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látható azon a videón, ahol a megdörzsölt lufit egy macska hasa
alá tették, és az állatka nem nagyon tud ezzel az élménnyel mit
kezdeni…2 A szenzációs videó linkje (sok más érdekességgel együtt)
a Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatanári Szakosztálya hon-
lapján is megtalálható.3

Varázslatok gyertyalánggal

A karácsony elképzelhetetlen a sötétséget elűző és a szíveket is
melengető égő gyertyák nélkül. Sajnos, gyakran előfordulnak
azonban tüzek is, mert a nyílt láng belekap a könnyen gyulladó
csomagolópapírba, díszekbe, függönyökbe. Nem árt erre és a tűz-
oltás módjaira is fölhívni diákjaink és családtagjaink figyelmét.
Nagyon alkalmas erre a szintén a Simon Quinnell kolléga által
bemutatott egyszerű, a karácsonyi asztalnál is előadható kísér-
let.4 Ennek során egy borospohár aljára csak annyi vizet öntünk,
amennyiben föl tudunk oldani egy (bármilyen hatóanyagú) pezs-
gőtablettát. A pezsgés közben keletkezett szén-dioxidot a pohár-
ból az égő gyertyára önthetjük (vigyázva, hogy közben a folyadék
a pohárban maradjon). A gyertyaláng elalszik, ami modellezi a
szén-dioxidot kibocsátó tűzoltó készülékek működését is. (Bizto-
sabb a kísérlet sikere, ha az égő gyertyát mártjuk a pohár légte-
rében lévő szén-dioxid-gázba.)

Simon Quinnell másik, gyertyalánggal kapcsolatos kísérlete a
kivitelezés módjában is klasszikusnak számít.5 A videó lényegé-
ben csak fölhívja a figyelmet arra, hogy ez is megvalósítható a
vacsoraasztalnál. Ehhez a gyertyát a legjobb egy sütőlapra vagy
tepsibe tenni. Minden könnyen gyulladó anyagot eltávolítunk a
közelből, majd meggyújtjuk a gyertyát. Miután a gyertya leg-
alább fél percig égett, meggyújtunk egy gyufát. Elfújjuk a gyer-
tyalángot, és az égő gyufát a gyertya fölé, a füstbe tartjuk, úgy,
hogy ne érjen a kanóchoz. Azt tapasztaljuk, hogy a gyertya így is
meggyullad, és a kísérlet meg is ismételhető (legfeljebb új gyu-
faszálat kell hozzá gyújtanunk). A gyertya füstjében ugyanis a
nem tökéletes égés következtében sok paraffinmolekula és gyök
(kisebb gyerekek kedvéért: „részecske”) van, amelyek könnyen
lángra kapnak az égő gyufától. Aki többet szeretne tudni a gyer-
tyaláng kémiájáról, annak ajánlom figyelmébe Turányi Tamás
„Miről beszél a gyertya lángja? Az égés kémiája 150 évvel Fara-
day után” című előadását, amelyet az ELTE Kémiai Intézet „Al-
kímia ma” sorozata keretében tartott 2007. december 13-án. Az
előadás felidézte Michael Faraday (1791–1867), minden idők
egyik legnagyobb fizikusa és vegyésze utolsó Karácsonyi előadá-
sát, amelyet 1860-ban a gyertya égéséről tartott. Turányi pro-
fesszor ki is egészítette a klasszikus mondanivalóját a lángok re-
akciókinetikájáról szerzett legmodernebb ismeretekkel. Ezért ér-

karácsonyi ünnepkörhöz közeledvén néhány olyan kísérle-
tet ajánlunk a kollégák figyelmébe, amelyek többsége akár

otthon is egyszerűen megvalósítható, és olcsó, mindenki számá-
ra könnyen beszerezhető anyagok kellenek hozzájuk. A cél a szó-
rakozás és szórakoztatás mellett természetesen az iskolában és
otthon is az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, milyen fantasztikusan
érdekesek a természettudományok, és ezeken belül a kémia.

