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„Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket 

felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és 

élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre. Ezért a környezeti nevelés:  

- megfelelően stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot alapoz és erősít meg az élő, ill. 

élettelen környezettel;  

- kifejleszti a szándékot és képességet a környezet aktív megismerésére;  

- felkelti az igényt, képessé tesz:  

o a környezet változásainak, jelzéseinek felfogására;  

o összefüggő rendszerben történő értelmezésére; a rendszerben felismerhető kapcsolatok 

megértésére;  

o a problémák megkeresésére, okainak megértésére;  

o kritikai és kreatív gondolkodás kialakítására, és ezáltal a lehetséges megoldások 

megkeresésére;  

o az egyéni és közösségi döntések felelősségének megértésére, vállalására környezeti 

kérdésekben;  

o a környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre.”  

(KöNKomP, 2004)  

 

Környezeti nevelésünk alapelvei 

Iskolánk tanulóinak nagy többségéről elmondható, hogy hátrányos helyzetű, rossz 

szociális körülmények között élő családban nevelkednek. Ingerszegény környezetben élnek, 

szókincsük nagyon szegényes. Szüleik többnyire nem mutatnak számukra olyan példát, 

melyet követve könnyebbé válhatna az életük. 

Éppen ezért a szülők feladatát is sok esetben az iskolának, a pedagógusoknak kell átvállalni. 

Ebből következik, hogy számos területen vannak tennivalóink. 

Többek között nagy hangsúlyt fektetünk tanulóink környezeti nevelésére, törekszünk a 

környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítésére. 

Pedagógiai munkánkat kiterjesztjük a testi-lelki egészségnevelésre, a társas készségek, mint 

konfliktuskezelés, döntés, együttműködés fejlesztésére és a mentálhigiénés nevelésre is. 

Fontosnak tartjuk a személyiségformálást, a társas együttműködést, az ember-természet 

kapcsolat formálását. 

 

 

Konkrét célok és feladatok 
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 Rendszerszemléletre nevelés: a tanórákon szerzett ismereteket tudják összekapcsolni 

az életben tapasztaltakkal.  Önmaguk lássák meg a problémákat, és önmaguk keressék az arra 

adható válaszokat. Legyenek képesek megérteni a fejlődés és a környezet kérdéseinek 

összefüggő rendszerét. 

 Az alternatív, problémamegoldó gondolkodás elsajátítása: alakuljon ki az a képesség, 

hogy a problémákra válaszokat is keressenek a tanulók. Az egyes kérdések megválaszolására 

több alternatíva felállítását igényeljék, s az alternatívák értékelése után képesek legyenek a 

helyes, megfelelő válasz kiválasztására. 

 A globális összefüggések megértése: a létező környezeti problémákat ne csak 

önmagukban lássák, hanem azok gazdasági, társadalmi okait is megértsék. Legyenek képesek 

ezeket az okokat azonosítani, felismerni saját környezetükben, életükben, és tanuljanak meg 

ezeket szem előtt tartva cselekedni. 

 A természet, az élet, a biológiai sokféleség jelentőségének megértése: legyen esélye a 

boldogulásra, ha együttműködik környezetével, és nem uralkodni akar felette. Mindez a 

természet törvényeinek megértését, az élet minden formájának elismerését feltételezi. Fel kell 

fedeztetni, hogy biológiai sokféleség nélkül nincs emberi létezés sem. 

 A szerves kultúra fontosságának megismertetése a fenntartható fejlődésben: beláttatni, 

hogy az ember történelme során nemcsak szembefordult környezetével, hanem számos 

esetben tudott azzal harmóniában is élni. 

 A gyermekekben hajlandóságot ébreszteni az aktív részvételre, kialakítani a tenni akarást a 

problémák megoldására, kifejleszteni az eredményes konfliktuskezelés cselekvő 

képességét, aktivitást és jó együttműködést. 

 Érzékennyé tenni a gyerekeket a harmonikus környezet szépségének befogadására, 

élvezetére. 

 Segíteni a környezeti folyamatok, összefüggések megértését, a környezettudatos életvitel 

kialakítását, lehetővé tenni a természet teljességének, osztatlan egységének megérzését, az 

ehhez kötődő pozitív emóciók megélését, a környezetérzékenység javulását. 

 Megvalósítani a helyes döntések meghozatalához szükséges ismeretek átadását, a 

magatartások, viszonyulások, értékrend, pozitív jövőkép és környezeti etika kialakulásához 

nélkülözhetetlen élmény-helyzetek biztosítását. 

 Lehetővé tenni a problémák, jelenségek sokoldalú megközelítésének, látásmódjának 

kialakítását. 

 Felkészíteni a gyerekeket, hogy ha lehetőségük van választani, dönteni, akkor a 

környezetkímélő termékeket, technológiákat részesítsék előnyben. Kialakítani a 
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gyerekekben a károsodásokat megelőző gondolkodást, megismertetni a gyerekekkel a 

takarékos és mértékletes életvitel lehetőségeit. 

 A valóságos természeti és humán környezet megtapasztalását biztosító programok: erdei 

iskola, témahét, jeles napok megünneplése, terepi foglalkozások a természetismeret és a 

környezetünk és egészségünk tantárgy keretében (ez iskolánkban egy speciális tantárgy). 

 

A célokhoz kapcsolódó feladatok, módszerek, tevékenységi formák: 

 

A környezeti nevelés feladata a gyerekek különböző készségeit erősíteni, formálni, 

fejleszteni: 

- kommunikációs készség 

- észlelés, problémafelismerés 

- pszichomotoros (érzékszervi, mozgásos) 

- problémamegoldó 

- együttműködő, kooperációs készség 

- spontán és szándékos figyelem fejlesztése  

- irányított, tudatos megfigyelés 

- globális-lokális viszonyok értelmezése, tudatosítása 

- könyvtári munka 

- kirándulás 

- megfigyelés, kísérlet, vizsgálat, aktivitás 

- gyűjtés, eszközhasználat, rajzok készítése, mérések, eredmények alkalmazása, 

elemzése, értékelése 

Tanulásszervezési és tartalmi keretek 

 
Tanórai keretek 

A tanórai tartalom a tanulók számára a kötelezően elsajátítandó tartalmat jelenti. Ennek 

szervezési formája lehet  

- hagyományos, mely alatt a 45 perces tanórákat értjük, illetve  

- nem hagyományos tanóra, ami lényegében a komplex (kereszttantervi, tantárgyközi) 

foglalkozásokat öleli fel, s mint ilyen kiemelkedő jelentőségű a környezeti nevelés 

szempontjából (pl. projektmódszer, erdei iskola, témanap-témahét, stb.) Ezek olyan 

tanulásszervezési formák, amelyeknek éppen az az egyik meghatározó jellege, hogy nem 

tanórakeretben történnek. 

- Hagyományos tanórai foglalkozások 
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A nemzeti alaptanterv és a kerettanterv lehetőségeit kihasználva – a tantárgyi 

programokból kiindulva – meg kell határozni a környezeti nevelési tananyagot. Minden 

tantárgyba be lehet építeni a környezeti nevelés célkitűzéseit. Jelenjenek meg a környezeti 

nevelési programban az egyes tantárgyak elvárásai, céljai környezeti nevelési szempontból.  

- Nem hagyományos tanórai foglalkozások 

Kötelező tananyag elsajátítása nem hagyományos (45 perces) órakeretek között is 

történhet. Néhány példa szerepel itt az ilyen típusú tanítási-tanulási keretre. Ezek a környezeti 

nevelés céljainak kitűnően megfelelnek: 

 Erdei iskola: 

 „Az erdei iskola olyan többnapos, szorgalmi időben megvalósuló, a szervező 

intézmény székhelyétől különböző helyszínű, környezethez illeszkedő nevelési-

tanulásszervezési egység, melynek során a tanulás folyamatát – a tanulói képességek 

fejlesztését és a tananyag elsajátítását – a tanulók aktív, együttműködő, cselekvő (kooperatív-

interaktív) megismerő tevékenységére építik. az ismeretszerzés folyamatában elsősorban 

tanulási technikákra helyezi a hangsúlyt. A tanítás tartalmilag és tantervileg egyaránt szorosan 

és szervesen kapcsolódik a választott helyszín természeti, ember által létesített és 

szociokulturális környezetéhez. Kiemelkedő nevelési feladata a környezettel harmonikus, 

egészséges életvezetési képességek fejlesztése és a közösségi tevékenységekhez kötődő 

szocializáció.” (Lehoczky János) 

 Témanap – témahét: 

Iskolánkban ebben a tanévben egy őszi témahetet tartunk. Választott témánk a 

„Szemétszüret”, melyet projektmódszerrel dolgozunk fel, korosztályoknak megfelelően.  

A „Szemétszüret”projekt célja:   

Tanulóink környezet-és egészségtudatos magatartása fejlődjön. 

Vegyék észre, hogy a szelektív hulladékgyűjtéssel védjük környezetünket, csökkentjük az 

emberi tevékenységből eredő szennyezéskibocsátást, az emberi tevékenység által megtermelt 

és a jövőben már nem hasznosítható hulladék mennyiségét. Tudatosodjon bennük, hogy ők 

maguk is milyen sokat tehetnek a szűkebb és tágabb környezetük tisztaságáért, megóvásáért. 

Az általunk tervezett project egyszerre komoly és játékosan könnyed. Komoly, mert valódi 

teljesítményt várunk el. Ugyanakkor játékos is, hiszen az ötletek, a lehetséges szokatlan 

megoldások egyedi gondolkodást, elmélyült játékot kívánnak meg.  

A projekt várható eredménye:  
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o személyiségfejlesztés 

o kommunikációs képességek fejlesztése 

o együttműködési készség 

o erkölcsi nevelés 

o kreatív- művészi képességek fejlesztése 

o tolerancia 

o türelem 

o képzelőerő erősödése 

o vállalkozási kedv 

o önbizalom kialakulásának segítése 

o kreativitás 

o esztétikai érzék fejlődése 

o alkotókedv fejlődése 

o egymás segítése 

o szervezőkészség  

o önértékelés 

o érzelmi nevelés 

o szelektáló értékítélet látottakról, hallottakról 

o gondolkodási, tanulási képességek fejlesztése 

o logikus gondolkodás fejlesztése 

A feladatok elvégzése során a választható munkaformák:  

 

- egyéni (pl. totó, feladatlap, interaktív játék, montázs, színezés…) 

- kiscsoportos (pl. kertrendezés, tabló, szelektív gyűjtés – tejes doboz, műanyag 

flakon) 

- osztály szintű (pl. szemétszedés, séta, szöveges feladatok megoldása…) 

 

A környezeti nevelés során hatékonyan fejleszthetőek a következő kompetenciák: 

 

 Intellektuális kompetenciák:  

  

- problémamegoldás 

- információhasználat 

- kritikai gondolkodás 

- kreativitás 

- esztétikai érzék fejlesztése 

- ismeretforrások megismerése 
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- információhasználat, információk kezelése, válogatása 

- komplexitás 

- alkotókedv fejlesztése 

 

 Módszertani kompetenciák: 

 

- tanulási technikák fejlődése 

- ismeretek különböző helyzetekben való használata 

- előzetes tudás elemeinek felszínre hozása 

- alkalmazható, szaktárgyi ismeretek bővítése 

- tervezési eljárások megismerése 

- IKT eszközök, internettel, számítógéppel kapcsolatos praktikus tudás 

(internetes portálok használata, szövegszerkesztés, könyvtár…) 

- hatékony munkamódszerek alkalmazása 

- szövegértés, értő olvasás fejlesztése 

- olvasási készség fejlesztése 

 

 Személyi és szociális kompetenciák: 

 

- együttműködés másokkal 

- együttműködési készség csoporton belül; csoportok között 

- egymás segítése 

- tolerancia 

- türelem 

- szervezőkészség 

- önértékelés 

- konfliktuskezelés  

- közösségépítés 

- közösségfejlesztés 

 Kommunikációs kompetenciák: 

 

- csoport előtti szereplés 

- kommunikációs készség 

- szövegértés-szövegalkotás 
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Módszerek 

A környezeti nevelésben a hatékonyság növelése érdekében módszertani megújulásra van 

szükség. 

Munkánk során alkalmazott módszereink: 

 kooperatív tanulási technikák 

 játékok (érzékelést fejlesztő, szituációs, drámajátékok) 

 projektmódszer 

 tanulmányi kirándulás 

 kreatív tevékenység (szelektív hulladékgyűjtés, madárvédelmi feladatok, rend-és 

tisztasági verseny) 

 művészi kifejezés (fotó-, nép-, vizuális művészet, irodalmi alkotások) 

 

A tanulók környezeti nevelési eredményeinek értékelési szempontjai: 

Egyes tanulók esetében 

 az iskolai cél- és értékrendszer megvalósulása 

 a szociális képességek alakulása 

 a beállítódások és értékorientáció fejlődése 

 a csoporthelyzet megismerése 

 a konfliktuskezelés módjai 

 

Osztályközösségek esetében 

 a csoportviszonyok alakulása 

 a közvélemény, a morális gondolkodás változása 

 az informális kapcsolatrendszerek alakulása 

 a tevékenységrendszer megismerése 

Taneszközök 

 

 Tankönyvek, nyomtatott és elektronikus anyagok, Internet, természetismereti könyvek, 

mesekönyvek, játékgyűjtemények, hírlevelek, folyóiratok, természetfilmek, 

dokumentumfilmek, diasorozatok, plakátok. 

 Térképek, tájékozódási eszközök (iránytű, tájoló), modellek, tablók. 

 Játékokhoz szükséges felszerelések (labda, szembekötő stb.) 

 Anyagok és eszközök a kézműves foglalkozásokhoz, gyakorlati természetvédelemhez 

(papír, ragasztó, írószerszámok, faanyag stb.) 
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 Eszközök és anyagok az életvitel és gyakorlati ismeretek környezeti nevelési 

célkitűzéseihez (pl. megfelelő szerszámok) 
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1. Élet az erdőben 
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 Tananyag 
Ismeretanyag (fogalmak,  

folyamatok, összefüggések) 
Tevékenységek Játékok, játékos feladatok 

1. Bevezető óra Szervezési feladatok Felelősök megválasztása.  

2. Év eleji ismétlés A virágos növények szervei, 

a szervek feladata. 

A lágy és fás szár jellemzői. 

A virág és a termés részei. 

Beszélgetés. Ábrák elemzése. 

Rész–egész viszonyának a 

tisztázása. 

 

3. Séta az erdőben Az erdő környezeti tényezői 

(hőmérséklet, szél, fény, 

csapadék, talajnedvesség). 

Az avar (lehullott levelek) 

változása. 

A kocsányos tölgy (vagy más 

erdei fa) főbb jellemzői. 

Állatok jelenlétére utaló nyomok 

(lábnyom, táplálkozási nyom, 

elhullajtott részek, elpusztult 

állatok váza, lakóhely, hang…). 

Irányított megfigyelések 

csoportmunkában. 

Mérőeszközök helyes 

használatának gyakorlása. 

Egy kijelölt fa részeinek a 

vizsgálata. 

Nyomkeresés. Erdei játékok. 

Rajzok, jegyzetek készítése. 

Természetvédő magatartás 

gyakorlása. 

 

A kicsi is szép! – Apróságok 

gyűjtése a szabadban 

4. Az erdő, a fák 

birodalma 

A tölgyes, bükkös és fenyves 

jellemzői. 

Örökzöld, lombhullató fogalma. 

A kocsányos tölgy és a bükkfa 

ismertetőjegyei. 

Az erdő szintjei: talaj-, gyep-, 

cserje- és lombkoronaszint. 

A szintek néhány jellemző 

növénye és állata.  

Lombkorona zártsága–fény 

mennyisége–aljnövényzet 

sűrűsége közti összefüggés 

megláttatása. 

Gyakoribb erdei fák jellemzése 

meghatározott szempontsor 

(algoritmus) segítségével. 

Növényfelismerés gyakorlása. 

Rajzos jegyzet készítése. 

A fa szerepe az életünkben c. 

kitalálós játék 

5. A fa tetőtől-

talpig 

A fa fő részei: gyökérzet, törzs, 

korona. 

A fás szár részei: törzs, ág, gally, 

vessző. 

A lomblevél alkotói: levélnyél, 

levéllemez. 

Virág, virágzat. 

Termések terjedése, alkotórészei. 

A fa életútja az évgyűrűk 

rajzolata alapján.  

A meglévő ismeretek felidézése. 

Fás szárak megnevezése koruk 

alapján. 

Levelek, termések vizsgálata, 

részek beazonosítása. 

Összefüggések felismerése: rész-

egész, virág mérete, alakja, színe, 

illata-megporzás módja. 

Virág-virágzat összehasonlítása. 

Törzskorong évgyűrűinek a 

vizsgálata. 

 

6.  Növények 

a lombok alatt 

A közönséges mogyoró és a vad-

szeder tulajdonságai. 

A cserjék közös jellemzői és je-

lentőségük. 

A pompás hóvirág és az illatos 

ibolya fejlődése. 

Cserjék és lágyszárú növények 

élete tavasszal. 

A virágok megporzása.  

Cserjék és fák összehasonlítása. 

Növények megfigyelése, faji 

bélyegek leolvasása képek és 

természetes anyag alapján. 

Összefüggések bemutatása: 

környezeti igény–előfordulás, 

életműködés; felépítés–működés. 

Folyamatábra elemzése, 

összefüggések magyarázata. 

 

7.  Gombák a föl-

dön és a fákon 

A gombák élőhelye és környezeti 

igénye. 

A gombák testfelépítése: 

gombafonalak, tönk, kalap, 

spórák. 

A gombák fejlődésének állomásai. 

A gombák táplálkozása és 

jelentősége. 

Ehető és mérgező gomba-párok. 

Erdei csiperke–gyilkos galóca. 

Gombák testfelépítésének a 

megfigyelése, szerepük 

bizonyítása. 

Összefüggések feltárása: 

környezeti igény–előfordulás; 

zöld színanyag hiánya–

táplálkozás módja. 

Folyamatábra elemzése. 

Spóralenyomat készítése. 

Ehető és mérgező gombapárok 
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összehasonlítása. 

Csoportba rendezés, sorbaállítás. 

8.  Rovarok és ma-

darak az 

erdőben 

A rovarok és madarak 

testfelépítése, közös jellemzőik. 

A rovarok fejlődésének 

állomásai: pete, lárva, báb, 

kifejlett rovar. 

Az erdő egy-egy jellegzetes 

rovar- és madárcsoportja: 

cincérek, lepkék, harkályok. 

A csoportok képviselőinek 

külleme, mozgása, táplálkozása, 

szaporodása, szerepe. 

Hőscincér, nagy fakopáncs, 

kakukk. 

Növények, növényevők és 

rovarevők egymásrautaltsága.  

A rovarokkal és madarakkal 

kapcsolatos ismeretek felidézése.  

Egy-egy jellemző cincérfaj és 

harkályféle felismerése, 

megnevezése.  

Folyamatábra elemzése. 

Képek, modellek, állati 

preparátumok vizsgálata, részek 

beazonosítása.  

Összefüggések magyarázata: 

szervek felépítése-működése; 

táplálkozás–életközösségben 

betöltött szerep. 

Élőlények csoportokba sorolása. 

Bújócska c. interaktív játék: 

Madarak felismerése hangjuk 

alapján  

9.  Vadászok és 

áldozatok 

Madarak és emlősök 

testfelépítése, közös 

tulajdonságaik. 

A héja és a róka külleme, 

mozgása, érzékszervei, 

táplálkozása. 

A ragadozó életmód jellemzői. 

Az ember szerepe a természet 

egyensúlyának a fenntartásában. 

A meglévő ismeretek felidézése, 

alkalmazása. 

Állatok megnevezése, jellemzése, 

csoportba sorolása.  

Táplálkozási kapcsolatok feltárása. 

Összefüggések megállapítása: 

szervek felépítése–működése, 

életmód–testfelépítés, 

környezet–szervezet. 

Ábrák elemzése. 

Állatok világnapja: 

- memóriajáték 

Cirkusz a cirkuszban c. 

dramatikus  játék 

 

Növény- és állatfelismerő játék 

 

Utazik a cirkusz 

10.  Erdőlakók és 

környezetük 

Az erdő környezetvédő szerepe: 

az oxigén termelése, a víz 

megőrzése, a szél erejének 

csökkentése, a por megkötése, a 

zaj csökkentése. 

Az anyagok körforgása a 

természetben: élettelen környezet 

(víz, ásványi anyagok, szén-

dioxid)–növények–növényevők–

állatevők–baktériumok, gombák. 

Táplálkozási láncok. 

Az élőlények és az élettelen 

környezet közti kapcsolat 

feltárása. 

