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BEVEZETÉS 
 

„A legjobb iskola, amelyben egy ifjú ember megtanulhatja,  
hogy a világnak van értelme, a természettel való közvetlen kapcsolat”  

(Konrad Lorenz) 
 

Szakdolgozatom témaválasztását főiskolai tanulmányaim során szerzett tapasztalataim 
indokolják. A pedagógiai gyakorlat-, illetve a szünidő alatt lehetőségem nyílt közelebbről 
megismerkedni a környezeti nevelés módszereivel. Részt vettem nevelőként a KMPSZ által 
szervezett természetismereti tábor munkájában, tanulmányi kirándulások lebonyolításában, 
valamint egyéb tehetséggondozásban. 

Mindezeket figyelembe véve döntöttem, e munka megírása mellett. 
Dolgozatom gerincét olyan feladatlapok és erdőpedagógiai tevékenységi formák alkotják, 

amelyek segítségével a tanulók játszva mélyíthetik el a környezetről és természetről szerzett 
ismereteiket. A megszerzett tudással közelebb kerülhetnek a természethez, az erdő világához, 
bepillantást nyerhetnek a benne zajló folyamatokba. Megtapasztalhatják e számukra sok esetben 
ismeretlen világ szépségeit és olyan élményeket szerezhetnek, amelyek hatással lehetnek 
személyiségük fejlődésére. 

A dolgozat fő célja Nagybereg mellett elterülő Atak természeti emlék élővilágának 
megismertetése erdőpedagógiai módszerek alkalmazásával. 

Ehhez az alábbi feladatokat terveztük végrehajtani:  
 Háttérkutatásokat folytatni és megismerkedni a környezeti neveléssel, az erdőpedagógiával, és 

a hozzá kapcsolódó pedagógiai módszerekkel. 
 A megszerzett ismeretek alapján kreatív feladatokat készíteni, valamint olyan tevékenységi 

formákat keresni, amelyekkel érdekesen bemutatható az erdő élővilága. 
 Kipróbálni a gyakorlatban az elkészült feladatok, tevékenységi formák részeit a Nagyberegi 

Középiskola 6. és 7. osztályos tanulóinak segítségével.  
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I. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 

1.1. Környezeti nevelés 
1977. október 14-26. között Tbilisziben az UNESCO által összehívott első Kormányközi 

Konferenciára került sor, amely során egy nyilatkozat lépett érvénybe, ami részletesen definiálja 
a környezeti nevelés fogalmát. 

A Tbiliszi Nyilatkozat értelmében a környezeti nevelés nem más, mint egy élethosszig tartó 
nevelési folyamat, amely képes alkalmazkodni gyorsan változó világunk kihívásaihoz. A 
környezeti nevelésnek fel kell készítenie az egyént arra, hogy értő magatartást tanúsítson világunk 
nagy problémái iránt. Olyan készségek és jellemzők elsajátítására van szükség, amelyek 
segítségével hasznos és aktív szerepet játszhat az életminőség megőrzésében, a környezet 
védelmében, mindezek közben az etikai szabályokat is tiszteletben tartja. A környezeti nevelés 
segítségével feltárásra kerül az az örök érvényű törvény, mely szerint a ma tevékenységének 
következményeit holnap tapasztaljuk. Felhívja a figyelmet arra, hogy a nemzeti közösségek 
egymástól függenek, valamint, hogy az egész emberiség számára elengedhetetlenül fontos a 
szolidaritás megléte. A környezeti nevelésnek alapvetően kifelé kell tekintenie, a közösségre. Az 
egyén bevonása elengedhetetlenül fontos egy-egy aktív probléma megoldó folyamatába, 
serkenteni kell egyaránt a kezdeményezést, az elkötelezettséget és a felelősségtudatot, hogy egy 
jobb jövőt építhessünk (VICTOR et al. 2000).  

A környezeti nevelés történetének következő fontos állomása az ENSZ által 1992-ben Rio 
de Janeiro-ban megrendezett „Környezet és fejlődés” Világtalálkozó, amely előtérbe helyezte a 
nemzetek közös felelősségét a környezet megmentése érdekében, a résztvevő 178 ország küldöttei 
elfogadták a Környezetről és Fejlődésről szóló nyilatkozatot és a Biológiai Sokféleségről és az 
Éghajlatváltozásról szóló keretegyezményt. A rio de janeiroi konferencia eredményeként született 
meg a Feladatok a XXI. századra című kiadvány, melyet Agenda 21 néven emlegetnek (KUKNYÓ, 
2006). 

 Öt év múlva megrendezésre került 1997 júniusában a Rió Plusz Öt elnevezésű 
világtalálkozó, melyen megállapították a környezet további romlását és az eddigi nemzetközi 
egyezmények hatástalanságát. Ugyanakkor újabb nemzetközi erőfeszítések vették kezdetüket a 
további károsodások megszüntetése, mérséklése érdekében (KUKNYÓ, 2006).  

2002-ben a johannesburgi Világcsúcson részt vevő ENSZ-tagországok képviselői 
megerősítették a korábbi célok érvényességét, valamint elhatározták, hogy a 2005-2015 közötti 
időszakot a Környezeti Nevelés Évtizedének tekintik (PALMER és NEAL, 1994).  
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A környezeti nevelés megfogalmazására számos szerző tollából született definíció, de én 
ezek közül kiemelném Lükő Istvánt, aki szerint „A környezeti nevelés és oktatás tehát egy 
reményteljes sugár a környezeti problémák kezelésében, mert a jövő generációjának a 
szocializációjába szervesen beépül a környezeti szocializáció.” (LÜKŐ, 2003). 

 A környezeti nevelés elveinek a pedagógiai munkába való beépülése elengedhetetlen 
feltétele annak, hogy a lehető legkorábbi életszakaszban elkezdődjön a felnövekvő gyerekek 
környezettudatos életmódjának alakítása (SZERK. VITÁLYOS, 2014). A nevelés azonban nem 
feltétlenül intézményes nevelést jelent, sokkal inkább élethosszig tartó, a bölcsőtől a sírig zajló 
ismeretközlési és szemléletformálási tevékenységet (VÁSÁRHELYI et al. 2003). 

 
1.1.1. A környezeti nevelés története  
A környezet és a természet iránti felelősség kialakítása mindig jelen volt az emberiség 

történetében, de az ember és az őt körülvevő természet közötti kapcsolat hangsúlyossága, 
szemlélése változott az egyes történelmi korokban. Például már az ókor nagy filozófusai az 
erkölcsi nevelés mellett központi fontosságúnak tartották a természetről és a természetben való 
tanulás kérdését. Vagy a XVI. században élt Montaigne nevelési elmélete szerint is az igazi tudás 
könyvekből nem szerezhető meg, ezért a közvetlen környezet megfigyelését, tapasztalatok 
gyűjtését hangsúlyozta. A francia felvilágosodás korának kiemelkedő alakjai Rousseau és Diderot 
is fontos szerepet játszott a környezeti nevelés megalapozásában, munkájuk során előtérbe 
helyezték a természettudományos nevelés jelentőségét (KISS és ZSÍROS, 2006). 

A fogalom kialakulásához, már a jól ismert környezeti katasztrófák – kiváltó okként, 
előzményként – nagymértékben hozzájárultak. Ugyebár az embernek a természetben előforduló 
nyersanyag közül a fával van a legszorosabb kapcsolata. Kitűnő tulajdonságai, széles körű 
felhasználhatósága nélkülözhetetlenné tette már az őskorban, és azzá teszi napjainkban is 
(ANRÁSINÉ és ANDRÁSI, 2007).  

A természet igénybevételének módját, mértékét és ütemét a természetes életközösségek 
teljesítőképességéhez – ökológiai potenciáljához - valamint működésének ritmusához kell 
igazítani. Az emberiség nem csak a különleges értékek megóvására, fenntartására és folyamatos 
működőképességének megőrzésére kell törekednie, hanem a még nagy tömegben előfordulók 
védelmére is (SZERK. LÁNG, 2002). 

 
1.1.2. A környezeti nevelés színterei az oktatásban 
Mint leendő pedagógus, úgy látom, hogy az iskolai oktatási program számos pontján 

alkalmazható a környezeti nevelés. Ezeket szeretném csoportosítani a következőképpen: 
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1. Nem hagyományos tanórai foglalkozásokon belül, például: e, témanapok, projekt-tanítás és 
más komplex, tantárgyközi foglalkozásokon lehetőség van a környezeti nevelésre.  

2. Tanórán kívüli foglalkozások közül például: szakkörök, tábor, rendezvények, versenyek. 
3. Hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil szervezetekkel, 

cégekkel). 
A tanulókban nem csak azt a nézetet kell kialakítani, hogy az őket körülvevő világ 

megismerhető, hanem meg is változtatható.  Különböző témák feldolgozásához kirándulások, 
tanulmányi séták, és egyéb közös és önálló megfigyelések útján szerzett szemléleti anyag 
szolgáltatja az alapot. Egy ilyen foglalkozáson több problémát is lehet az elemi tájékozottság 
szintjén érinteni. Ezekre az órákra - a helyi adottságnak megfelelően – erdészt, agrármérnököt és 
különböző szakembereket is meghívhat a nevelő. Színes, sokoldalúan megvilágított órák további 
érdeklődést, újabb problémákra való felfigyelést eredményezhetnek a tanulókban (HADNAGY, 
1994). 

 
1.2. Az erdőpedagógia 

Ebben a fejezetben összefoglaljuk mindazt az ismeretet, ami az erdőpedagógia európai és 
ukrajnai értelmezésére vonatkozik. 

Az erdőpedagógia fontos területe a környezeti nevelésnek és szoros kapcsolatban állnak 
egymással. Az erdőpedagógia elsődleges színtere az erdő, ami környezetünk fontos alkotórésze 
(LÜKŐ. 2003). 

Kovátsné Német Mária (2010) szerint az erdőpedagógiának azt a tevékenységet nevezik, 
mellyel az erdő – törvény által előírt – közjóléti funkciójának megvalósítására törekednek az 
ifjúság körében. Jelenti ez az erdő, az erdőhasználat, az erdőgazdálkodás megismertetését; az 
erdészek munkájának, valamint az erdő, mint természeti és gazdasági érték megbecsülésének 
elősegítését; az erdőtudat, illetve környezettudat kialakítását. Ez utóbbi célkitűzés miatt kell az 
erdőpedagógia kifejezést használni, ugyanis pedagógiai kultúrát és tevékenységet tételez fel, 
amikor erdőtudatos és a környezettudatos magatartás kialakítására törekednek (KOVÁTSNÉ, 2010). 

 
1.2.1. Kialakulása 
A 80-as évektől kezdődően elsősorban Svájcban a képzési folyamatokban, a környezeti 

nevelésben előtérbe került az erdő, mint az oktatás tárgya és a képzés színhelye. Az erdő 
pedagógiai eszközzé, közvetítő közeggé, tapasztalatszerzés helyévé vált. (LÜKŐ, 2003), 

 Ezt az előrelépést alátámasztja az, hogy1992-ben Németországban nemzetközi 
szeminárium keretében összegezték, az erdőben folyó oktatási munka tapasztalatait.  
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Elmondhatjuk, hogy a 90-s évek elejétől a német nyelvű térségben, jelenik meg az erdőben 
az erdővel kapcsolatos pedagógia. 

A svájci Franz Lohri és Astrid Schwyter szintén a 90-s évektől kezdődően más civil 
szervezetekkel együtt szervez erdei programokat. A 2000-ben megjelent gyakorlat központú 
könyvükben összefoglalják sokéves munkájuk tapasztalatait. Rávilágítanak arra, hogy az 
erdőpedagógia egy új fogalom, amelynek főbb céljai: közelebb hozni a mai embert a természethez, 
megtapasztaltani és megismertetni velük az erdőt, mint életteret. Megmutatni az embernek a 
természetre és az erdőre irányuló kultúrtevékenységet, tudatosítani az erdő, gazdasági jelentőségét.  

A szerzők magyarázatot keresnek és adnak arra, hogy a tanárok, környezeti nevelők, 
környezetvédők egyaránt miért választották az erdőt pedagógiai működési területnek. 
Véleményük szerint e módszer rohamos fejlődése, összefüggésben van azzal, hogy napjaink 
modern nyugati emberében növekszik a vágy a természeti élmények és a természet közelsége iránt.  

Felhívják a figyelmet arra, hogy téves az az irány, amely az embert el akarja távolítani a 
természettől ezzel biztosítva a természet túlélését. Hangsúlyozzák, hogy ez a felvilágosító munka 
elsősorban az erdészekre hárul. „Az ember nélküli természet az illúzió”, hiszen az erdő az 
gazdasági térség is, ezért fontos az erdészeknek megmutatni hogyan lehet hosszútávon tartósan 
hasznosítani az erdőt. Mindezért az erdészeknek pedagógusoknak is kell lenniük és magukra kell 
vállalniuk az erdőgazdálkodás mellett az erdészeti erdőpedagógiai nevelői munkát, és nemcsak a 
gyereke, de a felnőttek képzését is (LOHRI és SCHWYTER, 2004). 

Összegezve elmondhatjuk, hogy a Franz Lohri és Astrid Schwyter szerint az 
erdőpedagógia az erdészeti pedagógiával azonos és a legfőbb művelője a nevelésnek maga az 
erdész. 