Repülő karácsonyfadísz

A gyapjúpulóverhez kb. 20 másodpercig intenzíven hozzádörzsölt
lufihoz előbb egy pillanatra hozzáérintünk egy karácsonyfára va-
ló fényes, nagyon könnyű műanyag díszt („ezüstlamé”). Ha ez-
után eltávolítjuk a díszt a lufitól, a lufi fölött tudjuk lebegtetni,
irányítva, hogy merre „repüljön” – pont úgy, mint egy ufó! Si-
mon Quinnell egyik kedvenc karácsonyi kísérletéről egy angol
nyelvű videót is megnézhetünk az interneten.1 A kivitelezés sikere
nyilván függ a dísz anyagától, méreteitől és súlyától is. Az azon-
ban egy ezüst lamelladarabkával (népies nevén „angyalhaj”) is
könnyűszerrel elérhető, hogy a lamelladarab egy pillanatra hoz-
zátapadjon a lufi felületéhez, majd a lufi vehemensen „eldobja” a
lamellát magától. A magyarázat szerint a lufi felülete a gyapjú-
pulóverhez való dörzsöléskor töltésszétválás következében nega-
tív töltésűvé válik, ami először vonzza a díszt. Amikor a dísz hoz-
záér a lufihoz, negatív töltésű elektronok kerülnek át a lufiról a
felületére. Az így negatív töltésfölösleget viselővé vált dísz és a fe-
lületén szintén negatív töltéseket hordozó lufi most már taszítják
egymást. Olyannyira, hogy a könnyű dísz leesése megakadályoz-
ható ennek a taszítóerőnek a segítségével, s így a dísz hosszan
lebegtethető a lufi fölött. A kísérlet jól használható az anyag-
szerkezet tanításakor az elektrosztatikus vonzás és taszítás szem-
léltetésére. A téma egy másik, nagyon szórakoztató feldolgozása
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1 Simon Quinnell (Egyesült Királyság, National Science Learning Centers) karácsonyi
kísérleteket bemutató videója a repülő karácsonyi díszről: https://www.youtube.com/
watch?v=b7m_DsVyZ6k&list=PLhgK74tFscGVmYTUbX0QWhDMTkeIlo1mO&index=1
(utolsó letöltés ebben és minden további, a cikkben említett internetes hivatkozás ese-
tében: 2015. 10. 12.)
2 Elektrosztatikus vonzás érdekesen: https://www.youtube.com/watch?v=TE2r0vjkX
K0&list=PL7C20CCBD18DEDD6E&feature=plcp 
3 Az MKE Kémiatanári Szakosztálya honlapjának hivatkozott oldala: http://www.kem-
tan.mke.org.hu/oktatasi-segedanyag-ii/kiserletek.html 
4 Simon Quinnell (Egyesült Királyság, National Science Learning Centers) karácsonyi
kísérleteket bemutató videója a gyertyaláng eloltásáról: https://www.youtube.com/
watch?v=hz6gv2eaNTM&list=PLhgK74tFscGVmYTUbX0QWhDMTkeIlo1mO&index=2
5 Simon Quinnell (Egyesült Királyság, National Science Learning Centers) karácsonyi
kísérleteket bemutató videója a gyertyaláng elfújásáról és újragyújtásáról: https://www.
youtube.com/watch?v=bBsYqrt5Bzc&index=4&list=PLhgK74tFscGVmYTUbX0QWhDM
TkeIlo1mO 





demes megnézni és meghallgatni az előadása interneten jelenleg
is elérhető felvételét.6

Amikor gyerekeket szeretnénk elbűvölni, akkor hatásos trükk
még az is, ha egy gyors mozdulattal a gyertya lángjába nyúlunk
és a kanócot két ujjunk közé csippentve eloltjuk. Nem ég meg köz-
ben a kezünk, mert a gyertya lángja belül nem túlságosan meleg.
Ennek oka az, hogy oda kevés levegő jut, és ezért tökéletlen az
égés.

Az e helyen utolsó gyertyalángos kísérlet linkjét7 a „legnagyobb
közösségi portálon” osztotta meg velem a minap egy kolléga. Hat

egyszerű, de hatásos kísérlet lényegét mutatja be magyar fordí-
tásban az oldal, a róluk készült fényképekkel együtt. (Bár a ma-
gyarázatokkal sajnos többnyire hadilábon állnak, ami az oldal lá-
togatói szempontjából problematikus. Kémiához értő ember szá-
mára azonban ezek nem jelenthetnek gondot.) Az első kísérlet a
„Tűzálló labda” névre hallgat. Ennek első részében egy felfújt lu-
fit tartunk a gyertya lángja fölé, ami ettől kisebb-nagyobb hang-
hatás közben szétdurran. A második részben vízzel töltött lufit

tartunk a gyertyaláng fölé és azt tapasztaljuk, hogy az nem gyul-
lad meg. Ennek nyilván az az oka, hogy az átvett hőt a lufi tovább-
adja a víznek, és így a hő a lufiban lévő víz melegítésére fordító-
dik. Kiválóan alkalmas a kísérlet a halmazállapot-változások bár-
milyen szinten való tanításának szemléltetésére is.

