
„Kísérletezzünk közösen!” 
 

A budapesti Elektrotechnikai Múzeum 
2015.november 6-án a Múzeumok Őszi Fesztiválján 

interaktív programokat kínál fizikatanároknak  
„A lámpás én vagyok” – Tanárok éjszakája 

 
A programra jelentkező tanárok számára két programcsomagot 
állítottunk össze. Mind a két programcsomag tartalmaz egy 
műhelyfoglalkozást és egy rendkívüli fizikaórát. A műhelyfoglalkozások 
különbözőek. A „Rendkívüli fizikaóra” mindkét programcsomag számára 
azonos. 
 
- „A” programcsomag: Műhely-1 és Rendkívüli fizikaóra  
- „B” programcsomag: Műhely-2 és Rendkívüli fizikaóra 

 
A foglalkozások részletes leírása 

 
Műhely-1 Azoknak a fizikát tanító tanároknak ajánljuk, akik 

szeretnek egyszerű, könnyen beszerezhető anyagokból készült 
eszközökkel kísérletezni.  
Elkészíthető eszközök: 

 Oersted kísérletéhez szükséges mágnestű készítése, és a 
jobbkéz-szabály bemutatására alkalmas berendezés összeállítása 

 Mágneses térbe helyezett árammal átjárt vezetőre ható erő 
kimutatására szolgáló eszköz elkészítése 

 Faraday motor készítése 

 Egy perc alatt készíthető egyenáramú motor 

 Öt perc alatt készíthető egypólusú motor 

 Tíz perc alatt készíthető tekercsmotor 

 Áramforrás készítése burgonyából 

 3D kép mobiltelefonnal 

 „Fakírágy” készítése 
A műhelymunkán résztvevő tanárok maximális száma 20. Az elkészített 
eszközöket nem lehet elvinni. 
A tevékenységet a Jedlik teremben tartjuk. 
A műhelymunkát Jarosievitz Zoltán vezeti. 

 
Műhely-2. Fizikát és technikát tanító tanároknak ajánljuk.  

Interaktív tevékenység keretében a résztvevők led-es világítású 
kandelábert és asztali díszkarácsonyfát építhetnek. A résztvevők 



kreativitás és manuális kézügyesség fejlesztésén túl technikatörténeti 
ismeretekre is szert tehetnek. 
A műhelymunkán résztvevő tanárok maximális száma 20. Az elkészített 
eszközöket nem lehet elvinni. 
A tevékenységet a Bláthy teremben tartjuk. 
A műhelymunkát Szűcs László vezeti. 
 

Rendkívüli fizikaóra 
Egyszerű, iskolai tantermekben is könnyen megvalósítható kísérleteket 
mutatunk be az elektrosztatika, egyenáram és váltakozó áram 
fejezetekből. A kísérletek hozzájárulnak a tanulók kreatív 
gondolkodásának és gyakorlati érzékük fejlesztéséhez. 
A tevékenységet a Jedlik teremben tartjuk. 
A fizikaórát Jarosievitz Zoltán tartja 
 

A csomag kezdési időpontjai:16.00 illetve 19 óra 

B csomag kezdési időpontjai:16.00 illetve 19 óra 

Egy-egy csomag időtartama 60+60 perc. 
 

A részvétel ingyenes. Csak a regisztrált tanárokat tudjuk fogadni. 
Egy műhelyfoglalkozásokon maximum 20 pedagógus vehet részt. A 
csomagok nem bonthatók.  
 A regisztráció kezdete: 2015.10.07. 

A regisztráció vége: 2015.11.04. 
Regisztrálni a következő email címeken lehet: 
jarosievitz.zoltan@gmail.com 
info@emuzeum.hu 
 
Kérjük megadni a nevet, és pontosítani, melyik csomagot és melyik 
időpontot óhajtják. Az összeállított kísérleti eszközök korlátozott 
számban megvásárolhatók! 

 
A programok helyszíne: 1075 Budapest, Kazinczy u. 21 
 
Kapcsolattartók:  Dr. Antal Ildikó, (Telefon:+36-3425-750) 

Jarosievitz Zoltán, (Telefon+36-20-9978054) 
Szűcs László, (Telefon:+36-3425-750) 
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Adatlap 

az Elektrotechnikai Múzeumban  

2015. november 6-án megtartandó  

„Kísérletezzünk közösen” című rendezvényre 

 

Név:…………………………………………………….. 

 

Kapcsolattartási cím: e-mail: …………………………………… 

  telefon: ………………………………… 

 

Iskola neve, címe:............................................................................................ 

 

Tanított gyerekek életkora (tól-ig): ……………………………………………….. 

 

Választott csomag: 

A csomag kezdési időpontjai:16.00 illetve 19 óra 

B csomag kezdési időpontjai:16.00 illetve 19 óra 

Mindkét csomag időtartama egyenként 120 perc 

Aláhúzással kérjük jelölni a választott csomagot és időpontot! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