 
1.2.2. Az erdőpedagógia európai vonatkozásai 
(European-Forest-Pedagogic-Network - Európai Erdőpedagógiai Hálózat)  
Az EFPN honlapján széleskörű információt kapunk arról a munkáról, amit e témában 

folytatnak Európa más országaiban. Itt olvashatjuk az erdőpedagógia alapelveit célját és faladatait  
Alapelvei:  

 Képzett erdészeti és környezetvédelmi oktatás. 
 A fenntarthatóságra való nevelés. 
 Az emberi és környezetvédelmi kapcsolatok megértése és elősegítése. 
 Az erdei ökoszisztémákra és a fenntartható erdőgazdálkodásra vonatkozó tapasztalatok 

bővítése. 
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 Az erdőpedagógia hozzájárul az oktatáshoz a fenntartható fejlődéshez és együttműködik más, 
környezetvédelemmel foglalkozó partnerekkel.  

 Az erdőpedagógia elősegíti és felajánlja az erdőket mint egészséges és kiváló tanulási helyeket 
a szabadtéri nevelés számára. 

A célok megfogalmazásában rávilágít arra milyen sokféle társadalmi cél áll előttünk az 
erdőpedagógiával kapcsolatban. Többféle célt fogalmaz meg (EFPN, 2007).  

 
1.2.2.1. Oktatási, társadalmi és erdészeti cél  
Az erdei pedagógia olyan értékeket közvetít, mint a: 

A természet tiszteletben tartása 
Felelősség. 
Tolerancia. 
A generációk közötti szolidaritás. 
Globális és hosszú távú gondolkodás és cselekvés. 

Javítja: 
A kreativitást és a képzeletet. 
Együttműködési és cselekvési kompetenciákat. 
Interdiszciplináris gondolkodást. 
Kíváncsiságot és koncentrációs képességet. 
Társadalmi viselkedést. 

Ajánlatok: 
Helyszín a saját tapasztalatszerzésre való tanulásra (EFPN, 2007). 
 

1.2.2.2. Társadalmi és gazdasági célkitűzések a fenntartható erdőgazdálkodáshoz 
Felhívni a figyelmet a fenntartható erdőgazdálkodás előnyeire, a nem erdei, erdészeti 

termékek és szolgáltatások értékeire (társadalmi-mentális, gyakorlati, érzelmi). 
Hozzáadott értéket adni a vidékfejlesztésnek (foglalkoztatás, idegenforgalom, jövedelem 

stb.). 
Elősegíteni a vidéki és városi területek/emberek közötti kapcsolatot. 
Javítani a kapcsolatot a környezettel helyi szinten. 
Elősegíti a faanyag megújuló anyagként való folyamatos használatát (a fakitermelés és az 

erdőgazdálkodás társadalmi elfogadottságát) (EFPN, 2007). 
 

  



16 
 

1.2.2.3. Környezetvédelmi és erdővel kapcsolatos célkitűzések 
Fejleszteni az erdők és az erdészet (kockázatok és potenciálok) szerepének tudatosítását, 

felelősségérzetét és kölcsönhatását az éghajlatváltozással kapcsolatban. 
Elősegíteni az érdekeltségeket és az együttműködést, hogy az erdők és termékeik 

megfeleljenek az előttünk álló egyéb kihívásoknak és kockázatoknak (például: vízkészletek, 
energia, biológiai sokféleség, talajvédelem), javítani az erdőgazdálkodás és az erdők 
multifunkcionális előnyeinek megértését. 

A honlapon részletesen olvashatunk a különböző európai országokban zajló 
erdőpedagógiai eseményekről, segédanyagokat közöl, amelyeket hasznosak lehetnek. Beszámol 
az éves kongresszusokról, az Erdészeti Kommunikációs Hálózat - -Erdészeti Pedagógia Alcsoport 
munkájáról is.  

Európában, a 30 éves tapasztalatra alapozva német és osztrák kezdeményezésre 2007-ben 
megalakul az European-Forest-Pedagogic-Network (Európai Erdőpedagógiai Hálózat), 2008 
májusában ez a hálózat az Erdészeti Kommunikátorok Hálózattal (Forest Communicators 
Network) társult, és hivatalosan "FCN- erdészeti pedagógia alcsoport" -ként került 
megszervezésre. Jelenleg 14 állam működik benne együtt. 

Tehát az erdőpedagógia, mára már Európának számos országaiban jelen van, a 
tevékenységeiben más-más célok elérésére fekteti a hangsúlyt (EFPN, 2007). 
 

1.2.3. Az erdőpedagógia Németországban 
Németországban az erdőpedagógia erdészeti központú, több éves hagyománnyal, 

tapasztalattal rendelkezik és elsősorban az erdészek végzik. Az erdészeket alaposan felkészítik az 
erdőpedagógiai tevékenységre. Erről Lampert Bálint (2013) beszámolójából, kapunk részletes 
információt, aki a Weihenstephani Főiskolán szerzett tapasztalatait közli. Az említett főiskolán az 
erdőmérnök BSc képzésben két féléves erdőpedagógiai képzés zajlik, amely elméleti és gyakorlati 
részből áll. Az első félévben az említett kurzus előadásai elsősorban egy alapozó elméleti képzést 
jelentenek, ahol a központi témák az erdőpedagógia kialakulása, környezeti nevelésben betöltött 
szerepe, erdőgazdálkodási ismeretek. Ez az általános bevezetés, amely megalapozza a következő 
év gyakorlati foglalkozásait. A második félév már erdőpedagógiai foglalkozások megvalósításával 
telik. A szemináriumok során csoportmunkában (négy vagy öt fő) kell a hallgatóknak gyakorlati 
feladatokat megoldani. (LAMPERT, 2013). 
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1.2.4. A fogalom jelentése Magyarországon 
Az erdőpedagógia kifejezés Magyarországon is több mint két évtizede használatos. A 

kezdetekben elsősorban az erdőmérnökök alkalmazták a Németországból átvett Waldpädagogik 
kifejezés fordításaként. Ezekre a tevékenységformákra elsősorban az volt jellemző, hogy az 
erdőgazdaságok tanösvényeket létesítettek, esőházakat állítottak, a szabad ég alatt huszonöt-
harminc diák foglalkoztatására alkalmas „tantermet” alakítottak ki; illetve az erdészetek jól 
felszerelt épületeiben foglalkozásokat vezettek, előadásokat tartottak, majd túrát vezettek. Az 
osztrák iskolai programok alapján a gyermekek egy napot minden évben iskolai szervezés 
keretében az erdészeteknél töltöttek, megismerkedtek az erdészek tevékenységével, s az erdő 
„rejtelmeivel” (KOVÁTSNÉ, 2010).  

Kovátsné Németh Mária Az Erdőpedagógia módszereivel, tartalmával már a 90-es évek 
elején megismerkedett, és részletesen tanulmányozta azt a németországi, Freiburg város Albert 
Ludwig Egyetem, Erdészettudományi Fakultása Erdészetpolitika Intézetében. Több hasonló 
tárgyú diplomamunkát is átnézett. Itt találkozott azzal, hogy az erdőmérnök hallgatók választható 
modulként tanulják az erdőpedagógiát (KOVÁTSNÉ, 2010). 

Mindezen tapasztalatok alapján Kovátsné Német Mária kidolgozott egy Erdőpedagógiai 
Projektet, amelynek a gyakorlati megvalósítása 1996-ban megkezdődik. A projekteben az Apáczai 
Csere János Tanítóképző Főiskola és a Ravazdi Erdészet vett részt (KOVÁTSNÉ, 1997). 

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy Magyarországon két fő irány figyelhető meg az 
erdőpedagógiában. Az egyik az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) által támogatott, inkább a 
„németes”, erdészekre, erdőmérnökökre építő, míg a másik az Nyugat-magyarországi Egyetem 
Apáczai Karon Kovátsné Németh Mária által elindított erdőpedagógia program. Mindkettőben 
közös, hogy az erdő és az erdőgazdálkodás központi szerepet játszik benne, de az OEE programban 
az erdészeti szakmai tartalmak (erdő élővilága; erdő és ember; erdő és klíma; erdész munkája; 
erdő, mint megújuló energiaforrás stb.) dominálnak, amit kiegészítenek a különféle kézműves és 
helyismereti foglalkozások. Az Apáczai Karon elindult képzésben elsősorban a 
„harmóniaelmélet” mentén a környezettudatos magatartás, környezettudatos életvitel kialakítása a 
fő cél (LAMPERT, 2013.).  

A németes erdőpedagógiával szemben, ahol az erdészeti pedagógiában csak képessített 
erdészek végzik az oktatást. Tevékenységük középpontjában az erdőgazdálkodás bemutatása áll, 
addig a magyarországi Kovátsné Németh Márta által kidolgozott erdőpedagógiai tevékenységeket 
pedagógusok végzik.  
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1.2.5. Az erdőpedagógia Ukrajnai vonatkozásai 
Ukrajnában jelenleg nincs erdőpedagógia program a koncepciója, kidolgozás alatt áll 

(http://www.forza.org.ua/uk/kvalifikovani-lisivniki-krashchi-lisi/trening-z-lisovoyi-pedagogiki-
teoriya-ta-praktika). 

Ugyanakkor Ukrajnában léteznek az Iskolai Erdészetek, amelyeknek a tevékenységét 
Ukrajna Oktatási és Tudományügyi Minisztériumának 66 számú rendelete szabályozza (МОН 
України; Наказ, Положення від 30.01.2015 № 66). Ezek az Iskolai Erdészetek 
tevékenységükben és céljaikban nagyon hasonlítanak az erdőpedagógiai tevékenységre. Az iskolai 
erdészet a tanulói ifjúság számára szerveződik és elsődleges feladata az erdészetek munkájának az 
erdőgazdálkodásnak a megismertetése. A tevékenység önkéntes alapon szerveződik, színhelye az 
erdő, ahol tudást és készségeket szerezhetnek a tanulók. Az oktatást végezhetik iskolai 
pedagógusok, erdészek, főiskolai munkatársak, kutatók. Fontos szerep jut a gyerekek környezeti 
nevelésének. A foglalkozások, csak meghatározott munkaterv alapján történhetnek a felelősség az 
iskolai intézmény nem vállalja magára. jellemzően túlszabályozott és felülről irányított a 
tevékenysége, ezért nem túl népszerű az oktatási intézményekben, hiszen plusz feladatot ró a 
pedagógusra és az erdészetre egyaránt. Ugyanakkor ez a forma hasonlít leginkább a németes 
erdészeti pedagógiára.  

Ugyan akkor az utóbbi időben megjelent ez a pedagógiai módszer a középiskolákban. A 
módszer megismertetését a FORZA társadalmi szervezet vállalta magára. A "FORZA" a Kárpátok 
Fenntartható Fejlődésének elmozdításáért felelős szervezt. A honlapjukon azt olvashatjuk, hogy 
nem kormányzati, függetlenül tevékenykedő, szakmai nonprofit szervezet, amely programjait 
elsősorban a Norvég Alap támogatja. Az említett szervezet a Forsoc program keretén belül Ukrajna 
nyugati régióiban szervez tréningeket, oktatátást a pedagógusok és az erdészeknek egyaránt. 
Számos új pedagógiai módszerrel ismertetik meg a résztvevőket (ФОРЗА - Агентство сприяння 
сталому розвитку Карпатського регіону - http://www.forza.org.ua/uk/pro-nas ). 

 
1.2.6.Az erdőpedagógia projektjeinek bemutatása  
Az alábbiakban részletesen ismertetünk két külföldön sikeresen alkalmazott projekteket. 
Elsőként a korábban már említett Kovátsné Németh Mária (2010) által kidolgozott 

erdőpedagógiai projekt mutatjuk be, amely három modulból áll és pedagógiai megközelítésű. 
Elsősorban pedagógusoknak nyújtanak szakmai segítséget.  

Másodszor pedig Franz Lohri és Astrid Schwyter (2004) módszertani munkáját ismertjük, 
ami leginkább erdészeti szakemberek számára készült. 
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1.2.7. Kovátsné Németh Mária (2010) erdőpedagógia projektjének ismertetése 
Az Erdőpedagógia Projekt megvalósulásának elsődleges színtere a természet, az erdő. A 

megvalósítás alapvető módszere a projektmódszer. Az Erdőpedagógia projekt iskolafejlesztés, 
mert új tanulási környezetben valósul meg, mely kiválóan segíti a közoktatás környezettudatos 
tevékenységének gazdagítását (KOVÁTSNÉ, 2010). 

A projekt három modulból áll: Erdő és természet, Környezet és egészség, Helyidentitás-
viselkedéskultúra. (1. ábra) 

Az elsajátítandó modulok első csoportja biológia, természetismeret, környezetismeret, a 
földrajz, a történelem, az irodalom, a fizika, a kémia, a művészet, informatika tantárgy 
koncentrációját; a második témakör az egészségtan, a testnevelés, a technika és életvitel; a 
harmadik témakör a honismeret, az etika, a művészet, a népszokások, a tánc és dráma 
ismeretvilágát integrálja (KOVÁTSNÉ, 2010). 

Az erdőpedagógia moduljaihoz a szerző kapcsolódó problémákat és kihívásokat társít, 
melyekre megoldást kell találni tevékenységeiben a pedagógusoknak vagy erdészeknek.  

 
1. ábra: Az erdőpedagógia projekt moduljai (KOVÁTSNÉ, 2010). 