Lávalámpa-készlet karácsonyra

A lávalámpa nagyon népszerű, több száz fajta kapható belőle az
online webshopokban is. Működése azon alapul, hogy a lámpa
felgyújtásakor az izzó fölmelegíti a környezetét. Ekkor a lámpá-
ban lévő vizes, illetve szerves oldószer-alapú folyadékok sűrűsé-
ge különböző módon változik (mivel hő hatására különbözőkép-
pen tágulnak).8 Ezért a színezékkel megfestett, nem elegyedő
szerves és vizes fázis jellegzetes, lávafolyamhoz hasonló módon
kavarogni kezd. Kémikuskörökben ismert, hogy egy egyszerű,
otthon is megvalósítható reakcióval elkészíthetjük a lávalámpá-
hoz hasonlóan működő eszközt.9 Ehhez először egy 0,5 literes
műanyag palackba kb. a palack magasságának harmadáig csap-
vizet kell töltenünk. Utána egy tölcsér segítségével étolajat réteg-
zünk a víz fölé, kb. a palack kétharmadáig. Megvárjuk, amíg a
vizes és az olajos fázis szétválik, és az olaj a víz tetején helyezkedik
el. Kb. 10 csepp ételszínezéket csöpögtetünk a palackba. Ez ön-
magában is érdekes és szép látvány. Az ételszínezék végül a vizes
fázisban oldódik föl, és szép élénk színűre festi. (Ezt elősegíthet-
jük egy kis rázogatással.) Utána egy fél pezsgőtablettát (bármi-
lyen hatóanyagút) dobunk bele, és alulról átvilágítjuk a palack
tartalmát egy elemlámpával. (Az elemlámpa nem feltétlenül szük-
séges a kísérlethez. Anélkül is nagyon szép látványt nyújt a „há-
zi lávalámpánk”.) A pezsgőtabletta oldódásakor keletkező szén-
dioxid-gáz kicsit oldódik a vizes fázisban. Másrészt buborékokat
képez, amelyek fölfelé szállnak, miközben a megszínezett vízből
kisebb-nagyobb „darabokat” ragadnak ki és emelnek föl maguk-
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„Tűzálló labda” (DaveHax.com)

A „házi lávalámpa” működése (Lénárd László felvételei)

6 Turányi Tamás előadása „Miről beszél a gyertya lángja? Az égés kémiája 150 évvel Fa-
raday után” címmel az ELTE Kémiai Intézet „Alkímia ma” sorozata keretében: http://
www.chem.elte.hu/alkimia_ma_20071213
7 6 egyszerű kísérlet, amire a gyerekek egész életükben emlékezni fognak: http://mo-
kavilag.com/details.php?news=3013
8 Lávalámpa működése: https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1val%C3%A1mpa 
9 Házi lávalámpa készítése: https://sciencebob.com/blobs-in-a-bottle-2/
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tót másolom le (szerkesztett változat): „A tejet (0,5 liter) elkever-
tem a cukorral (25 dkg), majd lassú tűzön, folyamatosan kever-
getve elkezdtem főzni. Kb. 50 perc alatt a cukros tej besűrűsö-
dött, harmadára főtt, és nagyon lassan elkezdett karamellizá-
lódni. Amikor már nyúlósan sűrű és szép karamellszínű lett, el-
vált az edény aljától, akkor elzártam alatta a tüzet. Nagyon kell
figyelni, és tényleg folyamatos keverést igényel, nehogy leégjen!
Azonnal hozzáadtam a (4 dkg) hideg vajat, fakanállal kevertem
2 percig, ezalatt a vaj teljesen felolvadt, és omlóssá tette a kara-
mellt. Sütőpapírra simítottam, hagytam teljesen kihűlni, csak ez-
után szeleteltem fel.” Finom (és elviselhető árú) karácsonyi meg-
lepetés lehet a kémiatanár részéről ebből egy-egy darabka a ta-
nítványok számára. Ráadásul föl lehet idézni az ízét a cukor tu-
lajdonságainak tanulásakor is…