Ábraelemzés: erdőirtás 

következményei, anyagok 

körforgása.  

A fák oxigéntermelésének és 

vízmegkötésének bizonyítása 

kísérlettel. 

Táplálkozási láncok összeállítása 

applikációs képekkel. 

Fáktól kapott levegő c. szituációs 

játék 

11.  Az erdő és az 

ember 

Az erdő gazdasági szerepe: 

faanyag, vadhús, erdei 

gyümölcsök, gombák, egyéb 

termékek pl. gyanta, méz stb.  

Az erdő szociális szerepe: 

felüdülés, kikapcsolódás. 

Az erdők pusztulásának okai: 

erdőirtás, környezetszennyezés, 

erdőtűz. 

Az erdőirtás következményei. 

A Bükki Nemzeti Park szerepe, 

néhány élőlénye.  

Gyerekek és felnőttek szerepe az 

erdők védelmében. 

Az erdő fohászának a felolvasása, 

elemzése. 

Beszélgetés, példák felsorolása az 

erdő ajándékaival kapcsolatban. 

Kiállítás erdei termékekből. 

Az ember környezetpusztító 

és környezetvédő szerepének 

a bemutatása.  

Cselekvő természetvédelem: 

faültetés. Papírral való 

takarékosság jelentőségének 

beláttatása.  

Pusztai tölgyesek c. interaktív 

játék (A tölgyerdő megmentése) 

 

Természetbúvár totó 

12.  Összefoglalás 

(Élet az 

erdőben) 

Az erdő fontosabb környezeti 

tényezői és élővilága. 

A megismert fák, cserjék, 

lágyszárú növények jellemző 

tulajdonságai. 

A gombák élete, jelentősége. 

A tanult állatok testfelépítése, 

A tanult növények és állatok 

felismerése, jellemzése. 

Az élőlények csoportokba soro-

lása. 

Ismeretek rendszerezése, 

összefüggések áttekintése.  

Táplálkozási láncok összeállítása. 

A Föld napja - rejtvény 
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2. Helyem a világban 

külleme, életmódja, 

alkalmazkodása. 

Táplálkozási kapcsolatok. 

Az erdők szerepe. Pusztulásuk 

okai és következményei. 

Az erdővédelem fontossága. 

A Bükki Nemzetei Park 

jelentősége, védett természeti 

értékei. 

Önálló feladatmegoldások. 

Helyes és helytelen 

természetvédő magatartás 

megvitatása. 

13.  Ellenőrzés Élet az erdőben Tudásszintmérő feladatlap 

megírása 

 

Óra Tananyag 
Ismeretanyag (fogalmak,  

folyamatok, összefüggések) 
Tevékenységek Játékok, játékos feladatok 

14. „Miből lesz 

a cserebogár?” 

Változások a születéstől a halálig. 

Az emberi élet szakaszai: 

újszülöttkor, csecsemőkor, 

kisgyermekkor, gyermekkor, 

serdülőkor, ifjúkor, felnőttkor, 

öregkor. 

Az életkorok néhány fontos 

jellemzője. 

Életkorok megnevezése. 

Egészséges életmód – megfelelő 

testi, lelki fejlődés közti 

összefüggés megláttatása. 

Saját életkori szakasz 

legfontosabb jellemzőinek 

összegyűjtése. Változások 

megbeszélése a 

kisgyermekkorhoz képest. 

 

15. Válaszd az 

egészséget! 

Szokás, szenvedély. 

Káros szenvedélyek. 

Bódító anyagok: dohány,  

alkohol, kábítószer. 

A dohányzás, italozás, 

kábítószerezés következményei, 

megelőzése. 

A fogalmak értelmezése, 

lexikon használata. 

A tanulók néhány jó és rossz 

szokásának az összegyűjtése. 

A káros szenvedélyek bemutatása 

példákon. 

Bódító anyagok megnevezése, 

rendszeres fogyasztásuk 

veszélyeinek a felismerése. 

Dramatikus játékok a károsító 

anyagok elutasítására. 

Dohányzás megelőzési projekt 

16. Viselkedés? 

Kultúra? – 

Viselkedéskul-

túra! 

A köszönés, bemutatkozás, 

megszólítás illemtana. 

Legfontosabb viselkedési 

szabályok: otthon, vendégségben, 

tömegközlekedési eszközön, 

utcán. 

Az öltözködés alapvető szabályai. 

A szókincs és a csúnya beszéd. 

Viselkedési szituációk gyakorlása. 

A telefonálás szabályainak 

megbeszélése, gyakorlása játékos 

formában. 

A kulturált öltözködés 

jellemzőinek a bemutatása. 

Túlöltözés, alulöltözés 

bizonyítása példákkal. 

A szép szavak elterjesztése, a csú-

nya kifejezések kiküszöbölése.  

Illemtan szabályok – a helyes 

viselkedés szabályainak 

megbeszélése 

csoportmunkában 

17. Ilyen vagyok 

én? Ilyen 

vagyok én! 

Külső és belső tulajdonságok. 

Mérhető tulajdonságok változása. 

Pozitív és negatív belső 

tulajdonságok. 

Méretek megállapítása méréssel. 

Változások rögzítése. 

Külső tulajdonságok összegyűj-

tése. 

Belső tulajdonságok kiválasztás 

a felsorolásból. 

Csoportosításuk. 

Napló bemutatása. 
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3. Tájékozódás 
 

18. Otthon Tevékenységek és azok 

megfelelő elkülönítése a 

lakásban. 

Az otthon tisztaságával 

kapcsolatos munkálatok ideje, 

eszközei, anyagai. 

A háztartási hulladékok eredete, 

típusai. 

A lakás elektromos 

szennyeződésének a csökkentése. 

Példák összegyűjtése.  

Takarítással kapcsolatos 

ismeretek felidézése. 

Ki mit segít otthon? 

Felmérés. 

Hulladékok csoportosítása 

anyaguk szerint. 

Energia totó 

 

Kincskereső totó 

 

Hulladékos totó 

 

Szelektív hulladékgyűjtés – 

válogatós játék 

19. Környezetünk 

védelmében 

A hulladékok csökkentésének 

lehetőségei: otthon és 

vásárláskor. 

Szelektív hulladékgyűjtés 

fogalma, jelentősége. 

A hulladékok hasznosításának 

lehetőségei. 

A környezetbarát vásárlás 

lehetőségeinek az összegyűjtése. 

Néhány tönkrement tárgy 

bemutatása, javításának 

lehetőségei. 

Különféle csomagolóanyagok 

vizsgálata. 

Hulladékok csoportosítása. 

Szemétszüret project: 

Tárgyak életútja – történet az 

újrahasznosításról 

 

20.  Láss át a szitán! A reklám helye, szerepe, 

célszemélyek. 

Hasznos-nemhasznos, kedves-

bosszantó reklámok. 

A reklámok hatása. 

Reklámanyagok gyűjtése. 

A hozott reklámok csoportosítása. 

Szlogenné vált reklámszövegek 

felidézése. 

Kutatómunka: hogyan csábítanak 

az üzletekben a felesleges 

vásárlásra? 

Játékos feladatok a vásárlásról 

Érdemes megjavítani – 

dramatizálás - Csoszogi az 

öreg suszter 

 

Hol terem? Feladat páros 

munkában.  

21. Társaim és én A társas kapcsolatok alapvető 

szabályai. 

Dramatikus játékok.  

22. Összefoglalás 

(Helyem 

a világban) 

Életkori szakaszok. 

Káros szenvedélyek. 

Külső és belső tulajdonságok. 

A lakás tisztasága és 

otthonossága. 

A hulladékok fajtái, 

csökkentésének lehetőségei.  

A szelektív hulladékgyűjtés. 

Reklámok és hatásuk.  

Összefüggések magyarázata, 

példákkal való bizonyítása. 

Gyakorlás, rendszerezés. 

Csoportosítások, megnevezések. 

Összehasonlítások. 

Önálló feladatmegoldások 

gyakorlása. 

Helyes és helytelen cselekedetek 

felismerése. 

Energia őrangyalok – 

felelősök választása, akik 

figyelnek az energiával való 

takarékosságra 

 

Olvadnak a jéghegyek  

23. Ellenőrzés Az ember szervezete és 

életműködései. 

Tudásszintmérő feladatlap 

megírása. 
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Óra Tananyag 
Ismeretanyag (fogalmak,  

folyamatok, összefüggések) 
Tevékenységek Játékok, játékos feladatok 

24. A Föld a 

Világegyetemb

en 

Föld. Nap. Naprendszer.  

Tejútrendszer. Világegyetem. 

Égitest. 

A Földön kívüli térségek létének 

és az égitestekkel kapcsolatos 

gyermeki elképzelések 

megbeszélése. A Naprendszeren 

belüli égitestek felsorolása. 

Egyszerű megfigyelések végzése 

a nappali és az éjszakai égbolton. 

Mit tudtok a Földről? -  totó 

csoportmunkában 

25. A Föld és a 

földgömb 

A Föld gömb alakú. Kék bolygó. 

A földgömb összevetése a Föld 

valóságos képével. A felszínét 

vizek és szárazföldek alkotják. 

Északi-sark. Déli-sark. Északi 

félgömb. Déli félgömb. A 

földgömb fogalma és ábrázolási 

módja. 

A földgömb és a tankönyv 

ábráinak a megfigyelése, 

elemzése. A vizek és a 

szárazföldek arányának 

megfigyelése, összehasonlítása. 

A különböző típusú földgömbök 

összehasonlítása. 

Földgolyócska c. vers –  

„Felelősek vagyunk a Földért” 

címmel versírás a Földről -

párosmunka 

26. Földünk égi 

kísérője a Hold 

(kiegészítő 

anyag) 

A Hold alakja, mérete, felszíne. 

Az első ember a Holdon. Az első 

magyar űrhajós. A Hold 

felszínének környezeti tényezői. 

A könyvtárhasználati ismeretek 

gyakorlása a tankönyv 

szempontjai alapján. 

Információgyűjtés lexikonokból, 

szakkönyvekből. Az Internet 

használatának gyakorlása. 

 

27. Tájékozódás 

a térképen 

A térkép legfontosabb elemeinek 

felismerése, térképészeti 

jelölésük megismerése. A 

mértékszám, vonalas mérték, 

jelmagyarázat szerepe. 

Az atlasz bemutatása, 

összehasonlítása a 

falitérképekkel. A különböző 

céllal készült térképek 

megfigyelése majd 

összehasonlítása. 

 

28. A felszíni 

formák és 

ábrázolásuk a 

térképen 

Felszíni formák: síkság, 

dombság, hegység. Fogalmuk, 

ábrázolásuk a térképen. Az alföld 

és a síkság viszonya egymáshoz. 

Összefüggés felismerése a 

magasság és a térkép 

színhasználata között. 

A felszíni formák 

megkülönböztetése magasság 

szerint. Jelölésük használata. 

Példák keresése az atlaszból. A 

felszíni formák részeinek 

felismerése. Magassági számok 

leolvasása az atlaszból. 

 

29. A vizek és áb-

rázolásuk 

a térképen 

A felszín feletti vizek. Állóvíz, 

folyóvíz, forrás, torkolat. A 

folyók sorrendje nagyságuk 

alapján: ér, csermely, patak, 

folyó, folyam. Legnagyobb 

folyóink: Duna, Tisza. 

Legnagyobb tavaink: Balaton, 

Fertő-tó, Velencei-tó. A tó 

pusztulása. A felszín alatti vizek 

hasznosítása. 

Vizek jelölésének, nevének, 

mellékfolyóinak leolvasása a 

térképről. Vizek csoportosítása. 

Folyásirány, jobb és bal part 

megértetése, alkalmazása. Vizek 

jelentőségére példák, képek 

összegyűjtése. Képekből tabló 

készítése. Térképvázlaton 

megnevezések bejelölése, 

színezés. 
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30. Alföldjeink Alföld, Kisalföld. Alföldjeink 

fekvése, részei, folyóik, 

időjárásuk, gazdasági 

tevékenységek. Összefüggés 

feltárása az időjárás és a 

mezőgazdaság között. 

Hasonlóságok és különbségek 

alföldjeink között. 

Alföldjeink megkeresése az 

atlaszban és a falitérképen. 

Fekvésük meghatározása. 

Magassági számok leolvasása. Az 

Alföld részeinek felismerése, 

megnevezése keresztmetszeti 

rajzon. Szelvényrajz 

készítésének, értelmezésének 

megtanulása (a torta példáján 

keresztül az Alföldre 

vonatkoztatva). Alföldjeink  

időjárásának leolvasása tematikus 

térképekről. 

 

31. A Dunántúli-

dombság és az 

Alpokalja 

Dunántúli-dombság, Alpokalja. A 

tájak fekvése, részei, időjárása, 

gazdasági szerepe. A folyók és 

a patakok szerepe a tájak 

felszínének kialakulásában. 

Összefüggés feltárása a 

takarmánynövények termesztése 

és a szarvasmarha tenyésztés 

között. A tiszta levegő és az 

egészséges környezet hatása a 

turizmusra. 

A tájak megkeresése az atlaszban 

és a falitérképen. Fekvésük 

meghatározása, részeik 

leolvasása. 

Az Alpokalja jelentésének 

magyarázata a térkép 

megfigyelése alapján. A tájak 

időjárásának megállapítása 

tematikus térképekről majd 

összehasonlítása az Alföldével. 

Magassági számok leolvasása az 

atlaszból. 

 

32. Hegységeink Északi-középhegység, Dunántúli-

középhegység. A tájak fekvése, 

részei, időjárása, gazdasági 

szerepe. Ok–okozati 

összefüggések feltárása a sok 

csapadék és a sűrű erdők, a déli 

lejtők és a szőlőtermesztés 

között. A fakitermelés és a 

bányászat szerepének 

csökkenése. Aggteleki-

cseppkőbarlang. Hegységeink 

vonulatainak iránya. 

A tájak megkeresése az atlaszban 

és a falitérképen. Fekvésük, 

irányuk meghatározása, részeik, 

magassági számok leolvasása. 

A hegységek térképi ábrázolása 

és a valóságos képük összevetése. 

 

33. Mutassuk be 

a települést! 

A lakóhely és környékének 

természeti és kulturális értékei. 

A lakóhely elhelyezése országon 

belül. A fővárostól mért 

távolságának és irányának 

meghatározása. A lakóhely 

térképén való eligazodás. 

Nevezetességeinek, természeti 

értékeinek összegyűjtése. A 

kikapcsolódási és étkezési 

lehetőségek megbeszélése. 

Képeslap tervezése a településről. 

Természeti kincseink:  

A Bükk  

- védett növényei  

- védett állatai 

 - barlangjai 

- denevérei 

 Csoportmunka internet 

használattal. 

34. Tájékozódási 

gyakorlatok 

(kiegészítő 

anyag) 

Összefüggés a Nap járása és az 

égtájak (árnyék) között. 

Irányok meghatározása 

számlapos karóra, bot 

segítségével és a Nap napi járása 

alapján. Az iránytű használatának 

gyakorlása. Távolságok becslése, 

majd ellenőrzése méréssel. 

Alaprajz készítésének gyakorlása, 

betájolása. 
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4. Az élet színterei 

35 Összefoglalás 

(Tájékozódás) 

A Föld. A Világegyetem. A 

földgömb. A térképek ábrázolási 

módjai. Tájaink fekvése, felszíne, 

időjárása. A természeti 

adottságok összefüggése a 

gazdasági élettel. Az ember 

tájformáló tevékenysége. Az 

időjárási jellemzők és az emberi 

tevékenységek közötti 

összefüggések tájainkon. 

A legfontosabb fogalmak 

felidézése, gyakorlása. 

Tájékozódás gyakorlása a 

térképeken. A térképjelek 

felidézése, gyakorlása. A felszíni 

formák csoportosítása, 

összehasonlítása. A munkafüzet 

feladatainak megoldása. 

 

36. Ellenőrzés Tájékozódás Tudásszintmérő feladatlap 

megoldása 

 

Óra Tananyag 
Ismeretanyag (fogalmak,  

folyamatok, összefüggések) 
Tevékenységek Játékok, játékos feladatok 

37. Élet a talajban A talaj fogalma. 

A talaj élettelen alkotói: humusz, 

kőzettörmelék, víz, levegő. 

A talaj élő alkotói: növények, 

állatok, gombák, baktériumok. 

A talaj szerepe az élőlények 

életében. 

A földigiliszta jelentősége. 

Egyszerű kísérletek elvégzése 

a talaj összetevőinek kimutatására. 

A kísérletek tapasztalatainak 

elmondása, a látottak 

magyarázata, az eredmények 

rögzítése. 

A kísérleti eszközök helyes 

használatának a gyakorlása. 

Összefüggések magyarázata: talaj 

színe-humusztartalma, humusz 

mennyisége-talaj termőképessége. 

A humuszképződés folyamatának 

értelmezése. 

 

38. A talaj 

pusztulása 

A talajpusztulás okai és 

következményei. 

A szél és a víz romboló munkája. 

A szennyező anyagok hatása az 

élőlényekre. 

A komposzt keletkezése, 

jelentősége. 

A talaj károsodásának 

megelőzése, védelme. 

Kísérletek elvégzése: gyökérzet 

vízmegkötése, különböző 

anyagok bomlása. 

Összefüggések feltárása: 

növényzet kipusztulása–talaj-

pusztulás, hulladékok 

bomlási ideje – talajszennyezés. 

Ábraelemzés: vegyi anyagok útja. 

Ábra kiegészítése: lejtős terület 

védelme. 

 

39. Veszélyben 

a levegő 

A levegő előfordulása, fontosabb 

tulajdonságai, alkotóelemei. 

Az oxigén és a szén-dioxid 

szerepe az élőlények életében. 

A gyakoribb légszennyező 

anyagok keletkezése, növekvő 

mennyiségük következményei. 

A levegő tulajdonságainak 

vizsgálata egyszerű kísérletekkel. 

A kísérletek tapasztalatainak 

megbeszélése, következtetések 

levonása, eredmények rögzítése. 

A tüzelőanyagok fajtáinak 

összegyűjtése, felhasználásuk 

megbeszélése. 

Képelemzés: savas eső, túlzott 

felmelegedés következményei.  
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40.  Vigyázz a 

levegőre! 

Az energiaforrások keletkezése, 

jelentősége az emberek életében. 

Megújuló energiaforrások 

(szél-, víz- és napenergia). 

Nem megújuló energiaforrások 

(szén, kőolaj, földgáz). 

A közlekedési eszközök hatása 

a környezetre. 

Példák felsorolása az energia 

hasznosítására.  

Az energiaforrásokkal 

kapcsolatos ismeretek 

megbeszélése. 

Gyűjtőmunka az 

energiatakarékosság 

lehetőségeiről. 

Közlekedéssel kapcsolatos ábra 

elemzése, következtetések 

levonása. 

Ózonbarát termékek felkutatása, 

jelentőségük megbeszélése. 

A káros UV sugarak elleni 

védekezés lehetőségeinek a 

megbeszélése. 

 

41. Az életet adó 

víz 

A víz jelentősége, tulajdonságai, 

felhasználása. 

A víz körforgása. A növények 

szerepe a víz körforgásában. 

Az ivóvíz származása, tisztítása. 

Az ivóvíz érzékszervi vizsgálata. 

Példák felsorolása a víz 

szerepére. 

A vízfelszívás és a  párologtatás 

bizonyítása kísérletekkel. 

A víz körforgásának 

felelevenítése ábra alapján. 

Képek bemutatása régi és mai 

kutakról. 

A víz körforgása –  kísérlet, 

feladatlap kitöltése 

csoportmunkában 

 

42. Veszélyben 

a víz 

Földünk vízkészletének 

megoszlása. 

Az édesvíztartalékok csökkenése.  

A túlzott vízfogyasztás hatása. 

A vízszennyezések okai és 

következményei. 

A szennyvíztisztítás folyamata. 

A vízzel való takarékoskodás és a 

vízszennyezés csökkentésének 

lehetőségei. 

Diagram elemzése. 

Példák összegyűjtése a túlzott 

vízhasználatról és a 

takarékoskodás lehetséges 

módjairól. Helyes és helytelen 

szokások elemzése. 

Képek, újságcikkek gyűjtése a 

vízszennyezésről. Kiselőadás 

megtartása. 

Egyszerű víztisztítási eljárások 

elvégzése: ülepítés, szűrés. 

Víztisztítás folyamatának 

bemutatása. 

A méreganyag útjának nyomon 

követése a táplálkozási láncban. 

Játék a szavakkal - rejtvény 

43. Összefoglalás 

(Az élet 

színterei) 

A talaj, a levegő és a víz 

előfordulása, alkotórészei, 

szerepe. 

Szennyeződésük okai és 

következményei. 