 
1.2.7.1. Az erdőpedagógia projekt „Erdő és természet” modulja 
Az „Erdő és természet” modulhoz kapcsolódó kihívások, problémák:  

1. Az emberek környezettudatosságának, alapvető természet- és környezetismereteinek a hiánya. 
2. Tévhitek, téves prekoncepciók élnek az erdő- és vadgazdálkodásról. 
3.  Kevésbé ismertek azok a törvényszerűségek, melyek mentén az élet szerveződik a Földön.  
 4. A média torzított képet mutat be a természetről. 
5. Nem eléggé szakszerűek és esztétikusak az erdők területén a tanösvények, így kevésbé vonzóak 
a természetben kirándulók számának növelésre. 
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6. A környezetszennyezés csökkentését gátolja a természetes lebomlási folyamatok 
(komposztálás) ismeretének hiánya (KOVÁTSNÉ, 2010). 

A szerző mindegyik modulhoz egy gyakorlati segédletet társít, amelyben közli a modulok 
fő célkitűzéseit, azok tartalmát, az alkalmazandó módszereket, s a módszerekkel kivitelezhető 
tevékenységeket, feladatokat. Ezek közül az „Erdő és természet” modulhoz kapcsolódó projekt 
példáját ismertetjük.  

Kovátsné Németh Mária a saját környezetében megtalálható természeti értékekre építi fel 
a modulegységeket és azok megóvására hoz fel gyakorlati megoldásokat. (1. táblázat) 

 
1. táblázat 

 Az „Erdő és természet” moduljai (KOVÁTSNÉ, 2010) 
A modul egységei  
A probléma megoldását segítő 
tartalmak 

Módszerek Tevékenység/feladatok 

1. Az erdő élővilága, erdei 
ökoszisztémák  
Célja:  

A hallgatók ismerjék meg 
azokat az élőlényeket, melyek 
megtalálhatóak a környezetükben.  

A szakirodalmi szövegek 
feldolgozásával és 
gyakorlatorientált feladatok által 
erősítsék meg azokat az 
ismereteiket, melyek az élőlények 
és környezetük, valamint 
élőlények és élőlények közötti 
alkalmazkodási, együttélési 
folyamatokra vonatkoznak. 
Ökológia, ökoszisztéma 
alapfogalmai  

A növényi életciklus 
Alkalmazkodás  

Fajok közötti (interspecifikus) 
kapcsolatok  

Kulcsszavak: ökológia, 
ökoszisztéma, növényi életciklus, 
adaptáció, interspecifikus 
kapcsolatok  

Irodalom: Mátyás Csaba: 
Erdészeti ökológia. Mezőgazda 
Kiadó, Bp. 1996. 

Fogalomtérkép, 
 
Hangos 
gondolkodás, 
 
 Adatgyűjtés, 
 
Kutatás, 
 
Alkotás 

 

Fogalomháló készítése: 
ökológia, ökoszisztéma. 
Ökológiai kislexikon készítése: 
interneten és szakirodalom 
alapján gyűjtött képek, ábrák, 
animációk kiegészítő 
felhasználásával. 

 Gyűjtemények készítése: 
termésgyűjtemény a termések 
terjesztési módja alapján; fotótár 
készítése  

Raunkier-féle növényi 
életformákról  

Oktatóposzterek készítése: a 
tölgyfa, kökény, hóvirág 
életciklusának bemutatása; 
alkalmazkodási formák 
bemutatása; az interspecifikus 
kapcsolatok bemutatása 
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2. Erdőgazdálkodás  
Célja:  
Szerezzenek megbízható 

ismereteket hazánk 
erdőgazdálkodási gyakorlatáról, 
értsék, hogy mit jelent a tartamos 
és a fenntartható erdőgazdálkodás!  

Nemzeti Erdőstratégia: a hazai 
erdőgazdálkodás megismerése A 
regionális erdőgazdálkodás 
jellemzői  

Kulcsszavak: erdő, 
erdőtörvény, erdőgazdálkodás, 
erdősültség, erdőfelújítás, 
erdőnevelés, véghasználat, az erdő 
hármas funkciója  

Irodalom: Solymos Rezső: A 
Világ, Európa és Magyarország 
erdei, Az erdők fenntartásának és 
fejlesztésének tudományos alapjai 
(In: Erdő- és Fagazdaságunk 
időszerű kérdései, Bp. 2005.) 
Nemzeti Erdőstratégia és 
Erdőprogram (szerk. Mészáros 
Károly) 

Beszélgetés, 
 
Vita 
 
Dráma/szituációs 

játékok  
 
Interjú 
 
Alkotás 

Gyűjtések össze az erdei 
kikapcsolódás és a 
természetvédelmi szempontok 
érvényesítése miatt kialakuló 
konfliktusokat, vitassák meg a 
lehetéses megoldásokat!; 
Hogyan lehetne népszerűsíteni 
az erdőben történő aktív pihenés, 
rekreációt?  

Készítsen erdőmérnökkel, 
kerületvezető erdésszel, 
erdészeti igazgatóval interjút. 

Írjon cikket erdőgazdálkodás 
a gyakorlatban címmel. 
Készítsen kiadványt: 
információs anyag a fahasználat 
népszerűsítéséről, leporelló 
jellegű, kétoldalas A/4-es méretű 

3. Erdőtörténet és 
vadgazdálkodás  

Célja:  
Ismerje meg a tudatos 

erdőgazdálkodás történetét. 
Szerezzenek ismerteket a 
vadgazdálkodásról. Az 
erdőhasználattól a tartamos 
erdőgazdálkodásig, a Ravazdi 
Erdészet története, hazánk 
erdősültségének változásai, 
vadgazdálkodás, trófeák A 
Ravazdi Erdészet 
Erdészettörténeti gyűjteményének 
tárlatvezetéssel egybekötött 
megtekintése  

Kulcsszavak: erdőhasználat, 
erdőgazdálkodás, tartamosság, 
erdőrendtartás, erdőmester, 
erdőőr, vadászat, vadgazdálkodás, 
trófea, nagyvad, apróvad, 
vadászetika  

Irodalom: Faragó Sándor: 
Miért vadászunk? Mindentudás 
Egyeteme előadás 2006. 

Szakirodalom 
elemzése 

 
Beszélgetés 
 
Vita 
 
Megfigyelés 
 
Mérés vizsgálat 
 
Dráma 
 
Szituációs játék 

Beszélgetés, vita: szükség 
van-e napjainkban a vadászatra?; 
mitől lesz valaki „igazi” vadász?  

Békés Sándor vadászetikai 
alapelveinek értelmezése.  

Trófeák, trófeák részei, trófeák 
értékeléséről általánosságban  

Tárlatvezetési terv készítése: 
a gyűjtemény egyes 
szakaszaihoz,  

Tematikus gyűjtemény 
fejlesztési terv készítése: témák: 
erdészettörténet, vadászat, 
erdőgazdálkodás, fafeldolgozás, 
erdő melléktermékei  

Gyerekeknek szóló drámajáték 
tervezése, mely a vadász 
hagyományok és/vagy 
vadászetika megértését segíti. 
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4. Tanösvények  
Célja:  
A természeti és kultúrtörténeti 

értékek megismerése, azok 
megőrzésének fontosságának 
felismerése.  

Tanösvények létesítésének 
szabályai, a túravezetés módszerei  

A Magyalos tanösvényen a 
tantúrázás eszköztára. 

Kulcsszavak: tanösvény, 
tematikus és természetismereti 
tanösvény, tájékoztatótábla, 
természeti és kultúrtörténeti 
értékek, tantúra, természetismereti 
játék, természetélmény Irodalom: 
Kovátsné-Lampert Bálint: 
Tanösvények szerepe a 
környezettudat formálásában. In: 
Projektpedagógia-projektmódszer 
VII. kötet 

Tervezés 
 
Alkotások 

(térképkészítés, 
gyűjtemény készítése) 

 
Tantúra 
 
Megfigyelés 
 
Gyűjtés 
 
Vizsgálat 
 
 Játék 

Tematikus tanösvény terv 
készítése: választható téma 
alapján egy tematikus tansövény 
tervének elkészítése: 
gyógynövény tanösvény, 
madárvédelmi tanösvény., 
erdőgazdálkodás tanösvény., 
tájvédelmi tanösvény.  

Gyűjtemény készítése: 
tantúrán alkalmazható 
természetismereti játékokról; 
terepi vizsgálatokról, a 
természetben történő tanulást 
segítő eszközökről – a 
gyűjtemény képekkel, ábrákkal 
kiegészített  

Terepgyakorlat: tantúra a 
Magyalos tanösvényen 

5. Hulladékkezelés - 
komposztálás  

Célja:  
Az erdőben megfigyelhető 

ciklikus folyamatok és jellemzőik; 
az avar részei, lebomlása, szerepe 
az erdő élővilágában; 
hulladékkezelés, 
hulladékhasználat – környezetünk 
és egészségünk védelme; 
komposztálás  

Kulcsszavak: lebontó 
folyamatok, lebontó szervezetek, 
lebomlás, komposzt, 
komposztálás, prizma és siló 
komposztáló 

Vizsgálat 
 
Túra 
 
Tervezés 
 
Kutatás 
 
Interjú 
 
Alkotás 

Az erdei túra keretében az avar 
részeinek, bomlásának, 
szerepének megismerése (része 
lehet a tantúrának); egy működő 
komposztáló vizsgálata  

Otthoni vagy erdei iskolai 
komposztálás megtervezése. 
Közvélemény kutatás: a 
lakosság, hallgatók 
hulladékkezelési gyakorlatáról, 
komposztálásról 

 
1.2.7.2. Az erdőpedagógia projekt „Környezet és egészség” modulja 
Az „Környezet és egészség” modulhoz kapcsolódó kihívások, problémák: 

 1. Jelentősen megnövekedett a szabadidő passzív eltöltésének időtartama. 
2. A szülők életvezetésben erőteljes a zaklatottság, a hajszoltság részben a szegénység, részben a 
társadalomban bekövetkezett változások miatti bizonytalanság. Ezek következtében 
megnövekedett az ideges, ingerült légkör a családi életben. 
 3. Széles körben terjednek az egészségtelen táplálkozási szokások, a mozgásszegény életmód, 
melynek következménye a keringési rendszer, a daganatos betegségek, a lelki egészség hiánya. 
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 4. Hiányzik az érzelmi és akarati tulajdonságok „edzése” a kulturált viselkedés normáinak 
betartása, gyakoroltatása 
5. A „Termelj, fogyassz, cseréld újra” propaganda tudományos módszerekkel valósítja meg a 
tömegszuggesztiót, és az emberek manipulálását. A nagyipar tönkreteszi a kézműipart, 
kisvállalkozókat, az életvitelt a nagyvállalkozók által diktált divat irányítja. 
6. Az elméleti ismeretek és a gyakorlati viselkedés ellentmondásai. 
7. A természetes gyógymódok - a gyógynövények korszerűtlennek, divatjamúltnak ítélése 
(KOVÁTSNÉ, 2010). 

 
1.2.7.3. Az Erdőpedagógia projekt „Helyidentitás és viselkedéskultúra” modulja 
A „Helyidentitás és viselkedéskultúra” modulhoz kapcsolódó kihívások, problémák:  

1. Értékképviselet, közjóért való cselekvés háttérbe szorulása, az altruista magatartás hiánya. 
 2. A helyidentitás, tájidentitás kérdésköre nem preferált téma. 
 3. „A hazaszeretet ápolása az ember méltósága.” (Németh László)  
4. A természeti és kulturális értékek helyi ismeretének, védelmének hiánya. 
 5. Az identitást, kötődést veszélyes szlogenek gátolják (KOVÁTSNÉ, 2010). 
 

1.3. Az erdőpedagógia módszereinek bemutatása és jellemzése  
Franz Lohri és Astrid Schwyter (2004) alapján 

Ebben a részben a németes erdészeti pedagógia módszereit mutatjuk be, ami elsősorban 
erdészek számára készült. A könyv eredeti címe „Erdőpedagógia erdészek számára”, amit 2000-
ben adtak ki, majd magyar fordítása 2004-re jelent meg.  

A könyv gyerek csoportoktól a felnőtt csoportokig kínál módszereket és megoldásokat az 
erdőpedagógia terén.  

Ismeretes, hogy az erdőpedagógia nem csupán tudást kíván közvetíteni, hanem nevelni is 
akar. Az erdőnek olyan értékesnek kell lenni számukra, amiért most és később maguktól 
értetődően emelnek szót. Nemcsak az erdőgazdálkodásban, hanem a nevelésben is 
fenntarthatóságra van szükség (LOHRI és SCHWYTER, 2004). 

 
1.3.1. Az erdőpedagógus jellemzése 
A szerzők gondot fordítanak arra, hogy bemutassák milyen egy erdőpedagógus/erdész, aki 

az emberek nevelésével kíván foglalkozni. Rávilágít legfontosabb tulajdonságaira, amellyel 
rendelkezniük kell. Az erdőpedagógus jellemzői:  
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Tisztelje a természetet hiszen a gyermek azonnal megérzi, hogy egy felnőtt hogyan bánik 
a természettel, hogyan gondolkodik róla, illetve mennyire tiszteli. A tiszteletet a mindennapokban 
a jelentéktelen dolgokon kell gyakorolni: a növényeken, az állatokon és embertársainkon.  

Ne csak szóval, de tettekkel bizonyítsa az elhivatottságát. 
Mindig pontosan fogalmazzon meg pontos célokat. Meg kell fogalmaznia milyen 

személyes motiváció vannak. Mit jelent számára az erdő és a természet? Milyen értékek és érzések 
kapcsolják ahhoz az élettérhez, ahol dolgozik? Mit tekint ember és erdő közötti ideális 
kapcsolatnak? 