Gyümölcstortákhoz alkalmazható praktikák

Főként biológia-kémia szakos tanárok körében ismert, hogy a
gyümölcszselének nem szabad nyers ananásszal (és még néhány
másfajta nyers gyümölccsel) érintkeznie. Erre a célra ezeknek a
gyümölcsöknek csak a konzerv formáját szabad használni. En-
nek oka az, hogy a nyers ananászban lévő egyik enzim („brome-
lain”) fehérjebontó hatású (proteáz) és a gyümölcskocsonya zse-
latinjának fehérjemolekulákból (kollagén) álló háromdimenziós
„hálóját” is meg tudja bontani. Ezáltal a „hálóba” zárt víz kisza-
badul, és a gyümölcszselénk sajnos elfolyósodik. A föntebbi kí-
sérletek során már idézett Simon Quinnell azt is elmagyarázza14

az erről szóló videofelvételen, hogy ez az enzim az ananász álla-
tok ellen való védekezésére szolgál. Ez az oka annak a fura érzés-
nek is, amelyet a szájban a túl sok nyers ananász fogyasztása
okoz. Ugyanis ekkor az enzim a szájunk belsejében lévő fehérjé-
ket is bontani kezdi. A kísérletet részletesen is leíró magyar nyel-
vű feladatlap tölthető le a Nyugat-magyarországi Egyetem Regi-
onális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ honlapjának ké-
mia tehetséggondozó kurzust tartalmazó honlapjáról.15

A gyümölcstortához gyakran pudingot is kell főzni. Amikor
egy zacskó pudingport összekeverünk az előírásszerűen kevés
(néhány evőkanál) tejjel, érdekes jelenséget figyelhetünk meg. Ha
lassan keverjük ezt a szuszpenziót, akkor könnyen folyik. Ha azon-
ban hirtelen mozdulattal megütjük, akkor teljesen keménynek
mutatkozik, és visszapattan róla a kanál. A jelenség magyarázata
az, hogy a keményítőt fő komponensként tartalmazó szuszpen-
zió nem-newtoni folyadékot képez. A szuszpenzióban a keményí-
tőláncokat vízmolekulák választják el, ezért lassú erőkifejtés ha-
tására könnyen elmozdulnak egymáshoz képest. Ha azonban hir-
telen erőkifejtés következtében egymáshoz préselődnek a kemé-
nyítőmolekulák, akkor (a köztük kialakuló sok hidrogénkötésnek
köszönhetően) szoros kapcsolat alakul ki közöttük, ami hatására
szilárd anyagként viselkednek. Ha az erő megszűnik, akkor vi-
szont újra közéjük férkőznek a vízmolekulák, és kezdődhet a fo-

kal az olajon keresztül haladva. A vizes és az olajos fázis nem elegye-
dik és az olaj felszínére érve a szén-dioxid-gáz túlnyomó része a
levegőbe távozik. Ekkor a vizes fázis darabjai megint nagyobb sű-
rűségűek lesznek az olajnál, és így visszasüllyednek az olaj alá.
Újabb fél pezsgőtabletta hatására a jelenség megismételhető. Ha
a már nem „működő” palackot a kupakjával lezárjuk, akkor hosz-
szú időre is eltehetjük. Amikor elővesszük, csak még egy fél pezs-
gőtablettát kell beledobni, és máris újra kezdődhet a móka… Ha
pedig az összes hozzávalót szépen becsomagoljuk és mellékelünk
hozzá használati utasítást is, akkor olcsó, szórakoztató és tanul-
ságos karácsonyi ajándék is válhat belőle.10 Tanítási órán is sok-
oldalúan használható ez a kísérlet (pl. a „hasonló a hasonlóban
oldódik” elv szemléltetésére, a molekulák polaritásának, illetve a
szén-dioxid tulajdonságainak vagy a karbonátok és savak reak-
cióinak tanításakor, esetleg a gliceridek, olajok témakör kapcsán).

Színes kandiscukor pálcák készítése

Jobb teázókban időnként kis fapálcára kristályosított cukrot ad-
nak a papírtasakos cukrok helyett. Ilyen „kandiscukor pálcák”
otthon is készíthetők, és szintén elajándékozhatók vagy fölhasz-