Az emberek szerepe a károsító 

anyagok csökkentésében és 

a környezet megóvásában. 

Jellemzők összegyűjtése, 

rendszerezése. 

Összefüggések magyarázata. 

Szakkifejezések helyes 

használata. 

Folyamatok felismerése, 

értelmezése.  

Észrevenni az élettelen környezet 

megóvásának lehetőségeit. 

Feladatmegoldások gyakorlása. 

„Természetvédelmi őr” c. 

játék 

 

Környezetvédelmi kalandfüzet 

kiválasztott feladatai - 

csoportmunka 

44. Ellenőrzés Az élet színterei Tudásszintmérő feladatlap 

megírása 
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5. Ismerjük meg hazánkat! 

Óra Tananyag 
Ismeretanyag (fogalmak,  

folyamatok, összefüggések) 
Tevékenységek Játékok, játékos feladatok 

45. Hazánk megyéi-

nek térképe 

Települések jelölése a térképen. 

Megye, megyeszékhely, főváros 

fogalma, jelölése. Megyetérkép 

fogalma. A megyék működése. 

Hazánkat határoló országok. 

Úthálózat, közút, vasút jelentése. 

A hazánkat határoló országok 

nevének leolvasása. A 

megyetérkép olvasásának 

gyakorlása. A települések 

megkülönböztetése népességük 

száma szerint a térképjelek 

alapján. 

Magyarország megyéi – 

interaktív játék 

46. Településeink A településtípusokról korábban 

tanultak felidézése. Település, 

város, tanya fogalma. 

Szolgáltatások jelentése. A 

települések összehasonlítása 

(életmód, funkció, szolgáltatások 

stb.) 

A korábban gyűjtött képek 

rendezése. A lakóhely példáján 

keresztül bemutatni egy 

településtípust (esetleg a 

tablókészítéssel összevonva). 

 

47. Alkotó 

magyarok, 

magyar 

hírességek 

Alkotó ember. Művészeti ágak. 

Néhány világhírű magyar tudós, 

művész, sportoló, felfedező, 

utazó neve és tevékenysége. 

Nobel-díj, Oscar-díj. 

Csoportokban alkotó tevékenység 

végzése: vers, dallam, plakát, 

gyurmaszobor, tánclépések. 

Különböző művészeti ágak egy-

egy jellegzetes alkotásának a 

szemléltetése. Világhírű 

magyarok, Nobel díjasok 

megnevezése. Beszélgetés a 

tudósok munkájáról. 

Találmányok bemutatása 

(golyóstoll, gyufa, hologram, 

Rubik-kocka). Egy-egy 

kiemelkedő építészeti és 

képzőművészeti (festmény) 

alkotásról ismertető készítése. 

 

48. Világhírű 

értékeink 

A kultúra és az érték fogalma. 

A régmúlt idők megismerése 

különböző források alapján. 

Írásos emlékek. Tárgyi emlékek. 

Néphagyományok. 

A tanult történelmi 

eseményekhez kapcsolódó írásos 

és tárgyi emlékek megfigyelése. 

A történelmi események 

felidézése, összekapcsolása az 

emlékkel. Példák felsorolása, 

csoportosítása. Gyűjtőmunka, 

kiselőadás. Egy jellemző 

néphagyomány bemutatása. 

 

49. Hazánk 

népessége, 

magyarok a 

határon túl 

Magyarok, hazai kisebbségek, 

legnagyobb kisebbség, határon 

túli magyarok, országhatárok 

megváltoztak. 

Tematikus térképolvasás 

gyakorlása. Kislexikonok, 

szótárak használata. 

 

50. Tervezzünk 

utazást! 

Útiterv, menetrend, útikönyv, 

turistatérkép, utazási iroda, 

Internet. 

Útvonalterv készítése. A 

menetrend megismerése, 

használatának gyakorlása adott 

példán keresztül. Közlekedési 

térkép használatának gyakorlása. 

 



 
23 

 

 

6. A víz és a vízpart élővilága 
 

Óra Tananyag 
Ismeretanyag (fogalmak,  

folyamatok, összefüggések) 
Tevékenységek Játékok, játékos feladatok 

54. Séta a vízparton A víz, vízpart néhány élőhelyi 

jellemzője.  

Állatok a vízben és a felszínen. 

Állatok jelenlétére utaló nyomok.  

Néhány vízi, vízparti élőlény 

azonosítása, jellegzetességeik. 

Irányított megfigyelés, mérés, 

következtetés. 

Vízminta érzékszervi vizsgálata. 

Azonosítás, elkülönítés, 

összehasonlítás. 

Rajzolás, színezés. 

Nyomkeresés. 

 

55. Benn a vízben, 

kinn a vízből 

A víz, vízpart környezeti tényezői 

(hőmérséklet, fény, levegő 

összetétele, mozgása). 

A vízben lebegő parányok 

szerepe. 

A fonalas zöldmoszatok és a 

fehér tündérrózsa testfelépítése, 

jellemzői. 

Tapasztalatok felelevenítése. 

Megfigyelés, elemzés. 

Korábbi ismeretek felszínre 

hozatala. 

Összehasonlítás, jellemzés.  

Összefüggések megállapítása 

(pl. levegővel telt részek–

lebegés). 

 

56. Vízparti 

növények 

A nád és a gyékények szervezete, 

ismertető jegyeik, szerepük 

a vizek életében. 

A fűz- és nyárfák testfelépítése, 

főbb jellemzőik. 

A lágy- és fásszárúak 

elrendeződése a vízben és a 

vízparton. 

Növényfelismerés képről. 

Növényi szervek megfigyelése, 

összehasonlítása. 

Ok–okozati összefüggések 

feltárása (pl. környezeti 

tényezők-testfelépítés, 

növekedés). 

A nádszár vizsgálata. 

A nád és a gyékények 

felhasználásának összegyűjtése. 

A vízpart élővilága – Vízparti 

növények interaktív tananyag 

feldolgozása csoportmunkában 

51. Védett 

természeti 

értékeink 

Nemzeti Park. Tájvédelmi körzet. 

Természetvédelmi terület. Védett 

terület, növény, állat. Viselkedési 

szabályok a védett területeken. 

A lakóhely és környéke védett 

területeinek feltérképezése. 

A védett területek viselkedési 

szabályainak megbeszélése 

példákon keresztül. Védett 

értékek csoportosítása 

 

52. Összefoglalás 

(Ismerjük meg 

hazánkat!) 

Településtípusok felismerése, az 

ott élők életmódja, 

szolgáltatások. Megye, 

megyeszékhely, főváros helye, 

jelölése. Szomszéd országok. 

Hazánk népessége. Híres 

magyarok. Hazánk kulturális és 

természeti értékeink. 

A legfontosabb ismeretek 

felidézése, gyakorlása. 

Tájékozódás a térképen. 

Térképolvasás gyakorlása. 

Összehasonlítások, 

csoportosítások. Védett területek 

típusainak a elkülönítése. Híres 

magyarok és tevékenységük 

megnevezése. Kulturális 

értékekre példák felsorolása. 

Munkafüzeti feladatok önálló 

megoldása. 

 

53. Ellenőrzés Ismerjük meg hazánkat! A tudásszintmérő feladatlap 

megírása. 
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Óra Tananyag 
Ismeretanyag (fogalmak,  

folyamatok, összefüggések) 
Tevékenységek Játékok, játékos feladatok 

57. Örökké a 

vízben 

A halak testalakja, kültakarója, fő 

testrészei. 

Mozgásuk, légzésük és a velük 

kapcsolatos jellemzők. 

Táplálkozásuk, szaporodásuk, 

ivadékgondozásuk. 

Irányított megfigyelés. 

Az emlősök és a halak 

testtájainak megnevezése, 

különbségeik. 

Kísérlet az úszóhólyag 

működésével kapcsolatban. 

Ábraelemzés, rajzolás. 

Halpikkely vizsgálata. 

Ok–okozati összefüggések 

feltárása (testfelépítés–működés, 

élőhely–szervezet, életmód). 

A vízpart élővilága (halak) –

interaktív tananyag 

feldolgozása csoportmunkában  

58. Rovarok és 

rovarvadászok 

A rovarok közös tulajdonságai. 

A szúnyogok előfordulása, 

külleme, életmódjukkal 

összefüggő szervezeti 

sajátosságaik. 

A békák élőhelye,  bőrük, 

mozgásuk, táplálkozásuk 

jellegzetességei. 

A két állatcsoport 

szaporodásának, fejlődésének 

hasonlósága. 

Beszélgetés, korábbi élmények, 

ismeretek felidézése. 

Képek alapján az állatok 

küllemének megfigyelése, 

jellemzése. 

Ábra és szövegelemzés. 

Életmód–szervezet (ragadozó, 

ugró) közti kapcsolatának 

meglátása. 

Táplálkozási kapcsolat 

felismerése. 

 

59. Vízimadarak és 

védett 

birodalmuk 

A víz, vízpart, mint táplálkozó, 

búvó-, és fészkelőhely. 

A madarak közös jellemzői. 

A búbos vöcsök külleme, 

testfelépítésének főbb vonásai, 

mozgása, táplálkozása, 

fészkelése, ivadékgondozása. 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park 

néhány védett élőlénye. 

Korábbi ismeretek felidézése. 

A búbos vöcsök sajátosságainak 

összegyűjtése. 

Képek megfigyelése, elemzése. 

Összefüggések bemutatása (vízi 

környezet-tollazat, végtagok, vízi 

környezet–táplálék–táplálkozási 

mód–csőr)  

Észrevenni az élővilág 

megóvásának lehetőségeit. 

A vízpart élővilága (madarak)  

interaktív tananyag 

feldolgozása csoportmunkában    

60. Összefoglalás 

(A víz és a víz-

part élővilága) 

A víz, vízparti élőhely fontosabb 

környezeti tényezői. 

Az élőlények elhelyezkedése 

a vízben és a parton. 

A megismert növények és állatok 

élete, testük fő részei, 

alkalmazkodásuk. 

Táplálkozási kapcsolatok. 

A tanult élőlények felismerése, 

jellemzése szempontok alapján. 

Ismeretek rendszerezése, 

összefüggések áttekintése. 

Táplálkozási láncok összeállítása. 

Önálló feladatmegoldás. 

 

61. Ellenőrzés A víz és a vízpart élővilága Tudásszintmérő feladatlap 

megírása. 
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7. A mező élővilága 
 

 

Óra Tananyag 
Ismeretanyag (fogalmak,  

folyamatok, összefüggések) 
Tevékenységek Játékok, játékos feladatok 

62. Séta a mezőn A mező legfontosabb környezeti 

tényezői. 
A lágy- és fásszárúak aránya. 
A lágyszárúak mennyiségi 
viszonyai. Néhány lágyszárú 
növény azonosítása, 

jellegzetességeik. A növények és 
állatok közti kapcsolatok. 

Megfigyelés, következtetés. 

Becslés, mérés, tervezés, 
rajzolás. 
Gyűjtés, képkészítés. 
Azonosítás, elkülönítés, 
összehasonlítás. 

Fűfélék vizsgálata. 
Nyomkeresés. 
Természetvédő magatartás 
gyakorlása. 

 

63. Zöldellő 
mezőkön 

A mező tagolódása. 

A mezei életkörülmények. 
A fűfélék előfordulása, 
testfelépítése, alkalmazkodása a 

környezeti tényezőkhöz. 
Az árvalányhajak jellemzői. 

Szövegértelmezés, válogatás. 

Ábraelemzés. 
Összehasonlítás, azonosítás, 
elkülönítés.  

Összefüggések megállapítása 
(pl. környezet–szervezet) 
Hibakutatás. 

 

64. Gyógynövé-

nyek, 
gyomnövények 

A kamilla és a nagy csalán 

jellegzetes részei, felhasználási 
lehetőségeik. 
A parlagfű előfordulása, 
terjedése, jellemzői. 
Az allergiás megbetegedés tünetei, 

betegségmegelőzés, gyomirtás. 
Lágyszárúak. 

Növényfelismerés jellemzés. 

Virágzat vizsgálata, 
megfigyelése. 
Szöveg- és ábraelemzés. 
Ok–okozati összefüggések 
feltárása (pl. igény–szervezeti 
sajátosság–terjedés–előfordulás) 

Gyógynövények keresése az 

internet segítségével -
csoportmunka 

65. Rovarseregek 

a réteken 

A mezők jellegzetes 

rovarcsoportjai: a lepkék, a 

sáskák, a szöcskék. 

A rovarok legfontosabb küllemi 

sajátosságai. 

Mozgásuk, táplálkozásuk és 

a velük kapcsolatos testrészek 

jellemzői.  

A rovarokkal kapcsolatos 

ismeretek felidézése. Ismeretek 

alkalmazása, Testrészek 

megnevezése. 

Az állatok jellemzése 

szempontok alapján. 

Összehasonlítás, hasonlóságok, 

különbségek megállapítása. 

 

66. Madarak a föl-

dön és a 

levegőben 

A mezei pacsirta és a szarka 

előfordulása, küllemei 

sajátosságaik, testük főbb 

jellegzetességei. Életmódjuk, 

alkalmazkodásuk élőhelyükhöz. 

Táplálkozási kapcsolatok a 

mezőn. 

A madarakkal kapcsolatos, 

ismeretek felidézése. 

Faji jellemzők ismertetése. 

Ok–okozati összefüggések 

meglátása (élőhely–életmód–

szervezet, felépítés–működés) 

„Madárétlap” táplálkozási lánc 

összeállítása. Szólások, 

közmondások értelmezése. 

Madarak és fák napja 

vetélkedő 

 Fa project kérdőív kitöltése 

csoportmunkában 

Madárlesen c. játék 

Rejtvény madárnevekkel 

Itt maradó madaraink 

67. Mezei 

rágcsálók és 

ellenségük 

(kiegészítő 

anyag) 

Az emlősök közös jellemzői. 

A rágcsáló és a ragadozó életmód 

jellemzői. 

Az ürge és a parlagi sas élőhelye 

faji sajátosságai, életmódja. 

Természetvédelmi jelentőségük. 

Összehasonlítás a mókus 

küllemével, életmódjával. 

Szövegértelmezés, ábraelemzés 

megfigyelés. 

Összefüggések bemutatása 

(zsákmányállat–ragadozó 

létszáma, életmód–testfelépítés) 

Észrevenni az állatvédelem 

lehetőségeit. 
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Óra Tananyag 
Ismeretanyag (fogalmak,  

folyamatok, összefüggések) 
Tevékenységek Játékok, játékos feladatok 

68. A mező 

napjainkban 

A rét, a legelő és a szántóföld 

hasznosítása. 

A füves élőhelyek szerepe. 

A búza életciklusa. 

A termés szerkezete és 

feldolgozása. Egészségmegőrző 

gabonatermékek. 

A Hortobágyi Nemzeti Park 

néhány természeti értéke. 

Korábbi ismeretek felidézése. 

Beszélgetés (legeltetés, aratás) 

A füves területek hasznosításának 

megfogalmazása. 

A különböző háziállatok 

legelésének megfigyelése. 

Rész–egész viszonyának 

felismerése. 

Folyamatábra elemzése, 

lépéseinek elmondása. 

 

69. Összefoglalás 

(A mező 

élővilága) 

A mező fontosabb környezeti 

tényezői és élővilága. 

A megismert növények és állatok 

faji sajátosságai. 

A tanult élőlénycsoportok 

jellemzői.  

Az élőlények élete, 

alkalmazkodásuk. 

Táplálkozási kapcsolatok. 

A Hortobágyi Nemzeti Park 

szerepe, néhány élőlénye. 

Növény és állatfelismerés 

gyakorlása. 

Élőlények csoportosítása. A 

testfelépítéssel, életmóddal 

alkalmazkodással kapcsolatos 

ismeretek rendszerezése. 

Általánosítások megfogalmazása. 

Összefüggések áttekintése. 

Táplálkozási láncok összeállítása. 

Önálló feladatmegoldás. 

 A mező élővilága – interaktív 

tananyag segítségével a tanult 

ismeretek felelevenítése 

csoportmunkában 

70.  Ellenőrzés A mező élővilága Tudásszintmérő feladatlap 

megírása 

 

71. 

72. 

73. 

Miről tanultunk 

ebben a 

tanévben?  

Év végi 

ismétlés 

Az ember testfelépítése, 

életműködései és 

egészségmegőrzése. 

Az erdő, a mező, a vizek és 

vízpartok legjellemzőbb 

növényeinek és állatainak a 

tulajdonságai. Az élő és élettelen 

környezet kapcsolata. 

A talaj, a víz és a levegő 

jellemzői, szerepe, 

szennyeződésének forrásai és 

következményei. 

Tájékozódási ismeretek. Hazánk 

népessége, kulturális és 

természeti értékei. A Föld és a 

Világegyetem. 

Ismeretek rendszerezése, 

csoportosítása. 

Ok–okozati összefüggések 

magyarázata. 

Folyamatok felidézése. 

Munkafüzeti feladatok önálló 

megoldása, hibák korrigálása. 

 

74. Az évi munka 

értékelése 
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Földgolyócska 
 

Egyre fokozódó energiatermelésünk is közrejátszik abban, hogy a Föld éghajlata 

melegszik. S nem is igazán az a baj, hogy melegszik (hiszen volt már ennél melegebb 

is millió évekkel ezelőtt), hanem az, hogy ez a melegedés nagyon gyors. 

Nem vigyázunk eléggé a Földünkre! Úgy látszik: nem vettük még észre, hogy milyen 

veszély fenyegeti a Földet is, s rajta minket, embereket is.  

Feladat páros munkában: 

Olvasd el ezt a „gömb-verset”, s utána írjál te magad is egyet a saját gondolataid, 

érzéseid alapján. A címe legyen az, hogy „Felelősek vagyunk a Földért”! 

(Lehet kisebb, rövidebb is, mint az alábbi.) 

 

Ha  

a Föld csupán 

egy méter átmérőjű volna, és 

a levegőben lebegne valahol, néhány  

arasznyira a talaj felett, az emberek a világ 

minden tájáról csodájára járnának. Körbesétálnák,  

gyönyörködnének hatalmas óceánjaiban, csillogó tavacs- 

káiban, és az azokat összekötő vízerekben. Megcsodálnák 

dudorait és mélyedéseit, a körülötte lebegő vékony gázréteget 

és a benne rezgő párát. Megcsodálnák, hogy miféle élőlények  

járkálnak a felszínén és úszkálnak vizeiben. Szentnek nyilvání- 

tanánk, hiszen az egyetlen lenne, és féltve óvnák, nehogy baja 

essék. Ez a gömb lenne a világ legnagyobb csodája. Az embe- 

rek hozzá jönnének imádkozni, hogy meggyógyuljanak, hogy 

bölcsességet kapjanak, hogy meglássák a szépséget és hogy  

ámuljanak azon, hogy ez hogyan lehetséges. Szeretnék 

és életük árán is megvédelmeznék, mert valahogyan 

tudnák, hogy életük teljessége semmi sem lenne 

nélküle. Ha a Föld csupán egy méter 

átmérőjű, kicsiny golyó 

volna 
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Gyógynövények 
 

A tanulók csoportmunkában kutatást végeznek a gyógynövények témakörben, 

csoportonként 3-3 szabadon választott gyógynövény kell bemutatniuk. Véleményt 

alkotnak a gyógynövények szerepéről az egészséges életmód vonatkozásában. 

 

A kutatómunkához szükséges honlap elérhetősége: 

 

http://gyogynovenyek.szeretni.hu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gyogynovenyek.szeretni.hu/
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Hol terem? 
 

Téma: 

A szállítás sok energiát igényel. A gyümölcsök messziről való szállítása ezért nagyon 

károsítja a környezetet.  

Aki védeni akarja a környezetét, az inkább olyan gyümölcsöt vásárol, ami itthon 

(Magyarországon) terem, s akármilyen finomak és csábítóak a világ más táján termett 

gyümölcsök, azokat nem vagy csak ritkán fogyasztja. 

Fontos tehát tudni, hogy egy gyümölcs itthon terem-e, vagy a világ más táján. 

 

 

Feladat: 

1. Kiosztjuk a gyerekeknek az alábbi képet. 

2. Jelöljék meg ceruzával azokat a gyümölcsöket, amelyeket már ettek. 

3. Beszélgessünk arról, hogy melyik mennyire ízlett. 

4. Karikázzák be azokat, amelyekről úgy gondolják, hogy a mi országunkban 

terem, s nem kell messzi földről hozni. 

5. Beszélgessünk a kapott válaszokról, s próbáljuk a gyerekekkel érzékeltetni, 

hogy melyik gyümölcs milyen messziről (pl. hány napig) érkezik hozzánk. 
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Hulladékos totó 

Válasszátok ki a helyes válaszokat! 