Az erdész/pedagógus személyes mondanivalójának meg kell találnia az utat a 
hallgatósághoz. Minél jobban ismeri az erdei látogatókat, annál közvetlenebből tud hozzájuk 
szólni.  

A magasabb rendű célkitűzés mellett ajánlatos minden erdei vezetés alkalmával aktuális, 
konkrét tanulási célokat megfogalmazni. Minden egyes látogató csoportnál, minden helyzetben 
más és más szempontok válhatnak fontossá. A hallgatóság számára meghatározott tanulási célok 
mellett az erdésznek/pedagógusnak is minden esetben személyes célokat kell meghatározni a saját 
tanítása és vezetése számára. Ezzel megteremti a lehetőséget, hogy mint erdőpedagógus állandóan 
tovább fejlessze és tökéletesítse önmagát. 

A szerzők szerint az erdei foglalkozásokra alaposan fel kell készülni, illetve a 
célcsoportokat is megismerni, hiszen az egész foglalkozást hozzájuk kell igazítani.  

Minél többet tudunk már előzetesen erdei vendégeinkről, annál inkább meg tudunk felelni 
igényeiknek. Ez a megismerés mindenekelőtt olyan alapvető jellemzőkre és körülményekre 
vonatkozik, mint a csoport nagysága, összetétele, életkora, neme és, hogy hogyan jön.  A konkrét 
célkitűzések, a kiválasztott tartalom, az erdei vezetés időtartama és felépítése, valamint az 
alkalmazott módszerek ezektől a feltételektől függenek. 

Az erdésznek/pedagógusnak az alapvető fejlődéspszichológiai törvényszerűségeket is 
figyelembe kell vennie, hogy a gyermekeket és a fiatalokat erdei hallgatóságként jobban 
megérthesse, és nekik jobban meg tudjon felelni.  

A sikeres nevelésnek, így az erdőpedagógiának is, tekintettel kell lennie a gyermek- és 
ifjúkor fejlődési törvényszerűségeire.  

Még arra is kitérnek, hogy a csoportok milyen helyzetben (kör vagy négyzet) 
helyezkedjenek el az erdei vezetések során. Hangsúlyt fektetnek a helyes és kellő idő tervezetéről 
is. Tehát másként kell foglalkozni a gyerekcsoportokkal és másként a felnőttekkel.  

A felnőttek esettében is fellépnek a csoportjelenségek. Olyan csoport esetében, ami csak 
erre az alkalomra jön létre és tagjainak a mindennapi életben alig vagy egyáltalán nincs dolguk 
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egymással – a fentiektől eltérően – álltalában bátrabban lehet fellépni mind csoportdinamikai 
szempontból, mind a természetben szerezhető szokatlan tapasztalatok esetében (Pl. az érzékeléssel 
kapcsolatban) (LOHRI és SCHWYTER, 2004).  

  
1.3.2. A tanulók fejlettségi szakaszok szerinti felosztása 
Franz Lohri és Astrid Scweyter arra is figyelmet fordít, hogy milyen szempontok szerint 

tervezze meg az erdész/pedagógus a programot, figyelve a tanulók fejlettségi szintjére. Konkrét 
javaslatokat tesznek, hogy mi lehet érdekes az adott korosztályú tanulók számára egy erdei vezetés 
során (2. táblázat). 

 
2. táblázat 

Fejlettségi szakaszok szerinti felosztás (LOHRI és SCHWEYTER, 2004) 
Alapfok – Úton a 

varázserdőben (7-9 évesek) 
Középfok – A világ 

felfedezése (9-12 évesek) 
Felsőfok – úton 

önmagunkhoz (12-15 évesek) 
Ebben az életkorban nincs 

értelme 
természettudományos vagy 
erdészeti szakismeretekkel 
terhelni őket, mivel ez 
nevelési szempontból 
megkérdőjelezhető lenne. A 
fát is nevezzük inkább fának, 
nem szükséges tölgynek, 
juharnak, vagy égernek 
nevezni. Előtérben az 
erdőnek kell állnia a maga 
élő sokszínűségével és az 
érzékekre gyakorolt 
csodálatos hatásaival. „a 
világ szép, az erdő szép” – 
ebben a fejlődési szakaszban 
a gyermekekben ennek az 
érzésnek kell kialakulnia, és 
őket eltöltenie. Az 
erdész/pedagógus hagyja, 
hogy a kicsik sok mindent 
keresgessenek, gyűjtsenek és 
minden érzékszervükkel 
észleljenek 

Ebben az életkorban a 
gyermek gondolkodásában 
és érzéseiben még nagyon 
függ másoktól és 
támogatásra szorul 

A gyermek kíváncsiságát 
és spontán elejtett 
mondataikat oktató 
beszélgetésre lehet 
felhasználni. Mindent az 
érzékszervekkel kell 
megtapasztalni, megnézni, 
megtapintani, megszagolni 
és ízlelni. A gyerekek 
mozgásigényét az 
erdész/pedagógus mozgással 
járó fogócskaszerű 
játékokkal elégíti ki, amelyek 
tartalmilag összefüggenek az 
erdő élőlényeivel 

A gyerekek a pubertás 
korban gyakran. A pubertás, 
majd az azt követő serdülőkor 
során kitágul a szellemi 
látóhatára. Szociális, ökológiai, 
de gazdasági kérdések is kezdik 
érdekelni.  

Azerdésznek/pedagógusnak 
jól kell kezelnie a nemek szerint 
eltérő érdeklődési köröket és az 
érzékelésben mutatkozó 
különbségeket.  

Az erdei vezetés keretében 
mindenekelőtt csoportos feladat 
kínálkozik megfelelő tanulási 
formának. A diákok kis 
csoportokban kidolgoznak egy 
meghatározott témát, amelyhez 
az erdész előzetesen tartalmi 
szempontokat és világos 
vázlatot adott, és a végén 
beszámolnak a csoport 
eredményéről 

 
1.3.3. Alapvető didaktikai szempontok 
A didaktika a tanulás és a tanítás tudományága. Azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet az 

oktatás tartalmát optimálisan közvetíteni, és a tanulási folyamatokat beindítani.  
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A tudás közvetítésére a következő alapszabály vonatkozik: az anyag egyharmadának már 
ismernek és elsajátítottnak, egyharmadának részben ismertnek, egyharmadának pedig újnak kell 
lennie. A puszta ismétlés túl alacsony követelmény.  

Minden erdei vezetéshez hozzátartozik a humor. Felszabadult hangulatot teremt, ha nevetni 
vagy mosolyogni tudunk saját magunkon, apró, különös eseményen vagy egy félreértésen. A 
humor azonban nem téveszthető össze a cinizmussal, amely a gyermekekre méregként hat. A határ 
ott húzódik, ahol gúny lép a humor helyébe egy ember értékrendjének semmibevételével (LOHRI 
és SCHWYTER, 2004). 

 
1.3.3.1. Időbeli tervezés 
Mivel az erdésznek/pedagógusnak kevés ideje van egy erdei vezetés előkészítésére, a 

rendelkezésre álló időt jól kell kihasználni. Egy ilyen rendezvényt előkészíteni az első alkalommal 
kb. annyi ideig tart, mint maga a rendezvény, vagy meg is haladhatja azt. Később a tapasztalat és 
a rutin értelemszerűen lerövidítheti az előkészítési időt.  

Minden egyes erdei vezetést külön kell megtervezni, még akkor is, ha bevált program van 
a tarsolyunkban. A helyzet ugyanis mindig különbözik az előzőtől, és minden erdei vendég 
megérdemli, hogy a személyének kijáró tisztelettel fogadják (LOHRI és SCHWYTER, 2004). 

 
1.3.3.2. Az erdei vezetés formai tagolása 
Mint minden társadalmi eseményre, az erdei vezetésekre is vonatkoznak a tér és az idő 

törvényei: meghatározott helyen, meghatározott időpontban kerül sor, és megállapodás szerinti 
időtartalma van. 

A szerzők még arra is javaslatokat tesznek, hogy óravázlat szerint tagolják a foglalkozást. 
Az alábbi részeket különítik el: 
I. Köszönés, bemutatkozás 
II. A program ismertetése, ritmikus tagolása 
III. A részek között fontos szerep jut a gyaloglásnak 
IV. Búcsú 

A hallgatóságnak jól kell magát éreznie, a tartalom megtervezésekor figyelembe kell venni 
a természetes igényeket. Ehhez tartoznak az egymást kiegészítő váltakozó részek, például 
testmozgás – pihenés, koncentrációt igénylő feladat – lazítás, emocionális élmény – lelki oldottság. 
Az odafigyelésnek, az információ befogadásának fázisait váltani kell a saját aktivitással. Ez a 
ritmikus ingamozgás az élet egyik törvényszerőségének felel meg, a légzéssel lehet 
összehasonlítani.  
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Hosszabb, például egész napos erdei vezetésnél fontos a világos tér- és időbeli tagolás. Itt 
különösen ajánlottak a hosszabb szünetek, pihenő idők. A fiatal látogatóknak maradandó élmény 
lehet egy tűz melletti déli pihenő az erdésszel (LOHRI és SCHWYTER, 2004). 

 
1.3.3.3. Az erdei vezetés tartalmi tagolódása 
Nagyon fontos a szerzők szerint tartalmilag is tagolni a foglakozást. Tapasztalataik alapján 

elmondják, hogy mindig kell legyen bevezetés, érzelemre ható részek, ami gondolat ébresztő a 
gyerekek számára. 

Egy program elkészítésekor ki kell választani a tartalmi elemeket és az üzeneteket, súlyozni 
őket, és a konkrét tevékenységeket megfelelő sorrendbe rendezzük. Egy program megalkotása a 
legnagyobb kreativitást és figyelmet követeli. Ez azt jelenti, hogy a célokat, a tartalmat, a 
módszereket, a hallgatóságot és az olyan keretfeltételeket, mint idő, helyszín, időjárás fejben kell 
tartani, és a programalkotásnál figyelembe kell venni (LOHRI és SCHWYTER, 2004). 

 
1.3.4. Oktatási módszerek és tevékenységi formák bemutatása 
A szerzők konkrét javaslatokat tesznek, hogy milyen módszerek és tevékenységi formák 

alkalmazhatóak leginkább az erdőpedagógiában.  
 
1.3.4.1. Kiselőadás 
Az ismeretterjesztés hagyományos és gyakori formája, amihez az erdész is gyakran 

folyamodik. Vizuális és/vagy akusztikus segédeszközökkel, illetve szemléltető anyaggal 
alátámasztott szavakat, tényeket és üzeneteket továbbít a hallgatóság felé.  

A tanító/erdész megáll a hallgatósággal szemben. Ő a beszélő, a bemutató és a többiek a 
hallgatók. Az előadás lényegében egyirányú, monologikus. 

Az előadónak ügyelni kell arra, hogy pontosan, nyugodtan és természetesen beszéljen. Az 
ismételt szemkontaktus a hallgatósággal segít, hogy mindenki úgy érezze, mintha párbeszédben 
szólnának hozzá (LOHRI és SCHWYTER, 2004).  

 
1.3.4.2. Elbeszélés, leírás 
 Mondák, mesék, történetek, élménybeszámolók, leírások: ezek az előadásnak különösen 

magával ragadó formái, amelyek a szívhez szólnak, a hallgatóságot lebilincselik, és tartósan 
hatással vannak rá. 

Nagyobb gyermekek, de maguk a felnőttek is szívesen hallgatnak felolvasott vagy 
szabadon előadott történeteket. Talán kötődnek mondák az erdőhöz vagy más, a régimúltban 
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történt csodálatos események. Érdekes megtudni, hogy száz évvel ezelőtt hogyan termelték ki a 
fákat az erdőben. Amit az erdész egy bizonyos gyógynövényről vagy egy fajról mesélni tud, 
ugyanolyan lebilincselő lehet, mint valamelyik erdei állat rejtőzködő életmódjáról szóló (LOHRI és 
SCHWYTER, 2004).  
 

1.3.4.3. Tanbeszélgetés 
 Korlátozott és meghatározott kérdésekhez kötődő, irányított beszélgetés a csoportban. 

Leegyszerűsítve: a tanbeszélgetés – a vitától eltérően – nem véleménycsere, hanem tényismeret és 
a tananyag feldolgozása. A gyakorlatban nem mindig könnyű meghúzni ezt a határvonalat.  

Néhányan a csoportból már rendelkeznek tapasztalattal egy bizonyos témával 
kapcsolatban. Ha ezt sikerül felszínre hozni és a csoport egész számára használhatóvá tenni, az 
elősegíti a tanulást és tehermentesíti az erdészt, mint tanítót és vezetőt. A tanulás élénkebbé válik, 
ha a csoport mozgásba jön. Ezért az ilyen tanítást – esetleg rövid, spontán beszámolókkal 
kombinálva – gyakran érdemes előnyben részesíteni az egyszerű előadással szemben.  

Gyakran fennáll a veszély, hogy a tanbeszélgetés egyszerű kérdezz – felelek játékká 
süllyed a klasszikus tanár – diák minta szerint. Ha valamilyen kérdés merül fel, vagy ha 
nyilvánvalóan téves állítás hangzik el, az erdész beszélgetésvezetőként álltalában nem válaszol 
vagy helyesbít rögtön, hanem a csoport felé továbbítja a kérdést vagy a kétes állítást. A nyilvánvaló 
„baklövéseket” humorral kell fogadni és semlegesíteni (LOHRI és SCHWYTER, 2004). 