nálhatók az ünnepi ebéd utáni teázáskor. A föntebb már említett
hat egyszerű kísérletet leíró magyar weboldalon11 az alábbi recept
olvasható (szerkesztett változat): „2,5 dl vízhez 50 dkg cukor kell.
A cukrot beletesszük a vízbe, és addig forraljuk, amíg a cukor
teljesen fel nem oldódik, majd lehűtjük. Eközben – legalább fél
óráig – a pálcikát vízbe áztatjuk (mi egyszerűen hurkapálcikát
használtunk). A lehűtött cukorszirupot üvegekbe töltjük. (Az a jó,
ha magas a fala. Üvegpohár vagy kis befőttesüveg is alkalmas er-
re a célra.) A pálcikát megtöröljük, és cukorba mártjuk, majd a
pohárba helyezzük úgy, hogy ne érjen se a pohár aljához, se az
oldalához. Az aljától kb. 2,5 cm-re lógjon a pálcika. A pálcikát mi
két csipesz segítségével rögzítettük. Az edényt hűvösebb helyre
kell tenni, és kb. 1 hét alatt gyönyörű kristályaink lesznek. Ha szí-
nes kandispálcát szeretnénk, ételfestéket kell használni a cukor
oldásakor.” Az interneten egy angol nyelvű videó is megnézhető
arról, hogyan lehet a legszebb eredményt elérni.12 Nagyon muta-
tós és hasznos kísérlet a kristályosítás (keverékek szétválasztása),
illetve az oldhatóság témaköréhez is.

Vajkaramella-receptek13

A „vajkaramella készítése” kifejezést egy internetes böngészőbe
írva mintegy 8760 találatot kaptam… Mindenki kedvére válogat-
hat hát a receptek között. Ide most csak a legelső linken olvasha-

Színes kandiscukor (Evan-Amos, Wikipedia)

10 Lávalámpa-készlet karácsonyra: http://www.science-sparks.com/2012/11/07/10-christ-
mas-science-activities/ 
11 Cukor kristályosítása: http://mokavilag.com/details.php?news=3013# 
12 Cukor kristályosításáról készült videofelvétel: https://www.youtube.com/watch?v=
WQdXbf8huuQ
13 Vajkaramella-recept: http://www.mindmegette.hu/vajkaramella.recept 
14 Simon Quinnell (Egyesült Királyság, National Science Learning Centers) karácsonyi
kísérleteket bemutató videója az ananászos gyümölcskocsonyáról: https://www.you-
tube.com/watch?v=_7Mel6SRm6Y&list=PLhgK74tFscGVmYTUbX0QWhDMTkeIlo1mO
&index=5 
15 Réti Mónika: „A titokzatos gyümölcskocsonya” (feladatlap): http://slc.pszk.nyme.hu/
course/view.php?id=4





lyamat elölről... Ezért aztán óvodás kortól kezdve jó játék a kis
tálkákban kiosztott vizes ételkeményítő (vagy kukoricaliszt) szusz-
penzió, amelyet olyan szilárd golyókká vagy más alakzatokká le-
het gyúrni, amelyek aztán szétfolynak a tenyerünkben. Ételszí-
nezék és ételaroma hozzáadásával színes-szagos (pl. piros és
mentolos illatú) játék is készíthető belőle.16 Ha a keményítő-
szuszpenziót egy fejjel lefelé fordított, számítógéphez kapcsolt
hangszóróba öntjük és egy speciális szoftverrel (ami a „wave
form generator” kifejezés internetes böngészőbe írásával találha-
tó meg) keltett 120 Hz-es tiszta szinuszhullámot kapcsolunk rá,
akkor állóhullámok keletkeznek benne.17,18 A kísérlet számos va-
riációban található meg az interneten, amelyek közül a legelké-
pesztőbb az a videó, ahol egy egész medencényi keményítőszusz-

penzión szaladgálnak a felvétel készítői.19 Mindez persze jól fel-
használható a hidrogénkötések, valamint a keményítő tulajdonsá-
gainak tanításához is.

Havas fenyőfa-variációk

A befőzéshez használt benzoesav hő hatására szublimálható, és
lehűléskor szép fehér kristályokat képez az útjába kerülő tárgyak
felületén. Ilyen tárgy lehet például egy zöld kartonból kivágott kis
fenyőfa is. Azonban ennek a kísérletnek az elvégzése elszívófül-
ke nélkül meglehetősen kellemetlen, mivel a benzoesavgőzök erő-
sen irritálják a szemet és a nyálkahártyákat. Ráadásul a benzoe-
sav idővel „eltűnik” a karácsonyfánk felületéről. Ezért célszerűbb
inkább kb. 5 g benzoesavat kb. 4 dl forró vízben föloldani (for-
ralni nem kell!) és utána az oldatot (meglehetősen gyorsan) szo-
bahőmérsékletűre hűteni. Ekkor hópehelyszerű fehér benzoesav-
kristályok válnak ki belőle. Közben egy befőttesüveg aljára állí-
tunk vagy ragasztunk egy megfelelő méretű műanyag fenyőfát