Figyeljetek arra, hogy némelyik feladatra 

több megoldás is van. A helyes válaszok 

előtti betűket írjátok fel egymás mellé egy 

papírra! Ha helyesen válaszoltok minden 

kérdésre, akkor összeolvasva a betűket 

megtudhatjátok, hogyan lehet megelőzni a 

felesleges hulladékképződést.  

A szóközöket nektek kell a megfelelő 

helyre betenni. 

 

Melyik a szelektív hulladékgyűjtés helyes megfogalmazása? (1 helyes válasz) 

A  Azt a hulladékot gyűjtöm, amit nem tudok máshová kidobni, eltüntetni. 

K Anyagfajták szerint külön gyűjtjük a hulladékokat. 

Miért helyes a szelektív hulladékgyűjtés? (3 helyes válasz) 

Ö  Mert ha külön gyűjtjük a hulladékokat, akkor később lehet hasznosítani. 

V  Hogy külön szeméttelepre kerüljenek, mert mindegyik kezelésére más-más 

előírás vonatkozik. 

R  Kevesebb szemetet kell elhelyezni a hulladéklerakókban. 

N  Nem kerülnek veszélyes anyagok a környezetbe. 

Mennyi hulladékot termel átlagosan egy ember naponta? (1 helyes válasz) 

B  0,5 kg 

Y  0,7 kg 

Z  1,5 kg 

Mi történik ma a legtöbb hulladékkal Magyarországon, miután a kukáskocsi 

elszállította? (1 helyes válasz) 

V  Elszállítja a legközelebbi erdő szélébe. 

T  Elégetik egy hulladékégetőben. 

E  Elhelyezik egy hulladéklerakóban. 

L  Hasznosítják. 
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Válaszd ki a környezetvédelmi szempontból legjobb csomagolást! (1 helyes 

válasz) 

G  Tetrapack doboz 

O  Visszaváltható műanyag palack 

F  Alumínium doboz 

Z  Visszaváltható üveg 

A  Eldobható műanyag palack 

Melyik a helyes párosítás? (6 helyes válasz) 

M  Kiégett izzó - Üveggyűjtő 

E  Rovarirtós spray flakonja - Veszélyeshulladék gyűjtő 

T  Kötegelt újságpapír - Papírgyűjtő 

Á  Tetrapack doboz - Papírgyűjtő 

T  Konyhai zöldséghulladék - Komposzthalom 

U  Használt ruhák - Vöröskereszt begyűjtő helye 

G  Festékes edény - Fémgyűjtő 

D  Kitört ablaküveg - Üveggyűjtő 

A  Kerti nyesedék - Zöldhulladék gyűjtő (BIO) 

Hányszor tölthető újra egy műanyag visszaváltható palack? (1 helyes válasz) 

T  6-szor 

B  14-szer 

P  30-szor 

Hányszor tölthető újra egy üvegből készült visszaváltható palack? (1 helyes 

válasz) 

J  9-szer 

V  20-szor 

O  40-szer 

Melyek a veszélyes hulladékok? (5 helyes válasz) 

H  A rózsa szúrós nyesedéke 

S  Maradék festék 

F  Használt sütőolaj 

O  Ceruza elem 

R  Eltörött üvegpohár 

G  Használt fénycső 
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Y  Lejárt szavatosságú gyógyszerek 

Mit kell tenni a veszélyes hulladékokkal? (2 helyes válasz) 

Ó  Gondosan becsomagolni és elásni a kertben. 

S  Nem kell tenni semmi különlegeset, mert a szeméttelepen úgyis kiválogatják 

A  Külön kell ezeket gyűjteni, majd veszélyeshulladék gyűjtőbe helyezni. 

R  Minél előbb kidobni a szemetesbe, nehogy valakit megbetegítsen. 

S  El kell vinni egy hulladékudvarba, vagy egy veszélyeshulladék gyűjtőhelyre. 

Kinek a feladata a hulladékok megfelelő kezelése? (4 helyes válasz) 

E  Nekem nem, nem én vagyok a kukás ember. 

Z  A hulladékkezelő cégek feladata. 

T  Az önkormányzat feladata. 

Á  Én is segíthetem, a hulladékgyűjtők megfelelő használatával. 

R  Csak a felnőttek feladata. 

S  Mindannyiunk közös feladata. 

Írjátok ide a megfejtés betűit!  

 

   

 

Illemtan 

Miért kell az embernek illedelmesnek lennie? 

„Modortalan csak az lehet, aki Robinsonként egy elhagyott szigetre kerül, illetve még 

az sem, mert ott nincs kivel. De ha már megtalálta a maga Péntekjét, viselkednie kell, 

hogy elviselhető legyen életük.” 

Az illemszabályok nem törvények. Mégis elengedhetetlen követnünk őket, ha elvárjuk, 

hogy emberként kezeljenek minket. 

Miért köszönnek az emberek egymásnak? 

Jelzik, hogy észrevették egymást, barátságot, tiszteletet fejeznek ki vele, jelzik a 

fennálló hierarchiai viszonyt.  
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"Amilyen az adjon isten, olyan a fogadj isten". Nemcsak a köszönésre, hanem 

valamennyi illemszabályra igaz ez. 

Nem is hinnétek, hogy a köszönés, egymás üdvözlése milyen régi-régi szokás. Talán 

ez volt a legelső illemszabály, amit az ember kitalált. És mennyi változata volt és van! 

Egy afrikai törzsről feljegyezték, hogy köszöntéskor, bemutatkozáskor a markukba 

köpnek az ottani emberek. A tibetiek meglengetik a kalapjukat, kinyújtják nyelvüket, 

és bal kezüket a fülük mögé teszik. A maorik (Új-Zéland őslakói) köszönéskor az 

orrukat dörzsölik össze. 

Kinek hogyan kell köszönni? Kit szabad tegezni? 

Felnőtteknek a napszaknak megfelelően és előre köszönj!  

Hölgyeknek életkoruk figyelembevételével (,,idősebbeknek'': Kezét csókolom! vagy 

Jó napot kívánok!)  

Iskolád minden tanárának és alkalmazottjának találkozáskor, miután kivetted kezed a 

zsebedből!  

Mindenkit a maga tisztje és posztja szerint kell szólítani, tehát Tiszteletes Úr, Tanárnő, 

Tanár Úr, Igazgató Úr, Julcsi néni, Pista bácsi, Nagyi, Papi stb… 

Hogyan kell bemutatkozni egymásnak? 

Játsszátok el a következő szerepjátékokat és beszéljétek meg a hibákat! 

Két ember bemutatkozik egymásnak! 

o Férfi – nő (egykorúak)  

o Idősebb férfi – fiatal lány  

o Idősebb férfi – fiatalabb fiú  

o Főnök – beosztott (nő) 

Két embert bemutat egymásnak egy 3-ikat! 

o 2 férfi és 1 nő  

o 2 nő és 1 férfi  
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o 3 fiú 

Bemutatkozásnál illik egyenesen állni, ha ült, álljon fel, - felnőtt nőkre ez nem 

vonatkozik - illik a bemutatottra nézni és hangosan érthetően a saját nevet 

megmondani. Bemutatkozás során illik kezet fogni és egy kicsit meghajolni. A 

bemutatott emberek ismerőseiddé válnak és ezután illik köszönteni őket és fogadni az 

üdvözlésüket. 

Ha azt akarod, hogy neveden szólítsanak, érthetően mutatkozz be (vezeték- és 

keresztnév)!  

Csak nálad fiatalabb fiúnak nyújts előre kezet!  

Lányoknál várd meg, míg ő nyújtja a kezét, de te kezdd a bemutatkozást!  

Nem szégyen bevallani, ha valakinek nem sikerült megjegyezned a nevét.  

Fogadd el a kézfogásra nyújtott kezet! 

Fogjatok kezet mindenkivel és javítsátok ki a „vasmarkokat” és a „döglött halakat”! 

Hogyan mutat be egymásnak 2 embert egy 3-ikat? Játsszatok szerepjátékot! 

o 2 férfi és 1 nő  

o 2 nő és 1 férfi  

o 3 fiú 

Társaságban a bemutatás a házigazdának, vagy közeli rokonának a dolga. Nem kell 

szertartást rendezni a bemutatáskor, elegendő néhány közvetlen szó: "Bemutatom 

kedves barátomat....", "Bemutatom az osztálytársamat...." Szólítsd nevén azt, akinek 

bemutattak! 

A bemutatás szabályai, ha te vagy a harmadik:  

o férfit a nőnek,  

o fiatalabbat az idősebbnek,  

o kisebb rangút a magasabb rangúnak,  

o fiatal lányt idősebb férfinak. 
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Milyen esetekben telefonáljunk? 

Ha valamilyen fontos közlendőnk van. Manapság nem illetlenség valakit telefonon 

keresztül felköszönteni, meghívni, de a rendkívüli jelentőségű ügyeket ne telefonon 

intézzük. A részvétnyilvánítás, szívesség kérése lehetőleg személyesen történjen.  

Hogyan telefonáljunk? 

Tisztán, érthetően beszéljünk, de ne kiabáljunk. Tömören fogalmazzuk meg 

mondanivalónkat. Fontos (pl.: amiket nem szívesen tudatnánk másokkal) 

információkat nem szabad telefonon továbbítani.  

Ha mi hívunk: 

Minden zavaró zajt szüntessünk meg hívás előtt. Célszerű papírt és tollat kézbe venni, 

mert bármikor szükség lehet rá. Emlékezetből kockázatos tárcsázni, ezért kerüljük. Ha 

hívásunkra jelentkeznek, akkor mutatkozzunk be, és mondjuk meg, hogy kivel 

szeretnénk beszélni. A telefonközpontosnak nem kell bemutatkozni, csak a köszönés 

után a hívott nevét vagy a melléket mondjuk be. Érdemes megkérdezni, hogy nem 

zavarunk-e. Ezzel több kellemetlenséget is elkerülhetünk. Téves szám esetén mindig 

kérjünk elnézést, és tegyük le a kagylót. Ha üzenetrögzítő jelentkezik, akkor adjuk 

meg a nevünket, telefonszámunkat és azt, hogy milyen ügyben telefonáltunk. A vonal 

megszakadása esetén a hívó félnek a kötelessége az újrahívás.  

Ha minket hívnak: 

Ha egy céget képviselünk, akkor a hívás vételekor a cég nevét és a saját nevünket 

mondjuk. (Pl.: Jó napot kívánok! XY vállalat. Kovács Béla vagyok. Miben 

segíthetek?) Ha a telefon nem hivatalos, akkor a hívás fogadásakor nem muszáj 

bemutatkoznunk – persze nem illetlenség.  

Hogyan illik öltözködni? 

Mindig az alkalomnak megfelelően! Munkahelyre, iskolába az egyszerű, kényelmes 

(de nem szakadt!) ruha illik. Moziba nem kell ,,kiöltözni'', de a szentmiséken, 

színházban, hangversenyen, operában a közreműködőket tiszteljük meg azzal, hogy 

alkalmi ruhát veszünk fel.  
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Öltöny, ünneplő:  

o Nemcsak a fekete, de más színű is lehet ízléses  

o Fontos a megfelelő ing kiválasztása, amely legyen vasalt, tiszta  

o A nyakkendő mindig tartozéka az öltönynek  

o Ne edzőcipőt végy, s a zokni is az öltönyhöz illő színű legyen  

o Melegben a rövid ujjú ing, nyakkendővel - ez zakó nélkül is ünnepi öltözet.  

Hogyan kell enni? 

o Ne faljunk, hanem együnk, hogy ne csak a gyomrunk, de szemünk és 

szellemünk is jóllakjék!  

o Csak kézmosás után ülj az asztalhoz, miután hölgypartnered is elhelyezkedett.  

o Hölgyek és idősebbek társaságában ne te szedj először!  

o Az étkezés társalgásra is való, persze nem a nehéz problémák megvitatására, a 

hangerő feltornázásával.  

o Társalgás közben ne hadonássz az evőeszközökkel! Az evőeszközök 

használatát próbáld meg mielőbb elsajátítani!  

o Hangkíséret nélkül (csámcsogás, szürcsölés, böfi) egyél!  

o A szalvétát szalvétának használd!  

o Köhögés, tüsszentés, orrfúvás esetén fordulj el az asztaltól, s használd a 

zsebkendődet!  

o Kenyeret csak a kosárral együtt nyújtsd!  

o A használt evőeszköz helye a tányéron és nem az abroszon van.  

o A fogpiszkálót, ha használod, a másik kezeddel takard el!  

o Amit már megérintettünk, vegyük is ki. Ne válogassunk.  

o Amit kiszedtünk, illik is megenni!  

o Evés közben a tányérok maradjanak a helyükön.  

o Ha koccintunk, nézzünk szembe a partnerünkkel!  

Menzán:  

o Gyülekezéskor ne kiabálj és ne lökdösődj!  

o Vállalj asztaltakarítást, hisz gondolj arra, te is szívesebben ülsz tiszta asztalhoz!  
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o Evés előtt kívánj jó étvágyat, utána pedig köszönd meg!  

o A rágógumit ne ragaszd az asztallap ill. a tányér aljára!  

o Ülve szedd teli a tányérodat!  

o Ne az asztalt gazdagítsd az étellel, hiszen így is kevés az, amit megeszel!  

o Ne kritizáld az ételt, örülj neki, hogy neked még ez mindennapi lehetőséged!  

Hogyan közlekedjünk az utcán csoportosan? 

o Fegyelmezetten, kettes sorban kell menni, ha nincs járda, akkor egyes sorban a 

forgalommal szemben az út bal oldalán.  

o Ételmaradékot, hulladékot, papír zsebkendőt sem túrán, sem strandon, sem 

utcán ne szórj szét!  

o Utcán vagy kirándulás alatt ne zárd el magad a többiektől a walkman-nel!  

o Add át a helyedet az idősebbeknek és az arra rászorulóknak!  

o Légy mindig megfontolt, körültekintő! Figyelj a vezetődre és a társaidra! 

Egyéb: 

o Beszélgetés közben ne vágj a másik szavába!  

o Minden ismeretlen helyre a fiú menjen be először partnere előtt!  

o Ügyelj környezeted rendjére és tisztaságára!  

o A WC-t úgy hagyd magad után, ahogy találni szeretnéd!  

o Rádiózás, tévézés, zenélés közben légy tekintettel másokra is (pl. a hangerő 

megfékezésével)!  

o Ha otthon „bulit” szervezel, előre kérj elnézést szomszédaidtól!  

o Ajándékot jobb adni, mint kapni.  

o Virágot bármilyen alkalomra ajándékozhatsz.  

o Tíz szál alatt páratlan számú virágból álljon a csokor.  

o Szitkozódni, trágárkodni illetlenség (is). A csúnya beszéd és káromkodás nem 

másokat, hanem a szitkozódót jellemzi.  
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Nagyon sok madarunk 

marad velünk és tölti itthon 

a telet. Költöző társaik még 

az ősszel elrepülnek (gólya, 

fecske). 

Az itt maradóknak 

segítenünk kell, hogy 

átvészeljék a telet, hiszen 

életterüket elvettük, nem 

találnak táplálékot. 

Etessük hát őket, de 

vigyázzunk arra, hogy ha 

egyszer elkezdtük az 

etetést, akkor ne hagyjuk 

abba!  

Mit adjunk nekik? 

Napraforgó magot, kölest, 

diót, almát! 

Itt maradó madaraink 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Vízszintes 

 

2.  A legnagyobb baglyunk  

4.  Nálunk a balkáni telel  

5.  Erős, kúpos csőrű madár  

7.  Szürke, fekete, nagy méretű madarunk, "kár"    

 

Függőleges 

 

1. Kicsi madarunk: "nyitnikék"  

3. A fák doktora  

6. Szürke kis "városlakó"  

8. Gyászruhás madár  
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Játékos feladatok - A vásárlásról 

1. Vásárolj okosan!  

A hulladékhegyek elkerülésének, 

megelőzésének egyik módja az előrelátó, 

tudatos vásárlás. Ha nem vesztek olyan 

termékeket, amiből sok hulladék keletkezik, 

akkor ti magatok is nagyon sokat tesztek a 

tisztább, egészségesebb környezetért. Ez a 

játék segít nektek abban, hogy a jövőben 

könnyebben felismerjétek, és ki tudjátok 

választani a környezetkímélő termékeket a 

környezetszennyezők közül. 

 

Gyűjtsetek össze a játékhoz minél több árucikket vagy annak a csomagolását. Ezek a 

különböző termékek egy képzeletbeli bolt árukészletét fogják alkotni. Ha elég sokféle 

dolgot szedtetek össze, akkor ugyanazon termékeknek lehet környezetkímélőbb és egy 

környezetszennyezőbb változata is. (Pl.: visszaváltható üveges üdítő és eldobható 

pillepalack.) 

 

 

 

 

 

A játékhoz kell még egy bevásárló kosár, egy textilszatyor és egy nejlonzacskó. 

 

 

 

 

Ha minden előkészületet elvégeztetek, akkor kezdődhet a játék. 
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Az első feladat, hogy rakjátok ki az árukat a padokra, és "menjetek el” ebbe a 

képzeletbeli boltba bevásárolni. Válasszatok kezdésként a műanyag zacskó, a 

textilszatyor és a bevásárló kosár közül. „Vegyetek” olyan termékeket, ami szerintetek 

környezetkímélő csomagolásban van. Miután bevásároltatok, magyarázzátok meg 

döntéseiteket társaitoknak. Ha csapatokat alkottok, versenyezhettek is. 

Miután bemutattátok a „vásárolt” termékeket, keressétek meg az egymáshoz tartozó 

termékpárokat. (üveges üdítő – dobozos üdítő, hajtógázos dezodor – pumpás dezodor 

stb.) Válasszátok ki és indokoljátok meg, melyik a jobb környezetvédelmi 

szempontból. 

            

Végül olvassátok el a következő vásárlási tanácsokat! Mielőtt választanátok az igazi 

boltokban, környezetünk érdekében fogadjátok meg a következőket: 

 Vigyetek magatokkal a boltba vászonszatyrot, kosarat, ne fogadjátok el a 

műanyag zacskót.  

 Készítsetek listát arról, amire szükségetek van, és aszerint vásároljatok!  

 Válasszátok az egyszerűen, környezetbarát anyagba csomagolt árukat.  

 Válasszatok újrafeldolgozott termékeket!  

 Előbb próbáljátok megjavítani a gépeket, ruhaneműket stb., és csak azután 

vásároljatok újat.  

 Ha kevésbé feldolgozott terméket vásároltok nagy kiszerelésben, egyszerű vagy 

utántöltő csomagolásban, nemcsak pénztárcátok, de környezetetek is jól jár.  

 Tartós, jó minőségű, javítható terméket keressetek az eldobható vacakok (pl. az 

egyszer használatos műanyag szatyrok, palackok, elemek stb.) helyett.  

 Levegőpumpás termékeket vegyetek a hajtógázos aeroszolok helyett.  

 A kartondobozt ne vigyétek haza, hagyjátok az áruházban.  

 Vegyetek sűrítményeket, a vizet otthon is hozzá lehet önteni.  
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 Ne dőljetek be a csábító csomagolásnak, a tartalomra figyeljetek!  

 Betétdíjas csomagolású italokat válasszatok, és váltsátok vissza azokat.  

 Vásároljatok olyan árukat, amelyeket nem kell több ezer kilométerről szállítani.  

 Ne vegyétek meg azokat a termékeket, amelyekből veszélyes hulladék lesz. Ha 

nem nélkülözhetők, csak keveset vegyetek belőlük, és minél ritkábban 

használjátok.   

 Az ajándék becsomagolása felesleges, inkább dugjátok a hátatok mögé vagy 

kérjétek meg az ajándékozottat, hogy csukja be szemét egy pillanatra.  

Válasszatok ki hármat a felsoroltak tanácsok közül, melyeket a leghamarabb meg 

tudjátok valósítani! Amikor ezek a vállalások már jól mennek, akkor vegyétek elő 

ismét ezt a listát, és keressetek új 

célokat!  
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Kincskereső totó 
Válaszolj a kérdésekre! Karikázd be a jónak választott válasz betűjét! 

 

1.    Az üveg újrahasznosítható anyag          igen   A 

                     nem   B 

 

 

       A papírt ismét fel lehet használni: könyv, füzet lesz belőle.      igen      C 

                            nem      D 

 

 

2.   Ha nincs szemetes az utcán, akkor a kezemben levő szemetet eldobom.  igen    E 

                                 nem    F 

 

 

      Négyféle hulladékot gyűjthetünk szelektíven.                 igen    G 

                nem     H 

 

 

3. A szelektív gyűjtés azt jelenti, hogy szétválogatva gyűjtjük az anyagokat.      igen   I 

                            nem   J 

 

 

     Az iskolában szelektíven gyűjtjük a hulladékot.                       igen    K  

                         nem     L 
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Remélem, nem volt nehéz!  