 
1.3.4.4. Vita 
Célirányos beszélgetés, olyan összetett kérdésekről, melyek eltérő véleményeket, 

felfogásokat és megítéléseket tesznek lehetővé.  
 A vita alkalmazása a vélemények cseréjére, az indítékok és tények feltárására. A helyes 

vitatkozás eszmecserét jelent az ellentétes tudás és tapasztalat megosztását a cél, az igazság jobb 
megközelítése érdekében.  

A vitához szükséges, hogy a résztvevőknek tudásunk és tapasztalatuk legyen a kérdéses 
szakterületen, de önálló ítélőképességük is.  

A megfelelő helyzetben érdemes arra utalni, hogy itt vitáról van szó, ahol eltérő 
vélemények is lehetségesek, és ezeket olyan nyíltan és toleránsan kell lezárni, hogy mindenki 
megalkothassa saját ítéletét. Fontos, hogy egy vita lezárásához megtaláljuk a megfelelő időpontot 
és a megfelelő szavakat (LOHRI és SCHWYTER, 2004).  
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1.3.4.5. Feladat 
A feladat lényegét, menetét, célját és eredményét a beszélgetés során be kell mutatni. Az 

egyes feladatok az átfogó tanulási folyamat részei.  
A feladatokat azzal a céllal lehet adni, hogy az erdőben élesebbé tegyük a hallgatóság 

érzékelését és megfigyelését, hogy tudást és tapasztalatot cseréljünk, hogy bizonyos ismereteket 
átgondoljunk és elmélyítsük vagy tevékenykedjünk.  

A feladatnak annál egyszerűbbnek kell lennie, minél fiatalabbak a gyerekek. Náluk az a 
feladat jó, ha valamit keresni vagy gyűjteni kell. Nagyobb gyerekeknél a keresési és megfigyelési 
feladatok igényesebbek. A fiatal kutatóknak és felfedezőknek úgy kell érezniük, hogy személyre 
szóló feladatot kapnak. Ehhez hozzátartozik, hogy a megtalált dolgokat lerajzolják, vagy hogy az 
állatokat utánozzák.  

Csoportos munkák ismertetéséhez meg kell találni a megfelelő formát. Minden csoport 
azonos feltételekkel szeretné a feladatot végrehajtani, és ezért azonos idő álljon rendelkezésükre.  

A feladatot rövid beszélgetéssel kell lezárni, melynek során a résztvevők elmondják 
személyes tapasztalataikat és élményeiket. A vezető végül megköszöni a hallgatóság részvételét 
és aktív közreműködését (LOHRI és SCHWYTER, 2004).  

 
1.3.4.6. Kutató tanulás 
Pedagógiai szempontból különösen hasznos, ha egy kapott feladatot öntevékeny 

megfigyeléssel, vizsgálattal, összehasonlítással.  
Eljárás: 

A kutató munka elemeinek logikai sorrendje az alábbiak szerint írható le: 
1. Vagy mi magunk fogalmazzuk meg a kérdéseket, vagy már megfogalmazottan kapjuk a 

vezetőtől. 
2. Átgondolni: mit kell tennünk ahhoz, hogy választ kapjunk. Meghatározni a módszert és az 

eljárást. 
3. Az eljárást térben és időben megtervezni, a szükséges anyagot, lépéseket biztosítani. 
4. A kutatómunkát elvégezni. 
5. A kutató munka eredményét rögzíteni, összefoglalni ls egymással ismertetni. 
6. Az elmélyítés érdekében átgondolni és megbeszélni, hogy milyen új kérdések merültek föl 

ebben a tanulási folyamatban. 
Átgondolni és eszmét cserélni arról, hogy az újonnan megszerzett tudást hogyan lehet 

tovább alkalmazni (LOHRI és SCHWYTER, 2004).  
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1.3.4.7. Játszva tanulni 
Legyen szó akár az érzékszervek élesítéséről, vagy egy állapot emlékezetes érzékeléséről, 

vonzó tanulási forma a játék. Mélyen megismerhetünk egy erdei élőlényt, ha játékból belebujunk 
a bőrébe. Az ökológiai összefüggéseket is jobban meg lehet érteni, ha azokat játék közben éljük 
meg. Játékokat még a tudás ellenőrzésére is lehet alkalmazni.  

Minden játékot pontosan el kell magyarázni. A játék folyamatának és szabályainak 
mindenki számára világosnak kell lenniük. Az erdőben a futással járó játékok veszélyessé 
válhatnak, ha a résztvevőknek az „életükért” kell rohanniuk. A veszélyforrásokra fel kell hívni a 
figyelmet és lehetőség szerint elkerülni.  

A játékvezetőknek jól át kell gondolnia, hogy mikor és hol lehet, illetve mikor kell a 
játékban részt vennie. Az erdei játékban nem elsősorban a győzelem a fontos. Élménynek kell 
lennie, mindenki nyer valamit. A játéknál is fontos a befejezés helyes időpontja (LOHRI és 
SCHWYTER, 2004).  

 
1.3.4.8. Szerepjáték 
A szerepjátékban a szereplők eltérőálláspontokat képviselnek, és a színészi játék során 

ezeket szembesítik. Mint minden játéknél, itt is egyértelműen meg kell állapodni a játék 
szabályaiban és lefolyásaiban. A szerepjáték három fázisból áll: az előkészítésből, a végrehajtásból 
és a kiértékelésből.  

Előkészítés: A csoport előtt röviden körvonalazni kell a kiindulási helyzetet, a problémát. 
Mindenkinek szem előtt kell tartani a játék célját. Ezután következik a szerepjáték kiosztása.  

Végrehajtás: Ehhez tartozik a gyakorlás és a próba. A gyakorlás biztonságot ad az 
érvelésben és a játékban. Nem kell a szövegrészeket szóról szóra betanulni. 

Kiértékelés: Először a színészeké a szó: Hogyan adtam át magam a játéknak? Mi volt 
nehéz? A közönség csak ezután kap szót: Mi derült ki ebből a játékból?  

A sikeres szerepjátékhoz általában sok időre és gondos előkészítésre van szükség. Joggal 
kérdezhető, hogy vajon az erdő alkalmas-e egy adott szerepjáték eljátszására? (LOHRI és 
SCHWYTER, 2004). 

 
1.3.4.9. Bemutató 
Ha valamit bemutatunk, az hatékonyabb, mint ha csak beszélünk róla. A bemutató nem 

öncél, hanem a hatás érdekében tudatosan alkalmazott eszköz. Ez azt jelenti, hogy a demonstráció 
egy bizonyos folyamatba ágyazott, és az erdész magyarázatai kísérik. A bemutatót feladatok 
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egészítik ki, amelyek érzékszervi tapasztalásra, megfigyelésre, egy meghatározott kérdésre, de 
önálló tevékenységre is irányulhatnak. 

A legtöbb erdei munka alapjában véve alkalmas a demonstrációra. Fiatal és sűrű erdők 
ápolására, vadvédelmi intézkedések, kiválogatás, erdőtelepítés, fadöntés, farönkök vontatása, 
raktározás. Munkaeszközök, gépek és járművek bemutathatóak először üzemen kívül, majd munka 
közben.  

A legfontosabbak a biztonsági intézkedések. Ezeket az érintetteknek el kell magyarázni, és 
betartásukat ellenőrizni. Itt tekintettel kell lenni a csoport vagy az iskolai osztály nagyságára, és a 
gyermekek életkorára (LOHRI és SCHWYTER, 2004). 

 
1.3.4.10. Alkotás és művészeti tevékenység 
Művészeti tevekénységünkkel hidat építünk magunknak a világhoz. A játékos-kreatív 

foglalkozásokban belső felszabadulást élünk meg, de egyidejűleg a világgal is összekapcsolódunk. 
A művészti tevékenység, az élmények, a foglalkozás összefűz bennünket a természettel. A fej, a 
szív és a kéz egyaránt részt vesz és szükséges. Még a legkevesebb fantáziadús munka is lelkesíteni 
fogja az erdei vendégeket, és egészen különleges hangsülyt ad az erdésszel és az erdővel való 
találkozásunknak. Alkotó feladatokat nem az erdei vezetés kezdetén kell adni, mert a művészeti 
folyamatokhoz a környezet és a vezető jobb megismerésére van szükség (LOHRI és SCHWYTER, 
2004).  

 
1.3.4.11. Kvíz, rejtvények, kérdések 
A kíváncsiság az ember természetéhez tartozik, és a tanulás mozgató rugója. A találós 

kérdésekben és rejtvényekben kiélheti magát az ember hatodik érzéke. A rejtvények és a kérdések 
láthatatlan létrafokokon vezetnek bennünket a valósághoz. Alapjába véve minden körülírással 
bemutatott fogalom a találgatás tárgyává válhat. Már csak az a megjegyzés: „Van számotokra egy 
rejtélyem” felélénkíti a szellemeket és lebilincseli a figyelmet, különösképpen akkor, ha az 
sokatmondó arcjáték kíséri. így lehet bizonyos témákat rejtvényekbe és kérdésekbe ágyazva 
bevezetni.  

A tréfás kérdéseknek is megvan a saját helye az erdei vezetésben, mivel vidámságot és 
oldott hangulatot teremtenek. Az erdőben örömmel és érdeklődéssel (LOHRI és SCHWYTER, 2004). 
 

1.3.4.12. Munkák és projektek 
Az erdő, mint iskolai projekt az erdőpedagógia szerint a gyermekek, fiatalok hosszútávú 

foglalkoztatását foglalja magába. Az iskolatípustól, az évszaktól és a különleges helyzettől 
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függően más és más témák, tevékenységek állnak előtérben. Az erdész a tanárral közösen tervez. 
Az erdő-projektben különösen nagy jelentősége van az erdész és az iskola közötti 
együttműködésnek.  

Kézenfekvő, hogy egy osztály erdész által vezetett hosszabb ideig tartó projektje 
pedagógiai szempontból eredményesebb, mint egy egyszer erdei vezetés. Itt ismételhetünk, 
bővíthetjük, elmélyíthetjük az ismereteket, a gyerekek megismerhetik az erdőt és az ott 
dolgozókat.  

Egy projekt tervezéséhez és végrehajtásához álltalában sok idő, valamint személyi és 
anyagi ráfordítás kell. Egy erdésznek nem kell minden iskolai erdei projektnél ott lennie. Az alsó-
felső tagozatban, ahol az erdő megismerése a és kutatása a feladat, az erdésznél tett látogatás 
többnyire egyszer, bár fontos esemény.  

A szokványos erdészeti tevékenység keretében is lehet gyakorlatokat felajánlani a tanulók 
számára, minden esetre olyan munkákra korlátozva, amiket veszélytelen és egyszerű módon lehet 
végrehajtani. A gazdasági cél minden esetben alá kell rendelni a nevelési célnak. A munkát mindig 
becsülni és értékelni kell. Szerszámok használatánál azok használatát pontosan ismertetni és 
ellenőrizni kell (LOHRI és SCHWYTER, 2004). 

 
Mindezeket összegezve, nem csak erdészeknek, hanem pedagógusoknak is konkrét 

segítséget nyújtanak a leírt módszerek, amit sikeresen alkalmaztak a szerzők. A könyv elején így 
fogalmaznak „Ezeket a feladatokat pedagógusoknak és erdészeknek közösen kell megoldani”. 

Ezen kívül még kiemelnék két olyan oktatási módszert, ami sikeresen alkalmazható az 
erdőpedagógiában, saját tapasztalataim alapján. 

 
1.3.4.13. Projekt módszer 
A projektmódszer a tanulók érdeklődésére, a tanárok és a diákok közös tevékenységére 

építő módszer, amely a megismerési folyamatot projektek sorozataként szervezi meg.  
A projektek olyan komplex feladatok, amelyeknek a középpontjában egy gyakorlati 

természetű probléma áll. A projektmódszer kialakulása a századfordulóra tehető. Először Dewey 
alkalmazta Chicagói kísérleti iskolájában, majd követője, Kilpatrik írta le a módszer elvi alapjait 
és gyakorlati alkalmazási módjait.  

A módszer elsajátítása során négyféle projekt kidolgozására kerülhet sor: 
a) gyakorlati feladat, mint például egy hasznos tárgy megtervezése és kivitelezése 
b) egy esztétikai élmény átélése  
c) egy probléma megoldása 
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d) valamilyen tevékenység, tudás elsajátítása  
A projektmódszer alkalmazásának lépései: 

1. A célok, a téma kiválasztása, megfogalmazása (egy eredeti és kreatív projekt kiválasztása), 
2. A tervezés (feladatok, felelősök, helyszínek, munkaformák), 
3. Kivitelezés (az eredményes megvalósítás érdekében a gyerekek önálló kutatást is 

végezhetnek, de a pedagógust is kérhetik, hogy ismertesse meg őket a szükséges 
ismeretekkel), 

4. Zárás, értékelés (magába foglalja a produktum bemutatását). 
A projektmódszernek a megkülönböztető jegye a nagyfokú szabadság. A témát a tanulók 

széles körű, történeti és gazdasági összefüggésben dolgozzák fel, így a hagyományos iskolai 
tantárgyi rendszer fellazítását igényli (FALUS, 1998).  

1.4.4.14. Kooperatív oktatási módszer 
A kooperatív oktatási módszer a tanulók (4-6 fős) kis csoportokban végzett tevékenységén 

alapul. Az ismeretek és az intellektuális készségek fejlesztésén túl kiemelt jelentősége van a 
negyedik oktatási stratégia céljaiként említett szociális készségek, együttműködési készségek 
kialakításában. 

