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Kedves Környezeti Nevelő Társunk!
Azért használjuk ezt a megszólítást, mert Ön akár pedagógus, akár erdész, vagy esetleg a családjával természetjáró
szülő, ha ide jött, akkor nyilván a világ megismerésére, szeretetére, megbecsülésére neveli a fiatalokat, akikkel
érkezett. Márpedig ugyanez a célunk nekünk is, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület tagjainak – akik
kidolgoztuk ezt a füzetet. Segíteni szeretnénk mindenkit, akik kirándulni, erdőt járni indultak, hogy maguk
fedezhessék fel a természet apró csodáit.
Fontos tény, hogy a helyszín ezúttal az erdő. Nem az iskolai tanterem és nem az otthoni gyerekszoba. Vagyis terepi
tevékenységre és játékra buzdít ez a füzet. Nem véletlenül írtuk, hogy „buzdít”, mert azt tapasztaljuk, hogy az
oktatási intézmények (óvodák, iskolák, kollégiumok, nevelőotthonok) sajnos kevés időt szentelnek a szabadban, az
épületen kívül végzendő programok megtervezésére, megszervezésére. Pedig nagyon fontos lenne, hogy a
pedagógusok maguk is belevágjanak terepi programok megvalósításába.
Minthogy erdőben vagyunk, be kell tartanunk (és tartatnunk) az erdőjárás szabályait; tudnunk kell, hogy mit illik és
mit nem illik csinálni az erdőben. Nem illik (sőt nem szabad) kárt okozni sem földnek, sem növénynek, sem
állatnak. Nem illik zavarni sem az állatokat. Nem illik ott hagyni az erdőben szemetet. Nem szabad tüzet gyújtani
tiltott helyen vagy időben, és különösen nem szabad égve hagyni a tüzet. Nem illik zajongani, és ezzel tönkre tenni
az erdő csendjét, vagy éppenséggel az erdő muzsikáját.
Az erdőből mint helyszínből következik az is, hogy figyelnünk kell a helyes öltözetre és lábbelire.

A füzet tartalmáról
A füzetben foglalkozástervek vannak, melyekből – a csoport vagy család aktuális állapotának, igényeinek
megfelelően – mindenki összeválogathatja azokat, amelyek neki tetszenek. A foglalkozás-leírások segítenek abban,
hogy sikerüljön játszva megismerni az adott hely természeti értékeit. A tevékenységek jellege olyan, hogy játék
közben el is gondolkodtatnak, megláttatnak, felismertetnek. A foglalkozások nagy részét szülők (vagyis nem
pedagógusok) is könnyedén megvalósíthatják, mert nem kívánnak semmiféle speciális felkészültséget.
Minden foglalkozás-terv címsora alatt van egy kicsi táblázat, amely segít a gyors tájékozódásban, hogy az adott
helyzetben mely játékok jöhetnek egyáltalán szóba. Itt megadjuk az ajánlott életkort, a hozzávetőleges
időtartamot, a lehetséges létszámot, és azt, hogy milyen helyszínen folyik az a játék.
A foglalkozástervek tartalmazzák a tevékenység lépéseinek leírását, a szükséges eszközök és anyagok listáját,
valamint az esetleges (fénymásolható) segédanyagokat is.
Módszertani ötleteket is adunk az egyes tevékenységekhez, de hangsúlyozni szeretnénk, hogy mi csak alapanyagot
és ötleteket kínálunk, és egyúttal biztatjuk a kollégákat arra, hogy bátran nyúljanak a leírtakhoz, tegyenek hozzá,
vagy vegyenek el belőle, alakítsák osztályukhoz, a gyerekekhez, a céljaik eléréséhez.

Kapcsolódás az Erdőélmény füzetsorozat másik két tagjához
Egyes foglalkozásoknál a lehetséges (vagy ajánlott) életkor elég széles. Ebből az következik, hogy
egyrészt az ebben a füzetben található játékok nem csak a 3–7 éves korosztály számára alkalmasak, hanem ennél
nagyobbak számára is;
másrészt a 3–7 éves gyerekekkel érkezőknek a 6–13 évesek és a 12–28 évesek számára szóló füzetben is érdemes
keresgélniük.
A keresgélésben segítséget nyújt az az áttekintő táblázat, amely a füzet hátsó borítóján található.
***
Ezúton mondunk köszönetet azoknak, akik segítettek ennek a füzetnek a létrehozásában. Köszönjük Benedek
Miklósnak magát a projektötletet, Németh Veronikának és Povics Noéminak a játékok kidolgozásában nyújtott
segítséget, Újszászi Györgyinek a munkaszervezés segítését és Kelen Gábornak a füzet technikai formálását.
A füzet kidolgozása a LENA projekt keretében történt, melynek vezetője az osztrák Umweltbildung Wien volt,
partnerei pedig a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Nagykanizsa Város Önkormányzata és a Kaán Károly
Környezetvédelmi Egyesület voltak.
Bár ez a füzet elsősorban a Zalaerdő Zrt Nyitnikék Erdei Iskolája (Obornak) helyszínére készült, – apró
módosításokkal – bárhol, az ország bármelyik erdejében haszonnal forgatható.
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SOKSZÍNŰ ERDŐ
1. Életnyomok keresése (Nyomolvasás)
Lehetséges életkor:

5-12 év

Helyszín:

Kint, változatos élőhelyen

Létszám:

6–30 fő

Időtartam:

45’

Kulcsszavak: élet, életnyom, következtetés, nyomozás
A tevékenység lépései:
Beszéljük meg, milyen nyomok utalhatnak állatok jelenlétére.
Mutassunk példákat – lábnyom, agancs, szőr, toll, ürülék, köpet, rágásnyom, gubacs stb.
A gyerekeket osszuk fel kisebb csapatokra (3-5 fő).
Határoljunk le egy kisebb, bejárásra kijelölt területet.
Mindegyik csapat keresgéljen annyi állatokra utaló jelet, amennyit csak tud (Ki, milyen állat járhatott erre nemrégiben?) megadott idő (10’) alatt.
Az idő letelte után beszéljük meg, ki-mit talált. Milyen állat lehet a nyom gazdája? Mit csinált ott éppen (pl. haladt, költött, vedlett).
Amit lehet, vigyenek vissza a gyerekek oda, ahol találták, vagy a gyerekek ne mozdítsanak el semmit, csak járjuk körbe a helyszíneket.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Határozók (gubacs-, lábnyom-, toll-, ürülék-határozó)

Módszertani javaslatok:
Ha nem áll rendelkezésünkre gyűjtemény, használjunk határozókat.
Lábnyomokat eső után könnyebb találni.
Hasznos lehet a megbeszélés, hogy miért jó visszavinni mindent a találási helyére.

Lehetséges változatok:
A gyerekek megbeszélés helyett rajzolják le, mit találtak.

Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Hangya-tanösvény (Erdőélmény munkafüzet 3–7 évesek számára; 4. játék)
Életnyomok keresése (Ökovasút munkafüzet 3–7 évesek számára; 1. játék)
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Fejleszthető kompetenciaterületek:
Szociális (bizalomerősítés, érzékenyítés)
Anyanyelvi (kommunikáció)
Természettudományos (érzékszervi megfigyelés, fajismeret)
Matematikai (mérés, számolás, becslés, összehasonlítás)

Esetleges veszélyek:
Fertőzésveszély az elhullott állatok maradványai miatt, fertőzött toll, ürülék stb.
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2. Fa-tapogatós
Lehetséges életkor:

4-16 év

Helyszín:

Kint, olyan erdő (park, fás terület), ahol
különböző vastagságú fák vannak.

Létszám:

6-30 fő

Időtartam:

20'

Kulcsszavak: Tapintással való megfigyelés, az így megfigyeltek elképzelése, érzékenység, memória,
empátia, érzékelés, játék
A tevékenység lépései:
A gyerekek párokat alkotnak.
A párokban az egyik kendővel beköti a másik szemét.
A „látó” – kacskaringós úton – egy kb. 10 méterre lévő fához vezeti a „vakot”.
A „vak” végigtapogatja a fát, próbálja megjegyezni a jellegzetességeit.
A „látó” – másik útvonalon – visszavezeti a „vakot” a kiindulási helyre.
A „vakról” levesszük a kendőt, és (látva) megkeresi – és azonosítja – a „saját fáját”
Szerepcsere után megismétlődik a folyamat.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Kendők a szem bekötéséhez (a résztvevők létszámának fele).

Módszertani javaslatok:
Párok kialakítása tetszés szerinti módon történhet, de – minthogy minden „vak-játék” egyben bizalom-játék is – figyeljünk arra,
hogy lehetőleg egymásban bízó gyerekek kerüljenek egy párba.
Figyeljünk arra – főleg kisebbek esetében –, hogy a párok kiindulópontja és a kiválasztott fa ne legyen nagyon távol egymástól.
Vagyis határoljuk le a bejárható területet (ajánlott az a távolság, ami a kiindulás helyéről belátható).
A bekötött szeműek óvatos vezetésére figyelni kell! Nem cél, hogy minél bonyolultabb útvonalon vezesse őket a párjuk.
Erdőben vagyunk, ezért törekedjünk a csendes megvalósításra.

Lehetséges változatok:
Kisebb létszámú csoportoknál, vagy kisebbeknél elmaradhat a párok kialakítása; ekkor maga a csoportvezető vezeti az összes
(bekötött szemű) résztvevőt egy-egy fához.

Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Fatestvérem (Erdőélmény munkafüzet 6–13 évesek számára; 1. játék)
Tükörvilág (Erdőélmény munkafüzet 12–18 évesek számára; 2. játék)
Lopakodó játék (Ugyanitt a 3. játék)
Fa ismeret, vagyis a tapogatott fák faj szerinti meghatározása, azonosítása
Fantázia-játék („Ha én lennék ez a fa…”)
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Fejleszthető kompetenciaterületek:
Szociális (bizalomerősítés, érzékenyítés)
Anyanyelvi (kommunikáció)
Természettudományos (érzékszervi megfigyelés, fajismeret)
Matematikai (mérés, számolás, becslés, összehasonlítás)

Esetleges veszélyek:
A bekötött szemű gyerek balesete
A szem-bekötés miatti frusztrációk.
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AZ ERDŐ, MINT MUNKAHELY
3. Lopakodó játék
Lehetséges életkor:

5-18 év

Helyszín:

Kint, erdő vagy park

Létszám:

10-30 fő

Időtartam:

10'

Kulcsszavak: ragadozó életmód, tápláléklánc, túléléshez (zsákmányszerzéshez) szükséges képességek,
ráhangolódás az erdőre
A tevékenység lépései:
A játék ismertetése, a szabályok kialakítása, megegyezések.
A gyerekek közül kiválasztunk (pl. kiszámolással, vagy önkéntes vállalás alapján) valakit, aki ragadozó lesz.
A szemét bekötjük, leül egy farönkre vagy egy fa tövébe, és csendben hallgatózik, figyel, „vadászik”.
A többiek belátható távolságon belül, 15-20 méterre elhelyezkednek tőle egy-egy fa mellett.
Adott jelre (pl. huhogás, taps) elkezdődik a csendes lopakodás, mozgolódás. Akinek a mozgása hangot kelt, arra határozottan rámutat a „ragadozó”, és az az állat „kiesik” (leül a földre).
Aki teljesen meg tudja közelíteni a ragadozót, és megérinti, az a „legéletrevalóbb”, így helyet cserélhet a ragadozóval, és a következő menetben ő „vadászhat”.
A játék addig tart, míg minden lopakodót észre nem vesz a ragadozó, ill. valakivel helyet nem cserél.
Befejezésként érdemes beszélgetni arról, miként van esélye egy ragadózónak életben maradni, hogyan tud vadászni, ill. a rejtőzködésnek, csendes mozgásnak miért van szerepe a túlélésnél, valamint a táplálékláncról, kinek, hol van a „helye”.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet: Egy kendő/sál a szembekötéshez.
Módszertani javaslatok:
Többször érdemes kipróbálni a játékot, bemutatni, megtapasztaltatni a lassú, csendes mozgás előnyeit.
Előfordul, hogy valaki úgy ér célba, hogy kezdetben lassan közelít, aztán hirtelen „lecsap”, odaér. Meg kell beszélni, hogy ebben az
esetben nem neki kell vadászni, hanem úgy kell mozognia, hogy a ragadozó ne vehesse észre, vagyis számára a rejtőzködés a cél.

Lehetséges változatok:
A csendes lopakodást nehezíthetjük a résztvevők bokájára illesztett kis csengővel, mely óvatosabb mozgásra késztet.

Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Csendes lopakodó az erdőben (Ökovasút munkafüzet 6–13 évesek számára; 3. játék)
Denevérek és éjjeli lepkék (J. Cornell nyomán): A gyerekek kört alkotnak. A körben egy választott „denevér” mozog bekötött
szemmel, és 3-4 „éjjeli lepke” is a körben van. A denevér próbálja elkapni a lepkéket. Ha a denevér den hangot ad, akkor a lepkéknek vissza kell válaszolni, hogy lep. A denevér a lepkék hangja alapján próbál tájékozódni, elkapni a lepkéket.
Ragadozó és zsákmány (J. Cornell nyomán): Két bekötött szemű gyerek van, az egyik egy „ragadozó” állat szerepébe bújik, a másik lesz a „zsákmányállat”. Mindketten mozognak a többi résztvevő által körbezárt térben. A ragadozó igyekszik elkapni a zsákmányt hallása segítségével. (Érdekesebb a feladat, ha a játékosok utánozzák a választott állatok mozgását, hangját játék közben.)

ERDŐÉLMÉNY

9

3-7 évesek számára

Fejleszthető kompetenciaterületek:
Szociális kompetencia (beleérző képesség, figyelem, közösségépítés)
Tudatos tervezés, stratégia készítése
Döntéshozás
Természettudományos kompetencia (logikus gondolkodás, elemzés, következtetés)
Mozgásfejlesztés

Esetleges veszélyek:
Valaki kedvét veszíti, mert mindig „észreveszik”.
„Nem lehet” befejezni a játékot a kisebbekkel, mert szeretnek mozogni.
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AZ ERDŐ, MINT RENDSZER
4. Hangya-tanösvény
Lehetséges életkor:

5-16 év

Helyszín:

Kint, erdő

Létszám:

10-20 fő

Időtartam:

30'

Kulcsszavak: figyelem, látásmód, beleérzés, fantázia
A tevékenység lépései:
Izgalmas erdőrészlet keresése.
A játék ismertetése.
Kiscsoportok (3-4 fő) alakítása.
A kiscsoportok az erdőben érdekes részletet keresnek – 1 m-es szakaszt! -, ami bemutatásra érdemes. Kijelölik az 1 m-es madzaggal a „hangya-tanösvényt”.
Kiválasztanak valakit, aki bemutatja majd a tanösvény látnivalóit a „turistáknak” (a többi résztvevőnek). Az idegenvezető nagy beleéléssel, lelkesen hívja fel a figyelmet minden apró részletre!
Visszamegy mindenki a kiindulópontra, ahonnan együtt elindulnak majd a tanösvényekhez.
A „hangya-tanösvények” bemutatása. Kérdések.
Értékelés. Milyen más minden „más szemmel” nézve!

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
1 m-es madzag/kiscsoport.

Módszertani javaslatok:
A nagyobbakkal egyénileg, ill. párosan is lehet játszani, ha a csoport létszáma nem túl magas.
Csoportalakításra javaslat: különböző erdőben található természetes tárgyakat (pl. terméseket, faleveleket) teszünk a résztvevők
kezébe, miután behunyták a szemüket. Azok, akik azonos tárgyat kaptak, kerülnek egy csoportba.
A tanösvény bemutatását lelkes „idegenvezetőként”, nagy beleéléssel jó játszani. A kisebbeknek érdemes mintát mutatnunk arra,
mit is kérünk.

Lehetséges változatok:
„Minitúra” (J. Cornell játéka nyomán.): rövid felfedezést tesznek a résztvevők, egyénileg, a földön hasalva. Így figyelik meg az élővilág apró csodáit, kezükben nagyító. Kapnak egy 15-20 cm-es madzagot, amit oda helyeznek, ahol a legtöbb érdekességet találták. Végül bemutatják a legizgalmasabb felfedezésüket. A szemük nem lehet kb. 30 cm-nél magasabban (3 kis-arasznyira) a talaj
felszínétől!
A játékvezető erős illattal beken egy madzagot, több méter hosszan, amit ezt követően szabálytalanul elhelyez a fűben. A játékosok feladata, hogy bekötött szemmel, térden szagolgatva jussanak a madzag végére.
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Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
„Hangyaszemmel”. Megnézni mindent egy adott területen (1-2 négyzetméter) belül, mintha hangyák lennének. Ehhez le kell feküdni az avarba, mert leginkább kúszva tudnak jól nézelődni. Egy nagyító jól jöhet. Utána el kell mondani, mit láttak, tapasztaltak,
mit éreztek.

Fejleszthető kompetenciaterületek:
Szociális kompetencia (beleérző képesség, megfigyelés, együttműködés)
Anyanyelvi (kommunikáció, szövegalkotás)
Természettudományos (tájékozódás)

Esetleges veszélyek:
Nem találják meg a madzaggal kijelölt „tanösvényt”.
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AZ ERDŐ, MINT ÉRTÉK
5. Ehető – nem ehető
Lehetséges életkor:

6-14 év

Helyszín:

Kint; erdő, park (fás terület) változatos
fákkal; rét vagy bokros terület

Létszám:

10-20 fő

Időtartam:

30'

Kulcsszavak: tehető, mérgező, ehetetlen, térkép, íz
A tevékenység lépései:
Alkossunk 3-4 fős csoportokat.
Osszuk ki a térkép-vázlatokat és segítsünk az azon való eligazodásban.
Mindegyik csoport húzzon 6-8 kártyát, amin ehető/nem ehető növények képe szerepel – egy növény több kártyán is lehet.
Beszéljük meg, hogy a képek sarkában lévő jelek mit jelentenek!
 = Ehető, finom
 = Ehető, de nem jó ízű

 = Mérgező
A csoportok beszélgessenek a kihúzott növényekről, és azok ismert tulajdonságairól.
Járkáljanak a terepen, nézzenek körül, és ha valamelyiket megtalálták, akkor egy térképvázlaton jelöljék be, hogy hol (10-15 perc).
Az idő letelte után nézzük meg, mely csoportok húztak azonos növényeket. Ők mutassák be egymásnak az adott növényt.
A csoportok vezessenek oda a megtalált növényhez. Ha megbizonyosodtunk róla, hogy valóban ehető növényről van szó, egy-két
jelentkező kóstolja meg. Milyen íze van?

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Kártya-sorozat növények képeivel 2 példányban (Lásd: Függelék!)
Helyben rajzolt, nagyon vázlatos térkép a helyszínről.

Módszertani javaslatok:
Foglalkozás előtt keressük fel a célterületet, hogy megnézzük, milyen növények található, ez alapján készítsük el a kártyákat.
Figyeljünk arra, hogy kérdezés nélkül ne kóstoljanak meg semmit a gyerekek.
Ne forgalmas út vagy más szennyezett terület közelében végezzük a feladatot, mert az utak mentén a gépkocsik üzemeléséből
származó szennyeződések sokszorosan meghaladhatják a megengedett egészségügyi határértéket.
Lehetséges változatok:
Két sorozat kártyával (megfelelően kiválogatva a képeket) memória-játékot is játszhatunk.
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Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Az erdő gyümölcsei (Erdőélmény munkafüzet 3–7 évesek számára; 6. játék)
Mi fán terem? (Erdőélmény munkafüzet 6–13 évesek számára; 3. játék

Fejleszthető kompetenciaterületek:
Szociális (bizalomerősítés, érzékenyítés)
Anyanyelvi (kommunikáció)
Természettudományos (érzékszervi megfigyelés, fajismeret)
Matematikai (térbeli elhelyezkedés, összehasonlítás)

Esetleges veszélyek:
Mérgező növények.
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6. Az erdő gyümölcsei
Lehetséges életkor:

4-16 év

Helyszín:

Bárhol, majd műhelyben

Létszám:

4-20 fő

Időtartam:

1–2 fő: 30’; 3 fő: >30’
4 fő: Tetszés szerint

Kulcsszavak: gyümölcs, termés, cukortartalom, főzés, dunsztolás, megromlás, csoportosítás
A tevékenység lépései:
Milyen gyümölcsökkel találkozhatunk az erdőben?
a) Egyénileg vagy párosával listát készítenek rajzzal.
b) Összesítjük a közös listát.
c) Besoroljuk a gyümölcsöket különböző kategóriákba.
Hogyan dolgozhatók fel a gyümölcsök? – Beszélgetés a lekvár főzésről, aszalásról
a) Élmény-beszámolók meghallgatása.
b) Beszélgetés arról, hogy mi a lényege a lekvár-főzés egyes lépéseinek.
Aszalókeret készítése közösen.
Aszalás.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Aszalókerethez: faanyag, szúnyogháló, ragasztó; nagyobbaknak: szög, kalapács

Módszertani javaslatok:
Célszerű hosszabb erdei iskolai program alatt készíteni aszalványokat.
Kisebb csoportokat alkotva készítsék a gyerekek az aszalót, az aszalványt.

Lehetséges változatok:
Gyógynövényekből tea készítése

Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Mi fán terem? (Erdőélmény munkafüzet 6–13 évesek számára; 3. játék)
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Fejleszthető kompetenciaterületek:
Szociális (bizalomerősítés, érzékenyítés)
Anyanyelvi (kommunikáció)
Természettudományos (érzékszervi megfigyelés, fajismeret)
Matematikai (mérés, számolás, becslés, összehasonlítás, csoportosítás)

Esetleges veszélyek:
A gyümölcsök szeletelésekor a késsel elvághatják a kezüket a gyerekek, ezért ezt felnőtt végezze.
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AZ ERDŐ, MINT SZÉPSÉG
7. Hangtérkép
Lehetséges életkor:

4-16 év

Helyszín:

Kint, erdő, park, rét

Létszám:

4-30 fő

Időtartam:

20'

Kulcsszavak: érzékelés, hallás, játék, érzékenyítés, megfigyelés
A tevékenység lépései:
Helyszín keresése: bárhol a szabad természetben.
Papírlap és ceruza kiosztása.
Mindenki berajzol a lap közepére egy ilyen jelet: Ȏ
(Ez őt jelenti majd a hangtérképen, és azt is jelzi, hogy merrefelé fordul arccal.)
A gyerekek egymástól bizonyos távolságra leülnek (a papírlappal a kezükben).
Csöndben ülnek 5 percig és figyelik a hangokat (akár természeti, akár ember okozta hangokról van szó).
A papírlapon egy-egy ponttal jelölik, hogy hozzájuk képest honnan, milyen irányból (elölről, jobbról, a háta mögül stb.) hallottak
valamilyen hangot. (Az ügyesebbek más-más módon jelölhetik a különböző hangokat.)
Az idő leteltével a térképrajzokat összehasonlítjuk, megbeszéljük.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Papírlap, ceruza (a résztvevők számának megfelelő mennyiségben)
A bekötött szemű változat esetén kendő (a résztvevők számának megfelelő mennyiségben)

Módszertani javaslatok:
A gyerekek kellő távolságban helyezkedjenek el egymástól, hogy ne zavarhassák egymást a megfigyelésben.
Csukott szemmel jobban a hangokra tudnak figyelni a gyerekek, viszont akkor csak emlékezetből tudnak térképet készíteni.
Erdőben vagyunk, ezért az átbeszéléskor is figyeljünk arra, hogy a lehető legkisebb zajjal legyünk.

Lehetséges változatok:
Bekötött szemmel körben állunk. A csoportban kijelölünk egy „hangfelelőst”, aki mindig azonnal szól, ha valami hangot hall. A
többieknek abba az irányba kell mutatniuk, amerről ezt a hangot hallották.

Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Dianézőke (Erdőélmény munkafüzet 12–18 évesek számára; 9. játék)
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Fejleszthető kompetenciaterületek:
Anyanyelvi (kommunikáció, érzések, gondolatok kifejezése)
Természettudományos (érzékszervi megfigyelés, fajismeret)
Matematikai (mérés, számolás, becslés, összehasonlítás)

Esetleges veszélyek:
A szem-bekötés miatti kellemetlen érzésen.
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8. Képkeretek
Lehetséges életkor:

4-18 év

Helyszín:

Kint; erdő, park, változatos kert

Létszám:

10-20 fő

Időtartam:

20'

Kulcsszavak: a kicsi szép, képkivágás, szépség, érzékenyítés
A tevékenység lépései:
Kitesszük a papír-kereteket, hogy a gyerekek választhassanak (lásd alább!).
Minden gyerek választ egyet.
A gyerekek csendben, egyedül bóklásznak a terepen, és keresik a helyet, hogy hova helyezzék a képkeretüket.
Csoportosan – tetszés szerinti sorrendben – végigjárjuk a terepet, és megnézzük a „műalkotásokat”.
Segédlet a foglalkozásvezető számára

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Különböző nyílás-méretű (min. 3cm, max. 18cm) papírkeretek (a gyerekek létszáma szerint) lehetőleg olyan kartonból, amelynek
színes az egyik, és fehér a másik oldala.
(Lásd a mellékelt sablont!)

Módszertani javaslatok:
A játék megkezdése előtt érdemes beszélgetni a gyerekekkel arról, hogy mitől jó egy fotó. Értelmezzük azt a szabályt, hogy „egyformán fontos, hogy mi van a képen, és mi nincsen. Vagyis lényegében a képkivágás fontosságáról beszélgetünk
Ne befolyásoljuk a gyerekeket abban, hogy mekkora keretet választanak, de megengedhetjük nekik, hogy menet közben másikat
vegyenek el.
Fontos, hogy a gyerekek egyenként és csöndben bóklásszanak, mert itt mindenkinek a saját szubjektív meglátásai fontosak.
A keretek végiglátogatásakor beszélgethetünk a kép lehetséges címéről, kiemelhetjük azt, hogy mi és miért szép benne. Alapelv,
hogy mindegyikben meglássuk a szépet.

Lehetséges változatok:
A gyerekek A/5 vagy A/6 méretű papírlapokból maguk készítenek – kivágással vagy összehajtogatás után kitépéssel – tetszés szerinti „kereteket”, és azzal végezzük a tevékenységet.

Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Dianézőke (Erdőélmény munkafüzet 12–18 évesek számára; 9. játék)

Fejleszthető kompetenciaterületek:
Anyanyelvi kommunikáció (pl. beszéd)
Kulturális (pl. érzések, gondolatok kreatív kifejezése)

Esetleges veszélyek: -
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Képkeretek
Sablon a képkeretek kivágásához
(Legjobb olyan kartonra másolni, amelyiknek az egyik oldala színes.)
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9. Tájékozódás – kincskeresés
Lehetséges életkor:

3-10 év

Helyszín:

Kint, erdő vagy park

Létszám:

5-30 fő

Időtartam:

20'

Kulcsszavak: biztonságos közlekedés, megfigyelés, tájékozódás, irányok, helyismeret, „a kicsi szép”
Előkészítés:
Helyszín keresése: egy, a helyszínre jellemző erdőrészlet kiválasztása, amely lehetőleg minél sokszínűbb, érdekesebb legyen.
Előzetes terepbejárás alkalmával kiválasztani egy belátható területet, amit szeretnénk, hogy a gyerekek bejárjanak, megismerjenek.

A tevékenység lépései:
A gyerekeket osszuk 2 fős csoportokra.
Adjunk minden kiscsoportnak egy kis gyűjtődobozt (pl. Kinder tojást vagy szép gyufásdobozt).
A gyerekek álljanak egy körben a játékvezető köré, arccal a körtől kifelé, a párok egy más kezét fogva.
A feladat ismertetése, értelmezése: a játékvezető elmondja a következő instrukciókat:
1. Induljon el minden páros egyenesen előre, a körtől távolodva, és tegyen 15 lépést.
2. Forduljon el a páros jobb kéz felé, majd tegyenek együtt 5 lépést.
3. Forduljanak bal kéz felé, és tegyenek együtt 4 lépést.
4. Ott forduljanak a menetirányuk szerint háttal, majd tegyenek hátrafelé 3 tyúklépést.
5. Ahová érkeztek, keressenek 3 „kincset”, olyant, ami belefér a gyűjtődobozba, és károkozás nélkül begyűjthető. Kereshetnek
olyant, ami mindkettejüknek tetszik és olyanokat, ami csak az egyiküknek. A feladatot a gyerekek párosával oldják meg.
Közös megbeszélés – mit találtak, és miért tarják kincsnek, amit találtak? Nehéz volt-e, az irányokat megtalálni, az utasításokat követni?

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Gyűjtődobozok

Módszertani javaslatok:
A feladat lehet egy erdei óvoda egyik nyitó játéka, hogy a gyerekek megismerkedhessenek a környékkel.
Záró játékként alkalmazva jutalmat rejthetünk el a részükre, illetve azokon a helyeken játszhatjuk, amelyeket az erdei óvoda alatt
megismertek.
Természetben vagyunk, ezért törekedjünk a csendes megvalósításra.

Lehetséges változatok:
Egy kis versike segítségével, amit a gyerekekkel közösen előre megtanulunk, adott helyről indulva egy rövid útvonalat kell bejárniuk a pároknak. Az
útvonal mentén néhány állomáshelyen rejtsünk el előre „kincseket” (pl. érdekes terméseket, szép faleveleket, lehullott fakérget vagy bármi olyan
talált tárgyat, amit korábban gyűjtöttünk a helyszínen. Tehetünk páronként 1-1 ugyanolyan szépséget egy állomáshelyre vagy különbözőket, de
legalább annyit, ahány párosunk dolgozik. Érdemes a korábban megismert jellegzetes tereptárgyakat, jellemző fafajokat is versbe szedni. Játszhatjuk úgy is, hogy a környék jellegzetes tereptárgyai, érdekességei legyenek az egyes megállók, és az útvonalat a versben kapják meg, és a kincset
(magunk döntsük el, mi az) az utolsó állomáson rejtsük el.
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Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Életnyomok keresése (Erdőélmény munkafüzet 3–7 évesek számára, 1. játék)
Képkeretek (Erdőélmény munkafüzet 3–7 évesek számára, 8. játék)

Fejleszthető kompetenciaterületek:
Természettudományi (tájékozódás, irányok gyakorlása)
Anyanyelvi (kommunikáció, memória fejlesztése)
Matematikai (lépések számolása)

Esetleges veszélyek:
Terepen szokásos veszélyforrások: meglazult faág, csúszós, meredek, egyenetlen talaj, vizenyős, sziklás helyek, kullancs.
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Hasznos címek
Csömödéri Vasútüzem, 8957 Csömödér Vasút út 2.
Tel.: 92/579-033, Fax: 92/579-404, Mobil: 30/474-2146 vagy 30/474-2079
erdeivasut@zalaerdo.hu, www.zalaerdo.hu
http://genea.hu/delzala/eszteregnye
Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület, 8800 Nagykanizsa, Vörösmarty út 25.
Lenti Erdészet, 8960 Lenti, Táncsics u. 11/A
Tel./fax: 92/551-910
lenti@zalaerdo.hu
Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány
Tel.: 27/375-450, Mobil: 20/984-3946
www.magosfa.hu
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 1113 Budapest, Zsombolyai utca 6.
Tel.: 1/321-4796
mkne@mkne.hu, www.mkne.hu,
Mókus-suli Erdészeti Erdei Iskola, 7628 Pécs, Árpádtető 3.
Tel.: 72/518-120; fax.: 72/518-122
adorjan.rita@mecsekerdo.hu, www.mecsekerdo.hu
Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskola, Obornak
Tel.: 30/511-3213
povics.noemi@zalaerdo.hu, kozjolet@zalaerdo.hu, http://www.zalaerdo.hu
Umwelt Bildung Wien, Nationalpark Camp Lobau
2301 Groß-Enzersdorf, Lobaustraße-Wien 1
Tel.: 02249 28 711
ncl@ubw.at, http://www.ubw.at
Zalaerdő Zrt., Cím: 8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.
Tel.: 93/500-200
zalaerdo@zalaerdo.hu, http://www.zalaerdo.hu/hu_erdeivasut
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Kosztolányi Istvánné (szerk.): Az erdei iskola hasznos könyve. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.
Labanc Györgyi (szerk.): Óvodások környezeti nevelése (Réce 5.). Alapítvány a Magyarországi Környezeti Nevelésért,
1998.
Legány András (szerk.): Környezeti nevelés a táborban (Réce 2.). Alapítvány a Magyarországi Környezeti Nevelésért,
1993.
Nyiratiné Németh Ibolya: Módszertani kézikönyv nemcsak környezeti nevelőknek, kézirat. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest, 2004.
Nyomhatározó I., Magosfa Alapítvány
Nyomhatározó II. - ürülékek, Magosfa Alapítvány
Orgoványi Anikó – Victor András: Védjük a patakunkat! c. munkafüzet, patakzsák, Zöld Szív ITM
Orgoványi Anikó – Victor András: Védjük az erdőnket! c. munkafüzet és „erdőzsák” nevű eszközcsomag, Zöld Szív
ITM
Pintér Tibor: Környezeti nevelés a bemutatóhelyeken (Réce 6.). Alapítvány a Magyarországi Környezeti Nevelésért,
2004.
Sallai R. Benedek (szerk.: Zöldszemmel – ötlettár környezeti neveléshez. Nimfea Természetvédelmi Egyesület, Szarvas, 1998.
Schmidt Emese: Gyertek velem madarászni! Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 2008.
Schróth Ágnes (szerk.): Környezeti nevelés a középiskolában. Trefort Kiadó, 2004.
Süni (Természetismereti nomád táborok szervezésének praktikuma). Pangea Egyesület, 2008.
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Szerényi Gábor (szerk.): Környezeti nevelés a szakkörön (Réce 3.). Alapítvány a Magyarországi Környezeti Nevelésért, 1994.
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ERDŐÉLMÉNY

25

ERDŐÉLMÉNY ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZAT
Melyik füzetben van?

Év

3-7

Életnyomok keresése (Nyomolvasás)

5-12

1.

Fa-tapogatós

4-16

2.

Fatestvérem

5-16

Szú-játék

8-18

Tükörvilág

5-18

6-13 12-18 Hely

Fő

Perc

K

6-30

45

Élet, életnyom, következtetés, nyomozás

K

6-30

20

Tapintás, érzékelés, elképzelés, memória

K

2-40

15

Fa, életkor, vastagodás, átmérő, mérés

1.

K

12-20

20

Egészséges és beteg fa, szú, szújárat,
fakárosítás

2.

K

2-30

20

Az erdő szintjei, lombkorona, fészek, ág, gally

K

4-30

60+

K

10-30

10

Ragadozó életmód, képességek, tápláléklánc

K

6-30

30

Termés, mag, szaporodás, terjedés, tartalék

K

10-30

20

Álcázás, ember és állat rejtőzködésének
jelentősége

K

6-15

20

Szintezettség, jellemző élőlények,
csoportosítás

K

10-20

30

Figyelem, látásmód, beleérzés, fantázia

Kulcsszavak

1. SOKSZÍNŰ ERDŐ

1.

2. AZ ERDŐ, MINT MUNKAHELY
Kunyhóépítés

5-18

Lopakodó játék

5-18

Mi fán terem?

7-16

Rejtőzködés

5-18

2.
3.
3.
3.

Környezetbarát építkezés, kreativitás

3. AZ ERDŐ, MINT RENDSZER
Az erdő emeletei

9-14

4.

Hangya-tanösvény

5-16

Komposztáló természet

5-16

4.

K

6-30

60

Táplálékháló

8-18

5.

KB

10-20

30

Lebomlás, körforgás, baktérium, gomba,
tápanyag
Tápláléklánc/-háló, élőlények
kapcsolatrendszere

Természetellenes tanösvény

5-18

5.

K

6-20

30

Álcázás, rejtőszín, természetes, mesterséges

A település építőanyagai

8-18

6.

K

6-20

45+

Fa, kivágás, telepítés, épített környezet

Falukutatás

8-18

K

6-20

120

Település, természeti/épített/kulturális érték

Kilométer reggelire, avagy a helyi
termékek

8-14

7.

B

5-30

20+

Élelmiszer, primőr, hazai, szállítás,
klímaváltozás

Tájékozódás, térképismeret

8-16

8.

K

5-30

45+

Tájékozódás, égtájak, irányok, helyismeret

K

6-30

30

Ehető, ehetetlen, mérgező, térkép, íz, étel

4.

4. AZ ERDŐ, MINT LAKÓHELY

6.

5. AZ ERDŐ, MINT ÉRTÉK
Ehető – nem ehető

6-14

5.

Évgyűrűk és korok

10-18

7.

K

10-20

180

Évgyűrű, éghajlat, időszámítás, történelem

Ökobingó

8-18

8.

KB

10-20

20

Játék a környezeti kultúrával kapcsolatban

Tiszta levegő, zuzmók

8-18

K

6-20

30

Levegő-szennyezettség, mérés, zuzmófajták

Az erdő gyümölcsei

4-14

KB

4-20

30+

Gyümölcs, termés, cukor, befőzés, megromlás

K

2-20

15

A kicsi szép, képkivágás, szépség, érzékenyítés

9.
6.