Most kösd össze az 1. kérdés két bekarikázott betűjelét a suli térképén. Például, ha 

szerinted az A és a D a két jó válasz, akkor kösd össze őket!  

Csináld ezt meg a 2. és 3. kérdés jó válaszaival is! 

 

Ahol a vonalak metszik egymást, ott keresd a kincset! Ott, ahol a vakond él. 
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Környezetvédelmi kalandfüzet 
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Sokszor hallottad már, hogy csak egy Földünk van és ráadásul nem is a mienk. 

Vigyáznunk kell rá, hogy unokáink is élhető világot adhassanak át unokáiknak. Most 

persze lehet, hogy csak legyintesz: - Ugyan, mit tehetnék én egyedül? 

 Nagyon is sokat! Kelljünk hát útra a világban, induljon a kalandtúra! 

 

Menj el egy rövid sétára a környéketeken és jegyezd le, mi az, ami nem igazán nyeri el 

tetszésed! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehet, hogy kevés volt a hely rá, hogy leírd, lehet, hogy sok. Ha az utóbbi az igaz, 

akkor úgy látszik, hogy a környezetedben ügyelnek arra, hogy ne dobálják el a 

szemetet, felszedjék a kutyáik után a piszkot, a lehető legkevesebbet járjanak autóval 

/ha nem muszáj/, virágokat és fákat ültetnek, gondozzák az erdőket, parkokat stb.  

 

Találkoztál-e ilyen gyűjtőkonténerekkel sétád során? 

Írd alájuk, mit tehetsz beléjük! Színezd a megfelelő színnel! 

 

 

 

 

 

 

                      ……………………       ………………..       ………………        ……………….      ………………… 

 

Miért nem szemétgyűjtés, miért hulladékgyűjtés? Ezek szerint van különbség 

köztük? Te mit gondolsz? Utána nézhetsz a Magyar Értelmező Kéziszótárban! 

 

 A szemét ………………………………………….. 

A hulladék ………………………………………… 
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 Rajzolj le néhányat!             hulladék                                                        szemét 

 

 

 

   
Bizonyára te sem rajzoltál ételhulladékot a szemét közé! 

 Hogy hívják a szerves hulladékok újrahasznosító eljárását? 

 ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

   

                                     Ez a házi komposztáló! Magad is készíthetsz ilyet, ha van   

                               kertetek!   Szüleid segítségével állíts össze lécekből egy    

                               olyan „ládát”, amelynek lécei között vékony rést hagysz a  

                               szellőzésnek! Utána már beleteheted a konyhai hulladékot: 

krumplihéjat, zöldségmaradékot, ételmaradékot stb. Egy-egy réteget földdel takarj be! 

Egy – két év alatt „összeérik” és komposzttá válik! 

 

 

Mire használhatod? Mi a komposzt? 

 

  

Nézz utána, mivel segíthetnéd elő a még gyorsabb felhasználást, milyen élőlény 

otthona lehetne a komposztálód? 

 

 

 

 

 

Segítség: lapozd fel a könyvtárban az Ezerarcú természet című könyvet a 

19. oldalon / Madách Könyvkiadó, 1980/ 
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Most hogy elkészítetted a saját komposztálódat / legalábbis képzeletedben/, ideje 

megismerkedni a környezeted élővilágával! 

Menj sétára, vigyél magaddal írólapot, zsírkrétát, ceruzát! Ha kilépsz az utcára 

gyönyörű fákat láthatsz! Mindegyik egy-egy csoda: nem csak fenségesek, hanem kibírják 

a város piszkos levegőjét is, sőt .. 

 

Miért hasznosak a növények? – Gondolj a légcseréjükre!  

Egészíts ki a mondatot! 
 
 

A növények ……………………………..… lélegeznek be és …………………………  

 

bocsátanak ki. 

 

Lépj oda az egyik fához! Készíts kéregrajzot: fektesd az írólapot a fa törzsére és 

zsírkrétával satírozd be a papírt! 

Figyeld meg a kéregrajzot! 

Szedhetsz melléje egy levelet és amennyiben van, akkor termést is! 

 Készíts gyűjteményt belőlük ! A leveleket préseld le, ragaszd melléjük a kéregrajzot 

és írd oda a nevüket! 

Használd a könyvtárból a Határozói Kézikönyvek sorozatból a Fák című kötetet! 

A 3 leggyakoribb pesti fa: 

Platán: magasra növő, sima, 
foltokban hámló kérgű fa, öt 
”ujjas” levelei vannak, 
melyek szintén hatalmasra 
megnőhetnek. Könnyű 
megismernek ősszel 
golyószerű terméséről, ami 
télen is a fán marad. Jót 
játszhatsz vele, amíg zöld.  
 

 

 

 

 

 

Juhar: a leggyakrabban a 
Korai Juharral találkozhatsz. 
Levele ennek is öt „ujjas”, de 
a széle fogazott, kérge 
hosszanti irányban csíkozott. 
Termése remek helikopter: 
dobjátok magasra és 
versenyezzetek, hogy kinek 
ér később a földre a 
helikoptere! 

 

 

 

 

 

Akác: nagyon gyakori fa, 
kérge repedezett, mélyen 
barázdált, levelei 
szárnyaltak, párosan 
egymással szemben 
ülnek. Termése ősszel 
száraz, lecsüngő, barna 
hüvely. 
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Ugye jól körülnéztél a környékeden? Biztos láttál egyéb fákat is: vadgesztenyét, 

nyírfát, hársfát, csörgőfát stb. Szép gyűjtemény lehet belőlük! 

 

 

 

 
 Ha nyár végén, kora ősszel keresel egy csörgőfát és kibontod 

terméséből a díszes, színes magokat – „golyócskákat” – akkor remek 

nyakláncot fűzhetsz belőlük. Nevét onnan kapta, hogy ősszel a szélben 

csörögnek az elszáradt termések. Ezek apró, világosbarna bugyrocskák, 

bennük kezdetben világoszöld, majd sárga, később vöröses barna, barna 

majd az ősz elejére megfeketedő magocskák. 

 

 Fákon kívül bizonyára virágokat is láttál. Felismered őket? 

 

         

 

 

 

 

 

 

      …………………..                      ………………                         ……………….     

Most rajzolj te! 

 

 

 

 

 

   rózsa                                    nárcisz                                       jácint 

 

 

 

 

 

                               ibolya                                    margaréta 
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A növények nem csak hasznosak számunkra és a többi élőlény számára, de 

szépségükkel el is kápráztatnak bennünket. Próbáltál már átölelni egy hatalmas 

fát? 

Próbáld ki! Meg fogsz döbbenni, mert érezni fogod, ha elég csend és 

nyugalom van, hogy milyen békét és erőt ad neked a természetnek ez a csodája! 

 

„ És bámultam a zsenge lombokat, 

     az égre tapadó sok zöld tenyérkét …” 

                                                                       Jékely Zoltán 

Rajzolj olyan környezetet, ahol szívesen élnél! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bejártad már a környező utcákat, tereket, megismerkedtél a fákkal, 

virágokkal, de megfigyelted-e a köztük élő állatokat? 

Fel tudnál sorolni néhányat? 

 

 

 

Bizonyára írtál madarakat, bogarakat, hangyákat, földigilisztát és még 

sok kis élőlényt – egészen a levéltetűig. 
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De ismered-e őket? – Válogasd szét a következő madarakat! Húzd őket a megfelelő 

helyre! 
 

             gólya                        harkály                         veréb 

 

                       varjú                fecske                     rigó 

 

                            meggyvágó                           cinege 

 

 

Ugye, nem is volt nehéz! Ha mégis gondot okozott, akkor nyugodtan lapozd fel a Búvár 

zsebkönyvsorozat Madarak I – II kötetét! 

 

Sok madár marad itthon és próbálja átvészelni a telet. Csökkenő életterük miatt kevés a 

táplálék, ezért próbálj meg segíteni nekik!                 Készíts madáretetőt! 

Ha megkéred szüleidet, szívesen fognak segíteni.  Néhány ötlet: 

 

 

 

Keress egy flakont otthon és alaposan mosd ki! Kérd felnőtt 

segítségét a kupak átfúrásához – ide rögzítsd a madzagot vagy drótot, 

amivel felakaszthatod. Vágj rajta egy kicsi kerek nyílást – ez a 

cinkéknek éppen jó lesz. Eléje feldrótozhatsz egy darab faágat, így 

könnyebben rá tudnak kapaszkodni kis vendégeid! 

 

 

Ha jobban szeretsz fúrni-faragni, akkor készíthetsz olyan etetőt is, 

amelyből rigó is, cinke is jóllakhat. Keress egy régi fadobozt, vagy 

készíthetsz is egyet. A tetejét külön állítsd össze /például szegezd rá 

a kicsi léceket egy tartólécre/ és utána illeszd a helyére. Teheted 

oszlopra is, vagy erősítheted erkélyre, fára.    
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Magkeveréket, amivel etetheted kis barátaidat, kaphatsz a piacokon, nem is 

olyan drága, de tehetsz az etetőbe almadarabkákat, szalonnahéjat, 

zsiradékkal összeállított egyéb magvakat is. 

 

 

 

Egyet ne feledj! 
  

Ha el kezdted etetni őket, akkor a tél végéig gondozd madárkáidat! 

 

 

„ Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit 

megszelídítettél.” 

                                                             Saint-Exupery     A kis herceg 

 

Ismered már a fákat, virágokat, a köztük élő állatokat. Sőt magad is készítettél 

különböző tárgyakat, amelyekkel megkönnyítheted életüket. 

Képzeld el, hogy régész vagy és kutatómunkát végzel valamelyik ma lakott 

területen! 

 
Régebbi korok emlékei között találhatsz cserépdarabokat, fémből készült tárgyakat / 

fegyvereket, ékszereket, csatokat stb./, szövetmaradványokat. 

 

De mit találnál a mai életből mondjuk 200 év múlva? 

Rajzolj! 
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Leleteim 200 év múlva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy valamit biztos, hogy oda rajzoltál, ha végiggondoltad mai életünket! 

  

MŰANYAGOT!!! 

 

Tudod-e, hogy a műanyagok a kutatók szerint csak sok száz év múlva bomlanak el/ 

vagy akkor sem/. Addig maradnak a flakonok, műanyag zacskók, autó kerekek, 

fröccsöntött holmik stb. 

 

Ezért lenne fontos, hogy a különféle anyagokat, amelyeket megveszünk, olyan 

csomagolásban vegyük, ami környezetbarát, illetve lehetőség szerint olyan 

termékeket vásároljunk, amelyek nem károsítják a természetet! 

 

Nézz körül otthon a polcokon, nézd meg, hogy milyen jeleket látsz a különböző 

termékeken, azok csomagolásain! Rajzolj le néhányat! 
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Talán találkoztál ezekkel a jelekkel is: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a jel a környezetbarát                                   Ez a jel az újrahasznosítható              

termékeket jelöli, azokat,                                   termékeken látható, melyeket 

amelyek   nem  károsítják                                   érdemes szelektíven gyűjteni, 

környezetünket sem az                                       mert újra fel lehet 

előállításuk közben, sem azután.                         / és kell/ használni.                                                                                                         

                                     

Te milyen otthoni termékeken találkoztál velük? 

 

Környezetbarát: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Újrahasznosítható: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Az újrahasznosíthatóakat húzd a megfelelő helyre! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            kék                 szürke                 fehér                 sárga                  zöld 

 

 

 

„ Nem volt a föld még soha ily csodás, 

                   a fák között mondhatatlan suttogás, …” 

                                               Kosztolányi Dezső 
 

 

 

 

 

 

Már megismerted környezeted szépségeit és csúnya oldalát is. Menjünk kijjebb a 

városból, ki a természetbe! 

  

Az erdők, rétek, mezők mellett gyakran találkozhatsz ezzel a táblával: 

 

A tábla  a  természetvédelmi terület  határát  jelzi. Keress 

lakóhelyed  környékén  ilyen táblát, ha ráérnek hétvégén a 

szüleid, menjetek együtt kirándulni! Milyen madarat 

ábrázol és mi van ráírva? 

 

……………………………………………………………………………………………. 
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Szerinted mit jelent ez a tábla? Milyen szabályokat kell fokozottan betartanod, 

ha ilyen területen jársz? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Mit tapasztaltál a kirándulás során? 

 

 

 

 

 

 
Bizony, gyakran szemetes az erdő, mező – óriási károkat okoznak az eldobált pillepalackok, 

konzervdobozok és egyéb veszélyes hulladékok. 

 

 

Tudod-e, hogy hova fordulhatsz, ha ilyesmit tapasztalsz? 
 

 
Sok olyan egyesület működik már, amelyek megtalálhatók az interneten is / pl: a HUMUSZ 

egyesület/, de írhatsz az illetékes Önkormányzatoknak is! 

 

 

 
   Meg tudnád-e határozni a környezetszennyezések legfontosabb területeit? 

Segítségképpen gondolj arra, mi és mit szennyez a környezetedben? A 

vonalak alá összekeverve odaírtam néhány szennyező dolgot, írd fölé, hogy 

mit szennyezhet! 
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…………………………                        ……………………………….                  …………………………. 

     UTAÓ                                       LAJOTÉ                            AMYŰGAN 

                               Gondolj arra, hova kerül, ha kiöntöd a lefolyóba! 

 

 

Biztos vagyok abban, hogy a vonalakra a levegő, víz és talaj szavakat írtad.   

Próbáld meg kitölteni a táblázatot a szennyező anyagokkal! 

Tudtad, hogy egy csepp étolaj 60-80 liter vizet tesz ihatatlanná? 

Tudtad, hogy bár a Föld 2 harmada víz, de ennek elenyésző része édesvíz, tehát 

iható. 
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Most húzd alá pirossal azokat az anyagokat, amelyeket újra lehetett volna 

használni, feketével azokat keretezd be, amelyek veszélyes hulladékok! 

 

Biztosan sikerült. Mit tehetsz TE azért, hogy ez ne forduljon elő, vagy 

legalábbis kevesebb ilyen történjen? Néhány jó tanács: 

 

1. Lehetőleg környezetbarát termékeket vásárolj! 

2. Ne szemetelj! – erre figyelmeztesd környezetedet is! 

3. Az újrahasznosítható anyagokat vidd el a hulladék-udvarokba, hiszen 

szelektív gyűjtőket már minden-hol találhatsz! 

4. Az elhasznált étolajat se öntsd ki: keress olyan nagyobb konyhát, üzemet 

stb., ahonnan elszállítják! 

5. Óvd a természetet, vigyázz rá!  

6. Ne vásárolj olyan terméket, amelyeket állatokon teszteltek ( például 

kozmetikumok). 

 

Te is írj néhány jó tanácsot: 

 

7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10. …………………………………………………………………………………… 
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Képzeld el, hogy kalandtúrád sikeresen zárul és egy csapásra megváltozik 

minden rossz! Rajzolj! 

 
                         Ilyen volt                                                                            Ilyen lett 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Véget ért a túrád, sok mindent tudsz már, 

eleget ahhoz, hogy felelős legyél azért, amit „megszelídítettél” 

 

GRATULÁLOK! 

 

Az erdő fohásza 
 

Vándor, ki elhaladsz mellettem, ne emelj rám kezet! 

Én vagyok a tűzhelyed melege hideg téli éjszakákon, 

én vagyok tornácod barátságos fedele, 

melynek árnyékába menekülsz a tűző nap elől, 

s gyümölcsöm oltja szomjadat. 

 

Én vagyok a gerenda, mely házad tartja, 

én vagyok asztalod lapja, 

én vagyok az ágy, melyben fekszel, 

a deszka, melyből csónakod építed. 

Én vagyok házad ajtaja, 

bölcsőd fája- koporsód fedele. 

 

Vándor, ki elmégy mellettem, 

hallgasd a kérésem, 

ne bánts! 
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Madarak és Fák Napja 

 
Vetélkedő feladatai: 

 

1. Toboz felismerés: egy asztalra teszünk előzőleg begyűjtött tobozokat pl. európai 

vörösfenyő, közönséges lúc, szerb lúc, közönséges duglászfenyő, himalájai 

selyemfenyő, közönséges erdeifenyő, európai mandulafenyő, feketefenyő…. Feladat a 

következő: a tobozokat össze kell párosítani a tobozok nevével ellátott kártyákkal. 

 

2. Tapogatás: fél tenyérnyi vászon zsákokba a következő alapanyagokat tesszük 

külön-külön pl. lisztet, cukrot, sót, darát, lencsét, mákot, rizst… ezek a zsákok teljesen 

be vannak varrva, vagyis a gyerekek csak tapogatás útján találhatják ki a tartalmát. 

Néhány alapanyag hasonló tapintású, ezért érdemes először a könnyebben 

kitalálhatóakat megneveztetni, a végére hagyni pedig a nehezebbeket. 

Ha nehéz a feladat, lehet segíteni kérdésekkel a gyerekeket. 

 

3. Célbadobás – egy kosárba – tobozokkal. 

 

4. Tapogatós játék: Egy felülről-alulról zárt dobozba beleteszünk pl. csontot, kagylót, 

tobozt, csigaházat, palackot, zacskót… a doboz két oldalán levő lyukon keresztül 

mindkét kezünkkel belenyúlunk a doboz belsejébe és megpróbáljuk kitapogatni, mi is 

lehet odabent. Ezután kivehetjük a dobozból a tárgyakat és megnézhetjük, hogy 

tényleg kitaláltuk-e a tartalmát vagy sem. 

 

5. Kémcsövekbe különböző magokat teszünk: kukorica, búza, köles, ricinus… 

egyszerű a feladat: meg kell nevezni a magokat. 

 
http://www.mme.hu/pedagogia-

koernyezetineveles/gyerekeknek/jatekok/madarlesen.html 

 

 

 

 

Magyarország megyéi – interaktív játék 

 
A gyerekek játékos formában gyakorolhatják hazánk megyéinek elhelyezését a 

térképen, s közben megtanulhatják a megyék neveit is. 

 

Elérhetőség: 

 

http://www.szimbol.hu/megye/ 

 
 

 

 

 

 

http://www.szimbol.hu/megye/
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Mit tudtok a Földről?  

 TOTÓ 
 

 

1.   A FÖLD A NAPTÓL SZÁMÍTOTT …………. BOLYGÓ. 

A)    HARMADIK   B)   NYOLCADIK                  C)  MÁSODIK 

 

 

2.   A FÖLD ALAKJA HASONLÍT EGY 

A)    GÖMBRE   B)   TÉGLATESTRE                  C)  KÖRTÉRE 

 

 

3.   HOL HELYEZKEDIK EL A FÖLDÜNK? 

A)  A NAPRENDSZEREN KÍVÜL   B)A TEJÚTRENDSZERBEN    C)  A 

METEOROK KÖZÖTT 

 

 

4.   KI HAJÓZTA KÖRBE ELŐSZÖR A FÖLDET? 

A)     FARKAS BERTALAN     B)   NEIL AMSTRONG                C)  MAGELLÁN 

 

 

5.   MERRE FOROG A FÖLD? 

A) NYUGATRÓL KELETRE   B) KELETRŐL NYUGATRA   C) NEM FOROG 

 

 

6.  MILYEN SZÍNŰ A VILÁGŰRBŐL NÉZVE A FÖLD? 

A)   ZÖLD   B)   BARNA                  C)  KÉK 

 

 

7.   A FÖLDNEK EGYETLEN TERMÉSZETES KÍSÉRŐJE VAN. 

A)    A HOLD   B)   A VÉNUSZ             C)  A CSILLAGOK 

 

 

8.   MIKOR ÜNNEPELJÜK A FÖLD NAPJÁT? 

A)      JANUÁR 1. B)       ÁPRILIS 22.             C)         AUGUSZTUS 20.  

 

 

9.   HOL A LEGJELLEMZŐBBEK A JÉGHEGYEK? 

A)   MAGYARORSZÁGON  B)   ÉSZAK-ÉS DÉL-AMERIKÁBAN    C)  AZ 

ÉSZAKI-ÉS A DÉLI-SARKON 

 

 

10.   MIBŐL ÉPÜL FEL A FÖLDKÉREG? 

A)     HOMOKBÓL  B)  TÉGLÁBÓL                   C)  KŐZETEKBŐL 
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Növény és állatfelismerő játékok 
 

A gyerekek olyan növény és állatfajokkal ismerkedhetnek meg, amelyekkel a 

hétköznapokban nem találkozhatnak, vagy még nem is hallottak róluk. 

 A játék célja: Érzékennyé tenni a gyerekeket a harmonikus természeti környezet 

szépségeinek befogadására, élvezetére, megbecsülésére. 

