8daf918a399a0bed1985db0f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/3288b6548a740b9c8daf918a399a0bed1985db0f/megtekintes
https://kerettanterv.oh.gov.hu/04_melleklet_7-12/index_6_gimn.html
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Kerettanterv (gimnázium 9-12. évfolyam, elérhetőség: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_

evf (utolsó letöltés: 2021.02.28.) 

Érettségi követelmények, elérhetőség: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/

biologia_vk.pdf  (utolsó letöltés: 2020.11.25.) 

Mándics Dezső, Dr. Molnár Katalin, Németh Andrea: Biológia – Egészségtan Tankönyv 10., 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Eszterházy Károly Egyetem, Eger, 2017  

Elérhetőség: https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10/tartalomjegyzek  

Mándics Dezső, Dr. Molnár Katalin, Németh Andrea: Biológia – Egészségtan Munkafüzet 

10., Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Eszterházy Károly Egyetem, Eger, 2017  

Elérhetőség: https://www.nkp.hu/letoltheto_tananyag/21658116800  

Szerényi Gábor: Biológia tankönyv 9., Oktatási Hivatal, Budapest, 2020 

Elérhetőség: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-BIO09TB__teljes.pdf  

Térhatású (3D) természet honlap, elérhetőség: http://kriska.web.elte.hu/3d/  

 

A képek forrásai: 

Eötvös Loránd Tudományegyetem címere:  

https://www.esnelte.hu/partners/eotvos-lorand-university (utolsó letöltés: 2021.04.02.) 

Térhatás című fejezet képei:  

Kriska György 2008. Térhatású fényképezés és szemléltetés. Flaccus Kiadó. Budapest. 

A honlapról a szakdolgozatba beemelt képeket készítette: Kriska György, Lovas Béla.  

Térhatású (3D) természet honlap képernyőképei: Kökény Katalin. 

Honlap elérhetősége: http://kriska.web.elte.hu/3d/  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologia_vk.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologia_vk.pdf
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10/tartalomjegyzek
https://www.nkp.hu/letoltheto_tananyag/21658116800
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-BIO09TB__teljes.pdf
http://kriska.web.elte.hu/3d/
https://www.esnelte.hu/partners/eotvos-lorand-university
http://kriska.web.elte.hu/3d/
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A virág felépítésének szemléltetése (1. óraterv): 

https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10/lecke_04_008  

(utolsó letöltés: 2020.11.28.) 

Virágképlet, virágdiagramm szemléltetése (1. óraterv): 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-

0073_novenyek_gombak_szervezodese/ch02s06.html (utolsó letöltés: 2021.01.26.) 

Munkafüzet feladatairól készült képernyőképek (1., 2., 4., 5. óraterv): 

Mándics Dezső, Dr. Molnár Katalin, Németh Andrea: Biológia – Egészségtan Munkafüzet 

10., Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Eszterházy Károly Egyetem, Eger, 2017  

https://www.nkp.hu/letoltheto_tananyag/21658116800  

Tudáspróba teszt, harántcsíkolt izomszövet (6.óraterv): 

https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10/lecke_05_004 (utolsó letöltés: 2021.03.26.) 

Tudáspróba teszt, csontszövet (6.óraterv): 

https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10/lecke_05_004 (utolsó letöltés: 2021.03.26.) 

 

A QR-kódok generálásához és letöltéséhez használt honlap: 

QR-kód generátor: https://hu.qr-code-generator.com/  (utolsó letöltés: 2021.03.26.) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10/lecke_04_008
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0073_novenyek_gombak_szervezodese/ch02s06.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0073_novenyek_gombak_szervezodese/ch02s06.html
https://www.nkp.hu/letoltheto_tananyag/21658116800
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10/lecke_05_004
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10/lecke_05_004
https://hu.qr-code-generator.com/
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XIII. Köszönetnyilvánítás 

 

Köszönetet szeretnék nyilvánítani Kriska Györgynek, aki elvállalta, hogy a 

témavezetőm lesz, és segített a szakdolgozati témám kiválasztásában. Ennél 

testhezállóbb témát számomra elképzelni sem tudnék, hiszen mindig is úgy véltem, 

hogy a diákjaink tanítása az IKT-eszközök alkalmazásával eredményesebb és 

élményszerűbb is lehet. Nagyon hálás vagyok neki azért, hogy megismertette velem 

az eXe Learning használatát, illetve azért is, hogy megosztotta velem azt a rengeteg 

csodás képet, amelyek nélkül a Térhatású (3D) természet honlap sem valósulhatott 

volna meg. Továbbá köszönettel tartozom neki javaslataiért, tanácsaiért. 

Köszönetet szeretnék még nyilvánítani a családomnak is, akik mindig támogattak és 

mellettem álltak. Kiváltképp édesanyámnak köszönöm a rengeteg biztatást és 

motiválást.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