6. AZ ERDŐ, MINT SZÉPSÉG
Dianézőke

5-18

9.

Hangtérkép

4-16

7.

K

4-30

20

Érzékelés, hallás, érzékenyítés, megfigyelés

Képkeretek

4-18

8.

K

2-20

20

A kicsi szép, képkivágás, szépség, érzékenyítés

Medál

5-18

B

2-12

60

Fantázia, kézügyesség, szépség, ajándék,
ékszer

Tájékozódás – kincskeresés

3-10

K

5-30

20

Közlekedés, tájékozódás, irányok, helyismeret

10.
9.

Halácsy Ágnes – Saly Erika – Victor András

ERDŐÉLMÉNY
Munkafüzet
6-13 évesek számára
és

Módszertani segédlet

2014

6-13 évesek számára

ERDŐÉLMÉNY

2

6-13 évesek számára

Tartalomjegyzék
SOKSZÍNŰ ERDŐ.............................................................................................................................5
1. Fatestvérem...........................................................................................................................5
AZ ERDŐ, MINT MUNKAHELY..........................................................................................................7
2. Kunyhóépítés.........................................................................................................................7
3.Mi fán terem?.........................................................................................................................9
AZ ERDŐ, MINT RENDSZER............................................................................................................10
4. Az erdő emeletei...................................................................................................................10
5. Természetellenes tanösvény..................................................................................................12
AZ ERDŐ, MINT LAKÓHELY............................................................................................................14
6. A település építőanyagai........................................................................................................14
7. Kilométer reggelire, avagy a helyi termékek............................................................................22
8. Tájékozódás, térképismeret – kincskeresés.............................................................................24
AZ ERDŐ, MINT ÉRTÉK..................................................................................................................27
9. Tiszta levegő, zuzmók............................................................................................................27
AZ ERDŐ, MINT SZÉPSÉG..............................................................................................................31
10. Medál................................................................................................................................31
Hasznos címek.............................................................................................................................33
Ajánlott irodalom.........................................................................................................................34

ERDŐÉLMÉNY

3

6-13 évesek számára
Kedves Környezeti Nevelő Társunk!
Azért használjuk ezt a megszólítást, mert Ön akár pedagógus, akár erdész, vagy esetleg a családjával természetjáró
szülő, ha ide jött, akkor nyilván a világ megismerésére, szeretetére, megbecsülésére neveli a fiatalokat, akikkel
érkezett. Márpedig ugyanez a célunk nekünk is, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület tagjainak – akik
kidolgoztuk ezt a füzetet. Segíteni szeretnénk mindenkit, akik kirándulni, erdőt járni indultak, hogy maguk
fedezhessék fel a természet apró csodáit.
Fontos tény, hogy a helyszín ezúttal az erdő. Nem az iskolai tanterem és nem az otthoni gyerekszoba. Vagyis terepi
tevékenységre és játékra buzdít ez a füzet. Nem véletlenül írtuk, hogy „buzdít”, mert azt tapasztaljuk, hogy az
oktatási intézmények (óvodák, iskolák, kollégiumok, nevelőotthonok) sajnos kevés időt szentelnek a szabadban, az
épületen kívül végzendő programok megtervezésére, megszervezésére. Pedig nagyon fontos lenne, hogy a
pedagógusok maguk is belevágjanak terepi programok megvalósításába.
Minthogy erdőben vagyunk, be kell tartanunk (és tartatnunk) az erdőjárás szabályait; tudnunk kell, hogy mit illik és
mit nem illik csinálni az erdőben. Nem illik (sőt nem szabad) kárt okozni sem földnek, sem növénynek, sem
állatnak. Nem illik zavarni sem az állatokat. Nem illik ott hagyni az erdőben szemetet. Nem szabad tüzet gyújtani
tiltott helyen vagy időben, és különösen nem szabad égve hagyni a tüzet. Nem illik zajongani, és ezzel tönkre tenni
az erdő csendjét, vagy éppenséggel az erdő muzsikáját.
Az erdőből, mint helyszínből következik az is, hogy figyelnünk kell a helyes öltözetre és lábbelire.

A füzet tartalmáról
A füzetben foglalkozástervek vannak, melyekből – a csoport vagy család aktuális állapotának, igényeinek
megfelelően – mindenki összeválogathatja azokat, amelyek neki tetszenek. A foglalkozás-leírások segítenek abban,
hogy sikerüljön játszva megismerni az adott hely természeti értékeit. A tevékenységek jellege olyan, hogy játék
közben el is gondolkodtatnak, megláttatnak, felismertetnek. A foglalkozások nagy részét szülők (vagyis nem
pedagógusok) is könnyedén megvalósíthatják, mert nem kívánnak semmiféle speciális felkészültséget.
Minden foglalkozás-terv címsora alatt van egy kicsi táblázat, amely segít a gyors tájékozódásban, hogy az adott
helyzetben mely játékok jöhetnek egyáltalán szóba. Itt megadjuk az ajánlott életkort, a hozzávetőleges
időtartamot, a lehetséges létszámot, és azt, hogy milyen helyszínen folyik az a játék.
A foglalkozástervek tartalmazzák a tevékenység lépéseinek leírását, a szükséges eszközök és anyagok listáját,
valamint az esetleges (fénymásolható) segédanyagokat is.
Módszertani ötleteket is adunk az egyes tevékenységekhez, de hangsúlyozni szeretnénk, hogy mi csak alapanyagot
és ötleteket kínálunk, és egyúttal biztatjuk a kollégákat arra, hogy bátran nyúljanak a leírtakhoz, tegyenek hozzá,
vagy vegyenek el belőle, alakítsák osztályukhoz, a gyerekekhez, a céljaik eléréséhez.

Kapcsolódás az Erdőélmény füzetsorozat másik két tagjához
Egyes foglalkozásoknál a lehetséges (vagy ajánlott) életkor elég széles. Ebből az következik, hogy egyrészt az ebben
a füzetben található játékok nem csak a 12–18 éves korosztály számára alkalmasak, hanem ennél kisebbek
számára is; másrészt a 12–18 éves fiatalokkal érkezőknek a 6–13 évesek, sőt akár a 3–7 évesek számára szóló
füzetben is érdemes keresgélniük.
A keresgélésben segítséget nyújt az az áttekintő táblázat, amely a füzet hátsó borítóján található.
***
Ezúton mondunk köszönetet azoknak, akik segítettek ennek a füzetnek a létrehozásában. Köszönjük Benedek
Miklósnak magát a projektötletet, Németh Veronikának és Povics Noéminak a játékok kidolgozásában nyújtott
segítséget, Újszászi Györgyinek a munkaszervezés segítését és Kelen Gábornak a füzet technikai formálását.
A füzet kidolgozása a LENA projekt keretében történt, melynek vezetője az osztrák Umweltbildung Wien volt,
partnerei pedig a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Nagykanizsa Város Önkormányzata és a Kaán Károly
Környezetvédelmi Egyesület voltak.
Bár ez a füzet elsősorban a Zalaerdő Zrt Nyitnikék Erdei Iskolája (Obornak) helyszínére készült, – apró
módosításokkal – bárhol, az ország bármelyik erdejében haszonnal forgatható.
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SOKSZÍNŰ ERDŐ
1. Fatestvérem
Lehetséges életkor:

5-16 év

Helyszín:

Kint. Vegyes életkorú fákat
tartalmazó erdő (vagy akár park)

Létszám:

2-40 fő

Időtartam:

15'

Kulcsszavak: fa, életkor, a fák vastagodása, átmérő, átmérő mérése
A tevékenység lépései:
A gyerekek tájékoztatása arról, hogy milyen összefüggés van a fák életkora és törzsük vastagsága között.
(Egy közepes korú fa éveinek számát meg tudjuk becsülni egy vonalzó segítségével. Ugyanis – jó közelítéssel – egy fa nagyjából
annyi éves, ahány cm a vastagsága (átmérője) derékmagasságban mérve.)
A gyerekek kettes-hármas csoportokat alkotnak. Minden csoport kap egy vonalzót, és az erdőben (parkban) szétszóródva gyakorolják a fák átmérőjének megmérését a vonalzó segítségével. Ehhez az kell, hogy egy gyerek két ceruzát (vagy bármi egyenes tárgyat) párhuzamosan a fatörzs két oldalához tart, egy másik gyerek pedig vonalzóval megméri a két ceruza távolságát.
Ha már elég rutinosan méricskélnek a gyerekek, akkor kapják azt a feladatot, hogy keressék meg saját életkor szerinti ikertestvérüket.
Ha megtalálták, akkor kicsit ismerkedjenek vele. Próbálják megsaccolni a magasságát (amely egy 10-12 éves fa esetében már
több méter!), nézzék meg az oldalágait, vizsgálják meg a törzsét, nézzék meg a levelek alakját stb.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Annyi vonalzó, mint a gyerekek létszámának egy-harmada.

Módszertani javaslatok:
Hívjuk fel a gyerekek figyelmét arra, hogy ebben az esetben csak a fák életkorának becsléséről (s nem a pontos meghatározásáról) van szó.
Hagyjunk a játék végén időt és lehetőséget arra, hogy a gyerekek – ha igénylik – visszamehessenek „fa-testvérükhöz”.

Lehetséges változatok:
Ha óvodásokkal foglalkozunk, akkor először felnőtt segítségével gyakorolni kell a vonalzó használatát és a számok leolvasását, és
lehetőleg 10 cm-nél vékonyabb fák jöhetnek szóba. Ugyanakkor fontos, hogy az 5 éves is lássa, hogy fa-ikertestvére milyen nagy
hozzá képest.
Ha nagyobbak a gyerekek, és már tanulták matematikából a kör kerületének kiszámítását, akkor az is lehetséges, hogy vonalzó
helyett „szabócentit” kapnak, azzal a fatörzs kerületét mérik meg, és a 2r képlet alapján kiszámítják, hogy mennyi 2r, azaz a fatörzs átmérője.

Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Évgyűrűk és korok (Erdőélmény munkafüzet 12-18 évesek számára; 7. játék)
Kiegészíthetjük a játékot azzal, hogy ha a saját testvérükkel már „összebarátkoztak”, akkor keressék meg az édesanyjuk (vagy a
nagymamájuk) fa-testvérét is.
(Meghökkentő, hogy egy iskolás gyerek édesanyjának „fatestvére” milyen óriási. )
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Fejleszthető kompetenciaterületek:
Matematikai (számolás, becslés, mérés)
Természettudományi (problémamegoldás, megfigyelés, összehasonlítás)
Szociális, életviteli és környezeti (önismeret, érzékenyítés, beleérző képesség)

Esetleges veszélyek: -
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AZ ERDŐ, MINT MUNKAHELY
2. Kunyhóépítés
Lehetséges életkor:

5-18 év

Helyszín:

Kint, erdőben vagy tisztáson

Létszám:

4-30 fő

Időtartam:

>60'

Kulcsszavak: kreativitás, környezetbarát építkezés, természetes anyagok
A tevékenység lépései:
A résztvevők ráhangolása a kunyhóépítésre. (Pl. Robinson, Tom Sawyer, Momo története, kitalált kerettörténet.)
A feladat ismertetése:
Tervezés (terület kiválasztásának szempontjai, természetes anyagok, melyek adottak a helyszínen,
feladatmegosztás/ki, mit tesz)
Terület kiválasztása
Anyagok, eszközök összegyűjtése
Kunyhóépítés
Kiscsoportok alakítása (4-6 fő/csoport).
Kunyhóépítés.
„Vendéglátás”, a kunyhó bemutatása másoknak. „Értékelés”.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Fejsze, kalapács, fűrész, bicska/csoport
1 guriga madzag/csoport
Íróeszközök
A/4-es papír a tervezéshez
Íróalátét (csoportonként)
Mérőszalag/csoport
Módszertani javaslatok:
A ráhangolásnál beszélgethetünk arról, milyen helyzetben lehet szükségünk arra, hogy kunyhót készítsünk, mint a Robinson történetet ihlető Alexander Selkirk. (http://www.life.hu/szorakozz/20130226-alexander-selkirk-az-igazi-robinson.html)
Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy lehetnek eszközök, melyeket meg kell majd osztani más kiscsoporttal.
Ha kérik, csak akkor adjunk segítséget.
Bátran adjunk a résztvevők kezébe eszközöket (pl. fejsze, kalapács, fűrész), de beszéljünk velük a balesetmentes használatról. A
kisebbeknek mutassuk be azokat; ha kérik, segítsünk.
Legyen elég idő arra, hogy használatba is vehessék a kunyhójukat, pl. pihenjenek, uzsonnázzanak benne, esetleg – a bátrabbak –
ott tölthetnek egy éjszakát az erdő neszeit hallgatva.
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Lehetséges változatok:
Fűzfakunyhó készítése az iskola udvarán (http://fenntarthato.hu/epites/leirasok/epulet/epitestechnologiak/fuzepites)
Témahét a kunyhóépítés témakörben

Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Tájékozódás – kincskeresés (Erdőélmény munkafüzet 3–7 évesek számára; 9. játék)
Kutató munka interneten (pl. Selkirk története)
A kunyhóban alvás kipróbálása (éjjeli neszek az erdőben, bátorságpróba)
A kunyhó elbontása (minden visszakerül a helyére)

Fejleszthető kompetenciaterületek:
Szociális kompetencia (a munka öröme, együttműködés, csapatépítés, bizalom, környezet és ember együttélése)
Matematikai (becslés, mérés, számolás)
Döntéshozás
Anyanyelvi (kommunikáció, vitakészség, meggyőzés, érvelés, olvasási, szövegértési készség)
Életvitel (alkotás, építés, eszközhasználat)

Esetleges veszélyek:
Helytelen eszközhasználatból eredően balesetek (pl. fejsze, bicska, fűrész)
Valaki „kiszorul” a munkából
A kiscsoporton belül konfliktus alakul ki
Rossz helyszín, nem készül el időben a kunyhó
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3.Mi fán terem?
Lehetséges életkor:

7-16 év

Helyszín:

Kint; erdő, park
változatos növényzettel

Létszám:

6-30 fő

Időtartam:

30'

Kulcsszavak: termés, mag, terjedés, szaporodás, tartalék tápanyag
A tevékenység lépései:
Terméshatározó alapján a termések fajtáinak átbeszélése.
Csapatok alkotása, de lehet egyénileg is lejegyezni, ki-milyen terméssel találkozik.
A kísérő tanár közben gyűjt terméseket.
A séta végén átbeszélni, hogy a kísérő által összegyűjtött termésekkel ki találkozott.
Határozó segítsége nélkül megnevezni, milyen termésről van szó.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Terméshatározó (http://termes.novenyhatarozo.info/)
Papír, írószer

Módszertani javaslatok:
A foglalkozás időpontját célszerű úgy megválasztani, hogy a gyerekek tudjanak a szabadban termést gyűjteni.
Csapatok helyett lehet egyéni feladat is.

Lehetséges változatok:
Csukott szemmel kitalálni, milyen termésről van szó.

Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Csukott szemmel kitalálni, milyen termésről van szó. Komposztáló természet (Erdőélmény munkafüzet 12–18 évesek számára; 4.
játék)

Fejleszthető kompetenciaterületek:
Anyanyelvi (kommunikáció)
Természettudományos (érzékszervi megfigyelés, fajismeret)
Matematikai (mérés, számolás, becslés, összehasonlítás)

Esetleges veszélyek: -
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AZ ERDŐ, MINT RENDSZER
4. Az erdő emeletei
Lehetséges életkor:

9-14 év

Helyszín:

Kint, erdő vagy park

Létszám:

6-15 fő

Időtartam:

20'

Kulcsszavak: szintezettség, jellemző élőlények, megfigyelés, tapasztalatszerzés, csoportosítás
A tevékenység lépései:
Helyszín keresése: egy, a helyszínre jellemző erdőrészlet (lehet ez bükkös, tölgyes, vagy akár akácos is, attól függően, mit szeretnénk bemutatni).
Előkészítés: egy csomagolópapírra rajzoljuk fel a kiválasztott erdőterületre jellemző szinteket: egy fát, egy cserjét, és néhány lágyszárút az alábbiak bejelölésével:
Magasság (m)
Lombkoronaszint (2.-3. emelet)
Törzsek szintje (lépcsőház)
Cserjeszint (1. emelet)
Gyepszint, avarszint (földszint)
Talajszint (pince)
A gyerekeket osszuk csoportokra (4-5 csoport, céljainktól függően).
A feladat ismertetése, értelmezése – a gyerekek nézzenek körül a helyszínen, és próbáljanak meg minél több élőlényt megnevezni az erdő egyes emeleteiről. Ezeket egyesével írják fel post-it-ekre, majd ragasszák fel a megfelelő emeletre.
Kiscsoportos munka.
Közös megbeszélés.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Csomagolópapír
Post-it, vagy kivágott cédulák
Gyurmaragasztó
Írószer

Módszertani javaslatok:
A helyszínt annak megfelelően válasszuk ki, hogy a környéken mi a jellemző erdőtársulás, vagy mit szeretnénk megfigyeltetni a
gyerekekkel.
A megbeszélés során feltétlenül beszéljünk az erdő élőlényei közt kialakult kapcsolatokról, pl. a táplálékhálózatokról. Ehhez magyarázó rajzot is érdemes készíteni.
Erdőben vagyunk, ezért törekedjünk a csendes megvalósításra
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Lehetséges változatok:
Összehasonlító vizsgálatot is végezhetünk több helyszínen.
A cédulázás helyett leveleket is gyűjthetnek (elsősorban a már lehullott leveleket keressék) a gyerekek a poszterhez.
A vizsgálathoz használhatjuk a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület „Élet szigete” lapját. (Lásd Függelék!)

Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Táplálékháló (Erdőélmény munkafüzet 12–18 évesek számára; 5. játék)

Az erdő átlag magasságának becslése – az egyes szintek magasságának becslése.
Pontos fajlista készítése.
A jellemző fajok memorizálása.
Borítottság vizsgálat.
A fenti vizsgálatokat különböző évszakokban is végezhetjük az eltérések megfigyelése céljából.

Fejleszthető kompetenciaterületek:
Természettudományi (megfigyelés, összehasonlítás, elemzés, új ismeretek)
Anyanyelvi (kommunikáció)
Matematikai (mérés)
Szociális (együttműködés)

Esetleges veszélyek:
Terepen szokásos veszélyforrások: meglazult faág, csúszós, meredek, egyenetlen talaj, vizenyős, sziklás helyek stb..
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5. Természetellenes tanösvény
Lehetséges életkor:

5-18 év

Helyszín:

Kint; erdő

Létszám:

6-20 fő

Időtartam:

30'

Kulcsszavak: álcázás, rejtő színek, alkalmazkodás, megfigyelés, természetes – mesterséges
A tevékenység lépései:
Előkészítés: az erdőben kiválasztunk egy 20-30 méteres ösvényt, ami nincs benőve bozóttal, magas fűvel. Az ösvény mindkét oldalán elhelyezünk az adott környezetbe nem illő tárgyakból 12-15 db-ot. Lehet köztük olyan, ami illeszkedik a környezetbe a színével, de olyan is, ami kirí onnan. A mesterséges tárgyak mellett lehet néhány természetes is, ami mégis „természetellenes”,
mert az adott terepen nem fordulhat elő (pl. tengeri kagyló, túzoktoll, májopál).
A feladat ismertetése.
A résztvevők libasorban állnak egymás mögött, és egyenként elindulnak az ösvényen. Miközben lassan haladnak, nézelődnek,
szemükkel keresik, mi nem illik az adott természetes környezetbe. Magukban számolják, hány tárgyat találtak meg. Vigyázni kell,
hogy csendben haladjanak, ne árulják el a többieknek, ha megláttak valamit, és ne is nyúljanak hozzá.
Az ösvény végén a játékvezető várja a résztvevőket.
Amikor mindenki megérkezett, akkor körbe állva mindenki, egyenként hangosan kimondja azt a számot, ami a megtalált tárgyak
számával szerinte megegyezik.
A játékvezető nem árulja el, ki áll a valósághoz a legközelebb. Együtt végigjárják az ösvényt, és összeszedik az elhelyezett tárgyakat pl. egy dobozba, vászontáskába. Így ellenőrzik magukat a játékosok, és a tárgyak is visszakerülnek a játékvezetőhöz. Ez alkalmat ad arra is, hogy kiderüljön, melyik tárgy „álcázta” magát a legjobban, és miért.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
15 db mesterséges, az adott természetbe nem illő tárgy
Egy tartódoboz vagy vászonzacskó a tárgyak tárolására
Egy ellenőrző lista a tárgyakról (ez jó, ha a doboz tetejére van ragasztva, vagy a zacskóhoz tűzve)

Módszertani javaslatok:
Kihagyhatatlan a kis zsebtükör elhelyezése az ösvény mellett. Ha jól sikerül elrejteni, akkor a lombkorona, a fűszálak tükröződnek
vissza benne, vagyis teljesen illeszkedik, észrevétlen marad. Nagy ámulatot kelt a megtalálása!
Érdemes nem csak az ösvény két oldalán, a talajszintre elhelyezni a tárgyakat, hanem egy-egy ágra, fatörzsön lévő repedésbe is.
Ezzel a résztvevők megtapasztalják, hogy tudatosan figyeljenek minden irányba.
Fel kell hívni a gyerekek figyelmét arra is, hogy néha nézzenek hátrafelé, visszafelé is. Más szemszögből nézve a dolgokat, megláthatnak olyat, amit addig nem.
Nyugodt, lassú járással haladjanak az ösvényen.
Fontos, hogy végig csendben legyen mindenki.
Senki ne árulja el, ha meglát egy rejtőzködő tárgyat! „Titkolózni” kell.

ERDŐÉLMÉNY

12

6-13 évesek számára

Lehetséges változatok:
Az ösvényt ki lehet jelölni egy madzaggal, aminek két végét hozzáköthetjük egy-egy fához. A madzag mellett kell végigjárni az ösvényt, tisztes távolságra egymás mögött haladva.
Az ösvény végén a játékvezető fülébe súghatja mindenki, hány tárgyra tippel. Ha kevesebb, mint a tárgyak száma, akkor újra végigmehet az ösvényen.

Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Mi van a zsákban? Tapogatás alapján felismerni a tárgyakat. Ha ez megtörtént, csoportosítani lehet azokat: mesterséges, természetes.
A tárgyak köré meseszövés.
„Vakon” járás a fák között. Adott területet körbekerítünk madzaggal. A résztvevők bekötött szemmel, a madzagot fogva végigjárják a területet. A terepet nehezíthetjük, ha le kell guggolniuk, amikor alacsonyabb egy ág, ha át kell mászniuk egy farönkön stb.
Vigyázzunk, hogy ne legyen veszélyes!

Fejleszthető kompetenciaterületek:
Szociális kompetencia (figyelemfejlesztés)
Természettudományos (megfigyelés, elemzés, csoportosítás)

Esetleges veszélyek:
Valaki letér az ösvényről, nem találja meg a tárgyakat.
Valaki kedvetlenné válik, mert kevés tárgyat talál meg.
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AZ ERDŐ, MINT LAKÓHELY
6. A település építőanyagai
Lehetséges életkor:

8-18 év

Helyszín:

Település utcái

Létszám:

6-20 fő

Időtartam:

45’ (előkészítés) +
45’ (tevékenység)

Kulcsszavak: fa, mint természetes anyag, épített környezet, építészeti oktatás, fakivágás, újratelepítés,
egyensúly
A tevékenység lépései:
Előkészítés:
Kutatás, anyaggyűjtés, feldolgozás (pl. megbeszélés, kiállítás, honlap készítése) az épített környezeti nevelés témakörben:
Régen és ma felhasznált építési anyagok.
Természetes, mesterséges anyagok.
Környezetbarát technológiák.
A feladat ismertetése, kiscsoportok alakítása, eszközök kiosztása (pl. feladatok, csomagolópapír). Udvariassági és közlekedési szabályok megbeszélése, intelmek. Időkeret egyeztetése.
„Városi” terepgyakorlat
Kiscsoportokban séta a településen, megfigyelés és riport alapján feljegyzések, fotók, rajzok készítése az épített kör
nyezetről (lásd feladatsor). A fa, mint építési anyag, felhasználása.
Poszter készítése/képek feliratozása.
Beszámoló/képek vetítése.
Tanulás az építészetről
Beszélgetés szakemberekkel a település építészeti fejlesztéseiről: erdész, képviselő, polgármester, építészmérnök
meghívása. Kérdések, válaszok.
Ajánlások a település vezetőinek egy adott terület fejlesztésére vonatkozóan, pl. fából készült játszótér, park kialakítá
sa.
Makett-készítés agyag, fa felhasználásával.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Feladatlap kinyomtatva
Számítógép, internet, projektor, vetítővászon
Digitális fényképező (vagy „okos” telefon)
5 ív csomagolópapír
Vastag filctollak
Gyurmaragasztó
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Cellux
Olló
5-6 db íróalátét
A/4-es lapok
Agyag
Hurkapálcák
Gyufa

Módszertani javaslatok:
A kutatás, anyaggyűjtés történhet interneten, könyvtárban, múzeumban.
Javasolt a kiscsoportos vagy páros munka, a feladatok megosztása.
Az előkészítés során feldolgozott anyagok produktumai lehetnek életkortól függően mások: a középiskolások készíthetnek blogot,
honlapot, a kisebbek albumot, posztert, kiállítást.
Bátran engedjük felfedezni a gyerekeket! Az időkeretet szabjuk meg határozottan. A kisebbek csoportját felnőtt kísérje!
A témakör feldolgozása elmélyült munkát igényel. Több napot is rászánhatunk, így témahétté alakíthatjuk.
A terepgyakorlat után jó, ha a gyerekek maguk készítik el a település képviselőinek, szakembereinek szóló meghívókat is.
A képviselőket, szakembereket már meghívhatják a település felfedezése utáni beszámolóra is.
A feladatsor fontos része, hogy a gyerekek aktívan részt vehessenek egy-egy településfejlesztést célzó javaslat, makett kidolgozásában, bemutatásában, megvitatásában.
Mindvégig fontos, hogy anyagtakarékos módon dolgozzanak a résztvevők, a természetes alapanyagok használatára törekedjenek.

Lehetséges változatok:
Egy-egy részfeladattal is érinthetjük a témakört, pl. csak egy faluismereti sétát tervezünk megfigyelési szempontokkal.
A nagyobbak maguk állíthatnak össze kérdőívet a felméréshez, a riporthoz.

Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
A témakör előkészítésénél a résztvevők saját otthonaikat is megfigyelhetik az adott szempontok (pl. építési anyagok, környezetbarát technológiák) alapján. Összegyűjthetik, mihez használtak faanyagot.
A település öröm-bánat térképének elkészítése. Térképen jelölve az adott település szépségeit, csúfságait. Megoldási javaslatok,
akcióterv készülhet a bánatok „felszámolására”.
Szituációs játék: fórum modellezése szerepek vállalásával. Ajánlott témakörök: pl. „Fűtsünk fával!”, „Munkahelyteremtés az erdő
által”.
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Fejleszthető kompetenciaterületek:
Szociális kompetencia (együttműködés, kapcsolatteremtés)
Matematikai (becslés, mérés, számolás – pl. makett készítése)
Digitális (fotózás, internethasználat)
Természettudományos (összehasonlítás, elemzés, következtetés, kutatás, feltételezés)
Anyanyelvi (kommunikáció, riportkészítés)
Életviteli, technikai (alkotás, rajzolás)

Esetleges veszélyek:
A helybéliek elutasítóak, nem szívesen beszélnek
Nem fog ráérni egyetlen szakértő, képviselő sem, amikorra hívnánk őket
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A település építőanyagai
1. csoport
Feladatlap
A feladat elvégzéséhez 30 perc áll rendelkezésetekre.
A séta során nézzétek meg a régen épült házakat, portákat, majd jegyezzétek fel, mihez használtak faanyagot az ott
élő emberek!
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A település építőanyagai
2. csoport
Feladatlap
A feladat elvégzéséhez 30 perc áll rendelkezésetekre.
A séta során keressetek olyan épületeket, amelyeket mostanában építettek, ill. olyan portákat, ahol éppen
építkeznek! Gyűjtsétek össze, mire használnak faanyagot! Van-e olyan anyag, ami a fa helyettesítésére szolgál?
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A település építőanyagai
3. csoport
Feladatlap
A feladat elvégzéséhez 30 perc áll rendelkezésetekre.
Keressetek egy kőművest vagy ácsot! Beszélgessetek vele, és jegyzeteljetek! Mikor használtak több faanyagot az
építkezések során az emberek, mostanában vagy régen? Miért? Mire, milyen fát használnak? Miért, mik a jellemző
tulajdonságaik?
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A település építőanyagai
4. csoport
Feladatlap
A feladat elvégzéséhez 30 perc áll rendelkezésetekre.
Keressetek és rajzoljatok le olyan épületet, épületrészletet, ami fából készült, vagy amin fafaragással díszítés van! A
motívumokat is lerajzolhatjátok.
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A település építőanyagai
5. csoport
Feladatlap
A feladat elvégzéséhez 30 perc áll rendelkezésetekre.
Készítsetek (digitális fényképezőgéppel, vagy akár mobiltelefonnal is) 10-15 felvételt a település jellegzetes
építkezési szokásairól, jellemző faanyag-felhasználásáról (pl. góré, kinti illemhely, ásott kút, spaletta, tornác)!
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7. Kilométer reggelire, avagy a helyi termékek
Lehetséges életkor:

8-14 év

Helyszín:

Bent

Létszám:

5-30 fő

Időtartam:

20’ (+ az otthoni
előkészítés)

Kulcsszavak: élelmiszer, primőr, hazai termék, helyi termék, kilométer, szállítás, környezetterhelés,
klímaváltozás
A tevékenység lépései:
Előkészítés:
A résztvevők készítsenek listát, majd szerezzék be azokat a termékeket (árucikkeket), amelyeket egy közös reggeli
keretében szeretnének elfogyasztani. A közös reggeli állhat olyan ételekből, amit naponta otthon szoktak
fogyasztani a gyerekek. Tegyék félre a csomagolásokat.
Tevékenység:
A gyerekeket osszuk 3-4 fős csoportokra.
A feladat ismertetése, értelmezése.
A csoportok megkapják a reggeli csomagolások egy-egy részét. Készítsenek listát egy lap bal oldalára az élelmiszerekről, a lap közepére írják fel a származási országokat, a jobb oldalra pedig az adott ország Magyarországtól való távolságát (km-ben).
Ehhez használjanak előre kinyomtatott világtérképet (Földrajzi atlasz), melyen kössék össze az illető országot hazánk
kal, és ennek segítségével állapítsák meg a távolságokat.
Számolják ki a teljes kilométer összeget, melyre szükség volt ahhoz, hogy a reggeli valóra válhasson.
Közös megbeszélés – a csoportok mutassák be térképeiket, és mondják el, mekkora távolságot utaztak az élelmiszerek, hogy az ő reggelijük legyen. Készítsünk közös listát a kilométerekről, illetve ha lehet, közös térképet. Beszélgessünk
a szezonális és primőr zöldségekről, a helyi termékekről, az utaztatás okozta környezeti terhelésről, a közlekedés és a
klímaváltozás kapcsolatáról.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Világtérképek kinyomtatva (csoportonként 1 db)
Színes filctollak vagy zsírkréták
A reggelihez felhasznált árucikkek csomagolása
Üres lapok
Írószer
Csomagolópapír az összesítéshez

Módszertani javaslatok:
A közös reggelit úgy is megszervezhetjük, hogy mindenki otthon költi el, és a listáját, csomagolást hozza csak magával. Pl. a piacon vett paradicsom csak a listán szerepel, annak jó esetben nincs külön csomagolása. Ilyenkor a közös élmény elmarad, viszont
kevesebb szervezőmunkával jár és időtakarékosabb.
A felkészülés ideje alatt a gyerekek a piacon vett termékek származási helyét is derítsék ki az árusoktól.
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A térkép használata csupán a demonstrálást szolgálja, nem cél, hogy minél pontosabban adják meg a gyerekek a távolságokat,
csupán nagyságrendi különbségek tételére van szükség.
Ha lehetőségünk van, a Google maps térképét is használhatjuk, mely a távolság pontosabb meghatározásában segít, az itt található térkép szintén használható a feladathoz: http://www.lib.utexas.edu/maps/world_maps/world_ref802657_1999.pdf

Lehetséges változatok:
Kisebbeknél a térkép az országokat is tartalmazza, nagyobbaknál használhatunk vaktérképet is (országhatárokkal).

Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Az erdő gyümölcsei (Erdőélmény munkafüzet 3–7 évesek számára; 6. játék)
A vonalzóval való mérés gyakorlása
Távolságbecslés gyakorlása

Fejleszthető kompetenciaterületek:
Természettudományi (térképismeret, elemzés, összehasonlítás)
Anyanyelvi (kommunikáció, szövegalkotás, szövegértés)
Matematikai (mérés, becslés, logikus gondolkodás)
Szociális (együttműködés, konfliktuskezelés)

Esetleges veszélyek: -
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8. Tájékozódás, térképismeret – kincskeresés
Lehetséges életkor:

8-16 év

Helyszín:

Kint; erdő vagy park

Létszám:

5-30 fő

Időtartam:

45’-től

Kulcsszavak: biztonságos közlekedés, megfigyelés, tájékozódás, égtájak, irányok, helyismeret
Előkészítés:
Helyszín keresése: egy, a helyszínre jellemző erdőrészlet kiválasztása, amely lehetőleg minél sokszínűbb, érdekesebb legyen.
Előzetes terepbejárás alkalmával kiválasztani az útvonalat, amit szeretnénk, hogy a gyerekek bejárjanak.
Az útvonalon „bójákat” helyezünk ki.
Elkészítjük a feladatlapokat.

A tevékenység lépései:
A gyerekeket osszuk 3-4 fős csoportokra.
A feladat ismertetése, értelmezése – a feladatlapon leírtak szerint haladjanak végig az útvonalon, és oldják meg a feladatokat (pl.
jegyezzék fel, milyen kincset találtak, vagy a talált színessel jelöljék meg az állomás helyét).
A feladatot a gyerekek csoportosan oldják meg.
Közös megbeszélés: nehéz volt-e, hogyan érezték magukat „egyedül” az erdőben, hogyan sikerült megoldani a feladatokat.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Feladatlapok
Íróalátét vagy rajztábla
Írószer
Bójákhoz kihelyezett tárgyak (lehetőleg a területre jellemző természetes tárgyak legyenek: toboz, makk, szép kő, fakéreg…)
Iránytűk vagy tájolók (csoportonként egy)
Turistatérkép vagy helyszínrajz

Módszertani javaslatok:
A feladat lehet egy erdei iskola egyik nyitó játéka, hogy a gyerekek megismerkedhessenek a környékkel.
A bóják szalagok, pecsétnyomó vagy színes zsírkréta is lehet, de ha azt szeretnénk, hogy jutalomképpen találjanak valamit, kis
kincseket is elrejthetünk az útvonalon.
Záró játékként alkalmazva jutalmat rejthetünk el a részükre, illetve azokon a helyeken vezethetjük végig az útvonalat, amelyeket
az erdei iskola vagy tábor alatt megismertek.
Erdőben vagyunk, ezért törekedjünk a csendes megvalósításra.
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Lehetséges változatok:
Feladat lehet, hogy jegyezzék fel az útközben talált kincseket, vagy a talált színessel jelöljék meg az állomás helyét.
Kisebbeknek egy kis versike segíthet a kincsek megtalálásában: Érdemes a jellegzetes tereptárgyakat, jellemző fafajokat is versbe
szedni.
Kisebbek mindenképpen kijelölt vagy kitaposott útvonalon haladjanak, és erről ne térjenek le.
Nagyobbaknál komolyabb pályát is kijelölhetünk, az erdő elzártabb részein is, de egy bója se kerüljön hallótávolságon túlra.
Egyes esetekben a GPS használata megengedett (vagy elvárás).
Az útvonal lehet egy terepi foglalkozás része úgy, hogy az egyes állomáshelyek közt a gyerekeknek kell navigálniuk.
Ha sok időnk van az előkészületekre, érdemes kincskereső játékot játszani, ahol a környék jellegzetes tereptárgyai, érdekességei
legyenek az egyes megállók, és az útvonalat rejtvényben kapják meg. Rajzolhatunk térképet is a játékhoz. A kincset (magunk
döntsük el, mi az) az utolsó állomáson rejtsük el.

Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
A tájoló használatának megismertetése, begyakoroltatása.
A turistatérkép és jeleinek megismertetése.
A GPS és működésének megismerése.

Fejleszthető kompetenciaterületek:
Természettudományi (tájékozódás, térképismeret)
Anyanyelvi (kommunikáció)
Matematikai (mérés)
Digitális kompetencia (GPS)

Esetleges veszélyek:
Terepen szokásos veszélyforrások: meglazult faág, csúszós, meredek, egyenetlen talaj, vizenyős, sziklás helyek, kullancs stb.
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Tájékozódás, térképismeret – kincskeresés
Feladatlap

Kedves Gyerekek!
Kincskereső túrára hívunk benneteket.