(vagy hóembert, kutyust stb.;
nálunk a laborban a brazil
hallgatók egy műanyag mi-
kulást használtak erre a cél-
ra). A ragasztó megkötése után
öntsük a kihűlt benzoesavkris-
tályokat is tartalmazó oldatot
egy 7 dl-es befőttesüvegbe,
majd öntsünk hozzá annyi vi-
zet, hogy az üveg tetejének rá-
csavarása után légbuborék ne
legyen benne. A befőttesüve-
get fejjel lefelé, majd vissza-
fordítva, illetve megrázva úgy
tűnik, mintha a kis műanyag
figuránk kavargó hóesésben
állna.20 (Idősebb kollégák még
emlékezhetnek gyerekkoruk-
ból az ilyen típusú, gyárilag

készített játékokra…) Az üveg természetesen törékeny, ezért kis-
gyereket ne hagyjunk ezzel egyedül! A fenti kísérletek értelem-
szerűen használhatók továbbá a szublimáció, illetve az oldható-
ság, esetleg a karbonsavak tanításakor.

Egy másik egyszerű, de azért otthon nem található vegyszert
igénylő (ezért iskolában elvégezendő) kísérlet az, amelynek so-
rán telített kálium-nitrát-oldatba mártott ecsettel festünk zárt
alakzatokat (szűrő)papírra. Száradás után a festett vonal egy pont-
ját izzó gyújtópálcával vagy szöggel megérintve a papír azon ré-
szei, ahol kálium-nitrát van, szép, lassú izzással végigégnek és ki-
rajzolódik az előzetesen megfestett alakzat. (Azért van szükség
zárt alakzat, vagyis önmagába visszatérő vonal festésére, hogy biz-
tosan teljesen végigégjen. Ha a papír a folyamat közben meg-
gyulladna, akkor a lángot természetesen el kell oltani.) Ez a kísér-
let a Rózsahegyi Márta és Wajand Judit által írt „Látványos ké-
miai kísérletek” című praktikumban „A nitrátok oxidáló hatása”
címen szerepel,21 ahol az ábrán egy „izzó szív” látható, de én ka-
rácsony előtt egy nagy szűrőpapíron izzó fenyőfát szoktam így
bemutatni. A diákok mindig lelkesen fogadták a látványt és a kel-
lemes karamellillatot is (mivel a keményítő oxidációja közben cuk-
rokká bomlik, amelyek karamellizálódnak).

Fiatal tanár koromban megkértem egyszer az iskola műhelyé-
ben dolgozó kollégát, hogy legyen szíves nekem cinklemezből
vagy horganyzott bádogból kivágni kis fenyőfákat, amelyek a te-
tejükön át vannak fúrva. A lyukon átfűzött fonál segítségével a fe-
nyőfa alakú lemez aztán ón(II)-klorid-oldatba lógatható. [Ehhez
egy alkalmas méretűre tört gyújtópálca-darabra kell kötözni,
amelyet aztán keresztbefektetünk az oldatot tartalmazó főzőpo-
háron. Az ón(II)-klorid-oldat hidrolízisét célszerű csak a mini-
málisan szükséges mennyiségű sósavval visszaszorítani, mivel a
cink a sósavból mellékreakcióként hidrogént fejleszt!] A fenyőfa
felületére az ón csodálatosan szép, csillogó, tűszerű kristályok
formájában válik ki. Ez a kísérlet a Rózsahegyi Márta és Wajand
Judit fönt említett könyvében az „Ón(II)-ionok redukciója cink-
kel” címen szerepel.22 Ott úgy van ez a kísérlet leírva, hogy ha egy
fonálra kötözött cinkgranulátumot lógatunk az oldatba, akkor
sünszerű képződményt kapunk. A kísérlet roppant látványos, és
kitűnően alkalmazható a redoxireakciók tanításakor, valamint az
elektrokémia bevezetéséhez. Ám sajnos nagyon környezetterhe-
lő, mivel a maradék oldat igen mérgező. Meg lehet próbálni el-
tenni a következő alkalomra, hátha sikerül belőle kiválasztani
még több ónt.
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Ragacs keményítőszuszpenzióból 
(http://www.science-sparks.com/)

Mikulás a benzoesav-hóesésben
(Lénárd László felvétele)