 

 

A játék elérhetősége: 

 

http://www.ngkids.hu/jatek/fajfelismeres/ 

 

 

 

Olvadnak a jéghegyek! 
 

Kísérlet az óceánok vízszintjének emelkedésével kapcsolatban 

 

 

A klímaváltozás – globális melegedés – egyik következménye, hogy olvadnak a sarki 

jégsapkák és elolvadnak az óceánban úszó óriási jéghegyek. Kérdés azonban, hogy mi 

okozza az óceánok vízszintjének várható emelkedését. 

 

Szükséges anyagok és eszközök: 

Üvegpohár, jégkockák, tálca 

 

A kísérlet kérdése (a probléma):  

„Az óceán vizén úszó jéghegyek elolvadása jár-e a vízszint emelkedésével, s ha igen, 

milyen mértékben?” 

 

A kísérlet menete: 

1. Egy poharat töltsük meg teljesen (színültig) csapvízzel 

2. Tegyünk bele 2-3 jégkockát (Ekkor nyilván kifolyik a pohárból valamennyi víz, 

mert a beletett jég kiszorítja.) 

3. Tegyük nagyon óvatosan a poharat egy tálkára. (Lényeges, hogy ekkor ne 

folyjon ki belőle egy csepp víz sem.) 

4. Figyeljük a vízen úszó jégkocka változását, olvadását, s főként azt, hogy e 

közben mennyi víz folyik ki a pohárból. 

 

Eredmény 

A jégkocka olvadása következtében nem folyik ki víz a pohárból. 

 

Magyarázat  

Sokan azt várják, hogy amennyivel a „jéghegy” kilóg a vízből, az a térfogat olvadás 

közben (után) már nem fér a pohárba, ezért kifolyik belőle. 

http://www.ngkids.hu/jatek/fajfelismeres/
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Azonban amikor a víz jéggé fagy, akkor kitágul (a jégnek kisebb a sűrűsége, mint a 

folyékony víznek), s épp annyival tágul ki, amennyi kilóg a jéghegyből a víz tetején. 

Ezért egy jéghegyből, ha megolvad, pontosan annyi térfogatú víz lesz, mint amekkora 

része bent volt a vízben. 

 

Következtetés: 

A globális melegedés miatt várhatóan valóban emelkedni fog a világóceánok 

vízszintje, de nem az úszó jéghegyek elolvadása következtében, hanem az óceánok 

szintje fölött lévő jégtömegek megolvadása, vagy azoknak az óceánok vizébe való 

beleesése következtében. 

 

 

Pusztai tölgyesek – interaktív játék 
 

 
  

A játék elérhetősége: http://www.wwf.hu/index.php?p=szorakoz&sub=jatek 

http://www.wwf.hu/index.php?p=szorakoz&sub=jatek
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Rejtvény madárnevekkel 
 
 

Húzd ki a felsorolt madarak nevét, majd a megmaradt betűket sorban írd 

a vonalakra! A Kis Herceg egyik jó tanácsát olvashatod! 

 

 

J Ó L Y Y C S A K F V A S Z Í  

V É V G E L L L E Á E B T A Z  

E M B E E R Á K A M R A I I G  

A Z Á B N L E K É N É R Y E G  

E S A S Z T A S R Z B Á E M N  

E K L Ö E Á T H A A T T A T L  

A N A R H Z Y M C B H K M K S  

W U I Ö L L Ö I B W X A C P W  

D G U V O Ú N L G E R L E M O  

Ó K N G J E B Y D G B F J O N  

B N A R G E V X R I Y A F K A  

D B A E D I K S C E K R T U E  

Y V M E G G Y V Á G Ó E I B P  

G A O P Y G H H N B M Z Q A T  

A K L M G W V K K R P Q I I Z  

 

BAGOLY  BARÁTKA  CINEGE   FEKETERIGÓ  GERLE  

HARKÁLY  MEGGYVÁGÓ  VARJÚ  VERÉB  VÖRÖSBEGY  

ZÖLDIKE 
 

__ __ __   __ __ __ __   __   __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ 

__   __ __    

 
__ __ __ __ __   __ __ __   __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ 

__ __ __    

 

__ __   __   __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

__ __  
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Tárgyak életútja – Takarékosság, újrahasznosítás 

 
 

Játszhatja: 

 bármilyen korosztály 4-5 éves kor felett 

 akár szabadban, akár teremben 

 

 

Téma: 

Az emberek elképesztő mennyiségű hulladékot termelnek azáltal, hogy mindenfélét 

eldobnak. De ez régen nem így volt; akkor hosszabb volt a tárgyak életútja. 

 

A foglalkozás menete: 

 

1. Olvassuk fel a gyerekeknek az alábbi történetet! (Ha szükséges – pl. kisebbek 

esetén – magyarázzuk el a számukra ismeretlen fogalmakat.) 

 

„Hajdan egy tanyán nagy esemény volt, ha egy felcseperedő fiú új kaszát 

kapott. Megbecsülték a jó szerszámot. S ha sok-sok év múlva – sok kalapálás és 

fenés után – egyszer mégiscsak használhatatlanná vált, mint kasza, akkor 

elvitték a kovácshoz, az lerövidítette, meggörbítette, nyelet fabrikált hozzá, s 

máris volt egy jó sarló. Ezzel dolgozott az asszony jó néhány évig, a kertben is, 

a szántóföldön is.  

 

De hát semmi sem tart örökké! – egyszer a sarló is úgy kicsorbult, hogy már 

nem lehetett kiköszörülni. Ekkor kiegyenesítették, az élét letompították, levágtak 

belőle egy darabot, s azt bele-eszkábálták a kis-szék egyik oldalába. Ebből lett a 

jó kukorica-morzsoló. Kicsik és nagyok téli estéken ezen morzsolták a hízóknak 

a kukoricát.  

 

Aztán persze ez is elkopott, elpattant. De még a darabja is jó volt valamire; ott 

tartották mindig az ajtó mellett, hogy kézügyben legyen, ha le kellett vakarni a 

sarat a csizmáról.  

 

És ha úgy elkopott, hogy már erre sem volt alkalmas, akkor még a gyerek 

eljátszott vele egy kicsit, azután – hát bizony ez a vége minden ilyen történetnek 

– végül csak eldobta, ki a kert végibe. Ott aztán elrozsdásodott, belemosta az 

eső a földbe.” 

 

2. Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy azok a tárgyak, amelyeket ma 

használunk (pl. a konyhában, a fürdőszobában, a garázsban, vagy akár az 

óvodában-iskolában) mennyire javíthatók. Melyiknek mi a sorsa, ha elromlik?  

Hány élete volt a történetbeli kaszának, s hány van pl. egy villanyborotvának?  

 

3. Keressünk a mai tárgyaink közül olyanokat, amelyek elromlásuk után is jók 

valami másra! 
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Természetbúvár totó 

4. Tippeld meg a helyes válaszokat és nézd meg, milyen tájékozott vagy a 

természet világában!  

1. Hogy hívják az alábbi madarat?  

  

A. kékbegy 

 B. seregély 

C. kék cinege 

  

 2.  Mi az a réti csík? 

A. madár 

B. lágyszárú növény 

C. hal 

  

 3. Mit látsz a képen? 

  

 A. kabátot gombbal 

 B. pelikánt 

 C. szarvasmarhát 
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4. Miről kapta a nevét a csilpcsalpfüzike?  

 A. ide-oda csapkod 

 B. "csél-csap" életmódjáról 

 C. énekéről 

  

5. Mire való az alábbi madárvédelmi eszköz?  

  

 A. ebben kereshetnek magot a madarak 

B. semmire nem jó, látszik, hogy piszkos 

 C. porfürdő a homokban tisztálkodó madarak számára 

  

 Számold meg, hány C válaszod volt: 

0, 1 vagy 2: kezdő természetbúvárnak számítasz. 

3 vagy 4: tájékozottabb vagy, mint sokan mások. 

5: gratulálunk, jó úton haladsz a természet megismerése felé! 
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Természetvédelmi őr 
 

Tetszőleges számú 5-11 éves játszhatja szobában vagy szabadban.  

 

Probléma: 

 

A környéken élő emberek viselkedése nagy hatással van az állatokra és 

növényekre. Az emberek gyakran nem is tudják, mekkora károkat okozhatnak.  

Cél: 

Segíteni a gyerekeket abban, hogy tudatosabban odafigyeljenek az állatokra, 

növényekre és embertársaikra, főleg ha védett területen járnak.  

 

A játék menete: 

 

1. Az alábbi kérdések válaszkártyáit erősítsük fel falra, fákra stb.; jó messzire 

egymástól, hogy a gyerekek köréjük csoportosulhassanak.  

2. Tegyünk fel egy kérdést, és kérjük meg a gyerekeket, hogy álljanak a szerintük 

helyes válaszhoz.  

3. Aki rossz válaszhoz állt, az kiesett. Addig folytassuk a játékot, míg csak egy 

játékos marad, vagy elfogynak a kérdések.  

4. A játék végéig (vagy legtovább) játékban maradtakat avassuk fel 

természetvédelmi őrökké. 

 

Kérdések és választható válaszok 

 

1. Melyik vonuló madarunk készít sárfészket az eresz alá?  

 

a.) veréb 

b.) molnárfecske* 

c.) partifecske 

 

2. Mit teszel, ha azt látod, hogy a védett területen szedik a nagy tömegben nyíló 

virágokat?  

 

a.)udvariasan megkérem őket, hogy hagyják abba* 
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b.) ritkábbakat mutatok 

c.) megverem őket 

 

3. Látod, hogy valaki letér az ösvényről. 

  

a.) nem törődöm vele, egy ember nem tesz sok kárt.  

b.) megmondom, hogy vagy visszamegy az ösvényre, vagy menjen ki a védett 

területről 

c.) megmagyarázom, miért fontos, hogy a védett területeken csak a jelzett 

ösvényeken járjunk*  

 

4. Látod, hogy valaki széles mozdulatokkal integet ki egy leshelyről. 

 

a.) megmondom, hogy ne zavartassák magát, úgysincs madár a közelben.  

b.) megmagyarázom, hogy ezzel elriasztja a madarakat* 

c.) azt mondom, hogy csak akkor dughatják ki a kezüket, ha madáreleség van 

benne  

 

5. Valaki megkér, hogy engedd meg, hogy fészkelő madarakat fényképezhessen.  

 

a.) megkérem, hogy a kiépített leshelyekről fényképezzen, ne menjen a fészkek 

közelébe* 

b.) segítek levágni néhány ágat, hogy jobban látsszanak a madarak a képen 

c.)elkobzom a fényképezőgépét.  

 

6. Valaki megkérdezi, hogy szedhet-e szedret. 

 

a.) Szedj nekem is egy pár szemet!  

b.) Szedhetsz egyet-kettőt, de a többit hagyd meg az erdő lakóinak!* 

c.) Jó árat kérek értük.  

 

7. Kutyát szeretnének futtatni a védett területen. Mit csinálsz?  

 

a.) megkérdezem a főnökömet.  

b.) Megengedem.  

c.) megkérem őket, hogy a kutyát a parkolóban futtassák meg, aztán hagyják a 

kocsiban. *  

 

8. Sárkányt szeretnének eregetni.  

 

a.) segítek fogni a zsinórt.  

b.) megengedem, hátha idevonz néhány ritka madarat; 

c.) nem engedem meg, mert elriaszthatja a madarakat.* 
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9. Valaki felajánlja, hogy összegyűjti a száraz fát a védett erdőből.  

 

a.) megengedem, ha fizet érte a természetvédelmi területnek, hiszen ezzel pénzt 

szerzek annak fenntartására.  

b.) nem engedem meg, hiszen az elszáradt fákban sok rovar él* 

c.) megengedem, ha az összegyűjtött fát odaajándékozza a cserkészeknek az 

ünnepi tábortüzükhöz  

 

10. Látogatók megkérnek, hogy hadd vigyenek haza egy pár ebihalat a kerti 

tavukba.  

 

a.) elzavarom őket.  

b.) megengedem, ha tényleg oda viszik.  

c.) megkérem, hogy inkább egy barátjuk tavacskájából telepítsenek át.*  

 

11. A látogatók szeretnének belekukkantani egy fészekodúba.  

 

a.) nem engedem meg, mert ez zavarja a költő madarakat* 

b.) adok nekik egy létrát 

c.) egy pillanatra belenézhetnek  

 

12. Egy ritka madár fészkének közelében békésen uzsonnázó családra bukkansz. 

 

a.) megkérem, hogy ha végeztek, szíveskedjenek elmenni.  

b.) kihívom a rendőrséget 

c.) udvariasan, de határozottan megkérem őket, hogy azonnal menjenek el* 

 

 

 

Utazik a cirkusz 
 

A cirkuszok városról városra járnak, ezért az állatok ketrecét kicsire és jól szállíthatóra 

készítik. A nagyobb vadállatokat – az oroszlánokat, a majmokat és a medvéket – 

egészen pici helyre zárják be, ezért ezek az állatok gyakran szomorúak, mert nem 

tudnak mást csinálni, mint körbejárni. 

 

Egy medvének általában csak 12 m
2
 hely jut a ketrecében. Ha egy embernek kellene 

ilyen körülmények között élnie, akkor arányosan átszámítva – mivel sokkal kisebb a 

medvénél – 3 m
2
 nagyságú területet biztosítanának neki. 

 

 

Feladatok 

 

 Rajzoljatok fel krétával az osztályterem padlójára egy 3 m
2
 területű téglalapot! 

Próbáljátok meg berendezni, mintha a saját lakásotok lenne! 
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 Írjátok össze, hogy nektek mire van szükségetek ahhoz, hogy jól érezzétek 

magatokat a lakó-, élőhelyeteken? És a vadon élő állatoknak mire van 

szükségük ahhoz, hogy jól érezzék magukat az élőhelyükön? 
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A fa szerepe az életünkben – Játék 
 

 

Szükséges idő: 15 perc 

 

Mi minden készülhet tölgyből? Minden gyerek kap a hátára felragasztva egy cetlit, 

amin az alábbi feliratok vannak, pl. bölcső, szék, asztal, képkeret, újság, orvosság... 

Egymásnak eldöntendő kérdéseket feltéve kell kitalálnia mindenkinek a saját tárgyát. 

Megbeszélés: Milyen sok mindenre használjuk a fát? Mi lenne, ha már nem lenne? 

Végezetül mindenki mondjon valamit, amiért védeni kell a tölgyet! 

 

 

A kicsi is szép! 
 

Játszhatja: 

 bármely korosztály  

 a szabad természetben 

 

A játék célja: erősíteni azt a látásmódot, hogy nem feltétlenül a nagyobb a jobb, s hogy 

a kicsi is lehet szép, értékes és fontos. Ez az értékrendszer ugyanis tulajdonképpen a 

takarékos életmód alapja. 

 

A játék menete: 

 

1. Mindenki kap egy gyufaskatulyát vagy egy fél diót. (Lényegében mindegy, 

hogy mi van a kezében, csak az a fontos, hogy kicsi méretű „edény” legyen.) 

2. A résztvevők szabadon – akár egyesével, akár párokban – bóklásznak a réten 

vagy erdőben. 

3. Feladatuk, hogy a kicsi edénykébe minél több természeti „apróságot” 

gyűjtsenek össze. 

4. Az elkészült „alkotásokból” kiállítást rendezünk 

5. Megbeszéljük, hogy kinek melyikben mi a legszebb. 
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Megjegyzés: 

 

Nagyobbak esetében nem csak a kicsi edénybe gyűjtött apróságok száma és 

sokfélesége lehet szempont, hanem a művészi igényű elrendezés is. 

 

 

A mező élővilága 
 

 

Egyszerűen használható, színes és érdekes interaktív tananyag, amely a gyerekek 

önálló ismeretszerzéséhez nagy segítség. Nem csak a tananyagban említett 

növényekről és állatokról találnak hasznos információkat, hanem a számukra még 

ismeretlen fajokról is olvashatnak.  

 

A tananyag elérhetősége: 

 

http://www.tananyag.almasi.hu/krez/a_mezo/ 

 

 

 

A vízpart élővilága – interaktív tananyag 
 

A tanulók megismerkedhetnek a vízpart növény és állatvilágával, ismereteket 

szerezhetnek a védett fajokkal kapcsolatban. 

(Halak, madarak) 

Elérhetőség: 

 

http://www.tananyag.almasi.hu/krez/a_vizpart/noveny/sas.htm 

 

 

 

 

Állatok világnapja 
 

Memóriajáték különböző kutyafajták képeivel.   

 

Elérhetőség:   

 

 http://www.hazikedvencek.hu/index.php?com=jatekok&menu_id=82 

 

http://www.tananyag.almasi.hu/krez/a_mezo/
http://www.tananyag.almasi.hu/krez/a_vizpart/noveny/sas.htm
http://www.hazikedvencek.hu/index.php?com=jatekok&menu_id=82
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Bújócska – madárhang felismerő interaktív játék 
 

A játék leírása: 

 

Madárhangok alapján kell beazonosítani a madarakat. Három válaszlehetőség közül 

kell kiválasztani a megfelelőt. A helyes döntésben segít a madárról készített árnykép. 

Ha rossz választ adtunk meg, akkor további segítségképpen megjelenik a madár színes 

képe. 

 

A játék elérhetősége: 

 

http://www.mme.hu/pedagogia-koernyezeti-

neveles/gyerekeknek/jatekok/bujocska.html 

 

 

 

Cirkusz a cirkuszban - Az állatok világnapja alkalmából 
 

 

Cél: Felhívni a figyelmet az állatokkal szembeni kegyetlen bánásmódra. Legyen 

tisztában a diák az állatvédelem jelentőségével, erkölcsi szabályaival. Előzetes 

tudásként általános biológiai ismeretekre (általános fajismeret, fajok igényei) van 

szükségük. 

 

 A játék menete: A termet úgy rendezzük át a szünetben, hogy az asztalokat 

hátratoljuk és a székeket körbe rakjuk, mintha a résztvevők a porondon ülnének. Az 

óra elején a hetes jelent, majd a hiányzásokat is megbeszéljük. Megkérem a diákokat, 

hogy húzzanak egy-egy borítékot, de még ne nézzék meg, mi van benne. (1,5 perc) 

Ezután a játékra való ráhangolódásként bemutatom a szituációs alaphelyzetet. 

A szituációs alaphelyzet a következő: 

A cirkuszigazgató levelet kap, amelyben arról értesítik, hogy be akarják zárni a 

cirkuszt, mert kegyetlenül bánnak az állatokkal: verik, kínozzák őket, túl kicsi a 

ketrecük és nem kapnak elég ennivalót sem. A cirkuszigazgató összehív egy gyűlést, 

http://www.mme.hu/pedagogia-koernyezeti-neveles/gyerekeknek/jatekok/bujocska.html
http://www.mme.hu/pedagogia-koernyezeti-neveles/gyerekeknek/jatekok/bujocska.html


 
76 

ahol idegen szakértőkből álló bizottság, néhány állat, a cirkusz állatorvosa, az idomár, 

egy állatvédő vesznek részt. A megbeszélés végén a független bizottságnak döntést 

kell hoznia a cirkusz sorsáról. Az alaphelyzet bemutatása után megkérek mindenkit, 

hogy bújjon a szerepébe. A székekre helyezett névjegykártyák segítségével mindenki 

megtalálhatja a maga helyét. A névjegykártyákat a gombostűk segítségével ki tudják 

tűzni (1,5 perc). Felkérem a cirkuszigazgatót, hogy nyissa meg a gyűlést és mondja el 

a szerepét. Ezután a többi szereplő is bemutatkozik. A 9 független bizottság 

folyamatosan figyel, majd szavaznak. Erre összesen 14 percet kapnak. 

 Ezután kiemelem őket és az alábbi kérdéseket teszem fel a diákoknak 

(összefoglalás, zárás): 

Irányított kérdések: (3 perc) Milyennek élted meg szereped szerint a cirkuszi életet? 

Hogy érezted magad a szerepedben? 

El tudtad játszani a szerepedet? 

Nehéz volt-e eljátszanod a szerepedet? Miért? 

Mit gondolsz az egész problémáról? 

Ki védi meg a cirkuszi állatokat? 

Mennyi igaz ebből? 

Van-e erre megoldás? 

Elmennél-e cirkuszba ezek után? 

 

A résztvevők: cirkuszigazgató, állatorvos, állatvédő, idomár, elefánt, fóka, oroszlán, 

ló, kiskutya, tigris, kígyó, medve, 3 fős független bizottság. 