Kövessétek a számozott, útjelző bójákat!
Az útról ne térjetek le; ha elbizonytalanodtatok, inkább menjetek vissza az előző állomáshoz, és onnan induljatok el
újra.
Minden állomáson tegyetek jelet erre a feladatlapra az oda készített eszközzel (ezt meg kell keresnetek).
Minden állomásról elhozhattok egy ajándék-kincset. (Csak egyet!)
Jegyezzétek fel a tapasztalt érdekességeket!
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AZ ERDŐ, MINT ÉRTÉK
9. Tiszta levegő, zuzmók
Lehetséges életkor:

8-18 év

Helyszín:

Kint; erdő vagy park

Létszám:

6-20 fő

Időtartam:

30'

Kulcsszavak: levegőszennyezettség mérése, környezetvédelem, tiszta levegő, fa, erdő, zuzmófajták

A tevékenység lépései:
Előkészítő beszélgetés: a zuzmó, mint a levegőszennyezettség indikátora.
A feladat ismertetése.
Párok alakítása. Eszközök kiosztása.
Fák kiválasztása. Páronként legalább 3 fa.
Zuzmóvizsgálat elvégzése:
Megfigyelés nagyítóval
Borítási százalék meghatározása (Lásd. alább, a Módszertani javaslatoknál!)
Észlelőlap kitöltése
Zuzmóhatározás.
Értékelés: a tapasztalatok megosztása, összehasonlítás, elemzés, következtetések.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Üveg nélküli diakeret (mindenkinek egy)

Módszertani javaslatok:
Kivágott kb. 12×12 cm-es papírkeret /páronként (a borítási százalék megállapításához)
Nagyítók
Íróeszköz
Feladatlap (páronként)
Zuzmóhatározó

Lehetséges változatok:
A kisebbekkel egy egyszerű erdei séta, felfedezés során, eszköz nélkül is megállhatunk egy-egy fánál, és ráirányíthatjuk a figyelmüket a fakérgen látható különböző zuzmókra, a zuzmók sokszínűségére, formáira.
A nagyobbaknak érdekes feladat lehet digitális fényképezővel fotók készítése a különböző zuzmókról, majd internet és könyvek
segítségével beazonosításuk, vetítésük.
A zuzmóvizsgálatokat évenként meg lehet ismételni, így létrejöhet egy kisebb helyi adatbázis, amit számítógépen lehet tárolni.

ERDŐÉLMÉNY

27

6-13 évesek számára

Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Az erdő emeletei (Erdőélmény munkafüzet 6–13 évesek számára; 4. játék)
Cellux-próba: út menti és erdőben élő fák faleveleinek fonákjára cellux-csíkot helyezünk, óvatosan lehúzzuk azokat, majd fehér
papírlapra ragasztjuk. Szemmel látható, hogy poros-e, és ha igen, mennyire az út menti levegő, és az erdei levegő.
Forgalomszámlálás a faluban: 15’-ig jegyzetelés, milyen jármű haladt el az adott időszakban azonos ponton, majd ok-okozati öszszefüggések keresése, mennyire befolyásolja a forgalom a levegő tisztaságát.
A faluban zuzmók keresése pl. temetői sírköveken, kőszobrokon, kőkerítéseken.
Savas eső mérése. Őszi-tavaszi mérések adatainak összehasonlítása.

Fejleszthető kompetenciaterületek:
Matematikai (becslés, számolás)
Természettudományos (vizsgálat, elemzés, ok-okozat, következtetés)
Szociális, életviteli (döntéshozatal, környezettudatosság)
Anyanyelvi (ismeretközlő szövegek értelmezése, szövegalkotás)

Esetleges veszélyek: –
Javasolt irodalom: Dr. Simon Tibor: Baktérium-, alga-, gomba-, zuzmó- és mohahatározó
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Tiszta levegő, zuzmók
Keret a zuzmó-borítottság megállapításához
(Legjobb kartonra másolni, hogy többször-használható legyen.)
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Tiszta levegő, zuzmók
Feladatlap

Vizsgált fa sorszáma
Fafajta

1.

2.

3.

4.

5.

Tűlevelűek
Lombhullató

Növekedési hely

Település
Erdő

Távolság a szennyező-forrástól

Út

Kevesebb mint 50 m
50-200 m
Több mint 200 m

Erőmű

Kevesebb mint 1 km
1-10 km
10 km-nél több

Egyéb ipar

Kevesebb mint 1 km
1-10 km
10 km-nél több

Zuzmótelepek száma
Zuzmók típusai

Kéreg zuzmók száma
Lombos zuzmók száma
Bokros zuzmók száma

Borítási százalék

0-25%
25-50%
50-100%
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AZ ERDŐ, MINT SZÉPSÉG
10. Medál
Lehetséges életkor:

5-18 év

Helyszín:

Bent, műhelyben (a
fűrészeléshez és csiszoláshoz)

Létszám:

2-12 fő

Időtartam:

60’

Kulcsszavak: Fantázia, kézügyesség, szépség, ajándék, ékszer
A tevékenység lépései:
Keressünk egy 4-6 cm vastagságú, száraz (de nem korhadt) faágat.
Barkácsfűrésszel vágjunk le belőle egy 2-4 mm vastagságú korongot.
Asztallapra fektetett csiszolópapíron simítsuk egyenesre a korong mindkét lapját. (Durvább csiszolópapírral kezdve, majd egyre finomabbal folytatva.)
Fúrjunk egy kis lukat (vagy kettőt egymás mellé) a peremétől kb. 5 mm-nyire, amelybe zsineget vagy vékony bőrcsíkot húzhatunk, hogy nyakba akasztható legyen. (Óvatosan a fúrással, nehogy elrepedjen!)
A korong felületeit díszíthetjük, mintázhatjuk faragással, tollal, festéssel stb.
Feladat: kitalálni, hogy ki kapja ajándékba.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Megfelelő (4-6 cm átmérőjű, száraz, de nem korhadt) faág
Barkácsfűrész
Kis fafúró (cigány-fúró)
A fűrészeléshez megfelelő munkahely (felület, befogásra alkalmas eszköz)
Csiszolópapírok (kb. 80-astól 400-asig terjedő finomságúak)
A medál díszítéséhez eszközök, anyagok (kis véső, festék, toll, ceruza)

Módszertani javaslatok:
Ha fűrészeléskor nem sikerült viszonylag párhuzamosra a korong két lapja, akkor egyszerűbb egy újabbat fűrészelni, mintsem csiszolópapírral korrigálni a hibát.
Lehetőleg különböző fákról származó ágakkal dolgozzunk, mert mindegyiknek más és más az évgyűrű-rajzolata.
A fűrészelés sok gyerek számára új tevékenység; ők ne egyedül próbálkozzanak vele.
A csiszolás erőt és kitartást is igényel; ebben a kisebbeknek segíteni kell.
Az egészen kicsik csak a finomabb csiszolást és leginkább a medál díszítését végezzék..
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Lehetséges változatok:
Nagyobb korongokból nemcsak medál, hanem pl. edény-alátét is készíthető (pl. ragasztással).

Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Díszek készítése a terepen talált természeti anyagokból (lehullott levelekből, elszáradt termésekből, kis kavicsokból stb.

Fejleszthető kompetenciaterületek:
Matematikai (mérés, számolás)
Természettudományi (faanyag-fajták)
Vállalkozói (újítások elfogadása)
Szociális és életviteli (önismeret, önkifejezés, ajándékozás, kézügyesség fejlesztése, kreativitás, együttműködés, az alkotás öröme)

Esetleges veszélyek:
Sérülés fűrészelés vagy csiszolás közben könnyen előfordulhat!
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Hasznos címek
Csömödéri Vasútüzem, 8957 Csömödér Vasút út 2.
Tel.: 92/579-033, Fax : 92/579-404, Mobil : 30/474-2146 vagy 30/474-2079
erdeivasut@zalaerdo.hu, www.zalaerdo.hu
http://genea.hu/delzala/eszteregnye
Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület, 8800 Nagykanizsa, Vörösmarty út 25.
Lenti Erdészet, 8960 Lenti, Táncsics u. 11/A
Tel./fax: 92/551-910
lenti@zalaerdo.hu
Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány
Tel.: 27/375-450, Mobil: 20/984-3946
www.magosfa.hu
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 1113 Budapest, Zsombolyai utca 6.
Tel.: 1/321-4796
mkne@mkne.hu, www.mkne.hu,
Mókus-suli Erdészeti Erdei Iskola, 7628 Pécs, Árpádtető 3.
Tel.: 72/518-120; fax.: 72/518-122
adorjan.rita@mecsekerdo.hu, www.mecsekerdo.hu
Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskola, Obornak
Tel.: 30/511-3213
povics.noemi@zalaerdo.hu, kozjolet@zalaerdo.hu, http://www.zalaerdo.hu
Umwelt Bildung Wien, Nationalpark Camp Lobau
2301 Groß-Enzersdorf, Lobaustraße-Wien 1
Tel.: 02249 28 711
ncl@ubw.at, http://www.ubw.at
Zalaerdő Zrt., Cím: 8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.
Tel.: 93/500-200
zalaerdo@zalaerdo.hu, http://www.zalaerdo.hu/hu_erdeivasut
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Ajánlott irodalom
Adorján Rita – Berényiné Parti Krisztina et al.: Barangolás a tantárgyak között. Módszertani segédlet komplex témák
feldolgozásához. FSC Magyarországi Tereptanulmányi Központ Alapítvány, 2000.
Adorján Rita: Magonc (Természetismereti játékok az erdőben). Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 2004.
Agárdy Sándor: Praktikum az óvodai és az általános iskolai környezeti neveléshez mindenkinek. Aqua kiadó, 1995.
Az élet szigete – Egy élő fa és a hozzá kötődő élőlények kapcsolatának megfigyelése (feladatlappal). Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 2011.
B. Parti Krisztina: Gyertek velem felhőlesre! Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 2008.
Bánfalvi Antalné – Demeter Zsuzsa et al.: A fák világa, Erdei Iskola Alapítvány, Szentendre, 2003.
Béres Mária: Az erdőből jöttünk (Oktatási ötlettár a fákról és az erdőkről). Független Ökológiai Központ, 1994.
Bihariné Krekó Ilona (szerk.): Környezeti nevelés az erdőben. Öko-Fórum Alapítvány, Budapest, 2002.
Bíró Marianna – Molnár Zsolt: Természetesség mérő – határozó. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 2011.
Elektronikusan: www.termeszetessegmero.hu.
Cornell, Joseph: Kézenfogva gyerekekkel a természetben. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 1998.
Csillagtérkép, Magosfa Alapítvány
Fa- és cserjehatározó. Magosfa Alapítvány
Fák és cserjék terméshatározója. Magosfa Alapítvány
Fernengel András: Tegzes; az iskolai nomád táborozás kézikönyve. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 1995.
Fodorné Gyalog Éva – Urbán Ágnes (szerk.): Uccu az uccára! FSC Magyarországi Tereptanulmányi Központ Alapítvány, 2000.
Határozó egy élő fához mint életközösséghez kapcsolódó funkcionális csoportokhoz (feladatlappal). Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 2010.
Havas Péter (szerk.): Kisiskolások környezeti nevelése (Réce 1.). Alapítvány a Magyarországi Környezeti Nevelésért,
1993.
Hortobágyi Katalin (szerk.): Környezeti nevelés az erdei iskolában (Réce 4.). Alapítvány a Magyarországi Környezeti
Nevelésért, 1995.
Kanczler Gyuláné: Környezeti nevelés az erdőben a művészetek eszközeivel. Öko-Fórum Alapítvány, Budapest,
2002.
Kosztolányi Istvánné (szerk.): Az erdei iskola hasznos könyve. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.
Labanc Györgyi (szerk.): Óvodások környezeti nevelése (Réce 5.). Alapítvány a Magyarországi Környezeti Nevelésért,
1998.
Legány András (szerk.): Környezeti nevelés a táborban (Réce 2.). Alapítvány a Magyarországi Környezeti Nevelésért,
1993.
Nyiratiné Németh Ibolya: Módszertani kézikönyv nemcsak környezeti nevelőknek, kézirat. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest, 2004.
Nyomhatározó I., Magosfa Alapítvány
Nyomhatározó II. - ürülékek, Magosfa Alapítvány
Orgoványi Anikó – Victor András: Védjük a patakunkat! c. munkafüzet, patakzsák, Zöld Szív ITM
Orgoványi Anikó – Victor András: Védjük az erdőnket! c. munkafüzet és „erdőzsák” nevű eszközcsomag, Zöld Szív
ITM
Pintér Tibor: Környezeti nevelés a bemutatóhelyeken (Réce 6.). Alapítvány a Magyarországi Környezeti Nevelésért,
2004.
Sallai R. Benedek (szerk.: Zöldszemmel – ötlettár környezeti neveléshez. Nimfea Természetvédelmi Egyesület, Szarvas, 1998.
Schmidt Emese: Gyertek velem madarászni! Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 2008.
Schróth Ágnes (szerk.): Környezeti nevelés a középiskolában. Trefort Kiadó, 2004.
Süni (Természetismereti nomád táborok szervezésének praktikuma). Pangea Egyesület, 2008.
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Szerényi Gábor (szerk.): Környezeti nevelés a szakkörön (Réce 3.). Alapítvány a Magyarországi Környezeti Nevelésért, 1994.
Vásárhelyi Judit (szerk.): Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia – alapvetés (3. átdolgozott kiadás), Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest, 2010.
Vásárhelyi Tamás: Szitakötészet. Független Ökológiai Központ, Budapest, 1994.
Victor András (szerk.): Iskolánk zöldítése. Módszertani segédanyag iskolák számára. Magyar Környezeti Nevelési
Egyesület, Budapest, 2002.
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Melyik füzetben van?

Év

3-7

Életnyomok keresése (Nyomolvasás)

5-12

1.

Fa-tapogatós

4-16

2.

Fatestvérem

5-16

Szú-játék

8-18

Tükörvilág

5-18

6-13 12-18 Hely

Fő

Perc

K

6-30

45

Élet, életnyom, következtetés, nyomozás

K

6-30

20

Tapintás, érzékelés, elképzelés, memória

K

2-40

15

Fa, életkor, vastagodás, átmérő, mérés

1.

K

12-20

20

Egészséges és beteg fa, szú, szújárat,
fakárosítás

2.

K

2-30

20

Az erdő szintjei, lombkorona, fészek, ág, gally

K

4-30

60+

K

10-30

10

Ragadozó életmód, képességek, tápláléklánc

K

6-30

30

Termés, mag, szaporodás, terjedés, tartalék

K

10-30

20

Álcázás, ember és állat rejtőzködésének
jelentősége

K

6-15

20

Szintezettség, jellemző élőlények,
csoportosítás

K

10-20

30

Figyelem, látásmód, beleérzés, fantázia

Kulcsszavak

1. SOKSZÍNŰ ERDŐ

1.

2. AZ ERDŐ, MINT MUNKAHELY
Kunyhóépítés

5-18

Lopakodó játék

5-18

Mi fán terem?

7-16

Rejtőzködés

5-18

2.
3.
3.
3.

Környezetbarát építkezés, kreativitás

3. AZ ERDŐ, MINT RENDSZER
Az erdő emeletei

9-14

4.

Hangya-tanösvény

5-16

Komposztáló természet

5-16

4.

K

6-30

60

Táplálékháló

8-18

5.

KB

10-20

30

Lebomlás, körforgás, baktérium, gomba,
tápanyag
Tápláléklánc/-háló, élőlények
kapcsolatrendszere

Természetellenes tanösvény

5-18

5.

K

6-20

30

Álcázás, rejtőszín, természetes, mesterséges

A település építőanyagai

8-18

6.

K

6-20

45+

Fa, kivágás, telepítés, épített környezet

Falukutatás

8-18

K

6-20

120

Település, természeti/épített/kulturális érték

Kilométer reggelire, avagy a helyi
termékek

8-14

7.

B

5-30

20+

Élelmiszer, primőr, hazai, szállítás,
klímaváltozás

Tájékozódás, térképismeret

8-16

8.

K

5-30

45+

Tájékozódás, égtájak, irányok, helyismeret

K

6-30

30

Ehető, ehetetlen, mérgező, térkép, íz, étel

4.

4. AZ ERDŐ, MINT LAKÓHELY

6.

5. AZ ERDŐ, MINT ÉRTÉK
Ehető – nem ehető

6-14

5.

Évgyűrűk és korok

10-18

7.

K

10-20

180

Évgyűrű, éghajlat, időszámítás, történelem

Ökobingó

8-18

8.

KB

10-20

20

Játék a környezeti kultúrával kapcsolatban

Tiszta levegő, zuzmók

8-18

K

6-20

30

Levegő-szennyezettség, mérés, zuzmófajták

Az erdő gyümölcsei

4-14

KB

4-20

30+

Gyümölcs, termés, cukor, befőzés, megromlás

K

2-20

15

A kicsi szép, képkivágás, szépség, érzékenyítés

9.
6.

6. AZ ERDŐ, MINT SZÉPSÉG
Dianézőke

5-18

9.

Hangtérkép

4-16

7.

K

4-30

20

Érzékelés, hallás, érzékenyítés, megfigyelés

Képkeretek

4-18

8.

K

2-20

20

A kicsi szép, képkivágás, szépség, érzékenyítés

Medál

5-18

B

2-12

60

Fantázia, kézügyesség, szépség, ajándék,
ékszer

Tájékozódás – kincskeresés

3-10

K

5-30

20

Közlekedés, tájékozódás, irányok, helyismeret

10.
9.

Halácsy Ágnes – Saly Erika – Victor András
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Kedves Környezeti Nevelő Társunk!
Azért használjuk ezt a megszólítást, mert Ön akár pedagógus, akár erdész, vagy esetleg a családjával természetjáró
szülő, ha ide jött, akkor nyilván a világ megismerésére, szeretetére, megbecsülésére neveli a fiatalokat, akikkel
érkezett. Márpedig ugyanez a célunk nekünk is, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület tagjainak – akik
kidolgoztuk ezt a füzetet. Segíteni szeretnénk mindenkit, akik kirándulni, erdőt járni indultak, hogy maguk
fedezhessék fel a természet apró csodáit.
Fontos tény, hogy a helyszín ezúttal az erdő. Nem az iskolai tanterem és nem az otthoni gyerekszoba. Vagyis terepi
tevékenységre és játékra buzdít ez a füzet. Nem véletlenül írtuk, hogy „buzdít”, mert azt tapasztaljuk, hogy az
oktatási intézmények (óvodák, iskolák, kollégiumok, nevelőotthonok) sajnos kevés időt szentelnek a szabadban, az
épületen kívül végzendő programok megtervezésére, megszervezésére. Pedig nagyon fontos lenne, hogy a
pedagógusok maguk is belevágjanak terepi programok megvalósításába.
Minthogy erdőben vagyunk, be kell tartanunk (és tartatnunk) az erdőjárás szabályait; tudnunk kell, hogy mit illik és
mit nem illik csinálni az erdőben. Nem illik (sőt nem szabad) kárt okozni sem földnek, sem növénynek, sem
állatnak. Nem illik zavarni sem az állatokat. Nem illik ott hagyni az erdőben szemetet. Nem szabad tüzet gyújtani
tiltott helyen vagy időben, és különösen nem szabad égve hagyni a tüzet. Nem illik zajongani, és ezzel tönkre tenni
az erdő csendjét, vagy éppenséggel az erdő muzsikáját.
Az erdőből mint helyszínből következik az is, hogy figyelnünk kell a helyes öltözetre és lábbelire.

A füzet tartalmáról
A füzetben foglalkozástervek vannak, melyekből – a csoport vagy család aktuális állapotának, igényeinek
megfelelően – mindenki összeválogathatja azokat, amelyek neki tetszenek. A foglalkozás-leírások segítenek abban,
hogy sikerüljön játszva megismerni az adott hely természeti értékeit. A tevékenységek jellege olyan, hogy játék
közben el is gondolkodtatnak, megláttatnak, felismertetnek. A foglalkozások nagy részét szülők (vagyis nem
pedagógusok) is könnyedén megvalósíthatják, mert nem kívánnak semmiféle speciális felkészültséget.
Minden foglalkozás-terv címsora alatt van egy kicsi táblázat, amely segít a gyors tájékozódásban, hogy az adott
helyzetben mely játékok jöhetnek egyáltalán szóba. Itt megadjuk az ajánlott életkort, a hozzávetőleges
időtartamot, a lehetséges létszámot, és azt, hogy milyen helyszínen folyik az a játék.
A foglalkozástervek tartalmazzák a tevékenység lépéseinek leírását, a szükséges eszközök és anyagok listáját,
valamint az esetleges (fénymásolható) segédanyagokat is.
Módszertani ötleteket is adunk az egyes tevékenységekhez, de hangsúlyozni szeretnénk, hogy mi csak alapanyagot
és ötleteket kínálunk, és egyúttal biztatjuk a kollégákat arra, hogy bátran nyúljanak a leírtakhoz, tegyenek hozzá,
vagy vegyenek el belőle, alakítsák osztályukhoz, a gyerekekhez, a céljaik eléréséhez.

Kapcsolódás az Erdőélmény füzetsorozat másik két tagjához
Egyes foglalkozásoknál a lehetséges (vagy ajánlott) életkor elég széles. Ebből az következik, hogy
egyrészt az ebben a füzetben található játékok nem csak a 3–7 éves korosztály számára alkalmasak, hanem ennél
nagyobbak számára is;
másrészt a 3–7 éves gyerekekkel érkezőknek a 6–13 évesek és a 12–28 évesek számára szóló füzetben is érdemes
keresgélniük.
A keresgélésben segítséget nyújt az az áttekintő táblázat, amely a füzet hátsó borítóján található.
***
Ezúton mondunk köszönetet azoknak, akik segítettek ennek a füzetnek a létrehozásában. Köszönjük Benedek
Miklósnak magát a projektötletet, Németh Veronikának és Povics Noéminak a játékok kidolgozásában nyújtott
segítséget, Újszászi Györgyinek a munkaszervezés segítését és Kelen Gábornak a füzet technikai formálását.
A füzet kidolgozása a LENA projekt keretében történt, melynek vezetője az osztrák Umweltbildung Wien volt,
partnerei pedig a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Nagykanizsa Város Önkormányzata és a Kaán Károly
Környezetvédelmi Egyesület voltak.
Bár ez a füzet elsősorban a Zalaerdő Zrt Nyitnikék Erdei Iskolája (Obornak) helyszínére készült, – apró
módosításokkal – bárhol, az ország bármelyik erdejében haszonnal forgatható.
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SOKSZÍNŰ ERDŐ
1. Szú-játék
Lehetséges életkor:

8-18

Helyszín:

Kint, erdőben

Létszám:

10-20

Időtartam:

20'

Kulcsszavak: egészséges és beteg fák, szú, szújárat, lucfenyők károsítása, tömeges szú, a beteg erdő
letermelése
A tevékenység lépései:
Az erdőben, egy behatárolt területet jelölünk ki a játék helyszíneként.
A játék ismertetése.
Az előre elkészített kártyapakli lapjait, melyeken egészséges fa, beteg fa, szú felirat olvasható, ajánlott jól összekeverni.
Minden résztvevő húz egy kis kártyát, és titokban tartja, mi áll a kártyán.
Azok, akik valamelyik fa szerepébe bújnak, kiválasztanak az erdő meghatározott részén egy fát. Titkolják, hogy betegek-e vagy
sem.
Minden szúnak összesen 20 lépés áll a rendelkezésére, hogy az egyik fától a következőig, ill. az utána következőig jusson. A szúk
nem tudják, hogy a fa beteg-e vagy egészséges-e. Ezt a mindenkori fánál kell csendben megkérdezniük.
Ha a szú egy egészséges fához ér, akkor nem kap új lépéseket, viszont ha egy beteg fához ér, akkor további 20 lépést kap.
Minden egészséges fát csak 10-szer szabad megkérdezni, a beteg fákat csak 5-ször. Akkor a mindenkori fa is szúvá válik.
A játék akkor ér véget, ha már nincs több fa, vagy ha a szúknak nincs már több lépésük.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Annyi kis kártya feliratokkal (egészséges fa, beteg fa, szú), ahány résztvevő van

Módszertani javaslatok:
A fák az ujjaikon számolják, hányszor kérdezték már őket. Egészséges fát 10-szer lehet kérdezni, beteg fát 5-ször.
A játékszabály ismertetését követően ajánlott próbajátékot játszani a kisebbekkel. Ekkor előjönnek a kérdéses helyzetek.
Csendesen kell játszani.
Titokban kell tartani, hogy beteg vagy egészséges-e a fa.
A játék végén érdemes megbeszélni, mit is modelleztünk a játékkal. Mit keres a szú a fában? Hogyan néz ki a szú? Miért lesz beteg a fa a szútól? „Ki” gyógyíthatja meg a fát?

Lehetséges változatok:
–

Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Romhányi József: Egy szú végrendelete című vers megismerése. A vers humora.
Szújáratok, mint „ékes írások”. Megfigyelés után a mintázat rajzolata, labirintusjáték készítése.
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A szú élete. Kutatás az interneten: http://mek.oszk.hu/03400/03408/html/2810.html. Meseszövés, nagyobbaknál poszter-készítés.

Fejleszthető kompetenciaterületek:

Szociális kompetencia (beleérző képesség, figyelem)
Anyanyelvi (kommunikáció)
Természettudományos kompetencia (beteg, egészséges faállomány jellemzői)
Matematikai (becslés, számolás)
Digitális kompetencia (kutatás, szövegértés, elemzés)
Esetleges veszélyek:
Valakihez nem jutnak el a játék során.
Valaki „belegabalyodik”, hogy hány lépése is van.
A kisebbek nem ismerik a szúbogarat (érdemes laminált, nagyított képpel készülni a bemutatására).
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Kártyák a szú-játékhoz

(Legjobb kartonra másolni, hogy többször-használható legyen)

EGÉSZSÉGES FA

EGÉSZSÉGES FA

EGÉSZSÉGES FA

EGÉSZSÉGES FA

EGÉSZSÉGES FA

BETEG
FA

BETEG
FA

EGÉSZSÉGES FA

EGÉSZSÉGES FA

EGÉSZSÉGES FA

BETEG
FA

BETEG
FA

BETEG
FA

BETEG
FA

BETEG
FA

SZÚ

SZÚ

SZÚ

SZÚ

BETEG
FA

SZÚ

SZÚ

SZÚ

SZÚ

SZÚ
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2. Tükörvilág
Lehetséges életkor:

5-18

Helyszín:

Kint, erdőben

Létszám:

2-30

Időtartam:

20'

Kulcsszavak: lombkorona, élőhely, fent-lent, részletek-teljesség, fészek, madár, falevelek, ágak, gallyak,
törzs, az erdő szintjei
A tevékenység lépései:
A játék ismertetése.
Csendes sétával közelítjük meg az erdőt.
A résztvevők kezébe tükröt adunk.
Az erdőben, belátható területen belül, mindenki választ magának egy neki tetsző fát, ami „megszólítja”.
A résztvevők a kiválasztott fa lombkoronáját csendesen megfigyelik a tükörből. Ezt úgy tehetik meg, ha az álluk alá helyezik vízszintesen a tükröt, hozzásimulnak a fa törzséhez háttal, és apró lépésekkel körbejárják a törzset, miközben mindent megnéznek:
van-e fészek a lombkoronán, milyenek az ágak, pihen-e rajtuk madár, milyenek a levelek, átszűrődik-e rajtuk a napfény, árnyékot
vet-e rájuk bármi stb.
Adott jelre, amiben megállapodtak, befejeződik a szemlélődés (10’), összegyűlnek a résztvevők.
Körbe állva mindenki elmondja, mit látott, mit fedezett fel, milyen volt a „tükörvilág”.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Zsebtükör minden résztvevőnek

Módszertani javaslatok:
Rá kell hangolni a csendes nézelődésre a résztvevőket.
Biztosítsuk őket, hogy a megfigyelés után megoszthatják, amit láttak, addig viszont váljanak eggyé az erdővel.
Kisebbeknél elég 5’ megfigyelési idő, ill. amikor befejezték a nézelődést, odamehetnek halkan a játékvezetőhöz.

Lehetséges változatok:
A kisebbeket a játékvezető viheti egy-egy fához.
Erdőjárás végig a tükörbe nézve, a játékvezető által kijelölt útvonalat követve. Libasorban, egymás után haladva, csendben.

Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Előzetes feladatként adhatjuk: egy dobozba helyezünk egy tükröt. Körbe állunk. A doboz körbejár, mindenki belenéz, de senki
nem mondhat semmit. A játékvezető a játék előtt elmondja, hogy olyan dolgot fognak látni a dobozban a résztvevők, mely egyedüli a világon. A játék végén megbeszélik, mit jelentett ez.
Olyan fát kell választani, mely kb. annyi éves, mint a játékos. Mérőszalaggal a fa törzsének kerületét kell lemérni kb. 1,5 méter
magasságban, majd elosztani 2,5-del.
Csendes séta az erdőben: nyitott szemmel, ill. bekötött szemmel („vakvezetős”).
Hangok megfigyelése, ujjakon számolása.

Fejleszthető kompetenciaterületek:
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Szociális kompetencia (beleélés, figyelem)
Természettudományos kompetencia (összehasonlítás, elemzés)
Kreativitás, fantáziafejlesztés
Kommunikáció (szövegalkotás)

Esetleges veszélyek:
Elejtik a tükröt, eltörhet
Elbotlás
Nem tudnak csendesen nézelődni 10 percig
Nem tudják, mit kell, mit lehet megfigyelni
A kisebbeknél a tükör, mint játék, újszerű, érdekes lehet, elvonja a figyelmüket a konkrét megfigyelni valóról
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AZ ERDŐ, MINT MUNKAHELY
3. Rejtőzködés
Lehetséges életkor:

5-18

Helyszín:

Kint, erdőben

Létszám:

10-30

Időtartam:

20'

Kulcsszavak: álcázás, állatok rejtőzködése, emberek rejtőzködése, a rejtőzködés jelentősége
A tevékenység lépései:
A játék ismertetése.
A játéktér behatárolása.
Kiválasztunk egy „ragadozót”, aki a szemét behunyva, hangosan számol 100-ig, míg a többiek, a „zsákmányok” elbújnak (egy-egy
fa mögött rejtőzködnek).
A „ragadozó” figyel, nem mozdul el a helyéről, és ahol mozgást észlel, jelzi (kiáltja az illető nevét, meghatározza a helyet stb.).
Azok, akiket észrevesz, előjönnek, leülnek egy meghatározott helyre, és csendesen figyelnek.
Azok az állatok lesznek a túlélők („győztesek”), akik jól álcázták magukat. Egy bizonyos idő elteltével, kb. 10’, véget ér a játék. Akkor előjönnek rejtekhelyükről. (Adott jelre.)
Megbeszélése, hogy mitől volt sikeres egyesek „elbújása”, és mitől nem, pl. a rejtőzködés színei, a mozgás, a jól választott rejtekhely.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet: –
Módszertani javaslatok:
A játéktér behatárolása nagyon fontos: szemmel belátható terület legyen, esetleg körbejárhatja a játékvezető, hogy egyértelműen látszódjon, hol a határ.
A nagy „ragadozók” gond nélkül számolnak 100-ig, viszont az 5-7 éveseknek ez problémás lehet. Javasoljuk, hogy ők 5-ször számoljanak el 20-ig. (A húszig számolás általában már az óvodásoknak is sikerül, és az ujjaikon számon tarthatják, hányszor jutottak
el húszig.) A játékvezető legyen a közelben, hogy segíthessen, ha kell.
Többször érdemes eljátszani a játékot, erdei iskolában, táborozás során akár másnap megismételni. Ekkor már a ruházat rejtő színére is figyelnek a résztvevők (ha tehetik).

Lehetséges változatok:
A játék kipróbálása különböző évszakokban. Télen játszva a résztvevők jobban megértik az álcázás fontosságát.
Falkavadászat. Mozgó ragadozó-zsákmány játék játszása. A ragadozó mozog. A zsákmányoknak a „bázis” (egy kijelölt fa) biztonságába kell futniuk. Ahogy az áldozatot elkapták, csatlakozhat a vezetőhöz, hogy falkát alakítsanak, és így, együtt még több zsákmányt kapjanak el.
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Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Táplálékháló (Erdőélmény munkafüzet 12–18 évesek számára; 5. játék)
Ökoháború
Fára mászás

Fejleszthető kompetenciaterületek:
Szociális kompetencia (beleérző képesség, figyelem)
Matematikai (számolás)
Anyanyelvi (kommunikáció, vitakészség)

Esetleges veszélyek:
Félelem az erdőben (csendben lapulni).
Valaki túl messzire megy, nem hallja, ha vége a játéknak.
Valaki nem „veszi észre”, ha észrevették, és szólítják.
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AZ ERDŐ, MINT RENDSZER
4. Komposztáló természet
Lehetséges életkor:

5-16

Helyszín:

Kint, erdő vagy park

Létszám:

6-30

Időtartam:

60'

Kulcsszavak: komposztálás, lebomlás, körforgás, baktérium, gomba, tápanyag
A tevékenység lépései:
A komposztálás fogalmának, folyamatának átbeszélése.
A komposztálás folyamatát befolyásoló élő és élettelen tényezők megbeszélése.

Határoljunk le egy avarral borított nagyobb területet, ahol mindenki kényelmesen elfér majd.
A gyerekeket osszuk 4-6 fős csoportra.
Faágakból kerítsenek le egymás mellett négy négyszöget.
A négyszögekből távolítsák el:
Az elsőből semmit
A másodikból az összes, még nem lebomlott leveleket, aljnövényzetet,
A harmadikból az egész, még nem lebomlott és felismerhető leveleket, aljnövényzetet
A negyedikben a felső ásványi talajrétegig mindent
Vizsgálják meg és mutassák be az egyes rétegek főbb jellemzőit.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Nagyító
Botok
Kis ásó/lapát

Módszertani javaslatok:
Lehetőleg ne védett területen végezzük a gyakorlatot.
Állítsuk vissza a lehetőségekhez képest az eredeti állapotot.

Lehetséges változatok: –
Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Körforgás/lebontás értelmezése, példák keresése.
Helyi fenntarthatóságról beszélgetés.
Avarlakó állatok vizsgálata, határozók segítségével történő beazonosítása, esetleg tápláléklánc összeállítása a talált élőlények
alapján.
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Fejleszthető kompetenciaterületek:
Szociális (bizalomerősítés, érzékenyítés)
Anyanyelvi (kommunikáció)
Természettudományos (érzékszervi megfigyelés, fajismeret)
Matematikai (mérés, számolás, becslés, összehasonlítás)

Esetleges veszélyek:
A résztvevők megijednek vagy undorodnak az avarlakó állatok láttán.
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5. Táplálékháló
Lehetséges életkor:

8-18

Helyszín:

Kint; erdei tisztás vagy park.
Lehet bent is.

Létszám:

10-20

Időtartam:

30'

Kulcsszavak: tápláléklánc, táplálékháló, az erdő élőlényeinek kapcsolatrendszere
A tevékenység lépései:
A résztvevők összegyűjtik az erdőben élő növények, állatok neveit. Listát készítenek.
Mindenki választ magának egy növény- vagy állatnevet, melyet felír az előre elkészített papírlapra.
A növény- vagy állat-nevüket feltűzik a ruhájukra, jól látható helyre.
Körbe állnak.
Egy gombolyag fonallal készül a „háló”. Ennek módja: a fonalat a kezdő játékos odadobja annak, aki szerinte valamilyen kapcsolatban áll „vele”, és hangosan el is mondja, hogy milyen kapcsolatra gondolt (pl. búvóhely, táplálkozás).
Akihez odakerül a gombolyag, az körbetekeri a derekán, majd továbbdobja annak, aki vele kapcsolatban áll. Elmondja, hogy miért vannak kapcsolatban. Ez így folytatódik, míg mindenkit be nem „hálóznak”.
A háló kialakulását követően érdemes arról beszélgetni, hogy „minden mindennel összefügg”, az „ép háló” megmaradása mitől
függ stb.
A háló visszabontására jó lehetőség, ha azt játsszuk el, hogy kiesik a hálózatból egy élőlény (pl. vadászat, környezetszennyezés, erdőtűz miatt elpusztul). Aki kiesik, annak ki kell bújnia a fonalból, el kell engednie azt. A résztvevők megtapasztalják, hogy ha a
rendszerben megsérül a tápláléklánc egyik tagja, az a vele kapcsolatban lévő élőlényre is hatással van, vagyis a fonalháló meglazul.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Egy gombolyag vastag fonal
Csipesz/gombostű/biztosítótű
Papírlap minden résztvevőnek
Vastag filctollak

Módszertani javaslatok:
A kisebbekkel való foglalkozásnál előre elkészíthetjük a kártyalapokat.
A játékosoknak nem feltétlenül kell a fonalat a derekukon körbetekerni, foghatják is azt az egyik kezükben, de ekkor fennáll az
esélye annak, hogy véletlenül elengedik. Ezt az alkalmat is „ki lehet használni arra”, hogy a táplálékháló meggyengüléséről essen
szó.
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Lehetséges változatok:
A háló kialakulása után lehet azt a közösségépítő feladatot adni, hogy őrizve a hálót, menjenek el egy adott pontra. Nem lesz
könnyű, hiszen egyszerre kell mozogniuk, segíteniük kell egymást, figyelniük kell a másikra.
Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Életnyomok keresése (Nyomolvasás) (Erdőélmény munkafüzet 3–7 évesek számára; 1. játék)
Ki vagyok én? Állat- és növénykártyák csipesszel fel vannak erősítve a résztvevők hátára. Barkóbázással ki kell találniuk, hogy kik
lehetnek ők. Körbejárva, egymástól kell kérdezniük, és igen/nem válaszok nyomán kell rájönniük. Ha kitalálták, akkor a ruhájuk
elejére tűzhetik a „nevüket”.
Mesélj „magadról”! Keresni kell valamit, ami kicsi és „megszólítja” a játékost az erdőben, mert szép, mert érdekes, mert hasonlít
valamire stb.! Nem szabad letépni, letörni, a kiinduló pontra kell vinni, majd a bemutatását követően visszatenni oda, ahonnan
„jött”. A bemutatásakor mesélni kell helyette, beleképzelve magukat a helyébe.