A kooperatív oktatási módszer kidolgozása a 70-es évek elején kezdődött, szélesebb körű 
elterjedésük a 90-es évekre tehető. A csoportmunka keretében a tanulók együttes munkát végeznek 
és ugyanúgy felelősek egymás tanulási eredményeiért, mint a sajátjukért. A kooperatív módszerek 
számos változata közül négy a legelterjedtebb: 
1. A csoportos tanulás – egyéni teljesítmény módszer esetében a tanulók négy fős heterogén 
csoportban dolgoznak. Arra törekszik, hogy a csoport minden tagja jól felkészüljön a közös 
munkát követő egyéni beszámolóra.  
2. Csoportos tanulás – egyéni vetélkedő. A csoportmunka után minden csoport egy-egy tagja 
vetélkedik egymással. Minden vetélkedő csoportban a tagok a helyezésük alapján pontszámot 
kapnak, amivel növelik a csoportjuk teljesítményét.  
3. Mozaiktanulás módszere abból áll, hogy a hat fős csoportok tagjai elolvassák a feladatból rá eső 
részt. Ezután összeülnek a különböző csoportok azon tagjai, akik azonos résztémát 
tanulmányoztak A megvitatás után visszamennek saját kis csoportjukba, ahol megtanítják a 
többieknek az álltaluk feldolgozott részt.  
4. A csoportkutatásban a tanulók által alakított 2-6 fős csoportok közös tervezést, kutatást 
folytatnak. Az egész osztály által feldolgozott anyag egy résztémáját választja ki a csoport, s ezt 
tovább bontva egyéni feldolgozás következik, majd összeállítják a csoportbeszámolót, amelyet az 
egész osztálynak mondanak el (FALUS, 1998).  
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II. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 

2.1. Az alkalmazott módszerek bemutatása 
A témafeldolgozáshoz primer és szekunder kutatást végeztünk 2016 és 2018 között.  
Első lépésként szekunder kutatást folytattunk erdőpedagógiai, alternatív pedagógiai 

módszerek pl. projekt módszer kooperatív oktatási módszer, valamint környezeti nevelési 
forrásanyagok, irodalmakat, szakfolyóiratokat tanulmányoztuk, elvégeztük elemzésüket. 
Megvizsgáltuk, hogyan lehet az említett pedagógiai módszereket az erdőpedagógiai 
tevékenységeket összehozni tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal. Munkánk során, arra 
törekedtünk, hogy összekapcsoljuk a megszerzett ismereteket saját mikrokörnyezetem értékeivel. 
Mivel olyan községben lakom, ahol egy természeti emlék, az „Atak” megtalálható, ezért 
tevékenységeink során a terület értékeinek bemutatására helyeztük a hangsúlyt. 

Második lépésként minden évben egy olyan gyakorlati tevekénységet dolgoztunk ki és 
valósítottam meg, amely a céloknak megfelelőn lehetőséget biztosított a természetvédelmi emlék 
természeti értékeinek nem szokványos bemutatására. 

A foglalkozások résztvevői és helyszíne mind a három évben a Nagyberegi Középiskola 
6-7. osztályos tanulói voltak.  

2015-2016-os tanévben tanórai foglalkozásokat, illetve tanórán kívüli tevékenységi 
formákat dolgoztunk ki, amelyek közül a csíráztatási kísérlet projektet sikeresen meg is 
valósítottam a Nagyberegi Középiskola 6-dik osztályos tanulóival a projekt módszert alkalmazva. 
A csíráztatás során tölgyfa makkokkal és kőris lependékekkel dolgoztunk, amelyeket az „Atak” 
természeti emlék területéről gyűjtöttem be, 2015 novemberében.  

2016-2017-es tanévben, azt vizsgáltuk hogyan lehet beilleszteni a 6. és 7. osztályos 
biológia oktatásba, tanórai kereteken belül, az erdőhöz kapcsolódó ismeretek átadását a kooperatív 
módszer segítségével. Az adott téma feldolgozása feladatlapok segítségével történt, 2017.04.20-
án a Nagyberegi Középiskolában. A diákok 4-5 fős csoportokban dolgoztak. A kapott 
eredményeket kiértékeltük. A grafikonok Exel program segítségével készültek. Ezekben a 
feladatokban az Atak erdei ökoszisztémájának a bemutatására törekedtünk.   

2017-2018-as tanévben egy segédanyagot dolgoztunk ki Kovátsné Németh Mária (2010) 
„Erdő és természet” moduljára alapozva, és Franz Lohri és Astrid Schwyter (2004), útmutatásait 
követve. A segédlet első részében feladatlapok találhatóak, amelyeket saját ötletek alapján 
készítettem el és szervesen kapcsolódik a 6. és 7. osztályos tananyaghoz. A segédlet második 
fejezetében tanórai és tanórán kívüli tevékenységi formákat dolgoztunk ki. A kidolgozott 
feladatlapok és tevékenységi formák a mikrokörnyezetemben megtalálható Atak élővilágának és 
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értékeinek a bemutatására helyezi a hangsúlyt Ebből ez erdőpedagógiai programot 2018. április 
11-én sikeresen megvalósítottam. A foglalkozáson 13 diák vett részt, a Nagyberegi Középiskola 
6. és 7. osztályos tanulói. 

A feladatokat a Redmenta segítségével készítettem el, a feladatlapok elérhetőek a 
Redmenta internetes oldalon (https://www.redmenta.com/?ref=sheets_b). 

 
2.1.1 A Redmenta feladatkészítő alkalmazás jellemzése 
A Redmenta egy olyan feladatlap-készítő alkalmazás, amelyet kifejezetten azért hoztak 

létre, hogy segítse a tanárok munkáját. A feladatlapok készítése során létrehozott feladatokat 
később is felhasználhatjuk. A feladatokhoz képeket, videókat csatolhatunk, és az egész folyamat 
nagyon könnyen és gyorsan elvégezhető. Természetesen több feladattípust is ismer a rendszer, 
amelyek közül választhatunk: feleletválaszolás (egy jóválasz), feleletválaszolás (több jó válasz), 
igaz-hamis, kifejtős feladat, rövid válaszolós feladat, párosítás és sorrendbe rendezés. A 
feladatlapok kiértékelése pedig automatikus, mivel a szerkesztéskor előre megadjuk a helyes 
válaszokat. Azt is megadhatjuk, hogy a diákok mikor kezdhetik el a feladatlapok megoldását, és 
meddig dolgozhatnak rajtuk, így akár dolgozatírásra is használhatjuk őket. Ha dolgozatként 
szeretnénk használni, akkor a program lehetőséget nyújt még az értékelésre is. Saját magunk 
adhatjuk meg az értkelés szempontjait százalékban, illetve érdemjegyekben. Ráadásul mindezt 
magyarul és teljesen ingyen.  

Az alkalmazást a weben keresztül lehet használni a redmenta.com címet beírva a böngésző 
címsorába. Feladatkészítőként csak regisztrálás után tudjuk használni (KIRÁLY, 2017). 

 
2.2. A pedagógiai helyszín bemutatása 

 
2.2.1. A beregszászi járás általános jellemzése 
Kárpátalja délnyugati részén terül el északi szélesség 48° 06’ és 48°22’ fokán, keleti 

hosszúság 22° 11’ és 22° 51’ foka között. A Beregszászi járás lakossága 80,6 ezer fő. A 
Beregszászi járás területén földrajzilag két természetföldrajzi tájegységhez tartozik: a beregszászi 
dombvidékhez és az őt körülvevő Kárpátaljai-alföldhöz. A legmagasabb pontja a Nagy-hegy 
(365,7 m). A Kárpátaljai síkság területén szétszórva vulkáni maradványok találhatóak (IZSÁK, 
2007). 

A beregszászi járás Kárpátalja 13 járásának az egyike. 2015-ben a Beregszászi járásban 25 
védett terület található. 1 országos jelentőségű az „Atak” (BÁRÁNY, 2001). 
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2.2.2. Nagybereg jellemzése 
A krónikák Bereget 1214-ben említik először. A falu megalapítása kb. a XII. századra esik. 

A XIII. században a berkek között épített várról a megyét is Beregnek nevezték el. Nagybereg – 
magyar lakta nagyközség, Ukrajnában Kárpátalján, a beregszászi járásban a Szernye mocsár 
délkeleti részén. Határát dombok és erdők teszik változatossá Beregszásztól 8 km-nyire. A járási 
központtal, vasút és műút is összeköti. A falut délről és keletről erdő veszi körül. Nagybereg 
központjától mintegy 8 kilométerre folyik a Borzsa folyó. A falu környékén elterülő erdőségek 
kedvelt vadászterületei voltak az Árpád-házi királyoknak is (GYŐRFFY, 1965).  

A falunak része volt a tatárjárás borzalmaiban és a lengyel betörések pusztításában. A 
tatárjáráskor 1241-ben a falu lakossága elpusztult, de már 1261-ben IV. Béla benépesítette, Bereg 
hamarosan újjáépült (LEHOCZKY, 1883). 

1261-ben IV. Béla a megyét az egri érseknek ajándékozza (GYŐRFFY, 1965). 
A borzsovai ispánság megszűntével, egy ideig ez lehetett a várispánság központja, de a 

XIV. század folyamán Munkács lépett a helyébe (LEHOCZKY, 1883). 
Lakossága 1990-ben 2674, ebből magyar 2240. Református egyháza 1550-ben keletkezett. 

1991-ben a felnőtt hívek száma 2000, lelkipásztoruk Szántó János. Temploma 1405-ben épült. Az 
1945-ben létesített általános iskolát 1953-tól középiskolává szervezték át, ahol magyarul és 
ukránul folyik az oktatás. Messze földön híres a beregi szőttes. A beregi középiskolában 
kézimunka órákat is tartanak (BOTLIK és DUPKA, 1993). 

 
2.2.3. A Nagyberegi Középiskola jellemzése  
Az iskola honlapjáról arról értesülünk, hogy 1945-ben létesített általános iskolát 1953-tól 

középiskolává szervezték át, mely az addig működő magyar tan nyelvű hétosztályos iskola 
utóintézménye. 

1964-ben párhuzamosan működő ukrán tannyelvű osztályok nyíltak.1979-ig az iskola két 
épületben működött, ahol két váltásban folyt a tanítás. 

1979-ben a Nemzetközi gyermekév alkalmából a helyi Lenin kolhoz új iskolaépületet 
építetett. 

1992. október 30-án kezdte működését az iskola szőttes múzeuma, melynek megnyitójára 
a Kárpát-medencei Magyarság Közoktatási Fórumának keretein belül került sor. A múzeum 
vezetője Prófusz Marianna, a népművészet mestere.  

Az iskola a falu központjában helyezkedik el. A szomszédos településekről is tanulnak itt 
diákok.  
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2000-es adatok szerint az iskolában 415 tanuló tanul. A tanári kar 50 tagú. Igazgató Géczi 
Tihamér. 

Az iskolában szövő szakterem működik, mely Ukrajnában egyedülálló, és az oktatás 
egyéni tanterv szerint folyik. A beregi szőtteskincs technikájának elsajátítását Prófusz Marianna 
népi iparművész oktatja. 

Messze földön híres az itt készített beregi szőttes. A folytonosságra, a népi hagyományok 
élő voltára utalnak Antónik Katalin és Prófusz Marianna beregi szőttesei. A magyar folklór kórusa 
területi szintű elismeréseket szerzett (https://nagyberegiskola.freewb.hu/). 

 
2.2.4. Az „Atak” természetvédelmi terület jellemzése  
Az Atak természetvédelmi terület védettségi státusát tekintve természeti emlék. Terület: 

52 ha. Elhelyezkedés: Borzsavai erdőség, 21. számú tag, 2,7,14. erdőrészlege. A terület a Kis és 
Nagy Borzsa folyó között terül el. Elsősorban ligeterdők találhatók a területen. Nagy botanikai 
értéket képvisel (ЕКОЛОГІЧНИЙ КЛУБ "КАРПАТИ", 1998). 

Az Atak természeti emlék, része annak a területnek, ami helyet biztosít, ritka, különleges 
és eltűnő félben lévő fajok számára. Ezen a helyen több Vörös Könyves és Nemzetközi 
Természetvédelmi (IUCN) Nyilvántartási Listába felvett faj található. (MÁAÖTESZ, 2016). 
 

2.2.4.1. A terület növényvilága  
Az Atak - Borzsa közében 16 Ukrajna Vörös Könyvében is fellelhető növényfaj található: 

borostás sás (Carex strigosa), árnéyki sás (Carex umbrosa), kardos madársisak (Cephalanthera 
longifolia), széleslevelű ujjasbokor (Dactylorhiza majalis), elbai nőszőfű (Epipactis albensis), 
széleslevelű nőszőfű (Epipactis helleborine), ibolyás nőszőfű (Epipactis purpurata), kikeleti 
hóvirág (Galanthus nivalis), tavaszi tőzike (Leucojum vernum), nyári tőzike (Leucojum 
aestivum), turbánliliom (Lilium martagon), békakonty (Listera ovata), erdei holdviola (Lunaria 
rediviva), madárfészek kosbor (Neottia nidus-avis), fehér sarkvirág (Platanthera bifolia), vízis 
rucaöröm (Salvinia natans) (MÁAÖTESZ, 2016). 

