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Kémia szakkör tematikája 
 

Mondd el és elfelejtem; mutasd meg és megjegyzem; engedd, hogy csináljam és 
megértem. (Konfucius) 

A szakkör célja az érdeklődő gyermekek tanórán kívüli, speciális módszerrel történő fejlesztése. A 
foglalkozások a gyermekek érdeklődési területeire épülnek. Legfontosabb pedagógiai elvem a gyermekek 
érdeklődésének középpontba helyezése, a kiscsoportban folyó munka, az oldott légkör biztosítása, a 
gyermekek érdeklődésének, kíváncsiságának felkeltése, információ-éhségük kielégítése mellett a 
gyermekek együttműködési készségének fejlesztése is. Nagy hangsúlyt fektetek az egészen korai 
tudományra nevelésre, a kérdezés, és a megismerés örömének megélésére, a logikus és a kreatív 
gondolkodás együttes fejlesztésére, és a különböző információk közötti kapcsolatok kialakítására. A 
gyerekek ilyen közegben sokkal bátrabbak, nyitottabbak, kreatívabbak, és önállóbbak, mint a hagyományos 
tanítási órákon. Mivel a gyerekek maguk választják ki, az érdeklődésüknek megfelel programot, a 
foglalkozásokon hozzájuk hasonló képességű és érdeklődésű gyerekek között vannak, ami szintén fejleszti 
őket, örömforrás számukra, mint maguk a foglalkozások is. 

Vegyészpalánták 
 Helyszín: kémia szaktanterem. 

 Programvezető: Elekné Nagy Anikó biológia kémia szakos tanár  

Időpont: kedd 14.00 

„ Az élet egyikünk számára sem könnyű, Hinnünk kel, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, 
és azt a valamit bármi áron is, de el kell érnünk.”    /Marie Curie/ 

•  A szakköröm célja: a világról szerzett ismereteik bővítése, környezettudatos 
magatartás kialakítása. A kémia iránt érdeklődő tanulók számára lehetővé kell 
tenni az elméleti, gyakorlati ismeretek fokozottabb elmélyítését, 
kiegészítését. 

• Biztos kémia tudásra tegyenek szert és emellett képesek legyenek 
versenyeken illetve majd középiskolában szép eredményeket elérni. 

• Célom, hogy megszeressék a kémiát, hiszen ez egy olyan tantárgy, amelyet nem lehet 
„betanulni”, és igen kevesen szeretik. 

• A hétköznapokban is használható tudást szeretnék adni, amelyet tanórákon, 
versenyeken illetve a mindennapi életben kamatoztathatnak. 

 A foglalkozásaim tartalmának: érdekesnek, változatosnak, látványosnak, tartalmasnak, 
vonzónak, játékosnak és csodálatosnak kell lennie! Hiszen ilyen tantárgy a kémia! 

• Foglalkozásokon kísérlet, elméleti ismeretek és számolási feladatok mellett 
foglalkozni  fogok  internetes kereséssel,  ppt készítéssel, kémiatörténettel is.  

A szakkör szervezése: 7. o és 8. osztályos tanulók részére. 

 Időtartam: Heti 1 óra vagy kéthetente 90 perces foglalkozások. 

 Létszám: 8 – 16 fő 

Munkaforma: Párban vagy 4 fős csoportok. 
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Szakkör programja 
I. Téma: Az anyagok tulajdonságai és változásai   

1.  foglalkozás: Bevezetés 
• Balesetvédelmi szabályok megbeszélése. 

• Az éves munkaterv ismertetése. A legfontosabb kísérletekhez szükséges 
eszközök megismerése. 

• Szertár rendezés. 

2. foglalkozás: Az anyagok tulajdonságai és változásai. 
• Kísérletek. jóddal, kén és magnézium égése, cukor hő bontása. 

• Megemlékezés az Ózonréteg védelmének Világnapjáról. (szeptember 16.) 

3.  foglalkozás: A levegő 
• Kísérletek a levegő összetevőivel. 

• Levegő szennyezése és levegő tisztaságának védelme. 

• Autómentes világnap 

4.   foglalkozás: Energiaváltozások. 
• Kísérletek endoterm és exoterm folyamatokra. 

II.    Téma Az oldatok 

1.  foglalkozás: Oldatok készítése 

• Jód oldása vízben, alkoholban,  

• Oldhatóság hőmérséklettól való függése 

• Endoterm és exoterm oldódások 

2. foglalkozás: Keverékek szétválasztása 
• mágnessel 

• ülepítés 

• szűrés 

3. foglalkozás: Oldatok szétválasztása 
• bepárlás 

• desztillálás 

• kristályosítás 

4. foglalkozás: A víz alkotó részei 

• Vízbontása elektromos árammal 

• Durranógáz 

• Hidrogén égése 
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III. Oldatok töménysége, anyagmennyiség, atomszerkezet. 

1. foglalkozás: Oldatok töménysége kísérletek. 
• Tömegszázalékos feladatok megoldása 

2. foglalkozás: Modellezés az atomszerkezetével kapcsolatosan. Pálcikamodell, kalott-modell 
• Számításos feladatok megoldása. Készülés a Hevesy György levelező 

versenyre. Korábbi versenyfeladatok megoldása 

3. foglalkozás: Egyszerűbb látványos kísérletek. 
• Versenyfeladatok megoldása. 

4. foglalkozás: Vegyjel minőségi és mennyiségi jelentése, az anyagmennyiség. 
• Versenyfeladatok megoldása 

IV. Téma: Elemek, vegyületek 

1. foglalkozás: Felkészülés a Területi Kémia versenyre. 

2. foglalkozás: Készülés a Hevesy György kémia verseny megyei fordulójára. 

3. Foglalkozás: Összetett számítási feladatok megoldása. 

4. foglalkozás: Kísérletek vízzel. 
• Milyen a jó ivóvíz? 

• Víz világnapja. Víz tisztaságának védelme. A gyűjtött csapadékvizek pH 
vizsgálata. 

V. Téma: Kémiai reakciók 

1. foglalkozás: Fémek oldása savakban. 

2. foglalkozás: Sav-bázis reakciók. 
• Kísérletek savanyúanyagokkal. 

• Kísérletek lúgokkal, mosószerekkel. 

• Savas és lúgos oldatokból semleges oldat készítése. 

3. foglalkozás: Föld Napja megünneplése  
• Talaj kémhatásának vizsgálata. 

• Talaj vastartalmának kimutatása. 

• Víz szerves anyagtartalmának kimutatása. 

• Totó a Föld Napjára. 

4. foglalkozás: Ünnepélyes záró foglalkozás, az éves munka értékelés, a jövő évi programok 
megbeszélése. 

+ Üzemlátogatás: Az Austria Juice laborjába. 

         Elekné Nagy Anikó 2017. 