 

A szerepek: 
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Cirkuszigazgató: fel vagy háborodva, mert a napokban levelet kaptál, amiben azzal 

fenyegettek meg, hogy be fogják zárni a cirkuszodat, mert kínozzátok, veritek az 

állatokat és nem kapnak rendesen enni…A levél hosszan taglalja, milyen bűnöket 

követtetek el, milyen szabályokat nem tartottatok be. Ezért gyűlést hívsz össze, hogy a 

helyzetet tisztázzátok. A vádak szerinted teljesen alaptalanok. 

 

Idomár: a cirkusz igazgatójához hasonlóan te is fel vagy háborodva. Amúgy is mindig 

a környezet igényeinek akarsz megfelelni. Szerinted ezt színvonalas előadással tudod 

elérni. A színvonalas előadás rengeteg munkával, vesződséggel, áldozattal jár. 

Sokszor hiába a szép szó, kérlelés -mivel a műsornak meg kell lennie időre, 

különben nem lesz bevételed - ilyenkor nincs más, mint az elektromos ösztöke, a bot, 

az ostor. A siker a lényeg mindenkinek!!! Kisebb balesetek pedig bárhol és bármikor 

érhetik az állatokat. Ez igazán nem a te bűnöd. 

 

Az állatorvos: végre történhet valami az állatok érdekében. Eddig nem volt 

lehetőséged, hogy véget vess a kínzásoknak, ezért most mindent meg akarsz tenni az 

ÁLLATOKÉRT. A súlyos égési sérülések, zúzódások, friss sebek, amiket egy-egy 

próba alkalmával szereznek az állatok, nagyon felháborítanak!!! Ráadásul a legtöbbjük 

alultáplált, így persze, hogy ingerlékenyebbek, vagy kelletlenebbek. 

Állatvédő: rengeteg fényképpel, állatorvosi leletekkel, szemtanúk beszámolóival tudod 

bizonyítani a színfalak mögött folyó kegyetlen bánásmódot. Örülnél, ha bezárnák a 

cirkuszt, az állatok ennél csak jobb helyre kerülhetnének! Régóta vársz erre a 

pillanatra, sokat tettél a cél érdekében. 

 

Elefánt: Leülsz egy zsámolyra, két hátsó lábadra állsz, festesz az ormányoddal… 

mind-mind olyan feladat, ami nem természetes mozgást igényel. A sok lábra állás 

miatt a lábaid nagyon fájnak. Természetesen ebből nem mutathatsz semmit a közönség 

felé. 

 

Oroszlán: Te volnál az állatok királya…azt se tudod, mi a szabadság. A próbák, 

bemutatók kivételével egy szűk ketrecben élsz. A műsorokra való készülés során 
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nem szép szóval, hanem egyből ostorral vesznek rá arra, hogy megcsináld a 

feladatokat, amik nehezek, megterhelőek és cseppet sem veszélytelenek. 

 

Ló: Akrobaták ügyeskednek a hátadon. Mivel sokáig állnak rajtad ugyanott, már 

nagyon fáj a hátad. Ennek a bemutatónak azonban jól kell sikerülnie, ezért nem is 

reménykedhetsz, hogy pihentetnek. Előadásról-előadásra rengeteget kell gyakorolnod, 

sok újat kell megtanulnod…nincs mentség!!! 

 

Fóka: Egy dobogón állva kell ügyeskedned. A szokásos feladataid: tapsolnod kell a 

mellső lábaiddal, labdával ügyeskedned. Néhány műsorban a feléd dobott halakat kell 

elkapnod. Ezt a számot nagyon szereted, csak az a baj, hogy ritkán adjátok elő. 

Ha egy műsor jól sikerül, jutalmat kaphatsz, de ha nem, keményen megbüntetnek. 

Volt, hogy büntetésből nem kaptál enni. 

 

Kiskutya: te is két lábon járkálsz, karikákon ugrasz át. Lovak, elefántok hátán kell 

parádéznod. Neked is kellett már tüzes karikával dolgoznod, a szádban egy kis 

zászlóval kellett rajta átugranod… Az előadásokon fény és pompa vesz körbe, amúgy 

kegyetlen sok munka, gyötrelem. Abból a szempontból jó helyzetben vagy, hogy az 

étkezési maradékból mindig jut neked valami. 

 

Tigris: Tüzes karikákon kell átugranod a műsorszámban. A múltkori főpróbán 

elvétetted az ugrást és a mancsaidat nagyon megégetted. Törődés, együttérzés helyett 

még ki is kaptál az ügyetlenséged miatt. 

 

Kígyó: Helyed tágas, enni kapsz, csak az zavar, hogy sokszor hibernálnak, és 

igazándiból nem sok mindenre szoktál emlékezni. Valaki a nyakába rakva 

körbehordoz, a bátrabbak meg is simogatnak. Mindenki dicséri a méreted, sokan 

félnek tőled. 

 



 
79 

Medve: A nap jó részét ketrecben töltöd vagy egy rövid láncra kötve. Mozgási 

lehetőséged nincs nagyon. Enni naponta kétszer kapsz, de ha csökönyös vagy és nem 

csinálod meg, amit kell, a vacsora elmarad. Sokszor nagyon csúnyán megvernek. 

 

A 3 fős független bizottság: A cirkusztól független szakemberek vagytok, akiknek a 

gyűlés végén döntést kell hozni a cirkusz sorsáról. 

 

 

Névjegykártyák: 

 

1. Kitérdekel Károly = cirkuszigazgató; 2. Csakazértis Csaba = idomár;  

3. Gyógyító György = állatorvos; 4.Véd Elek = állatvédő; 5. Dumbó = az elefánt; 6. 

Leo = az oroszlán; 7. Pufóka = a fóka; 8. Morzsi = a kiskutya;  

9. Sirkán = a tigris; 10. Ká = a kígyó; 11. Morgó = a medve; 12. Ló Szerafin = a ló; 13. 

Független bizottsági tag; 14. Független bizottsági tag; 15. Független bizottsági tag 

 

 

 

Dohányzás megelőzési project: 
 

 

A gyerekek hasznos információkat olvashatnak a dohányzás szervezetünkre és 

környezetünkre gyakorolt káros hatásairól.  

 

 

Játékok, kérdőívek és tesztek elérhetőségei: 

 

http://color.oefi.hu/megeloz3.htm#jatek 

 

http://www.cikiacigi.hu/tinik.html 

 

 

 

 

 
 

http://color.oefi.hu/megeloz3.htm#jatek
http://www.cikiacigi.hu/tinik.html
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Energia-Őrangyalok 
 

Kedves gyerekek! 

Ugye tudjátok, hogy a takarékoskodás nemcsak a pénz félrerakását jelenti? 

Takarékoskodhattok akkor is, ha nektek nincs is pénzetek. Hogyan? Pl. úgy, hogy 

lekapcsoljátok a villanyt, ha kimentek a teremből. (Ezzel is pénzt spóroltok meg, 

hiszen kevesebb pénzt fog fizetni az iskola az áramért, s pl. a tanévzárón több értékes 

könyvet kaphattok.) 

 

Feladatok 

 

 Gyűjtsetek még példát arra, hogy mivel, hogyan lehet takarékoskodni az 

iskolában és otthon!  

 Játsszátok azt, hogy ti vagytok az energia őrangyalai!  

 Bízzatok meg az osztályotokban „figyelőket”, akik ügyelnek arra, hogy a 

lámpák ne világítsanak feleslegesen! 

 Ha melegetek van, vegyétek lejjebb a hőmérséklet-szabályozót (ne az utcát 

fűtsétek)! 

 Zárjátok el jól a csapot, hogy ne csöpögjön! 

 Rajzoljatok a papír mindkét oldalára (kevesebb fát kell kivágni)! 

 Hétvégén próbáljatok TV-mentesen pihenni (a TV is áramot fogyaszt, amiért 

fizetni kell, ráadásul jobb a friss levegőn játszani vagy anyu meséjét 

hallgatni)!  

 Stb. (Találjatok ki további lehetőségeket!) 

 

 Készítsetek posztert arról, hogyan takarékoskodtatok! A nagyobbak azt is 

megbecsülhetik, hogy kb. mennyi pénzt spóroltatok így meg. Tegyétek ki a 

posztert a terem falára, hogy figyelmeztessen mindenkit: 

 

Takarékoskodni, mértéktartón élni nemcsak egyetlen napon kell.  

Mindig erre kell törekedni! 

A föld energiakészlete kimeríthető.  

Vigyázzunk rá! 
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Energia totó 
 

Az alábbi TOTÓ-val a gyerekek egyedül is dolgozhatnak, de ha szükséges, akkor a 

tanító olvassa fel (és ha kell, értelmezze).  

A gyerekek vagy magán a TOTÓ-n válaszoljanak, vagy külön papírra írják tippjeiket, 

s végül ellenőrizzük a megoldásokat! 

 

1. Hogyan szellőztessünk? 

1 - lassan, folyamatosan 

2 - gyorsan, 3-5 percig 

X - egyáltalán nem kell friss levegő 

2. Hány 
o
C-os hőmérséklet kell a tanteremben? 

1 - 25 
o
C 

2 - 20 
o
C 

X - 15 
o
C is elég 

3. Mikor világítsanak a lámpák? 

1- mindig égjenek 

2 - akkor, ha bent dolgozunk 

X - csak, ha bent nem elég a természetes fény a munkához 

 

4. Mit tegyünk a csöpögő csapokkal? 

1 - hadd csöpögjenek, jó a csöppek hangja 

2 - szólni kell a szerelőnek, javítsa meg 

X - tegyünk alá rongyot, így nem hallani 

 

5. Hogyan spórolunk a papírral? 

1 - mindkét oldalára írunk, rajzolunk 

2 - csak az egyik oldalára  

X - egyáltalán nem rajzolunk, így nem fogyasztjuk a papírt 

 

6. Hasznos-e a papírgyűjtés? 
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1 - nem, mert fárasztó 

2 - igen, hisz „újrapapír” lesz belőle, kevesebb fát fognak kivágni 

X - igen, mert akkor nem kell tanulni 

 

7. Milyen előnyei vannak a biciklinek az autóval szemben? 

1 - nincsen ilyen előny, az autó gyorsabb 

2 - a csöngőjével lehet bosszantani a szomszédokat 

X - üzemeltetése semmibe se kerül, egészséges, nem bocsát ki káros anyagokat 

 

8. Mely állatok használják a Napfény melegét utódaik kikeltéséhez? 

1 - tyúkok 

2 - teknősök, krokodilok 

X - gólyák 

 

9. Hová lehetne célszerűen szélkereket telepíteni? 

1 - ahol kicsi a szél sebessége 

2 - sík területeken, magas hegységekben, ahol nem állja semmi a szél útját 

X - erdőbe 

 

10. Hol van a fedő helye főzés közben? 

1 - az edényen, mert a gőzt az edényben tartja, így gyorsabban fő az étel 

2 - a konyhaszekrényben 

X - a terített asztalon 

 

11. Melyik jármű működik természeti erővel? 

1 - vonat 

2 - repülőgép 

X - vitorlás hajó 

 

12. A természet milyen erejét nem lehet hasznosítani? 

1 - Nap 

2 - víz 
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X - földrengés 

 

13. Beindítod-e a mosógépet, ha másnapra kell a kedvenc pulcsid? 

1 - igen 

2 - nem, mert kimossa anyu kézzel 

X - jó lesz koszosan is 

 

+1. Mikor kell takarékoskodnunk? 

1 - mindig 

2 - soha 

X – októberben 

 

Megoldások: 2  2  X  2  1  2  X  2  2  1  X  X  2  1  

 

 

 

Érdemes megjavítani? 
(Csoszogi az öreg suszter) 

 

Téma: Takarékosság  
 

Módszer: dramatizálás, beszélgetés 

 

A dramatizálás segíti az átérzést, rámutat az öreg dolgok megbecsülésének 

fontosságára.  

A szülőknek bemutatva a felnőtteket is elgondolkodtatásra készteti. 

 

Feladat:  

 

1) A történet elolvasása 

2) Beszélgetés a régi holmik használatáról, átalakításáról, „megmentéséről”, 

átörökítésről, továbbadásáról (pl. kinőtt ruhák testvérek között). Hogyan volt ez régen, 

hogyan állunk ezzel ma.  

3) Érdemes-e megjavítani az elromlott, elhasznált holmikat? Hol, miért?  

4) Beszélgetés régi mesterségekről (pl. cipész szerepe).  

 

Kellékek: cipészműhely tárgyai, rossz állapotban lévő cipő, fillérek – forintok 



 
84 

József Attila: Csoszogi, az öreg suszter 

 
(Átírta: Saly Erika) 

 

Csoszogihoz, az öreg suszterhez egy gyerek állított be, barna haján hátracsapott 

sapkában. Kiskabátját nagy emberre szabták, nem kisgyerekre. A kabát alatt lógott a 

nadrág. Szára vége ott harangozott a boka fölött. És a cipő! Igen, a cipő. Azt már 

javítani hozta a gyerek. 

 

Gyerek: - Jó napot! (Belép a műhelybe. Csoszogi csak a szemével néz oda, meg se 

mozdítja a fejét, dolgozik tovább.) 

Csoszogi (morogva): - Mit akarsz?  

Gyerek: - A mama küldött, tessék megjavítani a cipőmet. A mama mondta, hogy foltot 

kell rátenni, és akkor tart még. 

Csoszogi: - Hol a cipő? 

Gyerek: - A lábamon. 

Csoszogi: - Talán a lábadhoz varrjam a foltot? 

Gyerek: - Nem, mindjárt levetem. 

(Állva lerántja a cipőit a lábáról. Csoszogi elveszi, de azonnal vissza is adja.) 

Csoszogi: - Ezen a cipőn nem lehet segíteni! 

Gyerek: - De a mama mondta, hogy csak egy foltot kell rátenni. 

Csoszogi: - Nem lehet. Nem állja a varrást. Kérge sincs. 

Gyerek (könyörögve): - De a mama küldött, amikor elment a moziba, hogy hozzam el 

a Csoszogi bácsihoz, majd meg tetszik csinálni. Ideadta a pénzt is. 

Csoszogi (mérgesen): - Úgy! Hát mondd meg az anyádnak, azt üzeni a Csoszogi bácsi, 

vigye a cipődet a moziba, ott majd megcsinálják! 

Gyerek (ijedten, siránkozva): - Nem moziba ment a mama, hanem az Újpesti Moziba 

takarítani! 

Csoszogi (tesz-vesz, hallgat hosszan, közben dolgozik): - Te vagy annak a 

Vanicseknénak a fia? 

Gyerek: - Én. 

Csoszogi: - Neked van öcséd is? 



 
85 

Gyerek: - Van. Meg húgom is. 

Csoszogi: - Hol van az a cipő? (Közben leteszi az öléből a kaptafára szegezett 

felsőrészt. Nézi a cipőt, forgatja, nyomogatja, csóválja a fejét. Aztán nem szól semmit, 

elkezdi javítani. Nagy foltokat rak az oldalára, talpára a bőrökből. Hosszú ideig 

dolgozik rajta.) 

Csoszogi: - Nesze, itt van! 

Gyerek (örömmel): - Köszönöm! (Közben húzza is fel a cipőket.) Mit kell fizetni? 

(félénken kérdezi) 

Csoszogi: - Húsz fillért. 

Gyerek: - Tessék, Csoszogi bácsi! (Odaad egy ötvenfillérest. Csoszogi megnézi, majd 

előveszi a pénztárcáját, beleteszi. Aztán jól láthatóan, darabonként számolva, kivesz 

80 fillért, és belenyomja a gyerek kezébe.) 

Csoszogi: - Itt a visszajáró! 

(A gyerek számolni kezdi.) 

Gyerek: - Csoszogi bácsi, többet tetszett visszaadni. Én ötvenfillérest adtam, Csoszogi 

bácsi meg pengőből adott vissza. 

Csoszogi (úgy tesz, mintha dühös lenne): - Fogd mindjárt a pénzt! Nem mégy 

mindjárt?! 

A gyerek megriad, kihátrál taz ajtón. 

Csoszogi, az öreg suszter még sokáig mormogott magában, mintha valóban nagyon 

haragudna. 

 

 

Fa projekt kérdőív 
 

1. Sorolj fel Magyarországon élő fákat, és írj, vagy rajzolj mellé valamit, ami arra a 

fára jellemző! Gondolj az iskolában és az iskola környékén lévő fákra is! 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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2. Rajzolj le egy fát az írólapra, és nevezd meg a fa részeit! Írd mellé, hogy az a része 

miért fontos a fának! 

 

3. Népesítsd be az írólapon lévő fát élőlényekkel! Minél többet rajzolj, és ha 

elkészültél az egész feladatlappal, ki is színezheted. 

 

4. A fának melyik része lennél szívesen? 

Rajzold le a lapra, és írd le a rajz alá, hogy miért? 

5. A fából különböző tárgyakat készítenek. Mit gondolsz, milyen eszközökre van 

szükség ehhez? 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................... 

 

6. Milyen tárgyaitok vannak otthon fából? Írd le!  ........................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

7. Mi készülhet még fából, vagy valamelyik részéből? Sorold fel! 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

8. Egészítsd ki a mondatot! 

 

Egy farönkből megtudhatjuk a fa …………………………………., mert 

………………………………………………………………………………………… 

 

9. Jártál-e már olyan fánál, vagy esetleg hallottál olyan fáról, amely egy ismert 

történelmi vagy irodalmi személyhez kapcsolódik? Ha igen, akkor hol van ez a fa, és 

kinek a fája? 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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10. Ismersz- e fával kapcsolatos közmondásokat, szólásokat? Ha igen, írd le, és 

magyarázd meg, mit jelent! 

 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

11. Ismersz-e fával kapcsolatos énekeket? Ha igen, írd le ide a címüket vagy a 

kezdősorát a daloknak! 

 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

 

 

Fáktól kapott levegő – szituációs játék 
 

Probléma: 

 

Világszerte pusztulnak az erdők. A klímaváltozás – az éghajlat melegedése – még 

tovább rontja a fák életlehetőségeit. Pedig a fák rengeteg madárnak és más állatnak 

adnak otthont, és nélkülük nem lenne levegőnk.  

 

A játék célja, hogy bemutassa, mennyi élőlény léte függ a fáktól, a fák által frissített 

levegőtől, és hogy milyen fontosak a fák a többi élőlény számára.  

A játék menete:  

1. Hat gyerek legyen „fa”: ők álljanak egymástól néhány méternyire.  

2. A többiek legyenek (választás alapján) olyan élőlények, amelyeknek az élete a 

fákhoz kötődik, pl. madár, mókus, rovar, hernyó stb.  

3. Minden élőlény álljon egy-egy fa mellé.  

4. Ha a játékvezető azt kiáltja: „gyerünk!”, akkor mindenkinek új fához kell 

szaladnia. Eközben azonban nem vehetnek levegőt, csak mikor odaértek a 

másik fához.  
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5. A klímaváltozás miatt a fák egyenként elpusztulnak. (A játékvezető intésére 

egyenként leülnek.) 

6. A játék így egyre nehezebbé válik, mert a megmaradt fák egyre távolabb 

kerülnek egymástól.  

7. Végül, mikor mindenki az utolsó megmaradt fa körül szorong, kérdezzük meg a 

gyerekeket: miért van szükségünk a fákra? Kórusban fogják kiáltani: hogy 

levegőt kapjunk!  

 

Hogyan tovább?  

 Menjünk ki a szabadba és a gyerekek (mint madarak, mókusok stb.) „fogadjanak 

örökbe” egy-egy fát.  

 Beszélgessünk arról, hogy miért éppen azt a fát választották? Miért szeretik? 

Mutassák meg egy levelét (lehetőleg olyat, ami a földön fekszik).  

 Beszéljük meg, hogy milyen élőlények lakhatnak ezeken a fákon.  

 Rajzoljanak róla képet a gyerekek.  

 

Néhány további fához kötődő állat: levéltetű, kéregbogár, kékcinke, nagy pele, 

gubacsdarázs, pók, mókus, széncinege, bükkfaaraszoló, szarka, csuszka, lombszöcske, 

fadarázs, szarvasbogár, erdei fülesbagoly, csuszka, tölgyfaaraszoló, barátposzáta, erdei 

egér, harkály, kék galamb. 
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A Föld napja 
 

 

Állítsd megfelelő sorrendbe a betűket tartalmazó téglalapokat, s így egy hasznos 

tanácsot kapsz Földünk védelme érdekében. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megoldás: Takarékoskodj az energiával és az vízzel! 
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Játék a szavakkal 
 

 

A táblázat mellet található szavak mind ugyanazt jelentik: „VÍZ” – a világ különböző 

nyelvein. 

Keresd meg őket és karikázd be a táblázatban (vízszintesen, függőlegesen és átlósan is 

lehetnek), és a megmaradt betűkből egy értelmes szót kapsz! 

 

A megfejtés egy nagy „titkot” rejt! 
 