Fejleszthető kompetenciaterületek:
Szociális kompetencia (beleérző képesség)
Természettudományos (ismeretek, következtetések, ok-okozati összefüggések)
Anyanyelvi (kommunikáció, érvelés)
Matematikai (logikus gondolkodás)

Esetleges veszélyek:
Leesik a gombolyag (nem tudja pontosan odadobni valaki, ahová szánta, ill. az illető, akinek dobják, nem tudja elkapni).
Úgy érzi valaki, nincs „kinek” dobnia a fonalat, nincs kapcsolat közöttük.
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AZ ERDŐ, MINT LAKÓHELY
6. Falukutatás
Lehetséges életkor:

8-18

Helyszín:

Település

Létszám:

6-20

Időtartam:

120'

Kulcsszavak: település, lakosság, település-történet, település-fejlesztés, természeti érték, épített érték,
kulturális érték
A tevékenység lépései:
Ráhangolás, előkészítés
Kiscsoportok alakítása
A falu felfedezése térkép és feladatlap segítségével
Poszter készítés
Beszámolók

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
A település térképe
Kinyomtatott feladatlap a kiscsoportoknak (Ld. külön oldalon!)
Kemény alátétek
Íróeszköz
Csomagolópapír
Filctollak
Ollók
Gyurmaragasztó

Módszertani javaslatok:
A gyerekek különbözőképpen nyomozzanak: pl. beszélgessenek a helybéliekkel, menjenek be a könyvtárba, a polgármesteri hivatalba, a plébániára, nézelődjenek!
A közlekedési szabályok betartására és az udvariassági szokásokra fel kell hívni a figyelmet.
Az időkeretet be kell tartani, mindenképpen vissza kell érniük adott időben a találkozóhelyre.
Ha nincs a településről térképünk, akkor a gyerekek készíthetnek, rajzolhatnak a bejárt útvonal alapján.

Lehetséges változatok:
Öröm- és bánattérkép készítése
Kisfilm készítése a faluról (nagyobbak)

Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
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A gyerekek örülnek, amikor útközben, a feladatvégzés közepette ehetnek egy jégkrémet, vehetnek egy szelet csokit. A kiscsoportoknak érdemes borítékban „zsebpénzt” adni, amivel a feladat végén elszámolnak. A költekezés során becsülniük, számolniuk
kell, igazságosan megosztozni a zsebpénzen. A feladatmegosztásnál el kell dönteniük, kiben bíznak, ki lesz a pénz kezelője.
Kiállítás rendezése a falu művelődési házában a feltárt értékek alapján
Újságcikk írása a falu értékeiről

Fejleszthető kompetenciaterületek:
Szociális kompetencia (beleérző képesség, együttműködés)
Matematikai (becslés, számolás)
Anyanyelvi (kommunikáció, szövegértés, szövegalkotás)
Életvitel, technika (rajz, kreativitás)
Digitális (kisfilm készítése)

Esetleges veszélyek:
Elhúzódhat az idő
A csoport nem osztja meg a feladatokat
Nem nyílnak meg az emberek
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Falukutatás
Feladatlap
Az alábbiak közül próbáljatok minél több kérdést megválaszolni!
A település adatai
Neve:
Lakosság száma:
Lakóházak száma megközelítőleg:
Évente átlagban hány gyerek születik?
Iskola neve, címe:
Óvoda neve, címe:
Üzleteinek száma:
Szolgáltatások a faluban:
Pihenés, szórakozás helyszínei:
Közlekedési lehetőségek:
Munkahelyek:
A település története
Mikortól jegyzik a települést? Hány éves most?
Rajzoljátok le a falu címerét! Vajon mit jelképez?
Milyen történelmi események érintették a települést? Milyen emlékművek tanúskodnak erről?
A település természeti környezete
Melyik régióhoz tartozik a település?
Melyik megyében van?
Mely nagyvárosokhoz van közel? Hány km-re?
Mely nemzeti park található a közelben?
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Milyen természeti értékek jellemzik (pl. állat-, növényvilág)?
A település nevezetes épületei, helyei
Fedezzétek fel a falu nevezetes épületeit, emlékműveit, helyeit! Soroljátok fel azokat, jelöljétek be a helyüket a térképen! Pl.
templom, emlékház, szobor.

Régen és ma űzött foglalkozások a településen
Foglalkozások a faluban régen:
Foglalkozások ma:
A település híres emberei
Élt-e híres ember a faluban?
Neve?
Mikor élt?
Miért vált ismertté?
A település anekdotája
Kérdezősködjetek! Van-e valamilyen jó története, anekdotája valakinek a faluban a falu életével, lakóival kapcsolatban? Történt-e
valami emlékezetes?

A település legfrissebb örömhírei
Több embert is megszólíthattok. Idősebbet, fiatalabbat. Mit tartanak most örömhírnek a településen?
A település szomorúságai
Van-e valami, ami szomorúságot jelent a településen élőknek? Többféle korosztályt szólítsatok meg!
Min változtatnának az itt lakó emberek?
Legalább 5-6 embertől érdeklődjetek! Gyűjtsétek össze a leggyakrabban előforduló kívánságokat! Melyik az a 3 kívánság, ami a
leghőbb vágyuk az itt élőknek?
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AZ ERDŐ, MINT ÉRTÉK
7. Évgyűrűk és korok
Lehetséges életkor:

10-18

Helyszín:

Kint; erdő, park, fatelep, udvar

Létszám:

10-20

Időtartam:

4x45'

Kulcsszavak: fakorong, évgyűrűk, időjárási-éghajlati történések, időmérés, számítás, történelmi
események
A tevékenység lépései:
Háttér-információk, ismeretszerzés az évgyűrűk kapcsán.
Kutatás az interneten
Kulcskifejezések: évgyűrűk, időjárási-éghajlati események, időmérés
Feljegyzések, gondolattérkép készítése
Szövegelemzés kooperatívan, „Mozaik” módszerrel
(Lásd az alább megadott 4 szövegrészletet!)
A szöveget a játékvezető négy részre osztja (A, B, C, D). Minden diák kap egy részt, melyet elolvas, értelmez úgy, hogy azt társainak meg is tudja tanítani.
Önálló olvasás, lényegkiemelés (pl. kulcskifejezések aláhúzása, vázlatkészítés) után minden diák meghatározott sorrendben elmondja, megtanítja a többieknek az olvasott szöveg lényegét. A hallgatók kérdezhetnek, reagálhatnak a hallottakra.
Terepgyakorlat
Kivágott fák, fakorongok évgyűrűinek vizsgálata (pl. hány éves, milyen sérülések láthatók rajta)
Digitális felvételek készítése
Milyen történelmi események tanúja lehetett a fa? Nyomozás az adott év eseményei után interneten, könyvtárban, családi beszélgetések során. Fa, évszámok és események adattárának elkészítése számítógépen.
A feldolgozott anyagok bemutatása, kiselőadás („prezi”) tartása kiscsoportonként
Értékelés
Szövegrészletek a diákoknak
Forrás: http://www.idojaras.hu/az-evgyuruk-tukrozik-civilizaciok-fenykorat-es-hanyatlasat
A) A tanulmányt készítő kutatócsoport az elmúlt 2500 év fából készült tárgyi leleteit vette górcső alá, és ezekből vonta le következtetéseit, miszerint az éghajlat változásai több esetben is kihatottak az emberiség történelmére. Az elmúlt negyed évezredre
visszatekintve elmondható, hogy a meleg, csapadékban gazdag nyarak egybeestek a jóléti időszakokkal, míg instabil klímaviszonyok mellett politikai zűrzavar uralkodott.
A csoport a dendrokronológia módszeréhez folyamodott, amit a régészeti leletek nagy pontosságú kormeghatározásánál használnak. Ennek során a fák évgyűrűinek vastagságát veszik alapul a tárgyi leletek, a történelmi épületek, bútorok korának megállapítására. A régészek összeállítottak egy ún. évgyűrű-kronológiát, amely szinte az egész, mintegy 11 és fél ezer évvel ezelőtt kezdődött holocén időszakot lefedi Közép-Európa térségére.
B) Az évgyűrű megmutatja, hogy a fa törzsének keresztmetszete 1 év alatt mennyivel növekedett. Ez az évszakok váltakozását követi, ezért leginkább a mérsékelt övi fákban figyelhető meg. Az évgyűrű vastagsága fafajonként, területenként és évenként változik, befolyásolják az olyan külső tényezők, mint a hőmérséklet vagy a csapadék. Így az adott területen élő adott fafaj esetében az
átlagos évgyűrűvastagságból kiindulva következtetni lehet a klímaviszonyokra.
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C) A fák évgyűrűi tehát tükrözik például a nyarak csapadékos vagy aszályos mivoltát. Amikor kedvezőek a feltételek, azaz megfelelő mennyiségben állnak rendelkezések a tápanyagok és a nedvesség, akkor gyors a növekedés, így széles gyűrűk képződnek. Ellenkező esetben, a gyűrűk sokkal keskenyebbek.
Ezek alapján, a famaradványokban látható gyűrűk segítségével a kutatók rekonstruálták az egyes évek időjárási viszonyait. Ezt
összevetve a történelmi feljegyzésekkel, összefüggés rajzolódott ki az egykori társadalmak, úgymint a Római Birodalom felemelkedése és hanyatlása, valamint az éghajlat alakulása között.
D) A római és a középkori konjunktúra meleg és csapadékos nyarakkal esett egybe. Kr.u. 250-600 között változékonyabbá vált a
klíma, ekkor hanyatlás kezdődött a Római Birodalomban, kettéválás és népvándorlás jellemezte a korszakot. A 3. századi aszályos
időszakkal párhuzamosan barbár támadások érték a Nyugat-római Birodalmat, a politikai helyzet zűrzavaros volt, polgárháborúk
dúltak, és több gall provinciában válságban volt a gazdaság.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Számítógép, internet, projektor, vetítővászon
Íróeszköz
A 4 szövegrészlet másolata (kiscsoportonként mindegyikből egy)
Digitális fényképezőgép

Módszertani javaslatok:
A szövegfeldolgozáshoz javasolt „Mozaik módszer” a tanítva tanulás elvére épül. De más kooperatív technikát is alkalmazhatunk.
„Páros szövegfeldolgozás”: Mindenki ugyanazt az A, B részre felosztott szöveget kapja. A csoportok párokban dolgoznak. A pár
mindkét tagja elolvassa az A szövegrészt, majd elmondja párjának, mit olvasott. Ő kiegészíti, kijavítja az elmondottakat. Ezután
mindketten elolvassák a B részt, majd az előzőek szerint, de fordított sorrendben cselekszenek.)
„Háromlépcsős interjú”: Egyszerű információ-megosztó módszer
Interjú: A diákok párokat alkotnak, a pár egyik tagja beszámol, mesél az olvasottakról, kérdez, a másik meghallgatja, esetleg válaszol.
A második lépésben szerepet cserélnek.
Pletyka: Minden diák „szóforgó módszer” szabályai szerint osztja meg a csoporttal azt, amit hallott, tehát nem a saját élményét
mondja el a többieknek, hanem amit társától hallott.

Lehetséges változatok:
A résztvevők adott történelmi eseményekhez is kereshetnek farönköket az évgyűrűk alapján.
„Egy fa, egy életút”. Az adott történelmi kor eseményei a szűk környezetet hogyan érintették, milyen volt az időjárás, a táj stb.?
Ezekre a kérdésekre is választ kereshetnek.

Lehetséges kiegészítő tevékenységek:

Fatestvérem (Erdőélmény munkafüzet 6–13 évesek számára; 1. játék)
A fa korának meghatározása akkor, ha nincs kivágva.
Album készítése a résztvevő korához hasonló korú fa főbb életeseményei alapján. (Pl. a fa egy éves volt, a résztvevő akkor kezdett
el járni, a fa három éves volt, amikor a játékos mandulaműtéten esett át.)
Faültetés.
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Fejleszthető kompetenciaterületek:
Szociális kompetencia (beleérző képesség)
Matematikai (becslés, számolás, mérés)
Digitális (számítógép-használat, internet, digitális fényképezés)
Anyanyelvi (kommunikáció, szövegértés, szövegalkotás)
Természettudományos (vizsgálat, elemzés, következtetés, logikus gondolkodás)

Esetleges veszélyek:
Nincs kivágott fa a közelben, amit vizsgálni lehet.
Csak fiatal erdő található a közelben.
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8. Ökobingó
Lehetséges életkor:

8-18

Helyszín:

Bárhol

Létszám:

10-20

Időtartam:

20'

Kulcsszavak: az erdő sokszínűsége, biodiverzitás, erdő, fa, érték
A tevékenység lépései:
A játék ismertetése, megbeszélése.
A résztvevőknek íróeszközt, feladatlapot adunk.
Adott jelre indul a játék.
A feladat az, hogy a lapon lévő szempontok szerint kérdéseket kell feltenni egymásnak, azaz keresni kell a társak között olyat, aki
ezt vagy azt ismeri, tudja, kipróbálta már. Lehetőleg minden kérdésre más válaszoljon. Ha találunk olyat, aki „megfelel” a szempontunknak, akkor a lapra írjuk a nevét.
Ha valakinek elsőként sikerül minden szempont mellé nevet írnia, akkor azt kell kiáltania hangosan: BINGÓ!
Ekkor véget ér a játék.
Összesíteni lehet, hogy lássuk, kire jellemzők a szempontok (s hogy ne kifejezetten „verseny” legyen). Alkalmat ad a játék lezárása
arra is, hogy az erdő sokszínűségéről, értékéről beszélgessünk.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Feladatlap/résztvevő

Módszertani javaslatok:
Fontos, hogy megegyezzünk abban, hogy elég-e a keresztnév vagy monogram leírása, vagy a teljes név kerüljön-e a papírra. (Időveszteség, ha valaki teljes nevet ír, miközben más pl. monogramot.)
Hangosan kell a „bingót” kiáltani, hogy mindenki észrevegye.
Hangsúlyozni kell, hogy lehetőleg mindenkit szólítsanak meg a játék során. Jó, ha többféle név „szerepel” majd a papíron.
A szempontokat a csoporthoz lehet igazítani. Pl. ha tudjuk, hogy senki nem járt még éjjeli túrán az erdőben, akkor helyette írhatjuk, hogy „szereti a fából készült bútorokat”, vagy ismeri a szú bogarat.

Lehetséges változatok:
Lehet úgy is játszani, hogy kivárjuk, míg mindenki rátalál egy-egy szempont gazdájára, vagyis mindenki befejezi az „ismerkedést”.
Aki kitöltötte a lapot, az kiálthatja, hogy „Bingó!”, de leül, és folytatódik a játék tovább.
Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Fáról szóló versmondás
Közös népdaléneklés erdőről, fáról

„Favers” írása
Fafaragás (pl. pásztorbot, sétabot készítése)
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Fejleszthető kompetenciaterületek:
Szociális kompetencia (együttműködés, figyelem, kapcsolatteremtés)
Anyanyelvi (kommunikáció)

Esetleges veszélyek:
A kisebbek nehezebben olvasnak, lassabban írnak, „rossz” érzésük lehet ettől.
Van olyan szempont, ami senkire sem illik, és előre ez nem derült ki (nem módosították a lapot).
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Ökobingó

Feladatlap
Keress valakit, aki …
Ha találtál, írd a keresztnevét jobb oldalra!
Ha mindenhova írtál keresztnevet, hangosan kiáltsd el magad: BINGÓ!!!!

ismeri a Négyszögletű Kerek Erdőt
ültetett már fát
mászott már fára
készített már madárodút
ismeri az év fáját
csinált már újrapapírt
járt már éjjel az erdőben
járt már mezítláb erdei avaron
meg tudja különböztetni a kocsányos és kocsánytalan
tölgyet
ismer legalább 3 mesterséget, ami fával kapcsolatos
meg tud nevezni legalább 3 erdei emlőst
ismer legalább egy fával kapcsolatos népdalt vagy verset
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AZ ERDŐ, MINT SZÉPSÉG
9. Dianézőke
Lehetséges életkor:

5-18

Helyszín:

Kint; erdő, park, változatos kert

Létszám:

2-20

Időtartam:

15'

Kulcsszavak: a kicsi szép, képkivágás, szépség, érzékenyítés
A tevékenység lépései:
Minden gyerek kap egy üveg nélküli diakeretet.
A gyerekek csendben, egyedül bóklásznak a terepen, és keresik, hogy mi tegyenek a keretbe, hogy szép „diakép” legyen. Ez lehet
friss vagy száraz levéldarab, de bármi más is lehet, ha legalább valamennyire átlátszó. Egyébként, ha nem átlátszó, az sem baj, de
akkor árnyképet kap, mert csak a körvonalak látszanak.
Ha megtalálták, akkor szedjék szét a keretet, és helyezzék bele, amit választottak. Ajánlatos a keret két felének összenyomása
után az esetleges kilógó részeket letépkedni.
Fény felé tartva (hiszen „diakép”) közösen nézegetjük egymás képeit.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Üveg nélküli diakeret (mindenkinek egy)

Módszertani javaslatok:
A játék megkezdése előtt érdemes beszélgetni a gyerekekkel arról, hogy mitől jó egy fotó. Értelmezzük azt a szabályt, hogy „egyformán fontos, hogy mi van a képen, és mi nincsen. Vagyis lényegében a képkivágás fontosságáról beszélgetünk.
Fontos, hogy a gyerekek egyenként és csöndben bóklásszanak, mert itt mindenkinek a saját szubjektív meglátásai fontosak.
A keretek végiglátogatásakor beszélgethetünk a kép lehetséges címéről, kiemelhetjük azt, hogy mi és miért szép benne. Alapelv,
hogy mindegyikben meglássuk a szépet.

Lehetséges változatok: –
Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Képkeretek (Erdőélmény munkafüzet 3–7 évesek számára; 8. játék)

Fejleszthető kompetenciaterületek:
Anyanyelvi (beszéd, kifejezőkészség)
Kulturális (szépérzék, érzések, kreativitás, kifejezőkészség)
Szociális, életviteli, környezeti (érzékenyítés, elmélyedés, figyelem)

Esetleges veszélyek: –
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Hasznos címek
Csömödéri Vasútüzem, 8957 Csömödér Vasút út 2.
Tel.: 92/579-033, Fax: 92/579-404, Mobil: 30/474-2146 vagy 30/474-2079
erdeivasut@zalaerdo.hu, www.zalaerdo.hu
http://genea.hu/delzala/eszteregnye
Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület, 8800 Nagykanizsa, Vörösmarty út 25.
Lenti Erdészet, 8960 Lenti, Táncsics u. 11/A
Tel./fax: 92/551-910
lenti@zalaerdo.hu
Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány
Tel.: 27/375-450, Mobil: 20/984-3946
www.magosfa.hu
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 1113 Budapest, Zsombolyai utca 6.
Tel.: 1/321-4796
mkne@mkne.hu, www.mkne.hu,
Mókus-suli Erdészeti Erdei Iskola, 7628 Pécs, Árpádtető 3.
Tel.: 72/518-120; fax.: 72/518-122
adorjan.rita@mecsekerdo.hu, www.mecsekerdo.hu
Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskola, Obornak
Tel.: 30/511-3213
povics.noemi@zalaerdo.hu, kozjolet@zalaerdo.hu, http://www.zalaerdo.hu
Umwelt Bildung Wien, Nationalpark Camp Lobau
2301 Groß-Enzersdorf, Lobaustraße-Wien 1
Tel.: 02249 28 711
ncl@ubw.at, http://www.ubw.at
Zalaerdő Zrt., Cím: 8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.
Tel.: 93/500-200
zalaerdo@zalaerdo.hu, http://www.zalaerdo.hu/hu_erdeivasut
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1993.
Nyiratiné Németh Ibolya: Módszertani kézikönyv nemcsak környezeti nevelőknek, kézirat. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest, 2004.
Nyomhatározó I., Magosfa Alapítvány
Nyomhatározó II. - ürülékek, Magosfa Alapítvány
Orgoványi Anikó – Victor András: Védjük a patakunkat! c. munkafüzet, patakzsák, Zöld Szív ITM
Orgoványi Anikó – Victor András: Védjük az erdőnket! c. munkafüzet és „erdőzsák” nevű eszközcsomag, Zöld Szív
ITM
Pintér Tibor: Környezeti nevelés a bemutatóhelyeken (Réce 6.). Alapítvány a Magyarországi Környezeti Nevelésért,
2004.
Sallai R. Benedek (szerk.: Zöldszemmel – ötlettár környezeti neveléshez. Nimfea Természetvédelmi Egyesület, Szarvas, 1998.
Schmidt Emese: Gyertek velem madarászni! Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 2008.
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K

2-30
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60+
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3.
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4.
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5.
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7.
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8-18
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K
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A kicsi szép, képkivágás, szépség, érzékenyítés

9.
6.
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9.
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4-16

7.

K

4-30

20

Érzékelés, hallás, érzékenyítés, megfigyelés
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4-18

8.

K

2-20

20
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Medál

5-18

B

2-12

60

Fantázia, kézügyesség, szépség, ajándék,
ékszer
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5-30

20

Közlekedés, tájékozódás, irányok, helyismeret

10.
9.
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Kedves Környezeti Nevelő Társunk!
Azért használjuk ezt a megszólítást, mert Ön akár pedagógus, akár erdész, vagy esetleg a családjával természetjáró
szülő, ha ide jött, akkor nyilván a világ megismerésére, szeretetére, megbecsülésére neveli a fiatalokat, akikkel
érkezett. Márpedig ugyanez a célunk nekünk is, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület tagjainak – akik
kidolgoztuk ezt a füzetet. Segíteni szeretnénk mindenkit, akik kirándulni, erdőt járni indultak, hogy maguk
fedezhessék fel a természet apró csodáit.
A Zalaerdő Zrt által működtetett erdei kisvasút (Lenti – Csömödér – Kistolmács) változatos természeti terepen
közlekedik, így kedvező kereteket ad ehhez a szemléletformáló tanuláshoz. Bár a kisvasút eredetileg gazdasági
célokból épült (fakitermelés, rönk-szállítás), kapacitásának egy részét környezeti nevelési célokra fordítja. Ezt segíti
a Csömödéren kialakított – erdei iskolázás céljára is alkalmas – turistaszálló is.
A helyszín ezúttal az a táj, amelyen a kisvasút jár. Nem iskolai tanterem és nem otthoni gyerekszoba. Vagyis terepi
tevékenységre és játékra buzdít ez a füzet. Nem véletlenül írtuk, hogy „buzdít”, mert azt tapasztaljuk, hogy az
oktatási intézmények (óvodák, iskolák, kollégiumok, nevelőotthonok) sajnos kevés időt szentelnek a szabadban, az
épületen kívül végzendő programok megtervezésére, megszervezésére. Pedig nagyon fontos lenne, hogy a
pedagógusok maguk is belevágjanak terepi programok megvalósításába.
Minthogy a kisvasút erdőkön-réteken halad keresztül, be kell tartanunk (és tartatnunk) a szabad természetben való
viselkedés szabályait; tudnunk kell, hogy mit illik és mit nem illik ott csinálni. Nem illik (sőt nem szabad) kárt okozni
sem földnek, sem növénynek, sem állatnak. Nem illik zavarni sem az állatokat. Nem illik ott hagyni a szemetet. Nem
szabad tüzet gyújtani tiltott helyen vagy időben, és különösen nem szabad égve hagyni a tüzet. Nem illik zajongani,
mert azzal tönkre tennénk a természet csendjét, vagy éppenséggel muzsikáját.

A füzet tartalmáról
A füzetben foglalkozástervek vannak a kisvasút egyes állomásaihoz társítva, kiindulva mindig az adott helyszín
sajátosságaiból, természeti értékeiből, „kínálatából”. A foglalkozástervekből – a csoport vagy család aktuális
állapotának, igényeinek megfelelően – mindenki összeválogathatja azokat, amelyek neki tetszenek.
Az egyes foglalkozásokat lehet egyesével is használni (pl. a menetrend szerinti járatról leszállva, majd kirándulással
folytatva a napot), de különvonat bérlésével akár az összes megállónál le lehet szállni, és így megismerni a göcseji
tájat. A kisvasút adta plusz lehetőség, hogy az egyes állomások között meg is lehet beszélni a tapasztalatokat, és fel
lehet készülni a következő öko-megállóra.
A foglalkozás-leírások segítenek abban, hogy sikerüljön játszva megismerni az adott hely természeti értékeit. A
tevékenységek jellege olyan, hogy játék közben el is gondolkodtatnak, megláttatnak, felismertetnek. A
foglalkozások nagy részét szülők (vagyis nem pedagógusok) is könnyedén megvalósíthatják, mert nem kívánnak
semmiféle speciális felkészültséget.
Minden foglalkozás-terv címsora alatt van egy kicsi táblázat, amely segít a gyors tájékozódásban, hogy az adott
helyzetben mely játékok jöhetnek egyáltalán szóba. Itt megadjuk az ajánlott életkort, a hozzávetőleges
időtartamot, a lehetséges létszámot, és azt, hogy milyen helyszínen folyik az a játék.
A foglalkozástervek tartalmazzák a tevékenység lépéseinek leírását, a szükséges eszközök és anyagok listáját,
valamint az esetleges (fénymásolható) segédanyagokat is.
Módszertani ötleteket is adunk az egyes tevékenységekhez, de hangsúlyozni szeretnénk, hogy mi csak alapanyagot
és ötleteket kínálunk, és egyúttal biztatjuk a kollégákat arra, hogy bátran nyúljanak a leírtakhoz, tegyenek hozzá,
vagy vegyenek el belőle, alakítsák osztályukhoz, a gyerekekhez, a céljaik eléréséhez.
Kapcsolódás az Ökovasút füzetsorozat másik két tagjához
Egyes foglalkozásoknál a lehetséges (vagy ajánlott) életkor elég széles. Ebből az következik, hogy
egyrészt az ebben a füzetben található játékok nem csak a 3–7 éves korosztály számára alkalmasak, hanem ennél
nagyobbak számára is;
másrészt a 3–7 éves gyerekekkel érkezőknek a 6–13 évesek és a 12–18 évesek számára szóló füzetben is érdemes
keresgélniük.
A keresgélésben segítséget nyújt az az áttekintő táblázat, amely a füzet hátsó borítóján található.
A Hasznos címek listáját, valamint az Ajánlott irodalom jegyzéket lásd az Ökovasút és környezeti nevelés c.
füzetben!
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Ezúton mondunk köszönetet azoknak, akik segítettek ennek a füzetnek a létrehozásában. Köszönjük Benedek
Miklósnak magát a projektötletet, Kaliba Mihálynak a Kisvasút részéről nyújtott támogatást, Németh Veronikának
és Povics Noéminak a játékok kidolgozásában nyújtott segítséget, Újszászi Györgyinek a munkaszervezés segítését,
és Kelen Gábornak a füzet technikai formálását.
A füzet kidolgozása a LENA projekt keretében történt, melynek vezetője az osztrák Umweltbildung Wien volt,
partnerei pedig a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Nagykanizsa Város Önkormányzata és a Kaán Károly
Környezetvédelmi Egyesület voltak.
Bár ez a füzet konkrétan a Zalaerdő Zrt Erdei Vasút egyes megállóihoz készült, kisebb-nagyobb módosításokkal más
kisvasutak mentén is sikerrel használható.
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LENTISZOMBATHELY – MUMOR
1. Életnyomok keresése
Lehetséges életkor:

4-12 év

Helyszín:

Kint; a Kerka patak menti
erdősáv, illetve patakpart

Létszám:

3-15 fő

Időtartam:

30'

Kulcsszavak: érzékelés, játék, érzékenyítés, megfigyelés, kutatás
A tevékenység lépései:
A gyerekekkel tisztázzuk a feladatot: keressenek olyan nyomokat, melyek valamilyen állat jelenlétére utalnak (Lábnyom, ürülék,
szőr, toll, csont, köpet, fészek, odú, boly, rágásnyom, járat).
Kinek, minek a nyomárra bukkantunk? Természetesen nem kell fajra pontos meghatározást adni, de közösen próbáljuk eldönteni, hogy milyen ízeltlábú, hüllő, madár, emlős stb. nyomát látjuk. Járjuk végig a talált nyomokat közösen vagy 2-3 kisebb csoportban, hogy mindenki mindent jól szemügyre vehessen.
Határozókulcsok, nyomhatározó könyvek segítik a döntést, hasznos lehet, ha van a pedagógusnál. Érdemes magunkkal vinni fotót hódról, rókáról, mezei nyúlról, őzről, szarvasról, gyíkról, kígyóról vagy olyan állatról, melynek felbukkanására számítani lehet.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Rajzlapok, írószer, íróalátét/rajztábla
Határozókulcsok (Magosfa Nyomhatározó I., II. Hozzáférhető: www.magosfa.hu, www.mkne.hu)

Módszertani javaslatok:
Határoljuk le a bejárható területet (ajánlott az a távolság, ami a kiindulás helyéről belátható).
Érdemes kis tálkát adni a gyerekeknek, amibe gyűjthetnek kisebb tárgyakat.
Természetben vagyunk, ezért törekedjünk a csendes megvalósításra.
Lehetséges változatok:
Elsősorban az életkor határozza meg, hogyan vezetjük be a feladatot, illetve milyen elvárásaink vannak a csoport felé.

Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Elképzelhető, hogy hód-rágta fatörzset találnak a gyerekek.
Beszélgethetünk a hódok elterjedési területéről, táplálkozásáról, a hódvár építéséről, védettségéről
Válasszunk egy állatot, amivel részletesen foglalkoznánk, mert éppen beleillik a hétköznapokba, vagy a gyerekeknek valamiért felkelti az érdeklődését. Álljunk körbe, és próbáljuk leutánozni a nyom körvonalát (pl. egy
patanyomot), vagy egy jellemző formában a gyerekek járják le az alakot
(pl. kígyó, gyík haladásának nyomvonala). Rajzoljuk le a nyom körvonalát
a levegőbe az ujjunkkal
Ha a választott állattal korábban is foglalkoztunk, elevenítsük fel az akkori
emlékeket.
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Énekeljünk, verseljünk.

Fejleszthető kompetenciaterületek:
Szociális
Anyanyelvi (kommunikáció)
Természettudományos (érzékszervi megfigyelés, fajismeret)

Esetleges veszélyek:
Mérgező termések
Kullancsveszély
A terület vizenyős lehet magasabb vízállás idején.
A Kerka patak partja meredek, csúszós lehet.
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2. Hang-játékok
Lehetséges életkor:

3-12 év

Helyszín:

Kint; a Kerka patak menti
erdősáv, illetve patakpart

Létszám:

2-20 fő

Időtartam:

20'

Kulcsszavak: érzékelés, játék, érzékenyítés, megfigyelés, kutatás
A tevékenység lépései:
A gyerekekkel tisztázzuk a feladatot: keressenek olyan dolgokat, természetes vagy mesterséges tárgyakat, jelenségeket, amik
hangot adnak ki (szél, patak, fák lombja, nagyfeszültségű vezeték, csobogás a zubogónál, visszhang a híd alatt, élő vagy holt fa,
különböző fafajok eltérő hangja).
Körben állva vagy ülve összegezzük a tapasztaltakat.
Biztassuk a gyerekeket arra, hogy keressenek 1-2 tárgyat (kövek, botok, fűszál) és keressék meg a tárgy hangját – azt, ami a legszebben szól szerintük. Játsszunk kedvünkre a hangszerekkel.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet: –
Módszertani javaslatok:
Határoljuk le a bejárható területet (ajánlott az a távolság, ami a kiindulás helyéről belátható).
Természetben vagyunk, ezért törekedjünk a csendes megvalósításra.

Lehetséges változatok:
Elsősorban az életkor határozza meg, hogyan vezetjük be a feladatot, illetve milyen elvárásaink vannak a csoport felé.
Nagyobbakkal számoltassuk meg, hány hangot hallottak megadott idő alatt.
Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Tanuljunk Zala vidékére jellemző népdalt (pl.: A zalai zöld erdőben születtem).
A helyszínen talált „hangszerekkel” a nap végén, pl. esti tábortűz mellett zenélhetnek a gyerekek, vagy egy követő foglalkozás során kísérő hangszernek használhatjuk.

Fejleszthető kompetenciaterületek:
Szociális
Anyanyelvi (kommunikáció)
Zenei (ritmuskészség, kreativitás)

Esetleges veszélyek:
Mérgező termések
Kullancsveszély
A terület vizenyős lehet magasabb vízállás idején.
A Kerka patak partja meredek, csúszós lehet.
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ZAJDA
3. Csendes les
Lehetséges életkor:

5-16 év

Helyszín:

Kint; erdő

Létszám:

10-25 fő

Időtartam:

30'

Kulcsszavak: csendes, elmélyült figyelem, megfigyelési szempontok, félelem legyőzése
A tevékenység lépései:
A játék ismertetése. A játék végét jelző néma jelben való megállapodás.
A gyerekek egyenként, az erdőben kiválasztanak egy helyet, mely őket „megszólítja” (varázsa van).
A kiválasztott helyen szinte mozdulatlanul, csendben eltöltenek 10-20 percet, és minél több dolgot megfigyelnek (pl. hangok, színek, mozgások, növények, állatok), miközben igyekeznek beleolvadni a környezetbe, eggyé válni a körülöttük lévő természettel.
Záró-kör. Miután csendben visszatér mindenki a játékvezető köré, megbeszélik az élményeket (észlelések, megfigyelések, érzések).

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet: –
Módszertani javaslatok:
Kisebbek (5-8 évesek) esetében 20 percnél kevesebb egyedül, csendben eltöltött idő ajánlott.
Érdemes előre kérni a játékosokat, hogy terepszínű ruhába öltözzenek az erdőjáráshoz.
Ha valaki fél, lehessen passzolnia a játékban, vagyis kimaradnia.
Kínáljuk föl azt is azoknak, akik félnek, hogy esetleg párban, vagy a játékvezető közelében letelepedve játsszanak.

Lehetséges változatok:
Éjszakai vadles. Éjjeli megfigyelés azokkal, akik vállalják az éjjeli túrát, a csendes vadlest, és nem tartanak a szúnyogoktól. Feledhetetlen élményt nyújthat!

Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Csendes lopakodó az erdőben (Ökovasút munkafüzet 6–13 évesek számára; 3. játék)
Lopakodó játék (Erdőélmény munkafüzet 3–7 évesek számára; 3. játék)
Szerepjátékok. Pl. Légy szabadon lebegő falevél, kidőlt fa, rókakölyök, erdei sikló, hajladozó fa, harmatcsepp!
„Ki vagyok?”
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Fejleszthető kompetenciaterületek:
Anyanyelvi (kommunikáció)
Szociális (érzések megosztása, beleérzés)
Természettudományos (ismeretszerzés, megfigyelés, összehasonlítás, elemzés)

Esetleges veszélyek:
Nem mindenki tud csendesen, egyedül lenni 10 vagy 20 percen keresztül.
Lesznek, akik félnek egyedül az erdőben.
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4. Hanggyűjtés
Lehetséges életkor:

5-16 év

Helyszín:

Kint; erdő

Létszám:

5-25 fő

Időtartam:

20'

Kulcsszavak: erdő csendje, hangok sokfélesége, beleélés, megfigyelés
A tevékenység lépései:
A játék ismertetése. Megállapodás, mikor ér véget a játék.
A gyerekekkel az erdei séta során megállunk, és arra kérjük őket, hogy alkossanak kört.
Behunyt szemmel figyeljék egy percen át a hangokat.
Hallgatódzás közben ujjaikon jelezzék, hányféle hangot hallottak. (Mindig kinyitják egy ujjukat, ha újabb hangot vélnek felfedezni.)
Adott jelre kinyitják a szemüket.
Záró-kör. Felsoroljuk szóforgóval – mindenki mindig egy-egy hang, zajforrás említésével –, ki milyen hangokat hallott. Az erdő
csendje más, mint a „süket csönd”.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet: –
Módszertani javaslatok:
A kisebbek szemét beköthetjük, hogy könnyebben figyeljenek a hangokra. Bár így időigényesebb, és nem mindenki szereti, ha
nem lát.