16 Ragacs készítése keményítőszuszpenzióból: http://www.science-sparks.com/2012/11/
07/candy-cane-goop/ 17 „Szörnyecskék” létrehozása keményítőszuszpenzióból:
https://www.youtube.com/
watch?v=scbPKjU8Ssg&feature=fvw 
18 Állóhullámok létrehozása keményítőszuszpenzióban: http://www.youtube.com/watch?
v=nq3ZjY0Uf-g&feature=related
19 A keményítőszuszpenzión futkározni is lehet: http://www.youtube.com/watch?v=
f2XQ97XHjVw&feature=plcp
20 A „Hóesés a befőttesüvegben” kísérlet leírása: http://chemistry.about.com/od/che-
mistryhowtoguide/a/snowglobe.htm 
21 Rózsahegyi Márta, Wajand Judit: Látványos kémiai kísérletek, Mozaik Kiadó, Sze-
ged, 1999. 206. 
22 Rózsahegyi Márta, Wajand Judit: Látványos kémiai kísérletek, Mozaik Kiadó, Sze-
ged, 1999. 170.
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sét a téli szünet előtti utolsó órára időzítjük, és utána a kimosott,
megszárított kémcsövet a diákjaink haza is vihetik, akkor ez
szép, igazán „kémiás” ajándék lehet. Amikor pedig a tananyag-
ban az aldehidekhez és a redukáló cukrokhoz érünk, már csak
hivatkozni kell a karácsony előtt elvégzett tanulókísérletre…

Flambírozás

Az ünnepi húsételek és édességek tálalásának az egyik legeszté-
tikusabb és legérdekesebb módja a flambírozás. (Emlékszem, egy-
szer egy nemzetközi projektben velem dolgozó külföldi kollégá-
kat sikerült teljesen elbűvölnöm a flambírozott Gundel-palacsin-
tával, amikor meghívtam őket hozzánk…) Az égő alkohol kék
lángjai rendkívül látványosak és sajátos ízvilágot is kölcsönöznek
az ételeknek. Az egyik módszer szerint a magas alkoholtartalmú
italt (pl. erős pálinkát, rumot) egy fém merőkanálba tölthetjük,
és meggyújtás után ezzel a lángoló folyadékkal önthetjük le a
szervírozáskor az adott fogást. Másként a flambírozás úgy is
megvalósítható, hogy magának az ételnek a szósza tartalmaz elég
nagy koncentrációban etil-alkoholt ahhoz, hogy meggyújtható le-
gyen. Ebben a kontextusban olyan, tanulókísérlettel összekötött
számolási feladatokat is megoldathatunk a diákjainkkal, amelyek
a Rózsahegyi Márta és Wajand Judit által „Az éghetetlen zseb-
kendő”28 alcímmel publikált kísérlet továbbfejlesztésével szület-
tek. Eszerint a tanulók csoportjainak olyan kísérletsorozatot kell
megtervezniük és végrehajtaniuk, amely során kiderül, hogy mi-
nimum milyen töménységű alkohol-víz elegy gyújtható meg.
Majd erre alapozva számolásokat is kell végezniük azzal kapcso-
latban, hogy legalább hány százalékos rumot kell vásárolni a Gun-
del-palacsinta csokoládészószához, hogy az meggyújtható legyen.
Az ELTE TTK Természettudományos Oktatásmódszertani Cent-
ruma (TTOMC) új honlapjának29 a Kémia szakmódszertani cso-
port által fönntartott részéről,30 a „Kiadványok” listában találha-
tó „Kísérlettervezés – kutatásalapú tanítás és tanulás” című link-
ről megnyitható oldalon31 tölthető le a „Mire jó a tanulói kísér-
lettervezés?” című cikk.32 Ez részletesen tárgyalja a kipróbált és
bevált feladatsor elméleti hátterét és gyakorlati megvalósítását.
Gondoljuk csak el: mennyivel hálásabb feladat így gyakorolni az
oldatok százalékos összetételével kapcsolatos számolásokat, mint
a hagyományos, tábla-kréta módszerrel! Persze, tagadhatatlan,
hogy idő-, eszköz-, anyag- és munkaigényesebb is, de hát úgyis
csak évente egyszer van karácsony! ���

Festett képek és színes, márványmintás 
csomagolópapír az ajándékozáshoz

A különféle virágokban, gyümölcsökben és zöldségekben lévő an-
tociánok ismert sav-bázis indikátorok, ami számos attraktív kí-
sérlet alapjául szolgál23. A leghálásabb közülük a vöröskáposzta
főzött levébe mártott és megszárított (szűrő)papír, amelyre aztán
különböző pH-jú oldatokba (pl. az akár otthon szintén előforduló
ételecetbe, szappan- vagy mosogatószer-, ill. szódabikarbóna-ol-
datba) mártott fültisztító pálcikákkal szép, színes képeket tu-
dunk festeni. Ez a kísérlet a Rózsahegyi Márta és Wajand Judit
föntebb már többször hivatkozott praktikumában „Színes díszí-
tő papír készítése káposztalével”24 címen szerepel.