 

V I U G F É B I Y O 

I V A N D U O L Í Z 

E T A A U G A A P Y 

U R E S S A W J A E 

O D L O A I A W A I 

H A R U V M A A N S 

S R R U J I L Q I Á 

E T U B I G Z U U L 

Z O U Z U A E Í M A 

H E T W A T E R V O 

 

 
Shouei (Kínai) 

Zou (Bobo) 

Mvura (Shona) 

Vanduo (Litván) 

Jal (Bengáli) 

Yei (Burmai) 

Paani (Hindi) 

Wai (Maori) 

Agua (Spanyol) 

Het Water (Svájci) 

Wasser (Német) 

Mul (Koreai) 

Dlo (Haiti Kreol) 

Víz (Magyar) 

Tubig (Tagalog) 

Uji (Albán) 

Eau (Francia) 

Gui (Bambara) 

Biyo (Szomáli) 

Aqua (Olasz) 

Megfejtés: 

_____________________________________________________________________ 
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Madárlesen – interaktív játék 
 

 

A játék leírása: 

 

Interaktív ügyességi játék, ahol madarakat kell lencsevégre kapni. Játék közben a 

gyerekek megismerkedhetnek a számukra még ismeretlen madárfajokkal. 

 

A játék elérhetősége: 

 

http://www.mme.hu/pedagogia-koernyezeti-

neveles/gyerekeknek/jatekok/madarlesen.html 

 

 

 

Szelektív hulladékgyűjtés - interaktív játék 
 

A gyerekek az ügyességi játék során megtanulják a hulladékok szétválogatását a 

megfelelő konténerekbe. 

 

A játék elérhetősége: 

 

http://www.kvvm.hu/szelektiv/jatek.html 

 

 

Természeti kincseink 

 
1. A Bükk növényvilága:  

 

A tanulók lényegretörően mutassák be az alábbiakban felsorolt növényfajokat: 

 

- Északi sárkányfű 

- Karcsú sisakvirág 

- Boldogasszony 

- Sárga ibolya 

-  

 

2. A Bükk állatvilága:  

 

Röviden mutassák be a tanulók az alábbi védett fajokat: 

http://www.mme.hu/pedagogia-koernyezeti-neveles/gyerekeknek/jatekok/madarlesen.html
http://www.mme.hu/pedagogia-koernyezeti-neveles/gyerekeknek/jatekok/madarlesen.html
http://www.kvvm.hu/szelektiv/jatek.html
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- Alpesi gőte 

- Bagoly fajok 

- Szalakóta 

- Ragadozó madarak 

- Fekete gólya 

 

A forrásanyag elérhetősége: 

 

http://www.bnpi.hu/?c=vedelem/fajvedelem/gote 

 

3. Mit tehetünk a barlangokért? 

A tanulók az alábbi források alapján készítsenek rövid bemutatót a Bükk barlangjairól. 

Mottó: 

Ne hagyj hátra semmit csak a lábnyomodat,  

ne vigyél magaddal semmit, csak emlékképeket, 

ne csapj agyon semmit, csak az idődet! 

 

Hazánkban, a világon egyedülálló módon, minden barlang védelem alatt áll. 

 Új barlang feltárásáról, kőfejtés, építkezés során megnyíló barlangokról, lezárt 

barlangok feltöréséről, rongálásról, károsításról értesítsük a természetvédelmi 

hatóságot!  

 A barlangban állapotváltozással járó tevékenységet csak engedély alapján 

végezzünk.  

 A barlang nem hulladéktároló, nem csatorna és nem dögtemető; ne 

szemeteljünk, ne eresszünk bele szennyvizet, ne dobjuk oda elhullott állatokat, 

ne helyezzünk el ott háztartási- vagy veszélyes hulladékot!  

http://www.bnpi.hu/?c=vedelem/fajvedelem/gote
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 Barlangban csak a kijelölt útvonalon közlekedjünk! - Óvjuk a képződmények 

tisztaságát, épségét; ne fogdossuk, ne szennyezzük, ne törjük le azokat, ne 

járkáljunk rajtuk!  

 A barlang nem emlékkönyv, látogatását se firkálással, se véséssel ne örökítsük 

meg; tűzgyújtással ne kormozzuk be a falakat!  

 Ne zavarjuk a barlang állatvilágának nyugalmát, téli álmát, szaporodását!  

 Ne kutassunk kincsek után; ne ássuk fel a barlang talaját, az ott talált régészeti, 

őslénytani leleteket ne vigyük haza, arról értesítsük a helyi múzeumot!  

1906-tól 1947-ig több mint tíz nagyszabású ásatás folyt a Szeleta-

barlangban. Egy helyen a sziklafenékig hatoltak, föltárva a több mint 

12 m vastag kitöltés rétegsorát. Ennek alsó szintjéből barlangi medve-, 

barlangi oroszlán-, barlangi hiéna-, tarándszarvas- és mamut-csontokkal 

együtt, valószínűleg a würm-eljegesedés idejéből származó és a 

moustieri kultúra körébe sorolható őskőkori eszközök kerültek elő. A 

fölötte sorakozó rétegekből átmeneti formákat, majd pompás babérlevél 

alakú kőeszközök tömegét hozták felszínre. Ezt, a Bükk számos 

barlangjára jellemző "kőipart" ma világszerte Szeleta-kultúrának 

nevezik. Alsóbb korai szintje még középső paleolit jellegű, a felsőbb, 

fejlett szint már határozottan felső paleolit ipar. Feltekintve az 

előcsarnokban, látható az ásatások előtti kitöltési szint, hiszen ezt 

akkoriban korommal körberajzolták. 

A Szeleta-oldalban még öt kis üreg található, ezek közül említésre a 

Szeleta-oldali 1. és 2. sz. folyosóbarlang méltó. 
 

 

 

Szeleta-barlang 

Innen leereszkedve jobbra a Forrás-völgyben (P ), 

néhány percnyire, egy nagyobb sziklafal aljában (balra) 

nyílik a Kecske-lyuk háromszög alakú bejárata. Az 

időszakosan működő patakos barlang hátrafelé egyre 

szűkülő folyosója 400 méternyire nyúlik a Csanyik háta 

alá, a bejárati terem 30 méter hosszú. A terem végéből 

induló 100-150 m barlangszakasz kellő világítással 

járható, csak a mésztufagátak lépcsőire kell vigyázni. A 

további szakasz kevésbé látványos, már csak kúszva-

mászva, néhol csak hasoncsúszva "járható". Ebben a 

barlangban él Magyarország egyik vak barlangi rovara, a 

csökevényes szemű Gebhardt futrinka (Duvalites 

 
Kecske-lyuk 
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Anna- barlang 

A lillafüredi sétányon felfelé haladva a Szinva-völgy 

nyugati oldalán, a műút mellett nyílik az idegenforgalom 

számára szintén megnyitott Szent István-barlang 

mesterséges bejárata. A ma 710 méter hosszan ismert, 

dúsan cseppköves barlang első részét, egy kb. 

15 méterrel magasabban található természetes nyíláson 

át fedezték fel, egy beesett kutya nyomán. 1913-ban 

Kadic Ottokár mérte fel a barlangot, melyet 1914-ben 

Szent István-barlang néven említett. 1927-ben az 

Erdőkincstár nagyszabású feltárást és kiépítést kezdett, 

melynek során a barlang újabb szakaszait ismerték meg. 

Stabil járófelület épült s elkészült a mai bejárat 52 m 

hosszú mesterséges folyosója. A villanyvilágítással 

ellátott barlang 1931-ben nyílt meg a látogatók számára. 

A II. világháború idején óvóhelyként használták a 

barlangot. Ekkor a képződményeinek egy része komoly 

károkat szenvedett, melyek helyreállítása 1955-ig 

húzódott. 1974-ben volt egy újabb korszerűsítés, ekkor 

épült a pénztár terme és kőépülete. A 

cseppkőképződményekkel dúsan díszített barlang igen 

népszerű a látogatók körében, a látogatottság a '80-as 

évek végére megközelítette az évi 100 ezer főt. Ennek 

 
 

 

Szent István-barlang 

gebhardti). A barlangfolyosó falain színlőket, a 

mennyezeten kecsketőgy alakú cseppköveket 

figyelhetünk meg. A barlang végét törmelék zárja le. Az 

előcsarnokban Kadic Ottokár ásatásai az újabb kőkori, 

úgynevezett bükki kultúra ritka szép, vonaldíszes 

edénymaradványait és csonteszközeit hozták felszínre. 

 

 

 

 

A hazai barlangok között különleges, keletkezését és anyagát 

tekintve is ritkaság az Anna-mésztufabarlang. Üregeit nem 

utólag oldotta ki a víz, hanem a barlangot alkotó mésztufa 

kőzettel egyidőben keletkezett. 

A karsztforrások által táplált Szinva-patak már a jégkorszak 

óta szállítja a Bükk-fennsík barlangjain átfolyó, azok 

oldásanyagát tartalmazó vizet. A patak a vízeséses 

szakaszon, ahol a víz szén-dioxid tartalma hirtelen csökken, 

oldott mésztartalmát elveszíti. A mészkiválás folyamatosan 

halmozódik, egymásra rakódva szilárd mésztufagátat képez. 

A Lillafüred felett felszínre törő Szinva-forrás vizéből kivált, 

a völgytalpat kitöltő mésztufalerakódás mintegy két 

kilométer hosszúságban, a barlangnál 40 métert meghaladó 

vastagságban fejlődött ki. Gyakorlatilag egész Lillafüred - a 

Palotaszállóval együtt - erre az üregekben gazdag édesvízi 

mészkőre (más néven mésztufa, vagy forrásmészkő) épült. 
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következtében az ezzel járó erős és tartós világítás 

hatására a legszebb képződményeken mohaképződési 

folyamat indult meg. Ezt figyelembe véve 1989-ben az 

elektromos felújítás során korszerű, kis hőértékű világító 

testeket építettek be és a látogatási turnusokat felére 

csökkentették. 

 

4.  Denevérvédelem 

 

Az európai 30 denevérfaj közül egyelőre 26 hazánkban is előfordul. Kolóniáik 

végveszélyben vannak és fennmaradásuk rajtunk, barlangászokon, barlangjárókon is 

múlik. Az egyik speciális búvóhelyük a barlang, mely a legtöbb faj életében fontos 

szerepet játszik. Néhány faj (kereknyergű patkósdenevér, hosszúszárnyú denevér) 

télen-nyáron kizárólag barlangban tartózkodik. Más fajok csak télen vagy a 

párzásidőben vonulnak a föld alá. A barlangban pihenő denevéreket leginkább a 

vandál pusztítás, tűzgyújtás a barlangbejáratnál, a barlang fokozott látogatása, a nem 

szakszerű lezárása és esetenként a bányák terjeszkedése veszélyezteti. 

 

Az éjjeli rovarok legfontosabb pusztítói a denevérek. Rendkívüli hasznosságuk 

azonban csak az egyik szempont, amiért fokozottan kell rájuk figyelni. Az utóbbi 

évtizedekben ugyanis valamennyi fajuk egyedszáma jelentősen csökkent és az 

elterjedési területük is beszűkült. Megfogyatkozásuk - mint a legtöbb állat esetében - 

náluk is az élőhelyek eltűnésére vezethető vissza, melyhez hozzájárul még a speciális 

búvóhely iránti igényük és a koncentrált előfordulásuk miatti sebezhetőségük. 

 

 
 

Patkós orrú denevér 
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Miért veszélyes, ha felébresztjük a denevért? 

 

A téli álom idején az életjelenségek lelassulnak. A légzésszám a percenkénti 4-6-ról, 

óránkénti 1-re csökken. A szívverés 15-20-ra csökken a nyugalmi, de éber állapotban 

mérhető 400-ról és a repülés közben mérhető 800-ról. Emésztési folyamataik 

megszűnnek, és csak a testtömegük 1/3-át kitevő felhalmozott zsírkészlet lassú bontása 

folyik. A denevérek teste aktív, éber állapotban 38-40 °C hőmérsékletű. Ezt a magas 

hőfokot akár a környezet szintjére is le tudják csökkenteni. Az alacsony hőmérséklet 

előnye hogy ilyenkor lelassul az anyagcsere és ez energiamegtakarítással jár. A 

denevérek testhőmérséklete a téli álom alatt, akár 0-3 °Cra is leszállhat. A hőmérséklet 

ilyen mértékű csökkenése nélkül nem lennének képesek átvészelni a táplálékhiányos 

téli hónapokat. 

A denevérek természetes körülmények között is többször megszakítják a téli álmukat 

így nem történik tragédia (gondolhatnánk), ha egyszer véletlenül barlangászat közben 

felébred az állat. Egy tél során azonban többször is megtörténhet ez az ébresztő, hisz a 

népszerűbb barlangokat egy év alatt több százan is felkeresik. A denevér a lehűlt test 

"felfűtésére" óriási energiát von el a szervezettől és így a gondosan elraktározott 

zsírpárnák túlságosan elfogynak a tél végére. 

 

A denevér megjegyzi, hogy abban a barlangban nem jó telelni és a következő télen 

másikat választ. Ha a legyengült állatokra kora tavasszal hűvös időjárás köszönt be, és 

így nem jutnak elegendő táplálékhoz, először azok pusztulnak el, melyek a tél során 

túlságosan lefogytak. Templompadláson, kora tavasszal van a legnagyobb pusztulás a 

kifejlett egyedek körében. 

 

Néhány faj viszonylag jól tűri a zavarást és ezek kisebb csoportjai erősen látogatott 

barlangban is megfigyelhetők. A hazánkban élő 26 fajból azonban éppen a legritkább, 

régen sok ezres kolóniát alkotó fajok tűntek el, amellett, hogy a gyakoribb fajaink 

óriási kolóniái is összezsugorodtak. 

 

Mit tehetnek a barlangjárók a denevérekért? 
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Messze a legfontosabb dolog, hogy betartják a normális viselkedés néhány szabályát. 

Sajnos, a legóvatosabb viselkedés is zavarja a denevérfajok többségét, hiszen minden 

barlangász tudja, hogy - különösen szűk járatokban - több fokkal is emelkedhet a 

hőmérséklet az áthaladó csoportok nyomán. Az izzadt test kipárolgásai különböző 

szaganyagokkal telítik a levegőt. A lépések nyomán megcsikorduló kő ultrahangokat 

kelt. A mozgó ember légmozgást gerjeszt, a lámpák fénye zavarja az állatokat. Ezeket 

a hatásokat a legnagyobb óvatossággal sem lehet elkerülni. Az egyetlen igazán 

hatékony védelmi megoldás, a denevérek által lakott barlangok látogatásának 

korlátozása. 

 

A látogathatóságot a bennlévő denevérek fajától és azok szokásaitól függően kellene 

megállapítani. Szinte minden barlang látogatására megfelelő az augusztus 1. - 

szeptember 30. közötti időszak. 

Ha a barlangot csak szülőkolónia használja, akkor az augusztus 1. - május1. között 

látogatható. A téli szállásként szolgáló barlang május 1. - szeptember 30. között 

látogatható. 

 

Mit tehetünk a denevérekért? 

 

Ha nem látunk a barlangban denevért, attól még lehet, hogy van néhány a 

repedésekben elbújva, vagy magasan a sziklakiszögellések mögött. Ezért a következő 

tanácsokat mindenképpen tartsuk be:  

 

Ne rakjunk tüzet a barlangban vagy előtte!  

Ne használjunk karbidlámpát olyan helyen, ahol denevérek pihennek!  

Pihenőt olyan teremben tartsunk, ahol nincs denevér, és ha leülünk, mindenképpen 

nézzük meg lóg-e fent denevér (különösen, ha ég a karbidlámpa)!  

Barlangászás előtt ne fújjuk be magunkat dezodorokkal!  

Barlangban sose cigarettázzunk!  

Barlangban ne hangoskodjunk!  

Denevérre csak rövid ideig világítsunk rá!  
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Vigyázzunk, ne leheljünk a denevérre!  

Ha lehetséges, akkor oldalról kerüljük meg a denevért, s ne alatta haladjunk el!  

Lassan járjunk, hogy ne keltsünk légáramlást!  

Téli időszakban denevérek észlelése esetén azonnal hagyjuk el a helyszínt, társainkat 

is figyelmeztetve!  

Tíz főnél nagyobb csoportokban ne menjünk barlangba!  

Fotózáskor csak 1-2 kockát készítsünk egy denevérről, de ha az állat megmozdul, ne 

kísérletezzünk tovább!  

Téli időszakban egyáltalán ne zavarjuk fényképezéssel a denevéreket!  

Soha ne érintsünk, ne fogjunk meg denevért!  

A denevérek ugyanúgy hozzátartoznak a barlanghoz, mint a cseppkövek, vagy a többi 

geológiai képződmény. Egy kis odafigyeléssel denevér és ember jól megférhet 

egymással még a barlangokban is! 
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A víz körforgása 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A víz az élet forrása 
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A víz észrevétlenül jut el hozzánk. Szagtalan, színtelen, 

íztelen folyadék. Hajlamosak vagyunk arra, hogy 

megfeledkezzünk róla… Pedig mindenhol ott van: 

bennünk, körülöttünk, alattunk, felettünk… És nélküle 

nincs élet. Víz borítja a Föld háromnegyed részét. A 

víznek köszönhetően az ember sokat fejlődött, növényeket 

tudott termeszteni, városokat építeni, gyárakat 

működtetni… 

A víz tehát valóságos kincs, bár néha veszélyt is jelent. Ahogy az emberek egyre 

többen lesznek, úgy egyre több ivóvizet fogyasztanak. A szennyeződés ugyanakkor 

csökkenti az ivóvíztartalékokat. Márpedig a vizet nem gyártják, állandóan megújuló 

energiaforrás: elpárolog a tengerből, felhőket képez, visszahull a földre, hogy a tenger 

ismét befogadja. Ez viszont évmilliók munkája. 

Az emberiség „ipari” eljárásokat alkalmaz azért, hogy felgyorsítsa „a víz körforgását”. 

A víz felfedezése kísérletsorozat ezt a mesebeli történetet idézi fel. 

 

 

A víz kalandos útja 
 

A kísérlet menete   

ESZKÖZÖK: 2 db doboz, 1 db mérőpohár, vízcsap 

 

 Helyezz egy dobozt a mosdókagylóba! 

 Moss kezet, ahogy szoktál!A kézmosáshoz használt összes víz maradjon a 

dobozban! 

 A használt vizet öntsd a mérőpohárba, majd mérd meg, és jegyezd föl a 

mennyiségét! Ismételd meg ezt a műveletet mindaddig, amíg a dobozban lévő 

víz el nem fogy! 

  Add össze a följegyzett mennyiségeket, és írd be a kapott összeget a 

munkafüzetedbe! 
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 Figyeld meg a dobozban lévő vizet! Milyen a víz? Meg lehetne inni? Mit lehet 

vele kezdeni? 

           Nyisd ki a csapot! Milyen az a víz, amelyik onnan folyik ki? Azt meg lehet-e    

inni? 

 Felelj az alábbi kérdésekre!  

Honnan jön a csapból folyó víz? Hová kerül az a víz, amelyik lefolyik a 

mosdókagylóból? 

 

Megfigyelés: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 Az összes felhasznált víz mennyisége: _________ 
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A víz párolgása 
 
 

A kísérlet menete 

 

ESZKÖZÖK: 1 db mérőhenger, 1 db flakon fedővel, 2 tálka, 1 db 

doboz 

 

1. A kísérlet első részét reggel végezd:  

Mérőhenger segítségével tölts pontosan 40 ml vizet a következő edényekbe: 

• egy lezárt flakonba, 

• egy fedél nélküli dobozba, 

• két tálkába. 

Az asztalon állítsd egymás mellé a dobozt, az egyik tálkát és a lezárt flakont! Azután a 

másik tálkát – anélkül, hogy kiöntenéd belőle a vizet – helyezd a fűtőtestre (ha tél 

van), vagy a külső ablakpárkányra (ha nem esik az eső)! 

2. A nap végén fejezd be a kísérletet: 

A mérőhenger segítségével mérd meg az edényekben maradt víz mennyiségét, 

vigyázva, hogy egy csepp se vesszen el, majd jegyezd fel a kapott értékeket! 

 

Megfigyelés 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Zárt flakon:  ___________________________________________________________ 

Tálka (asztalon): _______________________________________________________ 

Tálka (fûtôtesten vagy ablakpárkányon): ____________________________________ 

Lefedett doboz: ________________________________________________________ 

Mit 

tapasztalsz?____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Feladat 

Melyik helyen szárad meg leggyorsabban a törülköző? Húzd alá! 

 

A szárítókötélen                        A zárt fiókban                  Összehajtogatva egy asztalon 

                                                A fürdőkád szélén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