Lehetséges változatok:
A gyerekek szemét beköthetjük kendővel, hogy könnyebben figyeljenek csak a hangokra.
Hangtérkép készítése. A gyerekek leülnek a földre, papíron „térképvázlatot” készítenek az adott területről, majd bejelölik a helyüket a térképen. Utána nyilakkal, csillagokkal jelölik azt is, mely irányból, honnan hallanak hangokat.

Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Kipróbálhatjuk a játék előtt, tudják-e, meddig tart egy perc. Behunyt szemmel kezdődik a „próba”. Ha szerintük eltelt az egy perc,
akkor kinyitják a szemüket. A játékvezető az egy perc pontos mérése után jelzi, hogy letelt az idő.
A falevél hangjai. Gyűjtsenek hangutánzó szavakat, melyek falevelekkel kapcsolatosak. Az ellenőrzés körben, felolvasással történhet (egy-egy hangutánzó szóval).
Versírás az erdő hangjainak felhasználásával.

Fejleszthető kompetenciaterületek:
Anyanyelvi (kommunikáció)
Szociális, életviteli, környezeti (beleérzés, figyelem, érzékenyítés)

Esetleges veszélyek: –
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NYÚLDOMB
5. Emberi hatások a természetre
Lehetséges életkor:

5-15 év

Helyszín:

Kint

Létszám:

6-24 fő

Időtartam:

40'

Kulcsszavak: Természet–Táj–Település, emberi hatások: fejlesztés, rontás, elpusztítás
A tevékenység lépései:
Párokat vagy háromfős kiscsoportokat alakítunk.
Ezek szabadon bóklásznak a területen, és lerajzolják (vagy megjegyzik), hogy szerintük mi az, ami emberi hatást tükröz. Pl. nem
magától van ott, nem magától olyan, amilyen. Figyeljenek a talajra, a növényzetre, az állatvilágra, az építményekre közelben és
távolban egyaránt.
Állítsuk szembe az emberi beavatkozások eredményeinek pozitívumait és negatívumait! Válasszunk ki egy témát (pl. azt, hogy
budi van elhelyezve a területen), és közösen próbáljuk váltogatva sorolni ennek az előnyeit és hátrányait.
Ennek mintájára a kiscsoportok kettesével ismételjék meg ezt az „igen, de…igen, de” játékot egy általuk választott másik emberi
hatással kapcsolatban.
Helyezzünk ki a körben ülő gyerekek közé három képet. Az egyiken emberi hatástól mentes természet látható, a másikon egy
szép természeti táj egy kis faluval (vagy valami más emberi építménnyel), a harmadikon pedig egy falusi utca. Próbáljuk értelmezni ezek alapján a „Természet”, „Táj”, „Település” szavak jelentését.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Papír, írószer
Három kép az 5. ponthoz (Lásd külön lapon!)

Módszertani javaslatok:
A kisebbeknek segíteni kell abban, hogy valamely emberi hatás pozitívumait és negatívumait szembe állítsák, de talán még abban is, hogy melyik emberi hatással foglalkozzanak.
Ha a gyerekek kellően felkészültek, érdemes a „mérték és mértéktelenség” kérdését is elemezni, hiszen ez az (egyik) kulcs-pont.

Lehetséges változatok:
Ha iskolásokkal játsszuk, akkor ők jegyezzék is fel, hogy mi nem oda való.

Lehetséges kiegészítő tevékenységek: –
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Fejleszthető kompetenciaterületek:
Anyanyelvi (kommunikáció, szövegalkotás)
Matematikai (összehasonlítás, logikus gondolkodás)
Természettudományos (problémamegoldás, elemzés, érvelés)
Szociális, életviteli (együttműködés)
Kulturális, esztétikai (érzések, gondolatok kreatív kifejezése)

Esetleges veszélyek: –
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Emberi hatások a természetre
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TÖRÖSZNEK
6. Rejtőzködjünk!
Lehetséges életkor:

5-14 év

Helyszín:

Kint; erdő

Létszám:

10-30 fő

Időtartam:

20'

Kulcsszavak: játék, ügyesség, rejtőzködés (mimikri)
A tevékenység lépései:
Válasszunk egy rókát a csoport tagjai közül.
A többiek nyulak, akiknek az a feladatuk, hogy minél ügyesebben elrejtőzzenek a róka szeme elől azon a területen, amiben előre
megállapodott a csoport.
A róka becsukja a szemét, 10-ig számol, majd kinyitja, és hangosan felsorolja azon nyulak neveit, akiket meglátott. Ők kiesnek a
játékból. A róka minden irányban csak egyet-egyet léphet.
A második menetben szintén 10-ig számol a róka, miközben a nyulak közelebb szaladnak, de igyekeznek elbújni a róka tekintete
elől.
A róka kinyitja a szemét, és ismét zsákmányul ejti azokat a nyulakat, akiket meglátott.
4-5 menet alatt hány nyulat fog el? Ha mindet megfogta, ő nyeri a játékot. Ha sikerült a nyulak közül maradnia, ő vagy ők nyernek.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet: Módszertani javaslatok:
Határoljuk le a területet (ajánlott az a távolság, ami a kiindulás helyéről belátható).
Kisebbeknél a játékvezető is számolhat.
Nagyobb távolságnál 20-ig, kisebb távolságnál már csak tízig számoljunk.

Lehetséges változatok: –
Lehetséges kiegészítő tevékenységek:

Rejtőzködés (Erdőélmény munkafüzet 12–18 évesek számára; 3. játék)
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Fejleszthető kompetenciaterületek:
Szociális, életviteli, környezeti (érzékszervi megfigyelés, mozgáskoordináció)
Anyanyelvi (kommunikáció)
Természettudományos (rejtőzködés képessége, szabálytartás)
Matematikai (terület becslése, számolás)

Esetleges veszélyek:
Mérgező termések
Kullancsveszély
A talaj egyenetlensége, botlásveszély
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VÍZNYOMÓ
7. A Víznyomó tündére
Lehetséges életkor:

4-8 év

Helyszín:

Kint; vizes területen
(tócsa, tó, patak)

Létszám:

6-20 fő

Időtartam:

30'

Kulcsszavak: megfigyelés, beleélés, mesealkotás, játék, dramatizálás
A tevékenység lépései:
A gyerekek vízzel kapcsolatos mondókát mondanak, népdalt énekelnek, ezzel csalogatva elő a vízi tündért.
Mit mond a vízi tündér? A víztócsa, patak hangjának (pl. suttogásának, csobbanásának) megfigyelése csendes hallgatódzás, majd
hangkeltés közben (pl. kavics beleejtése a tóba, gumicsizmás lábbal víztaposás).
Meseszövés a vízi tündér köré. A szereplőket a gyerekek a helyszínen megfigyelt, felismert állatok, növények alapján határozzák
meg. A történetet a játékvezető kezdi szőni, majd a szövés körbe-körbe jár.

Segédlet a foglalkozásvezető számára:
Eszköz- és anyagszükséglet:
Gumicsizma a résztvevőknek

Módszertani javaslatok:
Érdemes kitérni arra, hogyan érezhetik magukat a víz körül, a vízben élő növények, állatok.
Ha valaki nem tudja folytatni a mesét, nyugodtan menjen tovább a kör.

Lehetséges változatok:
Téli időszakban, amikor már befagyott a víz, a gyerekek a vízi tündért „más” állapotban látják. Sétálni télen is érdemes. Az alvó vízi
tündér meséjét a csoportszobában is el lehet mesélni.
A foglalkozásvezető maga szövi a mesét.
A gyerekek elképzelik, hogy ők azok az élőlények, akik a vízi tündér birodalmában élnek, és elmondják, hogyan érzik magukat.

Lehetséges kiegészítő tevékenységek: –
Fejleszthető kompetenciaterületek:
Szociális (együttműködés, beleérző képesség)
Anyanyelvi (kommunikáció, szövegalkotás)
Természettudományos (megfigyelés)

Esetleges veszélyek:
Valaki vizes lesz, mert túlzottan belemelegszik a vízzel való ismerkedésbe.
Nem tud valaki bekapcsolódni a meseszövésbe.
Nem köt le valakit a meseszövés.
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KISTOLMÁCS
8. Hol állt a fényképész?
Lehetséges életkor:

4-16 év

Helyszín:

Kistolmács vasútállomástól DK-re,
a forrásnál, illetve a pataknál.

Létszám:

6-20 fő

Időtartam:

30'

Kulcsszavak: megfigyelés, játék, beleélés, másik ember szemével látni
A tevékenység lépései:
Vágjuk ki az alábbi fotókat.
Alakítsunk 2-3 fős csoportokat, és adjunk nekik egyet-egyet, és kérjük meg őket, keressék meg a helyet, ahonnan a fényképész a
képet készítette. Egy ruhacsipesszel (kővel, faággal) rögzítsék a helyszínen a képet.
Járjanak körbe, és nézzék meg a többek által kitett fotókat is.
Beszélgessünk arról, hogy az év mely szakában készülhettek a fényképek. Milyen volt akkor az időjárás? Napos? Borult? Délelőtt
vagy délután készültek a fotók? Honnan lehetne ezt megállapítani?
Mi tetszik a képen nekik, és mi nem? Ha van valami becsapós a képen, mi az?
Könnyű volt megtalálni a fényképész helyét? Miért?
Változott valami a valóságban a fotóhoz képest?

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Fotók (Lásd alább!
Ruhacsipeszek

Módszertani javaslatok:
Kérjük meg a gyerekeket, hogy figyeljenek egymásra, miközben keresik a helyszíneket, mert lehet, hogy annak idején egy helyről
több fotó is készült.

Lehetséges változatok: –
Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Vízzel, csapadékkal kapcsolatos versek, dalok tanulása.

„Fényképész” játék. Párosával játsszuk. A párok egyik tagja a fényképész, másikuk a fényképezőgép. Becsukott szemmel vezesse a fényképész a gépét egy olyan helyre, amit szeretne neki
megmutatni. Ott állítsa be a megfelelő pózba, majd kérje meg, hogy nyissa ki a szemét egy pillanatra. Ezt háromszor ismételjék meg, majd beszéljék meg, mit és miért pont azt fényképezték. Ezután cseréljenek.
A nagyobbak készítsenek saját fotókat mobil telefonjukkal, és ott a helyszínen egymásnak átadva meg is kereshetik, honnan készítette társuk a képet. Az iskolában a készült fotókat feltehetik egy honlapra vagy kinagyítva az iskolában fotókiállítást is rendezhetnek.

Fejleszthető kompetenciaterületek:
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Szociális (együttműködés, együtt gondolkodás, empátia, más szemével látás)
Anyanyelvi (kommunikáció, szövegalkotás)
Természettudományos (érzékszervi megfigyelés, kritikus gondolkodás)

Esetleges veszélyek:
Vízbe csúszás
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Hol állt a fényképész?
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Kedves Környezeti Nevelő Társunk!
Azért használjuk ezt a megszólítást, mert Ön akár pedagógus, akár erdész, vagy esetleg a családjával természetjáró
szülő, ha ide jött, akkor nyilván a világ megismerésére, szeretetére, megbecsülésére neveli a fiatalokat, akikkel
érkezett. Márpedig ugyanez a célunk nekünk is, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület tagjainak – akik
kidolgoztuk ezt a füzetet. Segíteni szeretnénk mindenkit, akik kirándulni, erdőt járni indultak, hogy maguk
fedezhessék fel a természet apró csodáit.
A Zalaerdő Zrt által működtetett erdei kisvasút (Lenti – Csömödér – Kistolmács) változatos természeti terepen
közlekedik, így kedvező kereteket ad ehhez a szemléletformáló tanuláshoz. Bár a kisvasút eredetileg gazdasági
célokból épült (fakitermelés, rönk-szállítás), kapacitásának egy részét környezeti nevelési célokra fordítja. Ezt segíti
a Csömödéren kialakított – erdei iskolázás céljára is alkalmas – turistaszálló is.
A helyszín ezúttal az a táj, amelyen a kisvasút jár. Nem iskolai tanterem és nem otthoni gyerekszoba. Vagyis terepi
tevékenységre és játékra buzdít ez a füzet. Nem véletlenül írtuk, hogy „buzdít”, mert azt tapasztaljuk, hogy az
oktatási intézmények (óvodák, iskolák, kollégiumok, nevelőotthonok) sajnos kevés időt szentelnek a szabadban, az
épületen kívül végzendő programok megtervezésére, megszervezésére. Pedig nagyon fontos lenne, hogy a
pedagógusok maguk is belevágjanak terepi programok megvalósításába.
Minthogy a kisvasút erdőkön-réteken halad keresztül, be kell tartanunk (és tartatnunk) a szabad természetben való
viselkedés szabályait; tudnunk kell, hogy mit illik és mit nem illik ott csinálni. Nem illik (sőt nem szabad) kárt okozni
sem földnek, sem növénynek, sem állatnak. Nem illik zavarni sem az állatokat. Nem illik ott hagyni a szemetet. Nem
szabad tüzet gyújtani tiltott helyen vagy időben, és különösen nem szabad égve hagyni a tüzet. Nem illik zajongani,
mert azzal tönkre tennénk a természet csendjét, vagy éppenséggel muzsikáját.

A füzet tartalmáról
A füzetben foglalkozástervek vannak a kisvasút egyes állomásaihoz társítva, kiindulva mindig az adott helyszín
sajátosságaiból, természeti értékeiből, „kínálatából”. A foglalkozástervekből – a csoport vagy család aktuális
állapotának, igényeinek megfelelően – mindenki összeválogathatja azokat, amelyek neki tetszenek.
Az egyes foglalkozásokat lehet egyesével is használni (pl. a menetrend szerinti járatról leszállva, majd kirándulással
folytatva a napot), de különvonat bérlésével akár az összes megállónál le lehet szállni, és így megismerni a göcseji
tájat. A kisvasút adta plusz lehetőség, hogy az egyes állomások között meg is lehet beszélni a tapasztalatokat, és fel
lehet készülni a következő öko-megállóra.
A foglalkozás-leírások segítenek abban, hogy sikerüljön játszva megismerni az adott hely természeti értékeit. A
tevékenységek jellege olyan, hogy játék közben el is gondolkodtatnak, megláttatnak, felismertetnek. A
foglalkozások nagy részét szülők (vagyis nem pedagógusok) is könnyedén megvalósíthatják, mert nem kívánnak
semmiféle speciális felkészültséget.
Minden foglalkozás-terv címsora alatt van egy kicsi táblázat, amely segít a gyors tájékozódásban, hogy az adott
helyzetben mely játékok jöhetnek egyáltalán szóba. Itt megadjuk az ajánlott életkort, a hozzávetőleges
időtartamot, a lehetséges létszámot, és azt, hogy milyen helyszínen folyik az a játék.
A foglalkozástervek tartalmazzák a tevékenység lépéseinek leírását, a szükséges eszközök és anyagok listáját,
valamint az esetleges (fénymásolható) segédanyagokat is.
Módszertani ötleteket is adunk az egyes tevékenységekhez, de hangsúlyozni szeretnénk, hogy mi csak alapanyagot
és ötleteket kínálunk, és egyúttal biztatjuk a kollégákat arra, hogy bátran nyúljanak a leírtakhoz, tegyenek hozzá,
vagy vegyenek el belőle, alakítsák osztályukhoz, a gyerekekhez, a céljaik eléréséhez.
Kapcsolódás az Ökovasút füzetsorozat másik két tagjához
Egyes foglalkozásoknál a lehetséges (vagy ajánlott) életkor elég széles. Ebből az következik, hogy
egyrészt az ebben a füzetben található játékok nem csak a 3–7 éves korosztály számára alkalmasak, hanem ennél
nagyobbak számára is;
másrészt a 3–7 éves gyerekekkel érkezőknek a 6–13 évesek és a 12–18 évesek számára szóló füzetben is érdemes
keresgélniük.
A keresgélésben segítséget nyújt az az áttekintő táblázat, amely a füzet hátsó borítóján található.
A Hasznos címek listáját, valamint az Ajánlott irodalom jegyzéket lásd az Ökovasút és környezeti nevelés c.
füzetben!
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Ezúton mondunk köszönetet azoknak, akik segítettek ennek a füzetnek a létrehozásában. Köszönjük Benedek
Miklósnak magát a projektötletet, Kaliba Mihálynak a Kisvasút részéről nyújtott támogatást, Németh Veronikának
és Povics Noéminak a játékok kidolgozásában nyújtott segítséget, Újszászi Györgyinek a munkaszervezés segítését,
és Kelen Gábornak a füzet technikai formálását.
A füzet kidolgozása a LENA projekt keretében történt, melynek vezetője az osztrák Umweltbildung Wien volt,
partnerei pedig a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Nagykanizsa Város Önkormányzata és a Kaán Károly
Környezetvédelmi Egyesület voltak.
Bár ez a füzet konkrétan a Zalaerdő Zrt Erdei Vasút egyes megállóihoz készült, kisebb-nagyobb módosításokkal más
kisvasutak mentén is sikerrel használható.
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LENTI
1. Egy tárgy bemutatása
Lehetséges életkor:

10-18 év

Helyszín:

Végállomás, kiállítási termek

Létszám:

10-30 fő

Időtartam:

2×45’

Kulcsszavak: tanulás tárgyakkal, múzeumpedagógia, megfigyelés, szerkezet és funkció, érték, rész és egész
A tevékenység lépései:
A feladat ismertetése, kérdések tisztázása.
Párok alakítása.
A párok a kiállítást bejárva választanak egy nekik tetsző (pl. érdekes, értékes) tárgyat (25’).
Alaposan megnézik.
Ezzel a tárggyal kapcsolatban írnak 20 (vagy megegyezés szerint több kérdést (20’).
A saját kérdésekre kinyomozzák a válaszokat (30’): szövegolvasás, interjúkészítés, internetes kutatás.
Záró-kör. A játékosok – páronként kb. 2 perc alatt – bemutatják a többieknek a tárgyat (15’).

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Feladatlap (Lásd külön lapon!)
Papír és íróeszköz
Íróalátét (páronként)

Módszertani javaslatok:
Páralakítás: pl. szimpátia alapján, szemkontaktussal, séta/mozgás közben tapsra társat választva…
A megfogalmazandó kérdések száma helyett lehetséges időkeretet is megszabni.
A kérdésekhez a megbeszéléskor előre adjuk meg a szempontokat: pl. a tárgy külseje, szerkezete, használata, díszítése, értéke. A
szempontok változtathatóak.

Lehetséges változatok:
A tárgyat lerajzolják a megfigyelést követően.
A kisebbek előre elkészített munkalapot kapnak a vizsgálódáshoz.
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Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Barkóba. Gondol valaki egy múzeumi sétán látott tárgyra. A többiek kérdeznek, és kitalálják, mire gondolt.
„Szólalj meg helyette!” Bemutatkozás egy olyan múzeumi tárgy helyett, ami „megszólítja” a résztvevőt. A tárgy nevében kell
megszólalni, egy-két percben kell bemutatkozni. A bemutatkozás közben nem szabad elárulni a tárgy nevét, arra a többieknek
kell rájönniük.
„Ki vagyok én?” Tárgy képe, neve csipesszel a résztvevők hátán. Kérdéseket kell feltenni a társaknak, hogy kiderüljön, „ki vagyok
én”.
A tárgy élettörténetének megírása.

Fejleszthető kompetenciaterületek:
Anyanyelvi (kommunikáció, szövegalkotás, interjú)
Természettudományos (következtetés, vizsgálat, megfigyelés, szempontsor, összehasonlítás)
Matematikai (logikus gondolkodás, időrend, korszak, mérés, becslés)
Digitális (kutatás, internethasználat)

Esetleges veszélyek:
A párok nem tudnak együtt dolgozni.
Nem tudnak 50 kérdést megfogalmazni adott idő alatt.
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Egy tárgy bemutatása
Feladatlap
Az általatok kiválasztott tárgy megismeréséhez és bemutatásához
1) Az alábbi szempontokat (tetszés szerint módosítsátok és egészítsétek ki
2) Fogalmazzatok meg minden szemponthoz néhány (mindösszesen 20) kérdést.

Kérdések

Válaszok az alapján, ami látható

Nyomozásra vár

Pl. ilyeneket: Milyen színű?, Milyen illatú?, Kopott?, Hogyan készítették?, Több részből áll?, Miért készítették?, Mire használták?, Mivel díszítették?, Kinek értékes?, Mennyi az értéke?
stb.
Szempontok
A tárgy külseje,
tapintása

A tárgy felépítése,
szerkezete

A tárgy használata

A tárgy tervezése,
díszítése

A tárgy értéke
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2. Nyomozz!
Lehetséges életkor:

8-18 év

Helyszín:

Kiállítótermek

Létszám:

10-30 fő

Időtartam:

45’

Kulcsszavak: erdőszeretet, megbecsülés, erdővédelem, fafeldolgozás, gőzgép működéséről ismeretek,
erdészek munkája
A tevékenység lépései:
A játék ismertetése. Kérdések megbeszélése.
Kiscsoportok alakítása (4 fő/kiscsoport).
A feladatlap kiosztása a megkeresendő tárgyak nevével, a kinyomozandó kérdésekkel.
A kiscsoportok megismerkednek a feladatsorral.
Kiscsoportok nyomozása (30’).
Záró-kör. Csoportforgóval beszámolók a nyomozás eredményéről. Az eltérések megvitatása, bizonyítás.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Feladatlap/kiscsoport
Íróeszközök
Íróalátét (kiscsoportonként)

Megoldókulcs a feladatlaphoz:
1. Muki / Lenti, Lentiszombathely, Nyúldomb, Iklódbördöce, Csömödér, Páka, Dömefölde, Kányavár, Törösznek, Kámaháza, Víznyomó, Bázakerettye, Kistolmács
2. 230 lóerős / fűrészelés
3. 10 m2 fűtőfelületű, 12 atmoszféra nyomású
4. Erdőmérnök / 1867-1940, 73 évet
5. Budafai Arborétum / „Olyan természetközeli állapotú erdőterület, amely az erdei életközösség megóvását, annak élettani és
fejlődési folyamatainak szabad érvényesülését és ezek kutatását szolgálja. Országos védelem alatt áll.” Tormafölde-Vétyemi Ősbükkös Erdőrezervátum (180 éves, 40 m-es bükkfák)
6. Bükk, fenyő / Zala, Kerka
7. Ld. kiállítás
8. Pl. kucsmagomba, sárga róka gomba, nyári vargánya, mezei szegfűgomba, őzláb gomba, lila pereszke/gyilkos galóca
9. Pl. természetes gyérítés, természetes felújítás, vadak etetése télen / gímszarvas
10. Fűrész, balta, ék, döntővilla / terepjáró, kisvasút

Módszertani javaslatok:
Más tárgyak neve, más kérdések kerülhetnek a feladatlapra attól függően, milyen céllal járjuk be a kiállítást, mire tesszük a hangsúlyt.
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A kiscsoportok, miután megkapják a feladatlapot, jó, ha felosztják maguk között a szerepeket (kinek mi lesz a dolga, milyen stratégiával fognak dolgozni stb.), ill. a kutatásra váró feladatokat.

Lehetséges változatok:
Minden kiscsoport kaphat más-más nyomozni valót.
Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
A kiscsoportok „szoborként” megjelenítenek egy kiállítási tárgyat. A többiek kitalálják, mi az.

Fejleszthető kompetenciaterületek:
Anyanyelvi (kommunikáció, vita, érvelés, szövegértés, lényegkiemelés)
Szociális (együttműködés)
Természettudományos (tájékozódás, új ismeretek, következtetés)
Matematikai (becslés, adatelemzés, mértékegységek, számolás)

Esetleges veszélyek:
A játék időkorlátozása miatt, a „gyorsaság” hevében hangosabbak lesznek a gyerekek.
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Nyomozz!
Feladatlap
Keress, kutass!
Témakörök

Tárgy neve, kérdés

Erdei vasút

Hogy hívják az épület előtt
látható gőzmozdonyt?

Válasz

Mely településekig lehet utazni
a kisvonattal?
Gőzgép

Milyen erős a kiállított gőzgép?
Mire használták?

Gőzkazán homlokfala

Mi jellemzi a „kiállított”
gőzkazánt?
Mivel fűtötték fel?

Kaán Károly

Ki volt?
Mikor, hány évet élt?

Arborétum, erdőrezervátum

Hol van felállítva Szent István
fából faragott szobra?
Mit jelent az erdőrezervátum
fogalma? Hol van ilyen
Zalában?

Göcsej

Göcsej legjellemzőbb fafajai
Folyói

Bükkfakorong

Hány éves volt a fa?
Milyen történelmi események
tanúja lehetett?

Gombák

Göcseji ehető gomba
Göcseji mérges gomba

Erdész, vadász

Milyen munkákat végeznek az
erdészek, vadászok?
Zalai világhírű nagyvad

Favágás

Eszközei
Szállítás eszközei
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ZAJDA
3. Csendes lopakodó az erdőben
Lehetséges életkor:

5-16 év

Helyszín:

Kint; erdő

Létszám:

10-25 fő

Időtartam:

20’

Kulcsszavak: csend, figyelem, rejtőzködés, óvatos mozgás, erdő hangjai
A tevékenység lépései:
A játék ismertetése.
Megállapodás a terület behatárolására, a játék végét jelző jelre és az időre vonatkozóan.

„Eltűnés” adott, belátható területen belül (határok között).
A játékvezető a résztvevők keresésére indul. A megtalált játékosok segítik a keresést.

A játékidő végén a gyerekek adott jelre előjönnek.
Záró-kör. A jó rejtőzködés „ismérveinek” megbeszélése. „Titkok” megosztása.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet: –
Módszertani javaslatok:
A terület szemmel belátható legyen. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek úgy „bújnak el”, hogy a fedezékből látják a játékvezetőt.
Érdemes felhívni a figyelmet a határt jól jellemző dolgokra, pl. kiszáradt, korhadt fatörzs, kidőlt fa, taplógomba.
Kisebbekkel játszva, akár fatörzsekre kötött színes, krepp-papír-csíkokkal jelölhetjük a határokat.
A játékvezető körbe is járhatja a területet, jelezve a határvonalat.
Az adott jel, amire előjönnek a játékosok, lehet pl. taps, vagy egy „szétkürtölt” szó (pl. kakukk).

Lehetséges változatok:
Csendes séta néma jelekkel, adott szakasz (kb. 300 m) megtételével. A gyerekek libasorban, egymást követik a kijelölt útszakaszon. A csendes sétát gyakorolják. Megfigyelési szempontokat adhatunk számukra: hangok, fény-árnyék, hőmérséklet, tapintás.
Lehet nyitott szemmel és bekötött szemmel is játszani. Más az élmény.
Egy bekötött szemű gyerek megközelítése csendes lopakodással. Aki zajt kelt lopakodás közben, arra rámutat a bekötött szemű
gyerek, és ő nem folytathatja a lopakodást, leguggol, leül a földre. Akkor ér véget a játék, ha valaki megérinti a bekötött szemű
gyereket. Ha ilyen nincs, akkor elölről kezdődik a játék.
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Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Lopakodó játék (Erdőélmény munkafüzet 3–7 évesek számára; 3. játék)
Ökoháború a megismert növény- és állatfajok nevével (a számháború mintájára).

Fejleszthető kompetenciaterületek:
Szociális (figyelemfejlesztés)
Természettudományos (megfigyelés, rejtőzködés)

Esetleges veszélyek:
A kijelölt területtől távolabb rejtőzködik el valaki.
Valaki nem jön elő a játék végén az adott jelre sem. (Nem értette meg a feladatot, nem figyelt a megállapodásra.)
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NYÚLDOMB
4. Idegen állatok és növények
Lehetséges életkor:

8-14 év

Helyszín:

Bárhol

Létszám:

6-24 fő

Időtartam:

60’

Kulcsszavak: „Vendég” állatok, növények, azaz tájidegen és invazív fajok. Pl. akác, aranyvessző,
selyemkóró. Méhek, méz.
A tevékenység lépései:
Beszélgessünk körben ülve néhány jól ismert tájidegen növényről: akác, aranyvessző, selyemkóró. (Lásd az anyagot a Segédletben!) Szedjük össze, hogy mi az, amit már tudnak a gyerekek ezekről a növényekről.
Nézegessük ezeknek a növényeknek a képeit.
Alakítsunk 3-4 fős kiscsoportokat. A csoportok tetszésük szerint bóklásszanak a terepen, és keressék meg a vizsgált növényeket.
(Bizonyságul hozzanak egy-egy levelet a talált növényekről.)
A visszatérő csoportok beszámolnak a többieknek, hogy hol mit találtak.
Körüljárjuk az „özönnövény” kifejezés értelmét, jelentés-rétegeit.
Közösen listát állítunk össze azokról az invazív növényekről, amelyeket ismerünk.
Megemlítünk néhány behurcolt állatfajt is (Lásd a Segédletet!)

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Képek: Fehér akác, Magas aranyvessző, Selyemkóró (Lásd külön lapon!)

Módszertani javaslatok:
A tájidegen fogalma ne azonosuljon azzal, hogy ártalmas, hiszen egy sereg gazdasági növényünk is tájidegen.
Játsszunk az „özön” szó származékaival!

Szakmai háttér:
A megjelölt tájidegen növényekről néhány információ:
Akác (Fehér akác, Robinia pseudoacacia).
A tudományos nevében lévő pseudo azt jelenti, hogy ’hamis’, ugyanis nem rokona az igazi akáciáknak. Pillangós virágjai vannak
(mint pl. a babnak, borsónak). Fehér virágzata illatos, az egyik legjobb mézadó növény. É-Amerikai eredetű, hozzánk először díszfaként került, majd az 1700-as évek vége felé – többek között Tessedik Sámuel kutatásai nyomán – az Alföld fásítására, a homok
megkötésére használták. Ma nem támogatják a telepítését, mert tájidegen. Elég agresszíven terjedő fa, más növények szaporodását gátolja, ezért az akácerdőnek alig van aljnövényzete. Fája nagyon tartós, kemény.
Aranyvessző (Magas aranyvessző, Solidago gigantea).
Fészkes virágzatú növény. É-Amerikai árterek jellemző növénye. Dísznövényként hozták Európába, de azóta teljesen kivadult. Néhol állományalkotó, azaz rajta kívül más növény alig található, sárga virág-tengere mindent elborít. Erősen kiszorítja az őshonos
növényeket. Mézelő növény; méze sötét színű, lágy.
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Rokona a kevésbé gyakori közönséges aranyvessző, amely régi gyógynövényünk (vizelethajtó, vérnyomás-, gyulladás- és fájdalomcsökkentő), de kevesebb benne a hatóanyag, mint az ugyanilyen célokra alkalmas magas aranyvesszőben.
Selyemkóró (Asclepias syriaca).
Más nevei: selyemfű, vaddohány, papagájvirág. É-Amerikai eredetű növény. Termése különös formájú, papagáj-alakú; levele hasonlít a dohányéhoz. Levele megtörve fehér tejnedvet bocsát ki. Virágzata hússzínű, illatos. Jó mézelő, a selyemfűméz egészen világos, illatos. A növényt abban a reményben hozták Európába, hogy kis, lapos lencseszerű magjain lévő, selyemcsillogásúan fehér, tiszta cellulózból álló röpítő-szőrei alkalmasak lesznek textil-készítéshez. Ez nem vált be. A selyemkóró – főleg a homokos területeken – rendkívül agresszívan terjeszkedik, sok helyen teljesen kiszorítja az őshonos növényeket.
Gyakori özön-növények Magyarországon:
Akác, alkörmös, bálványfa, betyárkóró, bíbor nenyúljhozzám, ezüstfa, gyalogakác, japánkeserűfű, kanadai aranyvessző, magas
aranyvessző, parlagfű, selyemkóró, süntök, zöldjuhar.
Gyakori özön-állatok Magyarországon:
Amerikai szövőlepke, amur, burgonyabogár, busa, harlekin-katica, kukoricabogár, lepkekabóca, mosómedve, muflon, vadgesztenye aknázómoly, vörösfülű ékszerteknős.

Lehetséges változatok: –
Lehetséges kiegészítő tevékenységek: –
Fejleszthető kompetenciaterületek:
Matematikai (elemzés, összehasonlítás)
Természettudományos (logikus gondolkodás, fajismeret, problémamegoldó gondolkodás)
Anyanyelvi (szövegértés, szövegalkotás, kommunikáció, lényegkiemelés)
Szociális (együttműködés)

Esetleges veszélyek: –
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Idegen állatok és növények
Tájidegen növények
Fehér akác (Robinia pseudoacacia)

Magas aranyvessző (Solidago gigantea)

Selyemkóró (Asclepias siriaca)
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CSÖMÖDÉR
5. Fagazdálkodás
Lehetséges életkor:

8-16 év

Helyszín:

Kint, az állomáson, majd bent

Létszám:

6-30 fő

Időtartam:

40’

Kulcsszavak: Faanyag, fafajták, fafeldolgozás, sport
A tevékenység lépései:
A gyerekek 4-5 fős kiscsoportokat alakítanak.
Kiscsoportokban listát készítenek arról, hogy az élet különböző területein (ideértve még a szórakozást és sportot is) hányféle
tárgy készül fából.
A listát kiegészítik azzal, hogy egy-egy tárgy fa helyett mi másból készülhet még.
A csoportok összeülnek, és összegezzük a listákat.
A listáról kikeresünk néhány olyan tárgyat, amelyről tudják a gyerekek, hogy milyen fából készül. (Elegendő lehet az is, ha legalább annyit tudnak róla, hogy puha és könnyű fából készül, vagy kemény és nehéz fából.) Ezzel kapcsolatban beszélgetünk arról,
hogy melyek a puha, és melyek a kemény fák.
A kiscsoportok bóklásznak a fatelepen, és 3-4 példát keresnek arra, hogy szerintük a különböző feldolgozottságú faanyagok (rönk,
darabolt fa, gerenda, lemez stb.) közül melyikből mit lehetne készíteni, és ahhoz milyen fafeldolgozó művelet szükséges.
Visszatérve beszámolnak a csoportok egymásnak.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Papír és íróeszköz

Módszertani javaslatok:
A közös lista összeállítása történhet úgy is, hogy körben minden csoport mond egyet (mindig csak egy olyat, amely még nem
hangzott el), és az összesített listát valaki külön lapra írja.
Puhafák: fenyő, fűz, hárs, nyár. Keményfák: akác, bükk, gyertyán, tölgy.

Lehetséges változatok: –
Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Gyűjtemény készítése különböző fafajok darabkáiból
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Fejleszthető kompetenciaterületek:
Matematikai (összehasonlítás, elemzés)
Természettudományos (problémamegoldó gondolkodás, fajismeret)
Anyanyelvi (kommunikáció, szövegalkotás, érvelés, vita)
Szociális és életviteli (együttműködés, kreativitás)
Vállalkozói, kezdeményező (fából készült alkotások)

Esetleges veszélyek: –
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TÖRÖSZNEK
6. Pókháló játék
Lehetséges életkor:

5-14 év

Helyszín:

Kint; erdő

Létszám:

6-15 fő

Időtartam:

20’

Kulcsszavak: érzékelés, játék, együttműködés, ügyesség, kreativitás
A tevékenység lépései:
Helyszín keresése: olyan erdő (-részlet), ahol sokféle fa van, és ezek egymástól nincsenek túl távol.
Előkészítés: A kiválasztott helyen feszítsük ki a zsinórt a fák törzse között függőleges irányban úgy, hogy az minél több olyan átjárót/ablakot adjon ki, hogy egy gyerek átférjen rajta. Ezek az átjárók különböző magasságokban legyenek, a felsőket nem baj, ha
nem lehet a földről átlépni. A játék menetének ismertetése; esetleges kérdések megbeszélése.
A gyerekek egymást segítve bujkálnak át a „pókháló” résein úgy, hogy lehetőleg ne érjenek a zsinórhoz. Lezárás: érzések, gondolatok elmesélésére lehetőséget adni.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Hosszú, erős zsinór vagy vastag spárga

Módszertani javaslatok:
A pókháló réseinek nagyságát a gyerekek méretéhez igazítsuk. Figyeljünk arra, hogy különböző méretűek legyenek.
A gyerekeket biztassuk arra, hogy előbb gondolják végig, hogyan fogják a feladatot megvalósítani. Ha kell, segítsünk nekik a tervezésben, de inkább kívülállóként vegyünk részt.
A lezárás része lehet az is, hogy a természetben megtalálható pókfonalakról, a pókháló készítésének rejtelmeiről beszélgetünk a
csapattal. Magyarázzuk el, hogy a pókok a háló mellett lesben állnak, és a fonalak rezdüléséből tudják, hogy zsákmányra van kilátásuk.
Erdőben vagyunk, ezért törekedjünk a csendes megvalósításra.

Lehetséges változatok:
Vízszintesen feszítjük ki a hálót, és a feladat a háló szemeken keresztüljutni egyik oldalról a másikra úgy, hogy ne érjenek hozzá a
zsinórhoz.
Köthetünk apró csengőket a zsinórra, ami megcsörren, ha hozzáér a játékos.

Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Táplálékháló (Erdőélmény munkafüzet 12–18 évesek számára; 5. játék)
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Fejleszthető kompetenciaterületek:
Szociális (bizalomerősítés, együttműködés)
Anyanyelvi (kommunikáció...)
Tervezés, megvalósítás

Esetleges veszélyek:
A függőleges pókhálónál a magasabb réseken átjuttatni a résztvevőket balesetveszélyes lehet – figyeljünk, hogy bíznak-e egymásban a csoporttagok, és az egymást emelők figyelnek-e a többiek testi épségére. Segítsünk, ahol szükséges.
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VÍZNYOMÓ
7. Harkály-étterem
Lehetséges életkor:

7-11 év

Helyszín:

Kint; facsoport korhadt vagy
odvas fával

Létszám:

5-25 fő

Időtartam:

3×40’

Kulcsszavak: természetes élőhely, mint mesehelyszín, harkály „doktor” megismerése,
meseírás/mesemondás, dramatizálás, humán-reál elemek egyensúlya, állatmese, táplálékháló
A tevékenység lépései:
A feladat ismertetése.
Állatmese szövése közösen a résztvevőkkel a Víznyomó területen lévő „Harkály étteremre”, mint színhelyre. Egy-egy mondat továbbadásával, körbe-körbe.
A megszőtt mese „összegzése”, összefüggő elmondása.
Szereposztás a résztvevőknek: pl. mindenféle állat, mely a helyszínen előfordulhat, vízi/vízparti növények, a harkályétterem „tulajdonosa”, az étterem „dolgozói” (szakácsok, pincérek), riporter, zeneművész.
Kiscsoportok alakítása:
Étterem dolgozói
Vendégek
Egyéb szereplők
Kiscsoportok feladata:
Étterem dolgozói: étlap készítése a vendégeknek. Különlegesnek kell lennie, hiszen mindenki igényét illik kielégíteni.
Vendégek: egy éttermi ebéden való részvétel megtervezése, az előadásra való felkészülés.
Egyéb szereplők: programkínálat ebéd utánra a környék látnivalóiból, zenei előadás, riport stb. Egyszerű eszközök (pl. hangszer)
készítése a helyszínen található anyagokból.
Záró-kör. A kiscsoportok drámajátéka. Éttermi jelenet étlappal, programokkal.
Értékelés. Érzések, mi tetszett, mi sikerült kevésbé.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Kitűző az állat- és növényszereplők nevének
Filctollak
A/4-es lap az étlaphoz
Íróalátét
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Módszertani javaslatok:
A mese ismérveire is ügyeljünk: mesekezdés, mesebefejezés, meseszámok, meseszereplők.
Lehessen passzolni (kimaradni a körből) a meseszövésnél, ha valaki éppen nem tud hozzátenni a meséhez.
Mindenkinek jusson szerep! Akár nádszál, tücsökhegedűs, hangya is lehet valaki… A kis szerep is lehet nagyszerűen kiművelt!
Ha a gyerekek kérik, csak akkor segítsünk!

Lehetséges változatok:
A „ki, mit eszik” témakör önálló feldolgozása is lehetséges. A terület élőlényeinek feltérképezését követően táplálékláncok, táplálékhálók készítése.
A kisebbeknek mondhatunk mi mesét, melynek a harkály a főszereplője. Ekkor a mese dramatizálása csak a feladat.

Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Táplálékháló (Erdőélmény munkafüzet 12–18 évesek számára; 5. játék)
Fára mászás. Egyensúlyozás.
„Bújócska".
Táplálékháló készítése fonallal.
Kutatómunka: harkály. (Ismeretközlő anyagok, irodalmi szövegek.) Internet, könyvek, megfigyelések.

Fejleszthető kompetenciaterületek:
Anyanyelvi (kommunikáció, fantáziafejlesztés, szövegalkotás/mesemondás)
Szociális (beleérzés, együttműködés, közös öröm, alkotás, önismeret)
Természettudományos (összefüggések, táplálékháló, egymásrautaltság, élőhely, biodiverzitás)
Technika, életvitel (eszközkészítés természetes alapanyagból)

Esetleges veszélyek:
Nem hangolódnak rá a gyerekek a meseszövésre, nincs „kedvük” hozzá.
A terület alkalmatlan az öreg fűzfa megközelítésére (vizes a terület, nincs a résztvevőknél gumicsizma).
Sok a szúnyog, lehetetlen a feladatra figyelni.

ÖKOVASÚT

22

6-13 évesek számára

8. Mi lakik a tócsában?
Lehetséges életkor:

8-16 év

Helyszín:

Kint; vizes területen (tócsa,
tó, patak)

Létszám:

5-25 fő

Időtartam:

30’

Kulcsszavak: vizes élőhely, vízi makro-gerinctelenek, vízben/vízparton élő állatok, tápláléklánc, vízminőség,
az élővíz tulajdonságai
A tevékenység lépései:
A helyszín bejárása csöndes sétával, szemlélődéssel, majd a feladat ismertetése.
Kiscsoportok alakítása.
Eszközök kiosztása.
A feladatok megbeszélése:
A vízpart, vízfelület, majd a víz megfigyelése, jellemzése. Egyszerű mérések, vizsgálatok elvégzése.
A víz/vízpart élővilága. Határozások.
Záró-kör. Beszámolók. Megbeszélések a feltett kérdések alapján.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Feladatlap kiscsoportonként (Lásd külön lapon!)
Tálkák
Nagyítók
Vízmerítő-edények
Vatta
Vízhőmérők, feladatlap/kiscsoport
Tölcsér
Határozókönyvek
Okostelefon

Módszertani javaslatok:
A határozólappal érdemes előre megismertetni a résztvevőket.
A feladatokat érdemes a kiscsoporton belül megosztani, hogy mindenkinek jusson vizsgálat.
A gumicsizma jó szolgálatot tehet!

Lehetséges változatok:
Csak a vízben élő élőlényeket vizsgálják meg.
Csak a vízminőség-vizsgálatot végzik el első alkalommal.
Többszöri vizsgálat az év során, összehasonlítások, az eredmények számítógépen történő tárolása.
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Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Kunyhóépítés (Erdőélmény munkafüzet 6–13 évesek számára; 2. játék)
Vízi táplálékhálózat készítése fonallal

„Ki vagyok én”? (Vízi/vízparti élőlények nevével.)
Mikroszkópos vizsgálatok

Fejleszthető kompetenciaterületek:
Anyanyelvi (kommunikáció)
Szociális (együttműködés)
Digitális (adatok tárolása okostelefonnal, számítógéppel)
Természettudományos (elemzés, következtetés, feltételezés, táplálékháló)
Matematikai (mérések, becslések)

Esetleges veszélyek:
A víztől való félelem.
Az időjárás nem kedvez a vizsgálódáshoz (pl. kiszáradt meder).
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Mi lakik a tócsában?
Feladatlap
(Orgoványi Anikó, Victor András: Védjük a patakunkat! Zöld Szív, 1996. alapján.)
1. Megfigyelés után jellemezd a helyszínt és a vizet néhány szóval (pl. szennyezettség, tócsa, álló- vagy folyóvíz,
nagysága, a meder anyaga és állapota, parti növényzet)!
2. Rajzolj térképvázlatot a vizes élőhely környezetéről, és jelöld a vizsgálati pontot!
3. Végezd el az alábbi méréseket, vizsgálatokat!
a) A levegő hőmérséklete: ………. oC
b) A víz hőmérséklete:

………. oC

c) Milyen a víz színe?

…………………………………………….

1) Egy üvegedénybe merjél annyi vizet, hogy annak magassága kb. 20-25 cm legyen. (Célszerű nem nagy,
hanem inkább magas edényt keresni, de megfelel egy 1,5 literes ásványvizes-palack is, ha teletöltöd a
kimert vízzel.)
2) Helyezd az edényt egy fehér lapra, és felülről nézd meg a színét!
d) Milyen a víz szaga?

………………………………………………

1) Egy tölcsér szűkületébe tegyél vattacsomót.
2) Szűrjél rajta keresztül kb. 1 liter vizet!
3) Szagold meg a vattacsomót!
e) Keress a vízparton és/vagy a vízben neked tetsző növényeket!
Rajzolj le azok közül hármat! Ha tudod a nevüket, írd a rajzuk alá! (Vagy nyomozd ki!)

f) A merítő-edényeddel óvatosan meríts vizet! Nézd meg közelről, van-e benne élőlény! Mivel nagyon érzékenyek
ezek az apró állatkák, így gyorsan kell megfigyelned, meghatároznod azokat, aztán vissza kell engedned őket a
természetes vízbe.
A határozást segítheti a Vízi makro-gerinctelenek című laminált határozólap, vagy ha az nincs, akkor
határozókönyvek, okostelefon.
Rajzold le, írd le, mit találtál a vízben! A merítést többen, többször is végezzétek el!
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BÁZAKERETTYE
9. Energiaforrások
Lehetséges életkor:

8-16 év

Helyszín:

Bárhol, de a C) feladat esetén:
jól megközelíthető patakhoz közel

Létszám:

6-24 fő

Időtartam:

80’

Kulcsszavak: energia, energiaforrás, energiafajták, megújuló energiaforrás
A tevékenység lépései:
Plenáris beszélgetés arról, hogy mit tudnak az energiáról, az energia fajtáiról, az energia-átalakításokról stb.
Tevékenység
Gyertya égetése
Szélforgó készítése
Vízimalom modell készítése
A tapasztalatok megbeszélése:
Melyik esetben mivel mi történt?
Milyen energia mivé alakult?
Hogyan lehet hasznosítani? stb.
Listakészítés kiscsoportokban a megújuló és a meg-nem-újuló energiaforrásokról
Közösen a listák tanulságainak megbeszélése, szakmai pontosítások.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Gyertya, tálka (amelyben égetjük), gyufa, porcelán- vagy üveglap
Szélforgó (másolható minta, lásd alább!), olló, hurkapálca, gombostű, gyöngy
Ami a vízimalom elkészítéséhez szükséges: pl. nád, faanyag stb., de legegyszerűbben: kartonlap, Technokol ragasztó, hurka-

pálca, olló.

Módszertani javaslatok:
Nem érdemes erőltetni az energia forgalmának meghatározását vagy az erő, a teljesítmény és az energia közötti fizikai különbségek pontos tisztázását, mert a „megújuló / meg nem újuló” különbség e nélkül is megérthető, márpedig most ez a lényeg.
Ajánlatos kitérni arra, hogy bármilyen energiatermelésről legyen szó, annak kétségbe vonhatatlanul vannak környezeti ártalmai.
A C) feladat esetleg elhagyható, illetve beszélgetéssel is megoldható, ha nem adottak hozzá a feltételek.

Lehetséges változatok: –
Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
A modellek elkészítése és kipróbálása mellett valóságos szélkereket és vízimalmot (vagy turbinát) is megfigyelünk.

ÖKOVASÚT

26

6-13 évesek számára

Fejleszthető kompetenciaterületek:
Matematikai (becslés, mérés)
Természettudományos (modellezés, problémamegoldó gondolkodás, új ismeretek)
Vállalkozói, kezdeményezői (alkotás, kreativitás)
Anyanyelvi (beszélgetés, kommunikáció, szövegalkotás)
Szociális (együttműködés, konfliktusmegoldás)

Esetleges veszélyek:
A modellek elkészítésekor sérülésveszély.
A patakba való véletlen belelépés.
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Energiaforrások
Szélforgó készítése
1. Vágd ki az alábbi négyzetet.
[Ha egy álló téglalap alakú papír jobb felső sarkát úgy hajtod át, hogy az a lap bal oldalán alulra kerüljön,
pontosan kijelölhetsz egy négyzet alakot.]
2. Vágd be az átlókat a sarkoktól a szaggatott körig.
3. Egy nagyfejű gombostűre húzz egy gyöngyöt, majd szúrd át vele hátulról a papírlapot.
4. A felső háromszög bal sarkát hajtsd be a középpontig, és a csücskét (de ujjnyival beljebb) szúrd át a gombostűvel.
5. A papírlapot elforgatva pontosan ugyanezt csináld meg a többi csücsökkel is.
6. A gombostűre megint húzz egy gyöngyöt, majd szúrd bele egy hurkapálcába (a végéhez közel, oldalról).
7. Ha ügyes vagy, megfordíthatod a gombostű irányát, és akkor a hurkapálca nem a forgó előtt lesz, hanem
mögötte.
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10. A kőolaj sorsa
Lehetséges életkor:
Helyszín:

4-14 év
Vasútállomás

Létszám:

4-24 fő

Időtartam:

60’

Kulcsszavak: A kőolaj keletkezése, bányászata, felhasználása, környezeti problémái
A tevékenység lépései:
Tájékoztatás arról, hogy mi az aktualitása annak, hogy a kőolajról beszélgetünk.
A lezárt kutak és környezetük tanulmányozása; érdekességek keresése.
Beszélgetés arról, hogy mit tudnak már a gyerekek a kőolajról és problémáiról, a kőolaj keletkezéséről, a Föld kőolaj-készletéről,
bányászatáról, felhasználásáról, a műanyag-iparról és a kőolaj-felhasználás környezeti problémáiról stb.
Listakészítés kiscsoportokban: milyen műanyag-dolgokat használnak a mindennapi életben, és milyeneket pl. sportoláshoz, utazáshoz stb.
A listák tanulságainak megbeszélése.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Papír és írószer

Módszertani javaslatok:
Célszerű a foglalkozás elején tájékoztatni a gyerekeket arról, hogy Bázakerettyén mikor fúrták az első kőolaj-kutat, miért éppen
ott, hol fúrtak még ugyanakkor, mi történt az itt kinyert kőolajjal, mikor és miért állították le itt a kőolaj-bányászatot stb. (Ld. a bevezetőt!)

Lehetséges változatok: –
Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Játékos tevékenység azzal kapcsolatban, hogy milyen lenne az életünk, ha nem lenne kőolaj. Pl.: „Rajzold le a benzin nélküli világot!”

Fejleszthető kompetenciaterületek:
Matematikai (logikus gondolkodás, összehasonlítás, elemzés)
Természettudományi (problémamegoldás, ismeretek)
Szociális és életviteli (együttműködés)
Anyanyelvi (beszélgetés, érvelés, szövegalkotás)

Esetleges veszélyek: –
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KISTOLMÁCS
11. Vízvizsgálat
Lehetséges életkor:

6-14 év

Helyszín:

Kistolmács vasútállomástól DK-re, a
forrásnál, illetve a pataknál

Létszám:

5-25 fő

Időtartam:

30’

Kulcsszavak: megfigyelés, kutatás, következtetés, összehasonlítás, ok-okozat
A tevékenység lépései:
Beszéljük meg a gyerekekkel a feladatot: két helyen végzünk azonos vizsgálatokat a vízzel. 1. vízsebesség mérés, 2. a víz hozamának mérése. Két helyszín: a forrástól a patakig vezető árok, illetve a patak medre a kis hídnál.
Osszuk a gyerekeket két csoportba (esetleg négy csoportba, ha nagyobb létszámú a csapat. Ekkor két-két kiscsoport ugyanazon a
feladaton, csak más helyszínen dolgozzon.)
Adjuk ki a feladatlapokat, hagyjunk időt az átolvasáshoz.
Beszéljük meg, értelmezzük a kiscsoportokkal a feladatokat.
A gyerekek megoldják a feladatot.
Csoportonként összegezzék az elvégzett munkát a többiek részére.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
1. feladathoz:
Feladatlap (Lásd külön lapon!)
Bicska vagy kiskés
Mérőszalag
Stopperóra vagy mobil telefon
Írószer és íróalátét
2. feladathoz:
Feladatlap (Lásd külön lapon!)
Stopperóra vagy mobil telefon
Pillepalack
Írószer és íróalátét

Módszertani javaslatok:
Előzetes kutatási feladatként a gyerekek nézzenek utána, hogyan készül egy tutaj, tervezzék meg, milyen anyagokból, milyen eszközök segítségével tudnának a természetben kisebb vagy nagyobb tutajt készíteni. Az eszközöket vigyék magukkal a kirándulásra.
Nagyobb gyerekekkel (felső tagozat) a csoport összetételétől, képességeiktől függően törekedjünk arra, hogy minél önállóbban
oldják meg a feladatokat. Pl. csak akkor adjunk eszközt a kezükbe, ha másképp nem tudják megoldani a feladatot.

Lehetséges változatok: –
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Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Vízzel, csapadékkal kapcsolatos versek, dalok tanulása. Pl.: Zelk Zoltán: A kis patak

Fejleszthető kompetenciaterületek:
Szociális, életviteli, környezeti (együttműködés, együtt gondolkodás, rendszergondolkodás, kreatív gondolkodás fejlesztése)
Anyanyelvi (kommunikáció, szövegalkotás)
Természettudományos (érzékszervi megfigyelés, fajismeret, ökológiai ismeretek, mérés-következtetések levonása, ok-okozati
kapcsolatok feltárása, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése)
Matematikai (mérés, számolás)

Esetleges veszélyek:
Vízbe csúszás
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Vízvizsgálat
Feladatlap
1. feladat: A víz sebességének mérése

Készítsetek a helyszínen található száraz
ágakból (pl. éger) és a vízparti növényzetből
(gyékény, káka, sás – vagyis hosszú levelű fajok)
egyszerű tutajt!

(Ötleteket adhat ez az ábra.)

Jelöljetek ki egy 10 méteres partszakaszt. A tutajt engedjétek vízre a folyóvíz felsőbb részénél,
és mérjétek meg stopperórával azt az időt, ami alatt megteszi a 10 méteres távolságot.
Hasonlítsátok össze a sebességeket. Ha találtok különbséget, mi lehet az oka?
………………………………………………………………………………….................................................................
………………………………………………………………………………….................................................................
Gondoljátok végig az alábbiakat!
Az év során lehet olyan időszak, amikor a forrás, illetve a patak vizének sebessége drasztikusan
megváltozik? Lassul vagy gyorsabb lesz?
Mi lehet az ok?..................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………...............................................................
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Vízvizsgálat
Feladatlap
2. feladat: Vízhozam mérés

Egy másfél literes pillepalackot eresszetek óvatosan a forrás kifolyó vizébe, majd a patakvízbe
úgy, hogy a száját félig takarja a víz. Egy stopper segítségével mérjétek az időt, ameddig
megtelik a palack. Igyekezni kell azonos dőlésszögben tartani a palackot, hogy az eredmények
összehasonlíthatóak legyenek.
Gondolkozzatok el az alábbiakon:
Mitől függ a forrás vízhozama? ….................................................................................................
Mitől függ a patak vízhozama? ……...............................................................................................
Melyik változhat gyorsabban? …...................................................................................................
Melyik változhat gyakrabban az év során? Hogyan?
…......................................................................................................................................................
Melyikük vízhozam ingadozása okozhat árvizet a környéken? Ha találkoztok helyi lakossal,
kérdezzétek meg tőle, mit tud a kérdéssel kapcsolatban mesélni Nektek. A lényeget
jegyezzétek fel ide!
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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12. Mit látok? Hogy látom?
Lehetséges életkor:
Helyszín:

6-14 év
Kistolmács, a tó partja

Létszám:

5-10 fő

Időtartam:

30’

Kulcsszavak: játék, érzékelés, empátia
A tevékenység lépései:
Nyomtassuk ki a fotót annyi példányban, ahány gyerekkel dolgozunk.
A tó partján osszuk ki a gyerekeknek, és kérjük meg őket, hogy alaposan megvizsgálva a képet, keressék meg azt a helyet, ahonnan a fotó készült.
Telepedjenek ott le, majd egészítsék ki a fotót a valóságban általuk látottakkal.
A kész alkotásokat adják körbe, vagy rendezzünk helyszíni kiállítást a rajzokból, festményekből.
Céljainktól függően hagyjunk rövidebb vagy hosszabb időt a munkára, majd beszélgessünk a képek alapján arról, hogy a fénykép
eredetileg az év és a nap mely szakában, milyen időjárási körülmények közt készült. A kiegészítéskor a „művésznek” mik voltak a
szempontjai: csak a fontosabbakat rajzolta meg vagy a részleteket ábrázolta? Mennyire volt nehéz belehelyezkedni egy másik
ember gondolataiba?

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Fénymásolt fotó (résztvevőnként egy) (Ld. mellékelve!)
Színes ceruza, toll, zsírkréta, festő eszköz
Rajztábla

Módszertani javaslatok:
Kisebb gyerekektől kérjük, hogy csak foltokat fessenek. Náluk inkább a színek megtalálására helyezzük a hangsúlyt. Nagyobbak
már könnyebben ábrázolják a részleteket is.

Lehetséges változatok: –
Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Képkeretek (Erdőélmény munkafüzet 3–7 évesek számára; 8. játék)
„Fényképész” játék.
„Festőpaletta” játék: Készítsünk elő annyi „festőpalettát”, ahány gyerekkel szeretnénk játszani. A paletta lehet egy kis kartonlap,
vagy egy paletta alakú lap, amelyre kétoldalú ragasztószalagot ragasztunk fel. A feladat, hogy a tó partján sétálgatva gyűjtsenek a gyerekek színeket – pl. egy szín árnyalatait, vagy minél többféle színt – attól függően, mire szeretnénk a hangsúlyt
helyezni. A kis színes növényi részleteket ragasszák fel a ragasztószalagra.
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Fejleszthető kompetenciaterületek:
Szociális, életviteli, környezeti (együtt alkotás öröme, egymás elfogadása, fókuszálás, lényegkiemelés, érzékenyítés, alkotás, kreativitás)
Természettudományos (érzékszervi megfigyelés, összehasonlítás, problémamegoldás)
Anyanyelvi (kommunikáció, szövegalkotás)

Esetleges veszélyek:
Vízbe csúszás
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Mit látok? Hogy látom?
Keresd meg, hol állt a fotós, majd egészítsd ki a képet a látványnak megfelelően
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Kedves Környezeti Nevelő Társunk!
Azért használjuk ezt a megszólítást, mert Ön akár pedagógus, akár erdész, vagy esetleg a családjával természetjáró
szülő, ha ide jött, akkor nyilván a világ megismerésére, szeretetére, megbecsülésére neveli a fiatalokat, akikkel
érkezett. Márpedig ugyanez a célunk nekünk is, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület tagjainak – akik
kidolgoztuk ezt a füzetet. Segíteni szeretnénk mindenkit, akik kirándulni, erdőt járni indultak, hogy maguk
fedezhessék fel a természet apró csodáit.
A Zalaerdő Zrt által működtetett erdei kisvasút (Lenti – Csömödér – Kistolmács) változatos természeti terepen
közlekedik, így kedvező kereteket ad ehhez a szemléletformáló tanuláshoz. Bár a kisvasút eredetileg gazdasági
célokból épült (fakitermelés, rönk-szállítás), kapacitásának egy részét környezeti nevelési célokra fordítja. Ezt segíti
a Csömödéren kialakított – erdei iskolázás céljára is alkalmas – turistaszálló is.
A helyszín ezúttal az a táj, amelyen a kisvasút jár. Nem iskolai tanterem és nem otthoni gyerekszoba. Vagyis terepi
tevékenységre és játékra buzdít ez a füzet. Nem véletlenül írtuk, hogy „buzdít”, mert azt tapasztaljuk, hogy az
oktatási intézmények (óvodák, iskolák, kollégiumok, nevelőotthonok) sajnos kevés időt szentelnek a szabadban, az
épületen kívül végzendő programok megtervezésére, megszervezésére. Pedig nagyon fontos lenne, hogy a
pedagógusok maguk is belevágjanak terepi programok megvalósításába.
Minthogy a kisvasút erdőkön-réteken halad keresztül, be kell tartanunk (és tartatnunk) a szabad természetben való
viselkedés szabályait; tudnunk kell, hogy mit illik és mit nem illik ott csinálni. Nem illik (sőt nem szabad) kárt okozni
sem földnek, sem növénynek, sem állatnak. Nem illik zavarni sem az állatokat. Nem illik ott hagyni a szemetet. Nem
szabad tüzet gyújtani tiltott helyen vagy időben, és különösen nem szabad égve hagyni a tüzet. Nem illik zajongani,
mert azzal tönkre tennénk a természet csendjét, vagy éppenséggel muzsikáját.

A füzet tartalmáról
A füzetben foglalkozástervek vannak a kisvasút egyes állomásaihoz társítva, kiindulva mindig az adott helyszín
sajátosságaiból, természeti értékeiből, „kínálatából”. A foglalkozástervekből – a csoport vagy család aktuális
állapotának, igényeinek megfelelően – mindenki összeválogathatja azokat, amelyek neki tetszenek.
Az egyes foglalkozásokat lehet egyesével is használni (pl. a menetrend szerinti járatról leszállva, majd kirándulással
folytatva a napot), de különvonat bérlésével akár az összes megállónál le lehet szállni, és így megismerni a göcseji
tájat. A kisvasút adta plusz lehetőség, hogy az egyes állomások között meg is lehet beszélni a tapasztalatokat, és fel
lehet készülni a következő öko-megállóra.
A foglalkozás-leírások segítenek abban, hogy sikerüljön játszva megismerni az adott hely természeti értékeit. A
tevékenységek jellege olyan, hogy játék közben el is gondolkodtatnak, megláttatnak, felismertetnek. A
foglalkozások nagy részét szülők (vagyis nem pedagógusok) is könnyedén megvalósíthatják, mert nem kívánnak
semmiféle speciális felkészültséget.
Minden foglalkozás-terv címsora alatt van egy kicsi táblázat, amely segít a gyors tájékozódásban, hogy az adott
helyzetben mely játékok jöhetnek egyáltalán szóba. Itt megadjuk az ajánlott életkort, a hozzávetőleges
időtartamot, a lehetséges létszámot, és azt, hogy milyen helyszínen folyik az a játék.
A foglalkozástervek tartalmazzák a tevékenység lépéseinek leírását, a szükséges eszközök és anyagok listáját,
valamint az esetleges (fénymásolható) segédanyagokat is.
Módszertani ötleteket is adunk az egyes tevékenységekhez, de hangsúlyozni szeretnénk, hogy mi csak alapanyagot
és ötleteket kínálunk, és egyúttal biztatjuk a kollégákat arra, hogy bátran nyúljanak a leírtakhoz, tegyenek hozzá,
vagy vegyenek el belőle, alakítsák osztályukhoz, a gyerekekhez, a céljaik eléréséhez.

Kapcsolódás az Ökovasút füzetsorozat másik két tagjához
Egyes foglalkozásoknál a lehetséges (vagy ajánlott) életkor elég széles. Ebből az következik, hogy
egyrészt az ebben a füzetben található játékok nem csak a 12–18 éves korosztály számára alkalmasak, hanem
ennél kisebbek számára is;
másrészt a 12–18 éves fiatalokkal érkezőknek a 6–13 évesek, sőt akár a 3–7 évesek számára szóló füzetben is
érdemes keresgélniük.
Egyes foglalkozásoknál a lehetséges (vagy ajánlott) életkor elég széles. Ebből az következik, hogy
A keresgélésben segítséget nyújt az az áttekintő táblázat, amely a füzet hátsó borítóján található.
A Hasznos címek listáját, valamint az Ajánlott irodalom jegyzéket lásd az Ökovasút és környezeti nevelés c.
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füzetben!
Ezúton mondunk köszönetet azoknak, akik segítettek ennek a füzetnek a létrehozásában. Köszönjük Benedek
Miklósnak magát a projektötletet, Kaliba Mihálynak a Kisvasút részéről nyújtott támogatást, Németh Veronikának
és Povics Noéminak a játékok kidolgozásában nyújtott segítséget, Újszászi Györgyinek a munkaszervezés segítését,
és Kelen Gábornak a füzet technikai formálását.
A füzet kidolgozása a LENA projekt keretében történt, melynek vezetője az osztrák Umweltbildung Wien volt,
partnerei pedig a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Nagykanizsa Város Önkormányzata és a Kaán Károly
Környezetvédelmi Egyesület voltak.
Bár ez a füzet konkrétan a Zalaerdő Zrt Erdei Vasút egyes megállóihoz készült, kisebb-nagyobb módosításokkal más
kisvasutak mentén is sikerrel használható.
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LENTI
1. Göcsej kincsei: az erdő és a fa
Lehetséges életkor:

10-18 év

Helyszín:

Vasútállomás, kiállítási termek

Létszám:

10-30 fő

Időtartam:

60’

Kulcsszavak: göcseji erdők értékei, erdészek munkája, erdei vasút története, fűrészipar (gőzgép,
gőzkazán), kisvasút makettje, interaktív térkép
A tevékenység lépései:
Előzetes kutató munka: Térképen tájékozódás. Útvonal: lakóhelytől Lentiig. Közlekedési eszközök, főbb állomáshelyek, távolság.
A helyszín rövid bemutatása, a terület behatárolása térképen az előzetes feladat alapján (Zala megye, Göcsej, Lenti).
Kiscsoportok kialakítása (max. 4 fő/kiscsoport).
Múzeumi séta (30’) kiscsoportban. A séta során a diákok megfigyelik a számukra valamiért leginkább érdekes, izgalmas tárgyakat,
elolvassák az azokról szóló bemutató sorokat, és feljegyzéseket készítenek.
Minden kiscsoport kérdéseket ír, feladatokat készít – legalább ötöt – a többi kiscsoportnak a látottak alapján (15’).
Záró-kör. A kiscsoportok felteszik a kérdéseiket egymásnak, ellenőrzik a válaszokat, visszajeleznek.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Íróalátét (kiscsoportonként)
Íróeszköz
A/4-es lapok

Módszertani javaslatok:
Lehetséges a kiscsoportokban a feladatok szerepek szerinti felosztása: jegyző, felolvasó, időfigyelő és eszközfelelős, mester (aki figyel arra, hogy a témánál maradjunk, aki terelgeti a csoportot, és ha kell, akkor közös döntést kezdeményez).
A kisebbeknél a „szóforgó” mintájára ajánlott, hogy a gyerekek váltva olvassanak föl, váltva jegyzeteljenek, és döntést is így hozzanak, pl. egy-egy érdekes tárgy kiválasztásánál.
A záró-körben a kiscsoportok csoportforgóval teszik föl egymásnak a kérdéseket, mindig csak egyet, és arra megkapják a választ.
Amelyik csoport válaszolt, az kérdez a következő kiscsoporttól. (A-B, B-C, C-D, D-A és újrakezdve a „kört”.) Ha nem tudja az adott
kiscsoport a választ, akkor a többi kiscsoport is válaszolhat. Ha senki nem tudja a megoldást, akkor érdemes pár perc időt adni,
hogy gyorsan utánanézzenek (vagy megmondja a választ, aki kérdezett).
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Lehetséges változatok:
„Füllentő”. Minden kiscsoport – a sétát követően – 3x3 állítást fogalmaz meg a látottak alapján. A 3 állítás egyike hamis. A zárókörben egymásnak felolvassák csoportforgóval a 3 állítást, a többieknek el kell dönteniük, melyik állítás a hamis. Ezt egyszerű kézjellel megadhatják. Egy-kettő-háromra mutatják az ujjukkal. Ha az első állítás hamis, akkor egy ujjukat emelik föl, ha a második,
akkor kettőt, ha a harmadik, akkor hármat. Egyszerű visszajelzés ez arról is, mennyire jók a „állítások”, és arról is, mennyire tudtak
figyelni, elmélyülni a gyerekek a kiállításon. Nagyon szokták élvezni a feladat készítését, és a kitalálást is!
Keresd meg a választ! Ez a játék egy lista alapján való, egyéni felfedezésre hív. A listát előre elkészítjük. Pl. 1. A honfoglalás korában
milyen fák borították jórészt Zala megyét? 2. Ki írta? „Nincs szebb erdő az ezüsttörzsű, szeptemberi bükkösnél, és nincs szebb vad
a benne orgonázó magyar szarvasbikánál!” 3. Favágáshoz szükséges, legalább 3 eszköz neve…
Fotók alapján tárgyak és kiállításrészletek keresése. Mi a nevük? Nyomozz!

Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Poszter készítés a látottak alapján.
Kiselőadások tartása, újságcikkek írása internetes kutatómunka és a kiállítás megtekintése alapján.
Riportkészítés az erdészet, faüzem munkatársaival.

Fejleszthető kompetenciaterületek:
Anyanyelvi (kommunikáció, lényegkiemelés, szövegértés, szövegalkotás, pontos kérdésfeltevés)
Digitális (útvonalterv készítése, internethasználat)
Szociális (együttműködés, konfliktuskezelés)
Természettudományos (új ismeretek, tudomány és technika együttes megjelenése, rendszergondolkodás)
Matematikai (számolás, pl. hány éves a gőzgép)

Esetleges veszélyek:
Konfliktus alakul ki, mert nem tud a kiscsoport megegyezni abban, mely tárgyak a legérdekesebbek.
Arra élezik ki egyes kiscsoportok a játékhelyzetet, hogy „győzzenek”, vagyis olyan tárgyakról tesznek föl kérdéseket, melyek nem
szembetűnőek, nem „lényegesek”.
Nem pontos a kérdés, a feladat, így nem tudják megoldani a többiek.
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LENTISZOMBATHELY – MUMOR
2. Emberi nyomok
Lehetséges életkor:

8-14 év

Helyszín:

Kint; a Kerka patak menti
erdősáv, illetve patakpart

Létszám:

3-20 fő

Időtartam:

20’

Kulcsszavak: érzékelés, játék, érzékenyítés, megfigyelés, kutatás
A tevékenység lépései:
A gyerekekkel tisztázzuk a feladatot: keressenek olyan tárgyakat, jelenségeket, melyek az ember jelenlétére utalnak. Mi alapján
vehetők észre? Látják, hallják, szagolják ezeket?
Kérjük meg őket arra, hogy járják be a területet, és alapos kutatás után készítsenek listát az ember hatását jelző nyomokról.
A lista alapján mutassák be a többieknek, mit tapasztaltak.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Papír és írószer

Módszertani javaslatok:
Határoljuk le a bejárható területet (ajánlott az a távolság, ami a kiindulás helyéről belátható).
Természetben vagyunk, ezért törekedjünk a csendes megvalósításra.

Lehetséges változatok:
Elsősorban az életkor határozza meg, hogyan vezetjük be a feladatot, illetve milyen elvárásaink vannak a csoport felé.
Kisebb gyerekek kezébe adjunk egy előre készített listát, melyen szerepelnek az ember jelenlétére utaló nyomok, és kérjük meg
őket arra, hogy keressék meg a terepen a listán szereplő nyomokat.

Lehetséges kiegészítő tevékenységek: –
Fejleszthető kompetenciaterületek:
Szociális, életviteli, környezeti (önálló megfigyelés, önbizalom, együttműködés, érzékenyítés, érzékelés)
Anyanyelvi (kommunikáció, szövegalkotás, vita)

Esetleges veszélyek:
Kullancsveszély
A terület vizenyős lehet magasabb vízállás idején.
A Kerka patak partja meredek, csúszós lehet.
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NYÚLDOMB
3. Az ember: vendég a természetben
Lehetséges életkor:

8-18 év

Helyszín:

Bárhol

Létszám:

6-24 fő

Időtartam:

40’

Kulcsszavak: természetes, mesterséges, piknikezés, budi, szántóföld, szánkózás, méz, méhek
A tevékenység lépései:
Kiscsoportokat alakítunk.
A kiscsoportok listát készítenek arról, hogy milyen illemszabályokat illik betartania egy gyereknek, ha vendégségben van.
Megbeszéljük a csoportok listáit, kiválasztjuk a legfontosabbakat; azokat külön lapra írjuk.
Az új listával a kézben a csoportok azon tanakodnak, hogy erdőben járva, kiránduláskor ezen szabályok közül mit nem szoktak az
emberek általában betartani. Ezeket megjelölik.
Kikeresik azt a szabályt, amelyet szerintük legnehezebb betartani.
Plenárisan megbeszéljük ezeket a legnehezebben betartható szabályokat, és azt, hogy miért olyan nehéz azokat követni.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Papír és írószer

Módszertani javaslatok:
Segítsünk a gyerekeknek abban, hogy sikerüljön átértelmezni az emberekkel (a házigazdával) szembeni viselkedési szabályokat
átértelmezzék a természettel szembeni követelményekké.

Lehetséges változatok:
Nem azt írják össze első lépésként a kiscsoportok, hogy mik az elvárások velük szemben, amikor vendégségben vannak, hanem
azt, hogy milyen hibákat követtek el (vagy szoktak elkövetni) a vendégségben való viselkedés szabályait illetően.
A foglalkozás végén a gyerekek fogalmazzanak meg egy szabályrendszert: „A Természetben való viselkedés tízparancsolatát”.

Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Emberi hatások a természetre (Ökovasút munkafüzet 3–7 évesek számára; 5. játék)

Fejleszthető kompetenciaterületek:
Anyanyelvi (kommunikáció, konszenzus, vitakészség, kifejezőkészség)
Szociális, életviteli és környezeti (illemszabályok, viselkedés, felelősség, együttműködés)
Állampolgári (cselekvő magatartás, kritikus gondolkodás)
Kulturális (érzések, gondolatok kifejezése)

Esetleges veszélyek: –
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CSÖMÖDÉR
4. Erdőgazdálkodás
Lehetséges életkor:

10-18 év

Helyszín:

Az erdei vasút állomása

Létszám:

6-18 fő

Időtartam:

60’

Kulcsszavak: az erdő haszna, tüzelő, számolás, mérés, takarékosság
A tevékenység lépései:
Körbeülve beszélgetünk arról, hogy mi mindent kapunk az erdőtől.
Keresünk a faanyagot raktározó telepen egy olyan fa-csomagot, amelynek a méretét (legalább hozzávetőleg) meg tudjuk mérni.
A gyerekek 3-4 fős kiscsoportokat alkotnak. Mindegyik csoport önállóan elvégzi a mérést (mérőszalag segítségével), majd összeveti ezt a mennyiséget egy lábon álló fa becsült famennyiségével. (Ez utóbbihoz kérhet segítséget a helyben dolgozó emberektől,
de a fa becsült magasságának és az alján mért kerületének alapján hozzávetőleges adatot maguk is kiszámíthatnak.)
Tábortűzi (vagy más) tapasztalataik alapján a gyerekek megsaccolják, hogy a megmért fa-csomag nagyjából hány napi tüzelő lehet egy családi ház fűtéséhez.
Mindezek alapján becslést végeznek arra vonatkozóan, hogy egy család egy télen hány olyan fát éget el fűtés céljából, mint
amely lábon álló fának megsaccolták a fa-mennyiségét.
A kiscsoportok összejönnek, és beszélgetünk a fával (és általában az anyagokkal és energiával) való takarékosság fontosságáról.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Mérőszalag (3-4 gyerekenként egy)
Papír-írószer

Módszertani javaslatok:
Hangsúlyozzuk a gyerekek számára, hogy sorozatos becslést végeznek, és nem pontos méréseket, de azt is, hogy egyrészt fontos
megtanulnunk becsléseket végezni, másrészt a becsült adatokból is lehet következtetéseket levonni. A kiscsoportok egymástól
független adatai megerősíthetik (vagy gyengíthetik) egy adott csoport becslésének valószínű helyességét.
Ha bizonytalanok a kiscsoportok, hogy hogyan kell egy lábon álló fa famennyiségét megmérni, hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy
találjanak olyan hasonló matematikai feladatot, amely egyszerűbb térbeli formákkal kapcsolatos.

Lehetséges változatok:
Azzal indítjuk a foglalkozást, hogy elolvassuk a gyerekeknek az „Erdő fohásza” c. írást. Ezután beszélgetünk arról, hogy az írás
hányféle gyakorlati hasznát említi az erdőnek. Majd azt is végiggondoljuk, hogy miféle hasznai lehetnek még az erdőnek, amelyről ez az írás nem szól.

Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Fagazdálkodás (Ökovasút munkafüzet 6–13 évesek számára; 5. játék)
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Fejleszthető kompetenciaterületek:
Matematikai (becslés, számolás, mérés)
Természettudományos (takarékosság, ismeretek, a fa, mint alapanyag)
Vállalkozói, kezdeményező (újszerűség, kreativitás)
Szociális és életviteli (érzékenyítés, együttműködés)
Anyanyelvi (kommunikáció, szövegalkotás)

Esetleges veszélyek: –
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5. A kisvasút számokban
Lehetséges életkor:

10-18 év

Helyszín:

Kint; a kisvasút állomásán

Létszám:

6-18 fő

Időtartam:

90’

Kulcsszavak: Mérések és számítások a kisvasúttal kapcsolatban
A tevékenység lépései:
A gyerekeket 3 fős csapatokra osztjuk.
Minden csapat kap egy 5m-es mérőszalagot, papírt, írószerszámot
Feladatok:
Mérjétek meg a kisvasút sínpárjának távolságát (belső, középső és külső távolságot)!
Nyomozzatok, hogy mekkora a nyomtávolsága a „nagy” vonatoknak!
Nyomozzatok az után, hogy Oroszországban milyen távol vannak a vonatsínek egymástól!
Keressetek adatot arra, hogy mi a tengerszint feletti magassága Kistolmácsnak és mi Csömödérnek! Nézzetek utána, hogy mekkora utat tesz meg a kisvonat onnantól idáig! Számoljátok ki, hogy mekkora ennek a pályaszakasznak az átlagos emelkedése!
Ezt a vonatok esetében ezrelékben szokták megadni, ami azt az értéket jelenti, hogy az emelkedés hány ezreléke a megtett útnak. [Az autóutak esetében inkább százalékban adják meg az emelkedés mértékét; ott ugyanis jóval nagyobb meredekségek lehetségesek, mint a vonatoknál.]
Nyomozzatok utána, hogy hány ezrelék a pálya mentén a legnagyobb emelkedő!
Mérjétek meg a mozdony kerekének átmérőjét! Számítsátok ki, hogy mennyi a kerülete, és azt is számítsátok ki, hogy hányat fordul, míg Kistolmácstól Csömödérre érkezik!
Keressetek egy minél erősebben kanyarodó pályaszakaszt! Ennek a körívét gondolatban egészítsétek ki teljes körré, saccoljátok
meg, hogy hol van ennek a körnek a közepe, és mérjétek meg a kör sugarát! Ezzel megkaptátok az ún. ívsugarat.
Beszélgessetek arról, hogy a mozdony mozgását illetően milyen hatással van az, hogy ha az ívsugár kisebb vagy nagyobb!
A csapatok visszajönnek és beszámolnak a tapasztalatokról.
A beszámolót meghallgatja a kisvasút valamely felelős vezetője, és elbeszélget a gyerekekkel a vizsgálódásaik eredményéről, válaszol a kérdéseikre.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Mérőszalag minden 3 fős csapat számára
Papír, írószer
Műszaki leírás a kisvasút pályáját illetően (adatok)
Számítógép és internet hozzáférés hasznos lehet (bár nem kötelező)
Helyszín:
Csömödér vasútállomás
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Módszertani javaslatok:
A gyerekeknek legalább egy órát hagyjunk, hogy mérjenek, számoljanak, nyomozzanak.
Bízzuk a gyerekekre, hogy hogyan, milyen módon nyomoznak adatok után. Használhatják ehhez a kisvasút műszaki leírását is, de
megkérdezhetik a témában jártas felnőtteket is.

Lehetséges változatok: –
Lehetséges kiegészítő tevékenységek: –
Fejleszthető kompetenciaterületek:
Matematikai (becslés, mérés, számolás, logikus gondolkodás)
Természettudományos (problémamegoldás, ismeretek)
Anyanyelv (kommunikáció, egyeztetés, szövegalkotás)
Szociális, életviteli (együttműködés)
Digitális (internetes kutatás)

Esetleges veszélyek:
A gyerekek – nyomozás közben – messze távolodnak a táborhelytől.
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TÖRÖSZNEK
6. Természetességmérés
Lehetséges életkor:

12-18 év

Helyszín:

Kint; erdő

Létszám:

5-30 fő

Időtartam:

20’

Kulcsszavak: megfigyelés, kutatás, következtetés
A tevékenység lépései:
Magyarázzuk el a Természetesség mérő használatát (ld. Függelék!)
(Részletesebben: http://mkne.hu/fajlok/otthonazerdoben/tanulmanyok/termeszetessegmeres_final.pdf)
Osszuk csoportokra a csapatot.
Alkalmazzuk a Természetesség mérőt a töröszneki erdőrészletben, és állapítsuk meg vele, hogy a kijelölt erdőrészlet természetes-e vagy sem.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Feladatlap a gyerekeknek. Az MTA ÖBKI által kifejlesztett és az MKNE által kiadott Természetesség mérő (on-line verzió: www.termeszetessegmero.hu, kézbe vehető „terepi” verzió megrendelhető: www.mkne.hu
(Lásd Függelék!)
Természetességmérő pótlapokkal, nagyobbak részére táblagép, amire táblázatos formában letöltjük a szempontsort, melyet
vagy a terepi verzióról vagy a honlap megfelelő oldaláról másolhatjuk ki. A pontozás menete mindkét fent említett változaton
részletesen szerepel. Mivel erdős vidéken vagyunk, az erdő lapot vegyük kézbe. Annyi pótlapot fénymásoljunk, ahány csoportban
dolgoznak a gyerekek!
Írószer vagy táblagép
Bogárnézőke vagy nagyítók
Mérőszalag(ok)

Módszertani javaslatok:
Határoljuk le a területet (ajánlott az a távolság, ami a kiindulás helyéről belátható).
Az ajánlott Természetesség mérő 10-14 évesekkel jól működik.

Lehetséges változatok: –
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Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Hangya tanösvény (Erdőélmény munkafüzet 3-7 évesek számára; 4. játék)
Az erdő emeletei (Erdőélmény munkafüzet 6–13 évesek számára; 4. játék)
Természetellenes tanösvény (Erdőélmény munkafüzet 6–13 évesek számára; 5. játék)
Évgyűrűk és korok (Erdőélmény 12-18 évesek számára; 7. játék
Kivágott bükk életkorának meghatározása az évgyűrűk alapján.
Melyik fa legyek? Melyik fa vagyok?
Beszédes gyertyánok: egy vastagabb ágdarabbal felszerelkezve finoman kopogtassuk végig a fákat. Némelyiknek öblösen, másoknak tompán kongó hangja van. A fagyléces fák szintén más hangokat adnak. Olyan fát is találhatunk, melynek üreges belseje felerősíti a hangokat, egy dalt vagy egy verset – jó játék a hangokkal.

Fejleszthető kompetenciaterületek:
Szociális (együttműködés)
Anyanyelvi (kommunikáció)
Természettudományos (érzékszervi megfigyelés, fajismeret, ökológiai ismeretek)
Rendszergondolkodás, kreatív gondolkodás
Matematikai (mérés, számolás)

Esetleges veszélyek:
Mérgező termések
Kullancsveszély
A talaj egyenetlensége
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7. Diverzitás játék
Lehetséges életkor:

10-18 év

Helyszín:

Kint; erdő

Létszám:

5-30 fő

Időtartam:

25’

Kulcsszavak: megfigyelés, kutatás, következtetés, sokféleség, biodiverzitás
A tevékenység lépései:
A csoport álljon körbe. Beszéljük meg és gyűjtsük csokorba, hányféle gabonából/gyümölcsből/zöldségből készítünk élelmiszert,
ételt. Mindenki számolja közben, hogy az elhangzottak közül hányat fogyaszt ő maga is.
A listakészítés után röviden magyarázzuk el a sokféleség, diverzitás, biológiai sokféleség, biodiverzitás fogalmakat.
Alakítsunk 3-4 fős csoportokat.
Kérjük meg őket arra, hogy jelöljenek ki faágak segítségével egy körülbelül 1x1 méteres négyzetet. Minden csoport a saját négyzetében (kvadrát), számolja meg, hány féle növényt talál (a látható testrészeik alapján).
A csoportok számoljanak be eredményeikről, majd az adatokból vonjunk átlagot. A kapott szám csak nagyon nagy közelítéssel
mutat bármiféle eredményt a terület biodiverzitásáról, de első közelítésben képet adhat arról, hogy a területen megtalálható növényfajok száma (fajdiverzitás) nagy. A tudósok ennél az egyszerű vizsgálatnál mindig továbbmennek, és pl nézik, hogy az adott
fajok milyen arányban borítják a kvadrátokat, sőt ennél komplikáltabb vizsgálatokat is végeznek. Az alábbi tanulmány részletesen
szól a biodiverzitásról.
http://mkne.hu/fajlok/otthonazerdoben/eredmenyek/biodiverzitas_oktatasa_final.pdf

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Papír, írószer

Módszertani javaslatok:
Határoljuk le a területet (ajánlott az a távolság, ami a kiindulás helyéről belátható).

Lehetséges változatok: –
Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
A fa mint az élet szigete (Ugyanezen munkafüzet; 8. játék)

Fejleszthető kompetenciaterületek:
Szociális (együttműködés)
Anyanyelvi (kommunikáció)
Természettudományos (érzékszervi megfigyelés, fajismeret, ökológiai ismeretek)
Matematikai (mérés, számolás, következtetés)

Esetleges veszélyek:
Mérgező termések
Kullancsveszély
A talaj egyenetlensége
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VÍZNYOMÓ
8. A fa, mint az élet szigete
Lehetséges életkor:

10-18 év

Helyszín:

Kint; erdő, facsoport

Létszám:

5-25 fő

Időtartam:

60’

Kulcsszavak: fa mint élőlény, fákhoz kötődő élőlények kapcsolatai, fa mint élőhely/búvóhely/táplálék
A tevékenység lépései:
A feladat ismertetése.
Kiscsoportok alakítása.
Szerep- ill. feladatmegosztás a kiscsoporton belül.
Az eszközök kiosztása.
Ismerkedés az eszközökkel. A határozó és a feladatlapok használatának gyakorlása.
A kiscsoportok kiválasztanak egy-egy kedvükre való, „sokat mondó” fát.
A fák vizsgálata a határozó és a feladatlapok segítségével (30’):
A fán észlelt élőlények. Hány különféle faj található az egyes rendszertani csoportok képviselői közül? (fatörzs, levél, ág, gyökér,
avar vizsgálata)
A fán észlelt élőlények, életnyomok. Mit csinálnak az élőlények a fán? Milyen funkciót töltenek be?
Záró-kör. Beszámolók, minden kiscsoport bemutatja a vizsgált fát.
Beszélgetés a fák szerepéről, fontosságukról. (Pl. Miért van oly sok faj? Miért használják sokféleképp a fákat? Mi fog történni, ha
az emberek nem fenntartható módon használják környezetüket? Miért fontosak a fán lakó élőlények? Egyetlen fa elpusztítása
számos hozzá kötődő élőlény halálos ítéletét is jelenti.)

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Határozó egy élő fához mint életközösséghez kapcsolódó funkcionális csoportokhoz. (Lásd Függelék!)
A feladatlapok annyi példányban, ahány csoportban dolgoznak a gyerekek.
További példányok megrendelhetők: www.mkne.hu
Távcső a madarak megfigyeléséhez
Nagyító a rovarok és egyéb „apróságok” megfigyeléséhez
Mintagyűjtő dobozok, bogárnézőke
Esernyő kopogtatáshoz (az ernyőt a belsejével felfelé tartjuk a fa lombja alatt, egy hosszú száraz ággal az élő fa ágait kopogtatva
összegyűjtjük a lehulló élőlényeket)
Jegyzetpapír
Fényképezőgép
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Módszertani javaslatok:
A fa megfigyelését kezdjék meg már kb. 50 méter távolságból. Figyeljék meg távcsövükkel a madarakat stb.!
A fához érve figyeljenek meg minden elérhető részt a fán illetve a talajon, a lombkorona alatt: levelek, törzs, ágak, felszíni gyökerek, elhalt faanyag, avar.
Hívjuk föl a fegyelmet, hogy a törzsön figyeljék meg az állatokat, növényeket, zuzmókat, gombákat, üregeket és odvakat!
Érdemes a fán levő és a lehullott levelek mindkét oldalát megfigyeltetni (élőlények, életnyomok, pl. gubacs, aknázó járat).
A talajfelszínt 1 m²-es körben vizsgáltassuk meg a fa alatt, beleértve a látható gyökereket is. A résztvevők láthatnak gilisztákat, ászkákat és más, a lebontásban közreműködő élőlényeket. A gyökerek alá is érdemes benézni: lábnyom, ürülék, terméshéj-maradvány után kutathatnak.
Nézzenek föl az ágakra és a lombozatra is (fészek, fagyöngy stb.).
A megfigyelések után mindent élőlény kerüljön vissza a helyére!

Lehetséges változatok: –
Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
Idegenvezetés. Minden kiscsoportnak kijelölünk egy bizonyos területrészt, ahol megadott idő alatt összeállítanak egy bemutató
jellegű szöveget, majd mint idegenvezetők, végigvezetnek minket a területen. Szó eshet a terület földrajzi elhelyezkedéséről, védelméről, növény- és állatvilágáról stb. Az idegenvezetést a kiscsoport egy kijelölt tagja vagy mindenki egymás után, a különböző
„szakterületeket” bemutatva végezheti.
Fényképkészítés a vizsgált fáról.
Évszakonként megvizsgálják ugyanazt a fát, és összehasonlításokat végeznek. Az adatokat számítógépen rögzítik.

Fejleszthető kompetenciaterületek:
Anyanyelvi (kommunikáció, szövegértés, új ismeretek kiemelése)
Digitális (fényképezés)
Természettudományos (megfigyelés, vizsgálat, következtetés, összehasonlítás, fajhatározás, fajismeret)
Szociális (együttműködés)

Esetleges veszélyek:
Bonyolult, összetett feladat; az értelmezéséhez segítségre van szükségük.
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A fa, mint az élet szigete
1. Feladatlap

A fán megfigyelhető élőlények, életnyomok
Írd be a megfelelő oszlopba, hogy hány különféle fajt, „féleséget” találtál az egyes rendszertani csoportok képviselői közül!
A cellákba csak számokat írj!
Élőlény/csoport

Törzs

Levél

Ág

Lomb

Talaj

Gyökér

1. Cinege
2. Harkály
3. Zuzmó
4. Taplógomba
5. Borostyán
6. Moha
7. Vaddisznó
8. Fürkészdarázs
9. Hernyó
10. Feketerigó
11. Egér
12. Hangya
13. Ezerlábú
14. Giliszta
15. Pók
16. Levélaknázó
17. Bagoly
18. Mókus
19. Molylepke
20. Szarvasbogár
21. Ászkarák
22. Denevér
23. Gubacs
24. Fagyöngy
25. Szú
26. Szajkó
27. Ormányos bogár
28. Gomba
29. Méh
30. Lepke
31. Légy
32. Őz/szarvas
33. Csiga
34 Egyéb
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A fa, mint az élet szigete
2. Feladatlap
A funkcionális csoportok
Mit csinálnak az élőlények a fán? Milyen funkciót töltenek be?
A táblázatba számokat, illetve rövid jellemzéseket írjál!

Funkcionális csoportok

A megfigyelt
faj/csoport A megfigyelt fajok/csoportok megjelenése, viselkedése
száma

Levélfogyasztók
Fa anyagát fogyasztók
Magot és termést fogyasztók
Megporzók
Ragadozók
Lebontók
Állandóan a fán élők
Időszakosan a fán élők
Fán szaporodók, fészkelők
Eseti látogatók
Odúlakók és -készítők
Együtt élők (szimbionták)
Élősködők (paraziták)
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BÁZAKERETTYE
9. Ki tud többet Bázakerettyéről?
Lehetséges életkor:

8-16 év

Helyszín:

Bázakerettye falu

Létszám:

6-24 fő

Időtartam:

90’

Kulcsszavak: Információgyűjtés és -feldolgozás, találékonyság, kommunikáció, komplex elemzés
A tevékenység lépései:
A gyerekek 3-4 fős csoportokat alkotnak.
Minden csoportnál legyen hangrögzítésre alkalmas (hordozható) eszköz (magnó, diktafon, mobiltelefon).
A csoportok szétspriccelnek a faluban, és 30 percet kapnak arra, hogy minél több információt gyűjtsenek a lakosságtól arra vonatkozóan, hogy kik, mikor és miért fúrtak itt kutat, hány évig használták, hány év alatt merült ki, miért hagyták fel, hogyan változott mindettől a falu élete, kik mit dolgoztak a kutaknál stb.
Visszatérés után a csoportok kapnak kb. 30 percet arra, hogy megtervezzék, összeállítsák a beszámolójukat.
A csoportok beszámolnak a többieknek, és megbeszéljük a tapasztalatokat.

Segédlet a foglalkozásvezető számára
Eszköz- és anyagszükséglet:
Hangrögzítésre alkalmas eszköz (hordozható magnó, diktafon, mobiltelefon) annyi példányban, mint a gyerekek harmada-negyede.

Módszertani javaslatok:
Célszerű előzetesen ötleteket adni a gyerekeknek, hogy kit hol és hogyan szólítsanak meg.
Hasznos lehet némi segítség abban is, hogy az összegyűjtött információs anyagot hogyan lehet szelektálni, elrendezni.

Lehetséges változatok: –
Lehetséges kiegészítő tevékenységek:
A gyerekek – megfelelő felkészültség és technikai háttér megléte esetén – video felvételeket is készítenek az interjúalanyokról
és /vagy a helyszínekről.

Fejleszthető kompetenciaterületek:
Szociális és életviteli, környezeti (együttműködés, illemszabályok alkalmazása adatgyűjtés közben, együttműködés, érzékenyítés,
helyismeret)
Anyanyelvi (kommunikáció, interjú, szövegértés, szövegalkotás)
Matematikai (adatgyűjtés, adatok feldolgozása, következtetések)
Természettudományi (problémamegoldás)
Digitális (adatgyűjtés, prezentáció)

Esetleges veszélyek:
A gyerekek bántó elutasításban részesülnek, amikor idegen embereket megszólítanak, hogy információkat kérjenek tőlük.
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Kedves Környezeti Nevelő Társunk!
Azért használjuk ezt a megszólítást, mert Ön akár pedagógus, akár erdész, vagy esetleg a családjával természetjáró
szülő, ha ide jött, akkor nyilván a világ megismerésére, szeretetére, megbecsülésére neveli a fiatalokat, akikkel
érkezett. Márpedig ugyanez a célunk nekünk is, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület tagjainak – akik
kidolgoztuk ezt az ÖKOVASÚT füzetsorozatot. Segíteni szeretnénk mindenkit, akik kirándulni, erdőt járni indultak,
hogy maguk fedezhessék fel a természet apró csodáit.
A környezeti nevelés a mi értelmezésünkben tág fogalom; magába foglalja a természetes, az épített, a tárgyi és a
kulturális környezet megismerésére, megvédésére való nevelés minden ágát. Vagyis röviden: a környezeti nevelés a
körülöttünk lévő világgal való minél harmonikusabb együtt-élésre nevelés. Ennek pedig egy ilyen erdei kisvasút
kiváló helye. Hiszen a kisvasút ugyan emberi építmény, mégis a segítségével kint járhatunk a szabad természetben.
Megismerkedhetünk az erdő és az erdészek életével, milliónyi csodát fedezhetünk fel akár még a vasút ablakából
is, de még inkább, ha leszállunk és bóklászunk a sűrű erdőben, a patakok mentén és a réteken.
A Zalaerdő Zrt által működtetett erdei kisvasút (Lenti – Csömödér – Kistolmács) nagyon változatos természeti
terepen közlekedik, így valóban kedvező kereteket ad a szemléletformáló tanuláshoz. Bár eredetileg gazdasági
célokból épült (fakitermelés, rönk-szállítás), kapacitásának egy részét környezeti nevelési célokra fordítja. Ezt segíti
a Csömödéren kialakított – erdei iskolázás céljára is alkalmas – turistaszálló is.
Ez a füzet mintegy bevezető kötete a sorozat további három tagjának, amelyek:
Ökovasút munkafüzet 3–7 évesek számára
Ökovasút munkafüzet 6–13 évesek számára
Ökovasút munkafüzet 12–18 évesek számára
Az alábbiakban ismertetjük a kisvasút történetét, működését, igénybe vételének módját, egyes állomásainak
természeti és ember-alkotta környezetét, és vázoljuk, hogy az egyes állomások milyen környezeti nevelési
lehetőségeket kínálnak. Minden állomással kapcsolatban ajánlunk egy olyan komplex témát, amely ott jól
vizsgálható. Komplex téma alatt azt értjük, hogy egy fogalmat, egy témakört megpróbálunk minél több oldalról,
minél több szempontból tanulmányozni. Ebben a füzetben persze csak általánosságban mutatjuk be ezeket a
lehetőségeket, hiszen a konkrét tevékenységek, játékok a sorozat fent jelzett három füzetében találhatók.
Megjegyzendő, hogy bár a három korosztály számára szóló füzetek konkrétan a Zalaerdő Erdei Vasút egyes
megállóihoz készültek, az ott leírt tevékenységek, játékok kisebb-nagyobb módosításokkal más kisvasutak mentén
is sikerrel használhatóak.
***
Ezúton mondunk köszönetet azoknak, akik segítettek ennek a füzet-sorozatnak a létrehozásában. Köszönjük
Benedek Miklósnak magát a projektötletet, Kaliba Mihálynak a Kisvasút részéről nyújtott támogatást, Németh
Veronikának és Povics Noéminak a játékok kidolgozásában nyújtott segítséget, Újszászi Györgyinek a
munkaszervezés segítését, és Kelen Gábornak a füzetek technikai formálását.
A füzet kidolgozása a LENA projekt keretében történt, melynek vezetője az osztrák Umweltbildung Wien volt,
partnerei pedig a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Nagykanizsa Város Önkormányzata és a Kaán Károly
Környezetvédelmi Egyesület voltak.
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A Zalai Erdei Vasút
A vasút története
A vasút a környezetbarát közlekedési módok egyike, mivel egyszerre nagy terheket vagy sok utast tud szállítani. Az
erdészeti vasutak, bár eredeti céljaik szerint a kitermelt faanyag szállítására épültek, de mégis azt mondhatjuk,
hogy az erdőhasználat barátságosabb formáit szolgálták, mivel a kiépített vasútvonalak hossza sok éven át állandó
maradt, a kitermelt fát lóval vagy kisebb gépekkel vontatták a sínekhez, és így az erdőkben nem kellett kialakítani
évről-évre új, teherautókkal, erdészeti munkagépekkel bejárható útvonalakat. Az erdők életközössége idővel
befogadta a vasutat, a táj részévé vált.
Azután szerepét átvették a hatalmas közúti szállító járművek, melyek hangja mellett eltörpül a vonatzakatolás és
vonatfütty hangja. Csökkent a vonalak kihasználtsága, és sok helyen a síneket is felszedték, múzeumba küldték a
vagonokat, mozdonyokat.
Később, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy turisztikai szerepük jelentős, az erdészetek már kifejezetten ebből a célból
üzemeltették a kisvasutak egy részét, azonban az 1990-es évek elejétől több helyen megszüntették a
személyforgalmat is (1991-ben még 491 km kisvasúton 370 km hosszban volt személyszállítás, azonban a
következő években több vonalon megszűnt a forgalom. Jelenleg 473 km vasútvonal 210 km-én közlekednek
menetrend szerinti erdei személyvonatok az országban.).
2000 és 2010 között – a Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány tevékenységének is köszönhetően – a
hálózat csökkenése több régióban megállt, sőt, jelentős vonalfejlesztésre is sor került néhány szakaszon: többek
közt elkészült a Csömödér és Lenti közötti összekötő vonal, és így ez a dél-zalai vonatpálya lett a hazai kisvasutak
közül a leghosszabb 102, 9 km. Érdekessége, hogy ennek mindössze a harmadán van személyszállítás, a forgalom
nagy részét még ma is a fát szállító tehervonatok jelentik. Útvonala hangulatos településeken át halad keresztül,
számos turisztikai látnivalót köt össze. A vadregényes erdőkben kanyargó, a Kerka fölött áthaladó kisvasút mentén
arborétum, tanösvény, erdészeti kiállítás várja a természet iránt érdeklődőket, de ezek mellett Pákán az Öveges
József emlékház, Bázakerettyén és Budafapusztán a működő olajkutak és olajipari emlékek látogathatók. A
Zalaerdő Zrt. 2004-ben építette meg erdei vasútjának állomásépületét Lentiben, amely erdészeti-, fűrészipari- és
vasúttörténeti, kiállításnak is helyet ad.
Lentiben keresett a fedett és gyógyfürdővel rendelkező termálfürdő is, ami az erdei vasút állomásának
szomszédságában található.

A Vasút szolgáltatásai
A kisvasút menetrendszerűen májustól szeptemberig közlekedik, de igény szerint ettől eltérő időpontokban is
biztosítanak különvonatot. A hidegebb hónapokban fűthető zárt szerelvények állnak az utasok rendelkezésére. A
kisvonaton kerékpár szállítására is lehetőséget biztosítanak. Minden második szombaton nosztalgiaszerelvény
közlekedik a Lenti és Kistolmács közötti szakaszon, melyet az Erdélyből származó, Ábel névre keresztelt nosztalgia
gőzmozdony húz.
Információ (indulási időpontok, jegyárak stb.) kérhető az alábbi címeken:
Csömödéri Vasútüzem
8957 Csömödér, Vasút út 2.
Telefon/Fax: 36-92-579-003
E-mail: erdeivasut@zalaerdo.hu
Nyitva tartás: májustól októberig, hétfőtől vasárnapig 9-13 óra között, kivétel július, augusztus hónapot, amikor 917 óra között
Nyitástól eltérő időpont esetén egyeztetés: 36-30/474-2146
http://www.zalaerdo.hu/hu_erdeivasut.php
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Az egyes állomások környezeti adottságai és környezeti nevelési lehetőségei

1. LENTI
A környezet
2004-ben épült Lentiben az erdei vasút állomásépülete, amely várótermével és kiállítási célra kialakított másik két
termével 2005 májusától ad otthont a „Göcsej kincsei, az erdő és a fa” címet viselő erdészet-, fűrészipar- és
vasúttörténeti, állandó jellegű kiállításnak.
Az épület stílusában és hangulatában a herceg Esterházy uradalmi épületeit idézi. A vasútállomás termeinek
dokumentum-, fotó- és tárgyi anyagán át a látogató bepillanthat az értékes göcseji erdők színes világába, az
erdészek nehéz és önzetlen munkájába, az erdei vasút nagy múltú történetébe, a világhírű gímszarvas-gazdálkodás
eredményeibe, és az egykor méltán híres lenti fűrészipar emlékeibe.
Egyik érdekessége a kiállításnak egy egész termet elfoglaló korhű gőzgép, valamint egy 1923-ban gyártott, mára
már kuriózumnak számító gőzkazán homlokzata. A váróteremben kialakított vasúttörténeti kiállításon a
menetrendszerűen közlekedő kisvasút makettje mellett egy interaktív térképen kaphatunk érdekes információkat a
kisvasút és a Zalaerdő Zrt. jellegzetességeiről.
http://www.zalaerdo.hu/letoltes/lenti_kiallitas_utmutato.pdf

Komplex környezeti nevelési lehetőség
„Készítsünk saját kiállítást!”
A kiállítás segítségével könnyedén ráhangolódhatunk az utazásra, a környék látnivalóira. Az interaktív feladatokkal a
tanulók maguk fedezhetik fel a számukra legérdekesebb tárgyakat, érezhetnek rá összefüggésekre.
Egy-egy jól összeállított kiállításon a tárgyak megszólítják a gyerekeket. Hagyjunk időt számukra a nézelődésre!
Érdemes először egyetlen tárgy kiválasztása, körbejárása, alapos megismerése, pl. sok-sok, maguk által feltett
kérdéssel irányítva a folyamatot. Ehhez a játékgyűjteményünkben is adunk segítséget. A tárgyak komplex
megfigyelése, megközelítése sok egyéb, a tárgyhoz kapcsolódó fogalmat, témát előhozhat, mely fenntartja a
gyerekek érdeklődését, kutatás iránti vágyát.
Egy jó kiállítás ahhoz is hozzásegít, hogy a gyerekek az utazás, felfedezés végén maguk is készítsenek kiállítást a
látottak alapján. Tapasztalataikat, élményeiket poszteren is bemutathatják társaiknak, melyre rárajzolhatják majd a
megismert növényeket, állatokat, ráragaszthatják az elkészült fényképeket, de bemutathatják a poszter mellett egy
padon felsorakoztatva pl. a begyűjtött életnyomokat (madártollat, megrágott levelet, hódrágta farönköt) is. Valaki
megrajzolhatja a vasútvonalat az állomások nevével (saját vasúti térképet készíthet), jelezve, milyen főbb
érdekességet fedezett föl a csoport, amikor ott járt. Feladat lehet útközben a riportkészítés a mozdonyvezetővel, és
a riport is része lehet a kiállításnak pl. papírra vetett formában. A gyerekek számításai, pl. hány km-t tettek meg
összesen, mennyi időt utaztak is rákerülhet a poszterre.
A lényeg, hogy a csoport minden tagja kapjon feladatot. Arról se feledkezzünk el, hogy a kiállítást mások is
láthassák! Vagyis mutassák be a gyerekek az ökovasút érdekességeit iskolatársaiknak, szüleiknek, testvéreiknek. A
legjobb kedvcsináló lesz ahhoz, hogy mások is vonatozzanak.
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2. LENTISZOMBATHELY – MUMOR (Kerka-híd)
A környezet
A vonatról leszállva a sínek mentén el kell sétálni a hídhoz, majd a híd támfala mellett le tudunk ereszkedni a Kerka
patak partjára. A part mentén egy széles sávban mindkét irányban tudunk mozogni, mivel a parti fákat levágták, Ha
átkelünk a hídon, a nyugati oldalon, az erdőben is mehetünk pár száz métert. Itt egy holtágat találunk a fák
takarásában. A sűrű erdőt viszonylag fiatal fák alkotják.
A Kerka az Őrség és a Göcsej egyik fő vízgyűjtője, É-D irányban halad és a Murvába torkollik. Szabályozásával, illetve
a környező rétek és szántók belvizeinek levezetésével, alagcsövezésével jelentősen megváltozott a Kerka vizének és
környezetének élővilága, sok helyen veszélybe is került. Azonban a víz minősége szerencsére nem romlott
jelentősen, ezt az indikátornak tekinthető tegzesek, szitakötők vagy a Csertában ma is élő folyami rák jelenléte
bizonyítja.
A Kerka-völgy védett vagy védelemre érdemes növényei többek közt a sárgaliliom, a szibériai nőszirom, a
kígyógyökerű keserűfű, a kenyérbél cickafark, zergeboglár, agárkosbor békaliliom, szártalan kankalin, és állomásunk
területére jellemző a kockás kotuliliom és a tavaszi tőzike. Ha virágzás idején járunk erre, fokozottan ügyeljünk a
növények épségére.
Állatai közül védett a sárgahasú unka, mely az Alpokból idáig is elterjedt, de nem ritka a gyepi béka, vízi sikló fürge
gyík sem. Madarak közt fellelhető a ritka haris és a fekete gólya. Emlősök közt jellegzetes a vízi környezethez
ragaszkodó vidra és a hód is ma már.
A Kerka és a Cserta folyók mentén ma körülbelül 10 hódcsalád él a fokozott védelemnek illetve a WWF hód
visszatelepítési programjának eredményeként, melynek során Magyarországon 1996 és 2008 között 234 egyedet
engedtek szabadon az ország több folyóján. Ha figyelmesek vagyunk, akár az állomáson is felfedezhetjük az itt élő
hódok rágásnyomait a kidöntött part menti fákon. (További információ:
http://www.kanizsaujsag.hu/hirek/10938/a-muran-es-a-kerkan-is-szamoljak-mar-a-hodokat/;
http://www.termeszetvilaga.hu/termeszetvedelem/kerka.html)
A vasútról leszállva a piros + turistautat érhetjük el, melyen elindulva egy kisebb gyalogtúrát is tehetünk
Lentiszombathely és Mumor községek fa haranglábait és a Lentiben található csónakázó tavat, illetve a várat is
érintve térhetünk vissza kiindulópontunkra.
Vonattal továbbmenve a következő megálló a Lentiszombathelyi Tölgyes Természetvédelmi Területnél van.
Érdemes lehet itt is körülnézni. Iklódbördöce határában indul a Hód tanösvény (http://www.utazasiklub.hu/zft/).
Több éve rendezi tavasszal a Magyar Földrajzi Társaság Zalai Osztálya, a Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai
Intézete és Iklódbördőce Önkormányzata közös szervezésben a Hód napja természetjáró akadályversenyt és
gyalogtúrát a Kerka-mente Naturparkban zalai és szlovéniai magyar iskolák részére.

Komplex környezeti nevelési lehetőség
„Nyomolvasás (életnyomok)”
A terület első látásra nem túl izgalmas, de kellő időt hagyva magunknak érdekes nyomokra, apró szépségekre
bukkanhatunk. Nyitott szemmel, füllel kell fürkésznünk a környéket. A vonatnak ezen az állomásán minden
érzékszervünket bevetjük, hogy a rejtett érdekességeket megtaláljuk, és kikutatjuk, kik lakják, használják a területet
akkor is, amikor mi nem vagyunk ott. Elképzelhető, hogy nem az állatot, hanem csak a nyomát fedezzük fel, az is
lehet, hogy a szépségek nem kézzel foghatóak, hanem halljuk (folyó csobogása), szagoljuk (mentaillat) vagy épp
csak a látványukban gyönyörködhetünk (víz hullámzása).
Fontos, hogy a résztvevő gyerekek nyitottak legyenek azoknak a benyomásoknak, érzéseknek a begyűjtésére,
amelyekkel itt megkínáljuk őket, ezért a vonaton már érdemes felkészíteni őket egy kis mesével, történettel.
Rögtön felkeltheti érdeklődésünket a környék településeinek neve: Mumor, Pördefölde, Dömefölde. Vajon honnan
származnak a nevek? Kik lakják a falvakat? Kutassanak a nagyobb gyerekek az erdei iskola előtt – felkészülésképpen
a témában. A kisiskolásoknak adhatjuk feladatul, hogy írjanak mesét, maguk találjanak ki történetet a falunevek
eredetével kapcsolatban. Az óvodásoknak mesébe szőve világítsuk meg a rejtélyes nevek eredetét.
Mielőtt a vonatról leszállunk, osszuk a csapatot 3-5 fős csoportokra. A kiscsoportok kapjanak külön-külön feladatot,
majd a vonaton (vagy akár a Kerka partján) számoljon be minden kiscsoport a maga által elvégzett feladatokról,
mutassák be a társaiknak a talált kincseket, szépségeket, érdekességeket. Több kiscsoport is elvégezheti az adott
feladatot.
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3. ZAJDA
A környezet
Az erdei vasút építése a térségben 1914-ben indult meg a Lenti és Zajda közötti szakasszal. A keskeny nyomtávú
pálya célja az volt, hogy az időjárástól függetlenül biztosítani lehessen az Esterházy-hitbizományi erdőkből a
kitermelt fa szállítását a lenti fűrészüzembe.
Lentiből indulva a kisvonattal, hamarosan gyönyörködni lehet a zajdai erdőkben. Gyakran a vonatból is láthatunk
szarvast, őzet, vaddisznót. Az egerészölyv mellett ritka, védett madarak is felbukkanhatnak. Érdemes úgy
megtervezni az utat, hogy a zajdai erdő – a „vaddisznókert” – melletti megállásra is jusson idő.
Ezen az állomáson ráhangolódhatunk az erdőre, más állomások által nyújtott természeti örömökre.
Lecsendesedhetünk, „lelassulhatunk”, hogy jó felfedezővé válhassunk.
A zajdai erdő hangulata, szépsége, az óriásira nőtt fák döbbenetes erővel hatnak ránk.