 
2.2.4.2. A terület állatvilága  
Található a területen 8 Ukrajna Vörös Könyvébe (2009) feljegyzett rovarfaj: kisasszony 

szitakötő (Calopteryx virgo), ganajtúrófélék (Osmoderma barbanita), nagy szarvasbogár 
(Lucanus cervus), nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), gyakori fadongó (Xylocopa valga). 2 faj 
pedig nemzetközi védelem alatt áll: nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), Osmoderma barbanita.  
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Ukrajnai Vörös Könyves halfajok és kétéltűek is vannak a területen, magyar bucó (Zingel 
zingel), selymes durbincs (Gymnocephalus schraetser), mennyhal (Lota lota). 

 Kétéltűek közül erdei béka (Rana dalmatia),: mocsári béka (Rana arvalis), tarajos gőte 
(Triturus cristatus), vöröshasú unka (Bombina bombina), zöld levelibéka (Hyla arborea). 

 Hüllők közül a vízisikló (Natrix natrix), kockás sikló (Natrix tesselata) található meg, 
amelyek a Berni Egyezmény szerint védettek.  

Számos erdei emlősfaj élőhelye a taerület, amelyek között jó néhány szintén szerepel a 
veszélyeztetett fajok különböző listáin, például: európai vidra (Lutra lutra), nagyfülű denevér 
(Myotis bechsteinii) vadmacska (Felis silvestris), hermelin (Mustela erminea) és a közönséges 
görény (Mustela putorius) (MÁAÖTESZ, 2016). 
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III. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 
 

3.1. 2015-2016-ban végzett kutatások eredménye 
2015-2016-ban tanórai foglalkozások, illetve tanórán kívüli tevékenységi formákat 

dolgoztuk ki, amelyek közül a csíráztatási kísérlet projektet sikeresen meg is valósítottam 2015. 
november 20-án, a Nagyberegi Középiskola 6-dik osztályos tanulóival. A foglalkozás segítségével 
a tanulók jobban el tudták sajátítani a 6. osztályos tankönyv - A fiatal növény felépítése (20.§) és 
a - A mag (35.§) témáinak ismeretanyagát. A csíráztatás során tölgyfa makkokkal és kőris 
lependékekkel dolgoztunk, amelyeket az „Atak” természeti emlék területéről gyűjtöttem be 2015. 
november 15-én. (1. sz. ábra) 

A projekt megvalósítása során a diákok két csoportban dolgoztak.  

  
2. ábra A tanulók munka közben (Saját kép) 

 
Heti rendszerességgel meglátogattam az osztályt, figyelemmel kísérve a növények 

fejlődését. (3. táblázat és 3.-4. ábrák) 
3. táblázat 

 A csíráztatás eredménye (Saját szerkesztés) 
Dátum Fajnév Kikelt egyedek 

száma 
 
 

Fajnév 
 

Kikelt 
egyedek 
száma 

2015. 12. 20 Magas kőris 0db. Kocsányos 
tölgy 

0 db 
2016. 01. 
20. 

Magas kőris 3db. Kocsányos 
tölgy 

6db 
2016. 02. 03 Magas kőris 12db. Kocsányos 

tölgy 
9db 

2016. 02. 
20. 

Magas kőris 15db. Kocsányos 
tölgy 

10db 
2016. 03.02.  Magas kőris 15db. Kocsányos 

tölgy 
15db 
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              2016.01.20 2016.02.03 2016.02.20 2016.03.02 

3. ábra: A Magas kőris csírázási szakaszai (Saját képeim) 
 
 

              2016.01.20 2016.02.03 2016.02.20 2016.03.02 
4. ábra: A Kocsányos tölgy csírázási szakaszai (Saját képeim) 

 
A csíráztatás sikeresen lezajlott és a magok mindegyike ki is kelt. (6. ábra). A gyerekek 

haza vitték a magoncokat, és arról is beszámoltak, hogy ki hová szeretné majd otthon kiültetni a 
sajátját. Sokan kérdéseket is tettek fel ezzel kapcsolatban, aminek nagyon örültem. A tanárnő 
elmondásai alapján pedig az osztály az elkövetkező időszakban nagyobb érdeklődést mutatott a 
biológia iránt.  

 
3.1.1. Osztályjellemzés 
2015 november 20-án zajlott a foglalkozás a Nagyberegi Középiskola 6. osztályában. Az 

osztály létszáma nem volt teljes, 15 tanuló volt jelent. Minden jelenlévő tanuló kivétel nélkül részt 
vett a programban. Jó magaviseletet tanúsítottak és igyekezetek gondoskodni a mindennapokban 
a saját kezűleg elvetett csíranövényeikről.  
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5. ábra: A projektben résztvevő tanulók, az elkészült produktummal (Saját kép) 

 
Összegezve azt tapasztaltam, hogy a 12-13 éves gyerek érdeklődése leginkább tapasztalati 

irányú 
Ez a projekt Kovátsné Németh Mária (2010) javasolt moduljai közül az „Erdő és 

természet” modulhoz kapcsolódik. A modulon belül pedig „Az erdő élővilága, erdei 
ökoszisztémák” egységéhez illeszkedik. Különösen az Atak fő fajainak a megismerését szolgája 
a mini projekt, ami fejlesztette a tanulók tudományos látókörét is.  

 

   
6. ábra: A csíranövények fejlődési állapota május végén (Saját képeim) 
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3.2. 2016-2017-ben végzett kutatások eredményei 
A 2016-2017-ban tanévben a munka alapját feladatlapok szerkesztése alkották, amit 

összekapcsoltunk a középiskolai 6. és 7. osztályos biológiai tananyaggal. A tesztek különböző 
típusú feladatokat tartalmaztak. Hipotézisünk szerint a tanulók legkevésbé a fajokat ismerik. A 
tesztek feladatai különböző témákhoz kapcsolódtak, ugyanakkor minden esetben legnagyobb 
százalékban a fajismeretre fokuszálnak. A feladatlapok kitöltésével az volt a fő cél, hogy képet 
kapjunk a diákok elméleti tudásáról és fajismeretükről. A tesztek kitöltésével elmélyítsük az 
Atakban megtalálható növény fajok ismeretét. Pl. tölgy, kőris, bükk, gyertyán (melléklet 7.-10. 
oldal). 

 
3.1.1. A feladatlapok kitöltése 6. osztályban  
A feladatok kitöltését a Nagyberegi Középiskolában végeztem a megfelelő korosztályos 

diákokkal. Oktatási módszerek közül a kooperatív oktatási módszert alkalmaztam, ahol a diákok 
4-5 fős csoportokban dolgoztak (7. ábra). A csoportokat kialakítása Dencs Enikő biológia tanár 
közreműködésével történt.  

 
7. ábra: A feladatlapok ismertetése a 6-dik osztályban (Saját kép) 

 
A 6. osztályban 3 csoportban dolgoztak a tanulók, ahol a csoportok különböző 

feladatlapokat kaptak.  
Az első csoport az első számú feladatlapot kapta, ami a „Virágos növények” és a „A levél 

a hajtás oldalszerve” témákhoz kapcsolódtak. A feladatlap a következő típusú feladatokat 
tartalmazta: fajismeret 40%, ábrafelismerés 30 %, logikai feladat 30% (tápláléklánc összeállítása).  
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A második csoport a második számú feladatlapot kapta, ami a „Termés” és a 
„Növénytársulások” témákhoz kapcsolódnak. A feladatok típusa a következők: igaz-hamis (17%), 
ábrafelismerés (22%), fajismereti felsorolás (28%), négyféle asszociáció (33%).   

A harmadik csoport a hármas számú feladatlapot kapta, ami leginkább a „Növények 
változatossága” témát preferálja. A következő típusú feladatokat alkalmaztam: definíció (22%), 
keresztrejtvény (22%), kétféle asszociáció (39%), igaz-hamis (17%). 

Az eredmények az mutatták, hogy a legjobb teljesítményt a harmadik csoport mutatta. A 
legmagasabb pontszámot érték el, mivel minden feladatot maximálisan teljesítettek. A feladatlap 
a „Virágos növények”, „A levél a hajtás oldalszerve” témákhoz kapcsolódott. Ezt követi az első 
csoport, akik egy ponttal maradtak le. Az első csoport feladatlapja a „Termés” és a 
„Növénytársulások” témákhoz kapcsolódott. A legkevesebb pontszámot a második csoport érte el 
a „Növények változatossága” témakörben. A tanárnővel konzultálva arra a következtetésre 
jutottam, hogy a második csoportban lévő tanulók gyengébb tudással rendelkeznek (8. ábra). 

 
8. ábra: A 6. osztály eredménye 

 
Ezt követően kiértékeltem a tanulók teljesítményét feladattípusok szerint is (4. táblázat és 

9. ábra). 
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4. sz. táblázat 

A 6. osztály eredménye feladattípusok szerint (Saját szerkesztés) 
NÖVÉNYTAN 

Feladattípus Elérhető pontszám Elért 
pontszám 

% 
Fajismereti felsorolás 13 13 100% 
Ábrafelismerés 9 5 55% 
Definíció 4 4 100% 
Igaz-hamis 6 5 83% 
Logikai felépítésű feladat 5 5 100% 
Kétféle asszociáció 7 7 100% 
Négyféle asszociáció 6 2 33% 
Keresztrejtvény 4 4 100% 

 

 
9. ábra: A 6. osztály teljesítménye feladatípusok szerint 

 
A 4. sz. táblázat és a 9. ábra alapján megállapíthatjuk, hogy az oktatási program leginkább 

a környezetismeret elméleti részére fekteti a hangsúlyt. Az elméleti tipúsú feladatokból értek el a 
tanulók kimagasló eredményeket. A hipotézisünk beigazolódott miszerint a fajismeretük nem 
megfelelő.  
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3.2.2. A feladatlapok kitöltése 7. osztályban  
A 7. osztályban szintén 3 csoportot alakítotottunk ki. A csoportok különböző feladatlapokat 

kaptak különböző témakörökben.  

 
10. ábra: A feladatlapok csoportos kitöltése a 7-dik osztályban (Saját kép) 

 
Az első csoport a negyedik számú feladatlapot kapta, ami „Rovarok osztálya” témakörhöz 

kapcsolható a gyakorlatban. A feladatlapok külömböző típúsú feladatokat tartalmaznak: 
ábrafelismerés (22%), esszékérdés (22%), rajzkészítés (+renszertani cimke) (28%), fajjellemzés 
(28%). 

A második csoport az ötödik számú feladatlapot kapta, ami a „Kétéltűek osztályára” 
vonatokzik”. A feladatlapokat érdekes típusfeladatokkal színeztem ki: logikai sorba rendezés 
(béka fejlődése) (37%), szövegkiegészítés (26%), nagyságrendi fajbeosztás (37%). 

A harmadik csoport a hatodik számú feladatlapot kapta a foglalkozás során.  A feladatlap 
témaköre a „Madarak osztályára” vonatkozik. Különböző típusfeladatokkal színeztem ki, amik a 
következőek: logikai feladat (17%), ábrafelismerés (55%), fajismeret+fajjellemzés (28%).  

A 7. osztályban mind a három csoport hasonló jó eredményeket ért el. De a legtöbb pontot 
az első csoport szerezte. Mivel az első csoport feladatlapja a „Rovarok osztálya” témakörhöz 
kapcsolódik, arra a következtetésre jutottam, hogy a tanulók ezt a témakört sajátították a legjobban. 
Hasonló eredményt ért el a harmadik csoprt is, akik a „Madarak osztálya” témakörhöz kapcsolódó 
feladatlapot kaptak. A legalacsonyabb teljesítményt a második csoport nyújtott a „Kétéltűek 
osztálya” témakörből.  
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11. ábra: A 7. osztály eredményei (Saját szerkesztés) 

 
Hasonlóképpen, mint a 6-dik osztályban, szintén kiértékeltem a tanulók teljesítményét 

feladattípusok szerint, az eredmények a következők voltak (5. táblázat és 12. ábra). 
 

5. táblázat 
A 7. osztály eredményei feladattípusok szerint (Saját szerkesztés) 

ÁLLATTAN 
Feladattípus Elérhető 

pontszám 
Elért 
pontszám 

% 
Ábrafelismerés 14 10 71% 
Fajismeret 12 10 83% 
Rajzkészítés + 
címke 

5 5 100% 
Logikai feladat 7 5 71% 
Szövegkiegészítés 7 6 85% 
Esszékérdés 9 8 88% 
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12. ábra: A 7. osztály eredményei feladattípusok szerint (Saját szerekesztés) 

 
Az 5. sz. táblázat, illetve a 12. ábra alapján megállapíthatjuk, hogy a rajzkészítésben és 

hozzá a rendszertani ismeretben értek el a tanulók a legmagasabb eredményt. Egyenletes tudást 
mutattak a szövegkiegészítésben, esszékérdés kidolgozásában és a fajismereti feladatokban. 
Legalacsonyabb teljesítményt az ábrafelismerében és a logikai feladatokban nyújtottak.  

Elméleti tudásuk megfelelő volt a tanulóknak. Tapasztalataim szerint sikerült a tanulókban 
elősegíteni és megszilárdítani az erdei ismereteket, valamint közelebb hozni őket a természet 
világához.  

  
3.2.3. Osztályok jellemzése 
 A foglakozások 2017.04.20-án zajlottak. A 6. osztályban a 3. órán, a 7. osztályban a 4. 

órán. Az osztályok létszáma nem volt teljes (6. osztály – 13 tanuló, 7. osztály – 18 tanuló). Mindkét 
osztályból minden tanuló aktívan részt vett a csoportmunkában és együttműködött a többi 
tanulóval a feladatlapok kitöltésekor. Ennek köszönhetően maximális pontszámok is születtek! 
Több tevékenységükben is megnyilvánult, hogy érdeklődnek a természet iránt.  
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3.3. 2017-2018-ban végzett kutatások eredményei 
Franz Lohri és Astrid Schweyter (2004) kézikönyvével megismerkedve újabb oktatási 

módszerekkel, bővítettük munkánkat, amelyek részben eltérnek az Falus (1998) módszereitől. A 
szerzők bevált módszereket és tevékenységi formákat ismertetnek, amelyeket ők sikeresen 
alkalmaztak e munka terén.  