Más módszerrel is készíthető szép, színes, márványos mintájú
papír.25 Anna Marie Helmenstine tanácsai szerint valamilyen bo-
rotvakrémet vékony rétegben elkenünk egy serpenyőben (vagy
tálcán). Különféle színű ételszínezékeket vagy temperafestékeket
pöttyintgetünk rá itt-ott. Ujjal, kanállal vagy villával kanyargós
mintákká húzogatjuk szét a színezékeket vagy festékeket. Majd
ráhelyezzük és rásimítjuk a papírt a megszínezett borotvahab-
rétegre. (Egyszerű nyomtatópapír is megfelelő erre a célra.). Le-
emeljük a papírt a borotvahabról, és óvatosan leitatjuk a fölösle-
get egy papírtörölközővel. Hagyjuk a papírt megszáradni, és ha
utána nagyon hullámos lenne, akkor nem túl forró vasalóval ki
is simíthatjuk. Ha illatos borotvahabot használunk, akkor illatos
csomagolópapírt kapunk…

Csillagszórók és ezüstözött karácsonyfadíszek

Laborban is készíthető csillagszóró,26 de azért sokkal egyszerűbb
venni, vagy a tavalyi csomagból megmaradtat használni… A
gyárilag előállított csillagszórók is jól alkalmazhatók a vas és az
alumínium oxidációjának tanításakor. Ha pedig sikerül színes
csillagszórókat vásárolni (az egyik hallgatóm egyszer hozott ilye-
neket), akkor a lángfestés is bemutatható ezzel a rendkívül egy-
szerű módszerrel (pl. az atomszerkezet alapállapot – gerjesztett
állapot fogalompárjának bevezetése után).

Évtizedekkel ezelőtt a vegyipari technikumban dolgozó kémia-
tanárok még saját maguk is készítettek ezüsttükörpróbával27 be-
lülről ezüstözött karácsonyfadíszeket. Ezekhez az üveggömböket
az üvegtechnikai műhelyben dolgozó kollégák fújták. Csak arra
kellett vigyázni, hogy az ammóniás ezüst-nitrát-oldatot nem volt
szabad eltenni, hogy ne következzen be az újabb használatkor rob-
banás… Ha az ezüsttükörpróba (pl. szőlőcukorral való) elvégzé-

Márványmintás csomagolópapír az ajándékozáshoz 
(Szalay Luca felvétele)

23 Györe Henriette: Kékszilva: a gyümölcs, ami piros, amikor zöld (IBST feladatsor –
Kémhatás, hidrolízis): http://www.chem.elte.hu/w/modszertani/fellap.html
24 Rózsahegyi Márta, Wajand Judit: Látványos kémiai kísérletek. Mozaik Kiadó, Sze-
ged, 1999. 90.
25 Márványos mintájú színes csomagolópapír készítése:
http://chemistry.about.com/od/chemistryhowtoguide/a/marbledpaper.htm
26 Rózsahegyi Márta, Wajand Judit: 575 kísérlet a kémia tanításához, Nemzeti Tan-
könyvkiadó, Budapest, 1998. 377.
27 Rózsahegyi Márta - Wajand Judit: 575 kísérlet a kémia tanításához (Nemzeti Tan-
könyvkiadó, Budapest, 1998), 522.
28 Rózsahegyi Márta - Wajand Judit: Látványos kémiai kísérletek (Mozaik Kiadó, Sze-
ged, 1999), 231. 
29 Az ELTE TTK TTOMC új honlapjának címe: http://ttomc.elte.hu/
30 A Kémia szakmódszertani csoport oldala a TTOMC honlapján: http://ttomc.elte.hu/
szervezeti/kemia-szakmodszertani-csoport
31 Kutatásalapú tanítás és tanulás: http://ttomc.elte.hu/kiadvany/kiserlettervezes-kuta-
tasalapu-tanitas-es-tanulas 
32 Szalay Luca: Mire jó a tanulói kísérlettervezés? (a „Tudós tanárok – tanár tudósok”
konferencia kötetében megjelenő tanulmány, ELTE, 2015) című cikk, http://ttomc.el-
te.hu/sites/default/files/kiadvany/szalayluca2015jun19mire_jo_a_tanuloi_kiserlettervezes.
pdf 
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