Komplex környezeti nevelési lehetőség
„Rejtőzködj, lesd meg!”
A vonatszerelvény átalakulhat leshellyé, amikor is a gyerekekkel nem szállunk ki a vonatból, hanem a vonat
ablakából csendben szemlélődünk. Ha erre az elmélyült szemlélődésre hagyunk elegendő időt, akkor megláthatjuk
az erdőben „rejtőzködő” állatokat, és meghatározhatjuk azokat.
A vonatból kiszállva az erdővel való azonosulást segíthetjük a kínált feladatokkal, tevékenységekkel.
Megtanulhatunk rejtőzködni, csendesen figyelni, hangokat gyűjteni. Megtudjuk azt is, miért fontos a környezethez
való „illeszkedés”, rejtőzködés.
Ha már ráhangolódtunk az erdőre, az avarban, kb. 50 m-es szakaszon, egyenként csendes sétát tehetünk.
Figyelnünk kell, hogy a lábunk alatt ne reccsenjen faág, ne zizzenjenek a falevelek, ne rúgjunk bele farönkbe.
Óvatosan, lassan haladjunk. Figyeljük lépteink neszét!
A csendes sétát követően üljünk le egyenként (esetleg párosával) egy-egy fa alá, és hallgatózzunk. Hunyjuk be a
szemünket, füleljünk! A megfigyelt hangokról számoljunk be egymásnak a sétát követően.
Az nagyon izgalmas játék, amikor egy zsebtükör segítségével megnézzük, milyen a fölöttünk lévő fa lombkoronája.
Mit rejt vajon? A tükröt az orrunk és a szemünk közé helyezve leskelődünk a tükörben, a kiválasztott fa törzsét
körbejárva… A fát meg is tapogathatjuk. Behunyt szemmel, csak az ujjaink „megérzésére” figyelve.
A gyerekek kipróbálhatják, tudnak-e rejtőzködni. Ehhez egy jól behatárolt területen „el kell tűnniük” adott időn
belül. A látó játékvezető figyel, hallgatózik, és egyenként szólítja elő azokat, akiket meglát, akik „rosszul”
rejtőzködtek. Érdemes megbeszélni, mikor sikeresebb ez a játék. Pl. terephez illő ruházat, csend, mozdulatlanság.
Őszi utazás során a képalkotás a természetben csodás lelki élmény! Érdemes rá időt szánni. A gyerekek szép színes
őszi levelekből alkothatnak képet az erdő talaján, pl. bizonyos sorrendiség, szabály alapján mandalát. Vagy
egyszerűen levélnyelekkel összetűzött, levelekből álló levélfüzért, amit visszaakaszthatnak egy faágra, hadd
lengedezze a szél.
Az erdő csendje végül verset (is) kíván. A már tanult, erdőről szóló versek egyikét együtt érdemes belesuttogni az
erdőbe.
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4. NYÚLDOMB
A környezet
A kisvasút útvonalán ez a megálló a piknikezés helye. Úgy választották ki és úgy alakították ki, hogy alkalmas legyen
a letáborozásra, szabad játékra, futkosásra, piknikezésre, esetleg télen még egy kicsit a szánkózásra is.
A terület viszonylag sík; a domb – amelyről a nevét kapta – nem az állomás közelében van, oda csak szántóföldön
keresztül lehetne eljutni. Nem igazán természet-közeli, mégis elég változatos a hely.
A hely őshonos fái mellett van itt egy kis akácos (Robinia pseudo-acacia) is. Kicsit távolabb erdei fenyő (Pinus
silvestris) újulattal is találkozhatunk, és szinte biztosan látunk selyemkórót (Asclepias syriaca). Ez a három növényfaj
azért alkot külön csoportot, mert tájidegenek, vagyis nem őshonosak ezen a vidéken, és emberi szándékkal
kerültek hazánkba. Az akácot az alföldi homok megkötése érdekében hoztuk Amerikából, az erdei fenyőt gyors
növekedése teszi értékessé, a selyemkórót pedig vagy azért telepítették annak idején, mert elég jó mézelő, vagy
azért, mert reménykedtek (de hiába) abban, hogy tiszta cellulózból álló röpítő-szőrei textilipari alapanyagot fognak
szolgáltatni.
Más a helyzet azonban a magas aranyvesszővel (Solidago gigantea), amely szándékaink ellenére is terjed;
erőteljesen invázív növény, és uralja az állomás területének egy részét.
Egyértelműen emberi célokat szolgál a területen elhelyezett budi; de ez a piknikezés miatt érthetően szükséges is.
Az ember széklete és vizelete helyén van az erdőben; az emberé nem.

Komplex környezeti nevelési lehetőség
„Vendégségben a természetben”
Sokféle tevékenységre, kutatásra, tanuló játékokra alkalmas a terület. De éppen a „piknikező-hely” jellegből
adódóan nem a viszonylag érintetlen természet megismerésére, hanem az ember által átalakított táj
tanulmányozására nyújt lehetőséget. Éppen ezért az erre az állomásra tervezett foglalkozások központi gondolata
az, hogy vendégek vagyunk a természetben. Olyan témákról érdemes tehát itt beszélgetni a gyerekekkel, vagy
olyan témájú tevékenységeket keresni, amelyek a természet és az ember kapcsolatáról szólnak. PL. arról, hogy ki
hogyan értékeli az ember természet-átalakító tevékenységét.
A „vendégek” szóval azt kívánjuk érzékeltetni, hogy ugyan átalakítottuk magunk körül a természetet (ezen az
állomáson aztán különösen!), de ettől még fontos, hogy érezzük és értsük: a természet van otthon a zalai
erdőkben, és mi – emberek – ott csak vendégeskedünk. És illene is ennek megfelelően úgy viselkedni, ahogyan a
tisztességes vendégek: szerényen, tisztelettudóan, és elfogadva – de legalábbis tiszteletben tartva és nem
megsértve – a ház szokásait és értékeit.
A „vendég” fogalom itt két értelemben is szerepel. Nemcsak mi, emberek vagyunk vendégek a zalai erdőben,
hanem – persze emberi közreműködések révén – sok olyan növény és állat is él itt, amelyeknek nem ez az eredeti
élőhelye. Lásd a fent-említett növényeket!
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5. CSÖMÖDÉR
A környezet
Csömödér a zalai dombság közepén, egy völgy peremén fekszik. Három patak is van a közelében: Cserta, Berek,
Válicka. A községnek Pákával közös vasútállomása van a Zalaegerszeg – Rédics vasútvonalon Csömödér-Páka néven.
Régen itt volt az erdei kisvasút végállomása is, de ma már csak egy közbenső állomás.
A falu régen eléggé kiesett a forgalomból, sokáig még templom és iskola is csak Pákán volt. Az első világháborút
követően azonban megnőtt a jelentősége, ugyanis itt épült fel a Kerkavölgyi Faipari Rt. Gőzfűrésztelepe. A
fűrésztelep és a hozzá tartozó 70 km-es erdei iparvasút munkalehetőséget biztosított az embereknek. Az igazi nagy
változást azonban az olajipar megjelenése hozta. Az 1937-es sikeres budafapusztai fúrás után ezen a kisvasúton
szállították az építkezésekhez, a fúrásokhoz az anyagot – és persze az embereket is.
Csömödér a kisvasút révén vált helyi erdészeti központtá. A csömödéri erdészet 4000 hektár területen folytat
erdőművelést, és mellette – külön szervezeti egységként – működteti a kisvasutat. Az erdészet bevételeit
kiegészítendő egyre nagyobb figyelmet fordítanak az idegenforgalom növelésére, az erdő jóléti funkcióinak
erősítésére. Így többek között az erdő környezeti nevelési szerepének fejlesztésére is. Ezt segíti az igényes
turistaszállás, a büfé-lehetőség, és ezt erősítik az állomás területén létrehozott szabadtéri természet-érzékenyítő
játékok is.

Komplex környezeti nevelési lehetőség
„A fa kincs!”
Az ide tervezett feladatok központi gondolata az, hogy a fa – és az erdő – több szempontból is kincs. Gazdasági,
energetikai, egészségügyi, pihenési, esztétikai és még sok más szempontból is nagyon fontos mind az ember, mind
az egész földi élővilág szempontjából. Érdemes ezért tudatosítani azt a rengeteg hasznot, amit az erdő ad nekünk.
Érdemes mérni, számolni, hogy mennyi fát használunk el mindennapi életünkhöz. És érdemes kitérni az erdő
rekreációs és művészeti szerepére is.
Itt igazán aktuális kérdés, hogy hogyan működik egy erdő, és hogyan élnek benne-vele az erdészek. Itt érdemes
igazán beszélni arról, hogy mit értünk azon, hogy a legtöbb erdő általában több-funkciós; állatok-növényekgombák élőhelye, emberek munka- és pihenő-helye, gazdaságilag fontos fa-anyagot szolgáltat, erdei gyümölcsöket
kínál, és nem utolsó sorban szépsége és megnyugtató hatása is nagyon fontos.
Érdemes azzal is foglalkozni, hogy miféle más erdőtípusok vannak a világ más tájain, és rácsodálkozni arra, hogy a
számunkra megszokott erdőkép nem is a legjellemzőbb a világ erdeire.
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6. TÖRÖSZNEK
A környezet
A vonatról Pákára, illetve Pördeföldére vezető műút, valamint egy földút kereszteződésénél szállunk le. A vonatsín
is itt ágazik el: egyik ága Pördeföldére vezet, másik ága Bázakerettyére. A műút mellett folyik az Alsó-Válicka patak.
Érdekes ez a terület: a látszólagos bolygatottság ellenére egy szép gyertyános-bükkös valamint egy patak-menti
füzes erdőtársulás található itt. Először a bükkösbe induljunk. Ezen a néhány száz négyzetméter területen igen
változatos felszínformákat, illetve növényzetet találunk, ami mellett nem szabad elmenni. A bükkös
lombkoronaszintjében a bükkön kívül még kocsánytalan tölgy, gyertyán, mezei juhar, cseresznye, kislevelű hárs is
elegyedik. Valószínű szél által került ide néhány fűz (pl. az út túloldalán elterülő patak-menti füzes ligeterdőből),
akác, de minden jel szerint ültetés eredményeként élnek itt vörös fenyők, erdei fenyők, tujafélék. Cserjeszintjében
kecskerágó, mogyoró, bodza, galagonya él. Aljnövényzetében a védett erdei ciklámen, az erdei gyömbérgyökér,
kapotnyak, pettyegetett tüdőfű, ibolya, vasfű, közönséges galaj, orvosi salamonpecsét, erdei gyömbérgyökér,
árvacsalán, menta, erdei pajzsika, és sokféle lombos moha és zuzmó is megtalálható, és bőségesen fut fel a fák
törzsére a borostyán. A zuzmók és mohák néhol oly tömegesen lepik el a fák kérgét, hogy szinte meg sem lehet
különböztetni egymástól a különböző fafajokat. Az invazív növények közül a japán keserűfű rögtön szembeötlik
hatalmas leveleivel, de nem hiányzik a selyemkóró és a parlagfű sem.
A területen többféle, emberi tevékenységre utaló nyomra bukkanhatunk. Az egyik egy szép boltíves pince nyílása,
ami csak lombhullás után vehető észre, a másik egy szénégető boksa helye. Ezek, valamint a műút és a vonatsín
közelsége azt a benyomást kelti, hogy a terület intenzív emberi befolyás alatt állt korábban és áll ma is. Az erdészet
is használja a területet, egy-egy idősebb bükkfa időnként kivágásra kerül, de gyérítik a gyertyánokat is. Érdekes,
hogy a sokféle emberi behatás ellenére maradt fenn a viszonylagos érintetlenség, változatosság.
A domborzat és a növényzet szempontjából ez a terület természetközelinek tekinthető. A sokféleség, illetve a
védett növények jelenléte mindenképpen értékessé és érdekessé teszi a területet botanikai szempontból. A fák (a
területen őshonos fajok) életkora változatos, a letört, elszáradt fák, faágak a helyükön maradtak. A kivágott fák
persze nem a természetközeliség jelei, de a fakivágás módja (csak egyes fákat emeltek ki) mindenképpen jelzi, hogy
az erdészet is törekszik a szép erdőrészlet megóvására.

Komplex környezeti nevelési lehetőség
„Légy természetes!”
A kisvasúttal elérhető helyek közül talán ez az erdőrészlet a leginkább természetközeli; itt a leggazdagabb,
legváltozatosabb az élővilág. Ezért ez a helyszín kifejezetten alkalmas arra, hogy a gyerekekkel a „természetesség”
és a „biodiverzitás” fogalmát és értelmezését tisztázzuk. Ezért olyan játékok és tevékenységek szerepelnek
Törösznek állomásnál, amelyek ezt a fogalmat járják körül. Az emberi behatásokra utaló nyomok, leletek
felfedezése érdekes beszélgetést indíthat el, és bevezetője lehet témánknak, a terület természetességének.
Érdekes fejtörő lehet a gyerekeknek, hogy kiderítsék a bükkösbe elegyedett fenyők, fűz, akác eredetét.
Az egyes növénytársulások, melyek az adott domborzati- és vízviszonyokhoz, valamint a klímához alkalmazkodva
alakultak ki egy adott területen, bizonyos idő elteltével dinamikus egyensúlyi állapotba kerülnek. Ezt egy
természetes erdő esetében az erdődinamika folyamata írja le. Az idő elteltével elpusztult fák lábon száradnak el,
lassanként elveszítik ágaikat, majd a korhadékevő gombák, ízeltlábúak, baktériumok áldásos tevékenysége
következtében a fa elkorhad, összeroskad, saját súlya alatt. Anyagai a talaj részévé válnak, és alkalmas táptalajt
biztosítanak a felnövekvő aljnövényzetnek, és a környező erdő facsemetéinek. A lekopaszodó, majd kidőlt fa körül a
lombkorona megnyílik, és a „léken” besugárzó fény teszi lehetővé, hogy több évtizedig a fény felé törekvő fácskák
sűrűn borítsák a területet, majd a fényért folytatott harc során az erősebb győz, és újra egy ritkább aljnövényzetű
erdőt láthatunk. A folyamat évtizedekig tart, de állomásai nyomon követhetők.
(lásd még: http://mkne.hu/fajlok/otthonazerdoben/tanulmanyok/termeszetesseg_final.pdf)
Botanikai, ökológiai szempontból egy növényzettel borított erdő természetessége alatt azt értjük, hogy milyen
közel áll ahhoz az állapothoz, ami az emberi bolygatottság előtt jellemezte az illető élőhelyet. Ahhoz, hogy el tudjuk
dönteni egy növényzeti foltról, hogy mennyire természetes állapotú, tudnunk kellene, hogy az ember tájátalakító
munkája előtt milyen volt a hazai növényzet. Mivel ezt nem ismerjük, a botanikusok különböző módokon becslik a
természetességet (zavarást kerülő, specialista és ritka fajokban való gazdagsággal, a gyomok alárendeltségével, a
gyep- és az erdőszerkezet összetettségével stb.). A természetes erdőtársulás sajátosságai közé tartozik, hogy
különböző életkorú, többféle őshonos fafajból áll, aljnövényzete a fényviszonyoknak megfelelően változatos
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mennyiségű, és sokféle. Az elhalt fák az erdő részeként jelen vannak.
A MÉTA természetesség mérő annak eldöntésében segít, hogy a körülöttünk lévő táj növényzete mennyire
természetes vagy leromlott (lásd Ökovasút munkafüzet 12-18 éveseknek, 6. játék).
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7. VÍZNYOMÓ
A környezet
A Csömödér – Víznyomó vasútszakasz hossza 11,9 km, míg Víznyomótól Kistolmácsig 6 km.
A Víznyomó állomáshely mocsaras, vizes terület mellett található, közel Kistolmácshoz. A közelben patak is
csordogál, ahová érdemes elsétálni, és megnézni a patakparti növényeket, megvizsgálni a víz minőségét,
megfigyelni a makro-gerinctelen állatokat.
Maga a „víznyomó” kifejezés is felkeltheti az érdeklődést. Vajon mi az eredete? Miért állhatott meg itt a vonat?
Miért volt szüksége vízre a mozdonynak? Hogyan kaphatta azt meg?
Hogyan is működik a gőzmozdony?
A gőzmozdony a vasutakon elsőként használt géperejű vontatójármű, precízebben a gőzmozdony vontatott
járművek (vasúti kocsik) továbbítására szolgáló vasúti vontatójármű. Erőgépe egy gőzgép, amelynek
működtetéséhez szükséges gőzt a jármű kazánjában állítják elő. A kazán fűtéséhez szükséges tüzelőanyagot
(általában kőszén, ritkábban fa, vagy pakura) és a kazántápvizet a mozdony a járműre épített tartályokban
(szertartályos gőzmozdony), vagy a mozdonyhoz kapcsolt külön szerkocsiban (szerkocsis gőzmozdony) viszi
magával. A kazánban termelt gőz energiáját a gépezet gőzhengerei alakítják mechanikai munkává.
(Forrás: Wikipédia)

Komplex környezeti nevelési lehetőség
„Az élet szigete”
Az állomáshely felfedezésre alkalmas. A vizes területre jellemző növények, pl. füzek, nádas, sás figyelhető meg itt.
Az öreg fűzfák alkalmasak arra, hogy megvizsgáljuk azokat, mintha az „élet egy-egy szigete” lennének. Rengeteg
felfedezni valót rejtenek! Növények, állatok, életnyomok… Egy-egy fa önmagában is rendszert alkot,
összefüggéseket rejt.
Az állomáson szembetűnő korhadó, öreg fűz meseszövésre ösztönözhet. Tele van harkály lyuggatta odúval, beteg
törzsén rovarokkal. A „harkály-étterem” meséjét kitalálhatják, előadhatják a gyerekek, és étlapkészítés mellett arra
is rájöhetnek, melyik állat mivel táplálkozik, és hogyan épül föl egy táplálékháló.
Az itt időzésünk nem hiábavaló! A környezeti nevelésben nagyon fontos, hogy érzelmileg is hassunk, és komplexen
közelítsünk meg egy-egy témát. A természettudományos vizsgálatok mellett a drámajáték, a mesemondás is
fontos tevékenység, hiszen fejleszti a beleérző képességet, a fantáziát, ösztönzően hat a gyerekek kreativitására.
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8. BÁZAKERETTYE
A környezet
Bázakerettye a göcseji dombok között fekszik. Két régi faluból – Báza és Kerettye – származik, amelyeket 1937-ben
vontak össze. Nevezetessége, hogy a magyar olajipar első fontos települése.
Évszázadokon keresztül alapvetően mezőgazdasági tevékenységből – és elég nagy szegénységben – éltek az itt
lakók. A két világháború között azonban megváltozott a falu helyzete, mert kőolajat kerestek a környéken. 1923ban kezdték a próbafúrásokat, és ezek 1937-re sikert is hoztak. Ekkor a Budafa-1 jelű forrásból kőolaj és földgáz jött
föl. Később még más kutakat is fúrtak. Összesen 517 fúrólyukat mélyítettek, és ebből 349 állt termelésbe.
A kőolajtól nagyon megváltozott az itt élő emberek élete. A szegénység, a kiszolgáltatottság és nyomor falvai
híresek és viszonylag jó módúak lettek. Soha nem látott gépek és berendezések érkeztek. A tegnap még
kiszolgáltatott paraszt szakmunkás lett, a nyomorult kis házak pedig összkomfortos lakásokká alakultak.
Fénykorában itt közel 1700 ember dolgozott. A bázakerettyei iskola a környék legjobb alapfokú intézménye lett. A
településen sokáig kiváló szakmunkás képzés és utóképzés is folyt.
Minden erőfeszítés ellenére azonban a mező mára csak árnyéka hajdani önmagának. A jelenlegi termelés nagyon
kicsi. A kutak nagyrészt kiapadtak; sokat le is zártak. Ilyeneket látunk a kisvasút bázakerettyei állomásánál is. A
rendszerváltás után a Mol Rt. Tulajdonába került a telephely, de aztán feldarabolták az üzemet több apró kis cégre.
Az üzemekben ma már csak kb. 100 fő dolgozik a termelésben és a kiszolgáló feladatkörökben.

Komplex környezeti nevelési lehetőség
„Töltsd fel magad energiával!”
A fentiek alapján érthető, hogy ezen az állomáson a kőolaj, az energia-kérdés, és természetesen a falu életének a
kőolaj-termeléstől függő változásai adják a fő témát.
Nagyon tanulságos lehet kisebbek és nagyobbak számára egyaránt olyan kérdéseket feszegetni, mint hogy „miféle
energiafajtákat ismerünk”, „létezik-e környezetbarát energia, és ha igen: melyik, az?”, „miért növekszik meredeken
a világ energiafogyasztása?”, „milyen mértékű a magyarok energiafogyasztása a világ-átlaghoz viszonyítva?”.
Érdemes a magas szintű energiafogyasztástól való függésünket is elemezni. Példákat keresni arra, hogy elektromos
áram nélkül gyakorlatilag nem működne az ú.n. gazdag világ. Elképzelni Mátyás király korát, amikor gyakorlatilag
csak az emberi és állati izomerő volt a mindig hozzáférhető energiaforrás.
Szemléletformáló lehet Bázakerettye története alapján végiggondolni, hogy emberek, családok sorsa hogyan függ
attól, hogy található-e a közelben kiaknázható természeti erőforrás, és hogy miképpen változtatja meg a tájat, a
települést, az emberek sorsát, a helyi hagyományokat és kulturális értékeket egy iparágazat odatelepülése vagy
megszűnése.
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9. KISTOLMÁCS
A környezet
Kistolmács néprajzi értelemben már nem tartozik a Göcsejhez, de földrajzi adottságait illetően szerves folytatása
annak. Maga az elnevezés – Göcsej – a vízjáratok által észak-dél és kelet-nyugat irányban felszabdalt, dimbesdombos tájat jelöl: göcs, görcsös, göcsörtös, göcsejes, gacsos, gacsibos, göbörcsös szavaink írják le jól a göcseji
tájat.
A terület kialakulását nagymértékben a vizeknek köszönheti. Az Alpokból leereszkedő folyók (Ny-K irányú völgyeket
alakítva ki), illetve az Ős-Duna folyóágai (É-D irányban mélyítettek völgyeket) hozták a kavicsos, homokos, agyagos
üledéket. A külső erők (folyóvizek, szél, csapadék, hőingás) illetve a még jelentős tektonikai mozgások hatására
darabolódott fel a táj, és alakult ki a mai tagolt dombvidék forma.
A térség felszíni vízhálózata két vízgyűjtő területre különül. Az északi területről a Zalába, a déli részről a Csertán és
az Alsó-Válickán keresztül a Kerkába folynak a patakok.
A terület éghajlata csapadékosabb és hűvösebb is az országos átlagnál. A napsütéses órák száma itt a legkevesebb
az országban, sok a ködös, párás nap. Sokkal több csapadék hullik a tájra, mint ami el is párolog, illetve az agyagos
alapkőzet megakadályozza az elszivárgást, ezért jelentős vízfelesleg keletkezik. A folyóvizek ingadozó vízjárásúak. Az
Alsó-Válicka vízhozama áradás idején tízszerese is lehet a száraz időszakoshoz képest.
Tavasszal és ősszel tehát gyorsan levonuló áradások okozhatnak bajt, melyet igyekeztek már a múltban is
szabályozni: horgásztavakat vagy vízisportok űzésére alkalmas tavakat alakítottak ki egyes patakmedrekben. A
Kistolmács határában elhelyezkedő horgásztó is ilyen célból létesült, amely a Béci-patak mesterséges
felduzzasztásával keletkezett. Itt horgászni és fürdeni is lehet. Ez a patak már nem az Alsó-Válickába, hanem dél felé
folyik, egyenesen a Murvába torkollik.
A talajvizek szintén okozhatnak problémát a környéken, mert az agyagos altalaj jó vízzáró réteg, nem engedi elfolyni
a felesleges vizet.
A patakot több, a vasútállomás közelében eredő forrás is táplálja. Egyikük foglalt, és mellé egy Nepomuki Szent
Jánost ábrázoló szobrot is emeltek. Nepomuki Szent János Csehország, illetve, a folyók, hidak, hajósok,
vízimolnárok, halászok védőszentje
(Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Nepomuki_Szent_J%C3%A1nos)
(Forrás: Rakonczay Zoltán, szerk., Göcsejtől Mohácsig – A Dél-Dunántúl természeti értékei, Mezőgazda kiadó,
Budapest, 1997., Boda László-Orbán Róbert, szerk., Göcsej, B.K.L. Kiadói és Reklám Kft., Szombathely, 2001.)

Komplex környezeti nevelési lehetőség
„Víz a természetben”
A forrás viszonylag bővizű, és vize egy keskeny, talán mesterségesen kialakított mederben vidáman csörgedezve éri
el a Béci patak lassan folyó vizét, ami méltóságteljesen ömlik majd a tóba. A két folyóvíz szinte merőleges
találkozásánál szembetűnő a vizek sebességének különbsége, és emiatt alkalmas hely a vízsebesség mérésére.
A helyi adottságokból kiindulva itt a vízzel érdemes foglalkozni. Olyan tevékenységek szerepelnek ezért ennél az
állomásnál, amelyek a víz sebességét, sajátságait, felhasználási módjait stb. vizsgálják.
Mivel a víz mennyisége, illetve a vízfolyásokat kísérő növényzet évszakosan nagyon eltérő képet mutat, érdemes
felkészülni erre, előre nyomozni, hogy mely játékokat lehet elővenni.
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Hasznos címek
Csömödéri Vasútüzem, 8957 Csömödér Vasút út 2.,
Tel.: 92/579-033, Fax : 92/579-404, Mobil : 30/474-2146 vagy 30/474-2079
erdeivasut@zalaerdo.hu, www.zalaerdo.hu
http://genea.hu/delzala/eszteregnye
Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület, 8800 Nagykanizsa, Vörösmarty út 25.
Lenti Erdészet, 8960 Lenti, Táncsics u. 11/A,
Tel./fax: 92/551-910
lenti@zalaerdo.hu
Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány
Tel.: 27/375-450, Mobil: 20/984-3946
www.magosfa.hu
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 1113 Budapest, Zsombolyai utca 6.,
Tel.: 1/321-4796
mkne@mkne.hu, www.mkne.hu,
Mókus-suli Erdészeti Erdei Iskola, 7628 Pécs, Árpádtető 3.
Tel.: 72/518-120; fax.: 72/518-122
adorjan.rita@mecsekerdo.hu, www.mecsekerdo.hu
Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskola, Obornak
Tel.: 30/511-3213
povics.noemi@zalaerdo.hu, kozjolet@zalaerdo.hu, http://www.zalaerdo.hu
Umwelt Bildung Wien, Nationalpark Camp Lobau
2301 Groß-Enzersdorf, Lobaustraße-Wien 1
Tel.: 02249 28 711
ncl@ubw.at, http://www.ubw.at
Zalaerdő Zrt., Cím: 8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.
Tel.: 93/500-200
zalaerdo@zalaerdo.hu, http://www.zalaerdo.hu/hu_erdeivasut
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Ajánlott irodalom
Adorján Rita – Berényiné Parti Krisztina et al.: Barangolás a tantárgyak között. Módszertani
segédlet komplex témák feldolgozásához. FSC Magyarországi Tereptanulmányi Központ
Alapítvány, 2000.
Adorján Rita: Magonc (Természetismereti játékok az erdőben). Magyar Környezeti Nevelési
Egyesület, 2004.
Agárdy Sándor: Praktikum az óvodai és az általános iskolai környezeti neveléshez mindenkinek.
Aqua kiadó, 1995.
Az élet szigete – Egy élő fa és a hozzá kötődő élőlények kapcsolatának megfigyelése
(feladatlappal). Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 2011.
B. Parti Krisztina: Gyertek velem felhőlesre! Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 2008.
Bánfalvi Antalné – Demeter Zsuzsa et al.: A fák világa, Erdei Iskola Alapítvány, Szentendre,
2003.
Béres Mária: Az erdőből jöttünk (Oktatási ötlettár a fákról és az erdőkről). Független Ökológiai
Központ, 1994.
Bihariné Krekó Ilona (szerk.): Környezeti nevelés az erdőben. Öko-Fórum Alapítvány, Budapest,
2002.
Bíró Marianna – Molnár Zsolt: Természetesség mérő – határozó. Magyar Környezeti Nevelési
Egyesület, 2011. Elektronikusan: www.termeszetessegmero.hu.
Cornell, Joseph: Kézenfogva gyerekekkel a természetben. Magyar Környezeti Nevelési
Egyesület, 1998.
Csillagtérkép, Magosfa Alapítvány
Fa- és cserjehatározó. Magosfa Alapítvány
Fák és cserjék terméshatározója. Magosfa Alapítvány
Fernengel András: Tegzes; az iskolai nomád táborozás kézikönyve. Magyar Környezeti Nevelési
Egyesület, 1995.
Fodorné Gyalog Éva – Urbán Ágnes (szerk.): Uccu az uccára! FSC Magyarországi
Tereptanulmányi Központ Alapítvány, 2000.
Határozó egy élő fához mint életközösséghez kapcsolódó funkcionális csoportokhoz
(feladatlappal). Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 2010.
Havas Péter (szerk.): Kisiskolások környezeti nevelése (Réce 1.). Alapítvány a Magyarországi
Környezeti Nevelésért, 1993.
Hortobágyi Katalin (szerk.): Környezeti nevelés az erdei iskolában (Réce 4.). Alapítvány a
Magyarországi Környezeti Nevelésért, 1995.
Kanczler Gyuláné: Környezeti nevelés az erdőben a művészetek eszközeivel. Öko-Fórum
Alapítvány, Budapest, 2002.
Kosztolányi Istvánné (szerk.): Az erdei iskola hasznos könyve. Nemzeti Tankönyvkiadó,
Budapest, 2002.
Labanc Györgyi (szerk.): Óvodások környezeti nevelése (Réce 5.). Alapítvány a Magyarországi
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Környezeti Nevelésért, 1998.
Legány András (szerk.): Környezeti nevelés a táborban (Réce 2.). Alapítvány a Magyarországi
Környezeti Nevelésért, 1993.
Nyiratiné Németh Ibolya: Módszertani kézikönyv nemcsak környezeti nevelőknek, kézirat.
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest, 2004.
Nyomhatározó I., Magosfa Alapítvány
Nyomhatározó II. – ürülékek, Magosfa Alapítvány
Orgoványi Anikó – Victor András: Védjük a patakunkat! c. munkafüzet, patakzsák, Zöld Szív ITM
Orgoványi Anikó – Victor András: Védjük az erdőnket! c. munkafüzet és „erdőzsák” nevű
eszközcsomag, Zöld Szív ITM
Pintér Tibor: Környezeti nevelés a bemutatóhelyeken (Réce 6.). Alapítvány a Magyarországi
Környezeti Nevelésért, 2004.
Sallai R. Benedek (szerk.: Zöldszemmel – ötlettár környezeti neveléshez. Nimfea
Természetvédelmi Egyesület, Szarvas, 1998.
Schmidt Emese: Gyertek velem madarászni! Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 2008.
Schróth Ágnes (szerk.): Környezeti nevelés a középiskolában. Trefort Kiadó, 2004.
Süni (Természetismereti nomád táborok szervezésének praktikuma). Pangea Egyesület, 2008.
Szerényi Gábor (szerk.): Környezeti nevelés a szakkörön (Réce 3.). Alapítvány a Magyarországi
Környezeti Nevelésért, 1994.
Vásárhelyi Judit (szerk.): Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia – alapvetés (3. átdolgozott
kiadás), Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest, 2010.
Vásárhelyi Tamás: Szitakötészet. Független Ökológiai Központ, Budapest, 1994.
Victor András (szerk.): Iskolánk zöldítése. Módszertani segédanyag iskolák számára. Magyar
Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest, 2002.
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ÖKOVASÚT ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZAT
Melyik füzetben van?

Év

3-7 6-13 12-18 Hely

Fő

Perc

Kulcsszavak

B

10-30

60

Erdő, erdészet, erdei vasút, fűrészipar, makett,
térkép
Múzeumpedagógia, szerkezet és funkció, rész
és egész
Erdővédelem, erdőszeretet, fafeldolgozás,
gőzgép, erdészek

1. LENTI
Göcsej kincsei: az erdő és a fa

10-18

Egy tárgy bemutatása

10-18

1.

B

10-30

90

8-18

2.

B

10-30

45

Nyomozz!

1.

2. LENTISZOMBATHELY – MUMOR
Életnyomok keresése

4-12

1.

K

3-15

30

Hang-játékok

3-12

2.

K

2-20

20

Emberi nyomok

8-14

K

3-20

20

K

10-25

20

2.

Érzékelés, játék, érzékenyítés, megfigyelés,
kutatás
Érzékelés, játék, érzékenyítés, megfigyelés,
kutatás
Érzékelés, játék, érzékenyítés, megfigyelés,
kutatás

3. ZAJDA
Csendes lopakodó az erdőben

5-16

Csendes les

5-16

3.

K

10-25

30

Csend, rejtőzködés, óvatos mozgás, erdő
hangjai
Elmélyült figyelem, megfigyelés, félelem
legyőzése

Hanggyűjtés

5-18

4.

K

5-25

20

Az erdő csendje, hangok sokfélesége, beleélés

KB

6-24

40

K

6-24

40

KB

6-24

60

Természetes, mesterséges, piknikezés, budi,
méhek
Természet–táj–település, hatások: fejlesztés,
rontás
Tájidegen és invazív fajok, akác, aranyvessző,
selyemkóró

K

6-18

60

Az erdő haszna, tüzelő, számolás, mérés,
takarékosság

K→B

6-30

40

Faanyag, fafajták, fafeldolgozás, sport

3.

4. NYÚLDOMB
Az ember: vendég a természetben

8-18

Emberi hatások a természetre

5-15

Idegen állatok és növények

8-14

3.
5.
4.

5. CSÖMÖDÉR
Erdőgazdálkodás
Fagazdálkodás
A kisvasút számokban

10-18

4.

8-16

5.

10-18

5.

K

6-18

90

Mérések és számítások a kisvasúttal
kapcsolatban

10-18

6.

K

5-30

20

Megfigyelés, kutatás, következtetés

K

6-15

20

K

5-30

25

Érzékelés, játék, együttműködés, ügyesség,
kreativitás
Megfigyelés, kutatás, következtetés,
biodiverzitás

K

10-30

20

Játék, ügyesség, mimikri

K

5-25

60

A fa: élőlény, élőhely, búvóhely, táplálék

6. TÖRÖSZNEK
Természetességmérés
Pókháló-játék

5-14

Diverzitás játék

10-18

Rejtőzködjünk!

5-14

6.
7.
6.

7. VÍZNYOMÓ
A fa, mint az élet szigete

10-18

8.

Harkály-étterem

7-11

7.

K

5-25

120

Mi lakik a tócsában?

8-16

8.

K

5-25

30

A Víznyomó tündére

4-8

K

6-20

30

7.

Élőhely, mesemondás, dramatizálás, állatmese,
táplálékháló
Vízi élőhely, vízi állatok, tápláléklánc,
vízminőség, élővíz
Megfigyelés, beleélés, mesealkotás, játék,
dramatizálás

8. BÁZAKERETTYE
Energiaforrások

8-16

9.

B→K 6-24

80

A kőolaj sorsa

8-16

10.

K→B

4-24

60

Energiaforrás, energiafajták, megújuló
energiaforrás
Kőolajbányászat, -felhasználás, környezeti
problémái

Vízvizsgálat

6-14

11.

K

5-30

30

Megfigyelés, következtetés, összehasonlítás,
ok-okozat

Hol állt a fényképész?

4-16

K

6-24

20

Megfigyelés, játék, másik ember szemével látni

Mit látok? Hogy látom?

6-14

K

5-10

30

Játék, érzékelés, empátia
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