Ennek alapján tanórán kívüli tevékenységi formákat dolgoztunk ki, a hagyományostól 
módszerektől eltérő formában, amelyben szintén az Atak értékeit hangsúlyozzuk. Mivel a 
megoldott feladatlapokból kiderült, hogy a diákok fajismerete gyenge, ezért elhatároztuk, hogy a 
szakdolgozatom gyakorlati részét egy komplex fajismereti foglalkozással kötjük egybe, ahol a 
gyerekek jobban megismerkedhetnek a környezetükben előforduló fajokkal. A foglalkozás 
elméleti része Kovátsné Németh Mária „Erdő és természet” moduljának az Erdő élővilága, erdei 
ökoszisztémák egységéhez kapcsolódik. Gyakorlati kivitelezésben pedig Franz Lohri és Astrid 
Scweyter módszertanát vettem alapul.  

Az utóbbi szerzők a munkájukban nagy hangsúlyt fektetnek, arra, hogy a pedagógus felől 
fontos ismerni a hallgatóságot és azoknak a korosztályát. A három év során sikerült 
megismerkednem a Nagyberegi Középiskola ezen korosztályával, ezért figyelembe vettem e 
szempontokat is. Mivel ezek a gyerekek pubertás korúak és érdeklődnek a természettudományok 
iránt, ezért igyekeztem olyan játék tevékenységet alkalmazni, ami érdekes számukra. 

Az időbeli tervezés is nagyon fontos egy program megtervezésekor – Lohri és Scweyter 
szerint - ezért figyelembe vettem mennyi távolságra van az iskolától az erdő, mennyi időt fogunk 
gyaloglással tölteni, menyi időt játéktevékenységgel. Mindezeket összegezve 2,5 órára terveztem 
meg a programot.  

Az öltetemet előre egyeztettem a biológia tanárral, aki szívesen beleegyezett és 
segítségemre volt. A foglalkozás során az erdőhöz vezető úton tanbeszélgetést alkalmazva 
megismerkedtünk a tavaszi aszpektus növényeivel. Bemutató módszert alkalmazva ismertettem a 
herbárium elkészítésének módszereit (13. ábra), valamint minden gyerek lehetőséget kapott a 
herbárium gyűjtésére és elkészítésére.  
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13. ábra: A herbárium elkészítésének ismertetése (Saját kép) 

 
Miután az erdőbe értünk és tanulmányoztuk a növényeket játszva tanultuk meg az Atakban 

előforduló fajok nevét a „Növények és állatok háborúja” játékkal (14. ábra). 

 
14. ábra: A tanulók játéktevékenysége (Saját kép) 

 
A játék befejeztével elbeszélésés által ismertettem a számukra még ismeretlen „Atak” 

természeti emlék rövid jellemzését és élővilágát. Visszafele úton azt a feladatot kapták a tanulók, 
ismétlés képen, hogy a látott növények fajneveit ők mondják majd vissza, elősegítve ezzel a közös 
tanulást.  

Visszaérve az iskolaudvarra, feladatlapok és kérdések formájában mértem fel a tanulók 
tudását és a foglalkozás eredményességét. 

 
3.3.1. Osztályjellemzés 
A foglalkozáson a Nagyberegi középiskola 6. és 7. osztályos tanulói vettek részt. Összesen 

13 diák (6 osztályból: 5 tanuló, 7. osztályból: 8 tanuló). 
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Mindkét osztály tanulóin nagy érdeklődést és lelkesedést tapasztaltam már az első perctől 
fogva. Mindegyik gyerek a foglalkozás során jó magaviseletet tanúsított, nem szorult 
figyelmeztetésre egyik diák sem. Több tevékenységben is megnyilvánult, hogy barátságos és 
együttműködő osztályokkal van dolgom, érdekli őket a biológia és a természet. Több kérdést is 
feltettek, amit szívesen megválaszoltam. A foglalkozás 2,5 órát tartott. 

 
15. ábra: A foglalkozáson résztvevő diákok az erdőben (Saját kép) 
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Erdőpedagógiai foglalkozás  
Dátum: 2018. április 11.  
(Délután 14:30- 17:00 között) 
Téma: Nagybereg természeti értékeinek, valamint erdei növényzetének bemutatása 
Célok: 
Oktatási: Településünk értékeinek a megismertetése – az Atak természetvédelmi terület 
bemutatása  
Nevelési: A természet alkotta társulások szépségének bemutatása, annak megbecsülésére való 
nevelés 
Fejlesztési: A tanulók látókörének, kreativitásának fejlesztése (Manuális tevékenység) 
A gyorsaság, ügyesség és kitartás fejlesztése (Játék tevékenység) 
A program tematikája (a biológia tantárgyhoz kapcsolódva) igen gazdag. Megismerkednek a 
gyerekek a helyi természet értékeivel, azok élővilágával és társulásaival. A változatos 
tevékenységek során bővül ismeretük, gazdagodik szókincsük.  
Eszközök: herbárium feszítő készülék, növényásó zsebkés, toll, növényhatározó 
Játékhoz – fejpántok ellátott növény és állatnevekkel. 

A program menete 
1. A területen megtalálható növények bemutatása 
Berki szellőrózsa: (Anemone nemorosa)  
Kerek repkény: (Glechoma hederacea) 
Hóvirág: (Galanthus nivalis) 
Illatos ibolya: (Viola odorata) 
Piros árvacsalán: (Lamium purpureum) 
Gyermekláncfű: (Taraxacum officinale) 
Mocsári gólyahír: (Caltha palustris) 
Tavaszi kankalin: (Primula veris) 
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Salátaboglárka: (Ficaria verna) 
Pásztortáska: (Capsella bursa-pastoris) 
Fehér akác: (Robinia pseudoacacia) 
Magas kőris: (Fraxinus excelsior) 
Kocsányos tölgy: (Quercus robur)  
Kocsánytalan tölgy: (Quercus petraea)  
Közönséges gyertyán: (Carpinus betulus) 
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A korcsoportok rövidítése: 
A = alapfok (1. – 3. osztály) 
K = középfok (4. – 6. osztály) 
F = felsőfok (7. – 10. osztály) 
Feln. = felnőttek 
Évszakok rövidítése: 
Ta = tavasz 
Ny = nyár 
Ő = ősz 
Té = tél 
 
2. Herbárium készítése 

Korcsoport: K, F, Feln. 
Évszak: Ta, Ny, Ő, 
Időtartam:  30-45 perc 
Anyagigény: Herbárium feszítő, újságpapírok, 

növényhatározó, növényásó, vagy erős kés. 
Oktatási módszer: Bemutató 
Téma: 6.osztály. 44.§ A biológiai rendszertan 

alapelvei és a zárvatermők változatossága. 
A program során mindenki lehetőséget kapott herbárium készítésére. Bemutattam az 

eszközöket, majd ismertettem a technikákat és módszereket. Pl: a növényeket sosem tépjük ki 
kézzel a talajból, mert gyökérzetük megsérül, száruk elszakad, ezáltal alkalmatlanná válik a 
tanulmányozásra. A növényásó kés segítségével ássuk körbe a növény, emeljük ki, majd 
rázogassuk le róla a földet óvatosan.  

A kiemelt növényt legegyszerűbb azonnal meghatározni. A növény két réteg gyűjtőpapír 
közé helyezzük, és az alsó papírra célszerű felírni a növény nevét felírni. A gyűjtőpapírokat két 
feszítő deszka közé helyezzük, amely között légmentesen tud préselődni. 

Két naponta át kell cserélni a gyűjtőpapírokat hogy a növények megfelelően ki tudjanak 
száradni.  
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3. Játéktevékenység 
Növények és állatok háborúja 

Korcsoport: A, K 
Évszak: Ta, Ny, Ő,  
Időtartam: 30 perc 
Anyagigény:  Fejpántok fajnevekkel ellátva 

A játék során a résztvevő diákokat 2 csapatba kell osztani véletlenszerűen. Az egyik csapat 
tagjai növény nevekkel ellátott fejpántokat viselnek, a másik csapat tagjai állatnevekkel ellátott 
fejpántokat viselnek. A feltüntetett fajok, a Nagyberegi erdő élővilágának megfelelően lettek 
összeállítva. (Olyan fajok szerepelnek, amelyek előfordulnak a Nagyberegi erdőben, ezzel is 
bővítve a résztvevők fajismeretét). A játék a számháború szabályai szerint történik. 

A nyertes ajándékban részesül! 
4. Az Atak természetvédelmi terület bemutatása 

Az Atak természetvédelmi terület védettségi státusát tekintve természeti emlék. Terület: 52 
ha. Elhelyezkedés: Borzsavai erdőség, 21. számú tag, 2,7,14. erdőrészlege. A terület a Kis és Nagy 
Borzsa folyó között terül el. Elsősorban ligeterdők találhatók a területen. Nagy botanikai értéket 
képvisel. Lombkorona szintjében megtalálhatók a több 100 éves kocsányos tölgyek (Quercus 
robur) és a magas kőris (Fraxinus excelsior) példányai. A cserjeszint is gazdag fajokban, 
megtalálható az egybibés galagonya (Crataegus monogyna) is. A gyepszintben is számos ritka 
fajjal találkozunk, mint nyári tőzike (Leucojum aestivum), tavaszi tőzike (Leucojum vernum) 
gyöngyvirág (Convallaria majalis), az aljnövényzet reliktum faja a borostyán (Hedera helix). 
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Feladatlap 
I. Egyszerű választás 

1. Természetvédelmi státuszát tekintve az Atak melyik kategóriába tartozik? 
a) Botanikus kert 
b) Természeti emlék 
c) Védett kistáj 
d) Dendrológiai park 

2. Mit jelent az „aszpektus” kifejezés?  
a) virágzó növényfajok évszakonként 
b) nagyobb időintervallum 
c) elszigetelődés a természetben 
d) élőlények segítségével végzett technológiák 

3. Milyen életmód jellemző a fehér fagyöngyre? 
a) parazitizmus 
b) félparazitizmus 
c) szimbiózis 
d) asztalközösség 

4. Milyen anyag indikátora a Nagy csalán? 
a) hidrogén 
b) nitrogén 
c) kén 
d) arzén 

5. Melyik növénynél figyelhető meg a heterosztília jelensége? 
a) ibolya 
b) boróka 
c) kankalin 
d) nefelejcs 
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II. Ábrafelismerés 

Nevezd meg a képen látható növényfajt! 

                                           
    Forrás:  Forrás: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%A1tabogl%C3%A1rka http://gyogyszernelkul.com/pasztortaska-nem-csak-noi-bajokra/                                                       
                                             

            
   Forrás:  Forrás: 
http://citygreen.hu/szartalan-kankalin-primula-vulgaris-gondozasa / http://sjfoto.hu/plants_mushrooms/090412_anenem.html 
     
 

 
Forrás: http://enfo.agt.bme.hu/drupal/en/node/10590 
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A tanulók tudását kiértékeltem feladattípusok szerint az Excel programot felhasználva, 
amelyben a következő eredményeket érték el.  

 
16. ábra: A diákok teljesítménye feladattípusok szerint (Saját szerkesztés) 

 
A diagrammon is jól látszik, hogy az ábrafelismerést maximálisan teljesítették a tanulók, 

míg az egyszerű választásban egy kicsivel gyengébben teljesítettek. Azt a következtetést vontam 
le, hogy egy ilyen program jelenléte fontos, hogy jelen legyen az oktatásban, hiszen a gyerekek itt 
tudnak közvetlen tapasztalatokat szerezni a természetből. Tapasztalataim alapján a foglalkozás 
sikeresen zajlott, a gyerekeknek tettszettek a játékok és jól érezték magukat! 

A program során a szakdolgozatomból vett kidolgozott tevékenységeket alkalmaztam.  
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ÖSSZEFOGLALÁS 
 

2016 és 2018 között folyamatosan tanulmányoztam az erdőpedagógia módszertanát. Ez 
alatt az idő alatt sikerült megismerkednem alaposan különböző szakirodalmakkal, jó európai és 
magyarországi gyakorlattal. Ezek alapján elmondható, hogy az erdőpedagógiának két 
megközelítése ismeretes.  

Az egyik, ami Németországban és számos más európai országban inkább erdészek 
munkájára alapoz, az erdőgazdálkodás bemutatására irányul. Addig a másik, amelyiknek 
magyarországi kidolgozója, Kovátsné Németh Mária, a tevékenységeket pedagógusok végzik.  

Ukrajnában léteznek Iskolai Erdészetek, amik szintén a németországi gyakorlatra 
hasonlítanak, ugyanis erdészetek munkájának a megismertetésére épül. Az erdőpedagógiai 
koncepció most van kidolgozás alatt, ugyanakkor a civil szervezetek tréningeket tartanak az 
érdeklődő pedagógusoknak.  

Munkám során alaposan megvizsgáltam hogyan lehet összehozni az erdőpedagógiai 
tevékenységeket tanórai, és tanórán kívüli foglalkozásokkal. Minden évben kipróbáltam egy 
foglalkozást, amelyekből a következő eredményekre jutottam,  
2015-2016-ban szakköri és tanórai foglalkozásokat dolgoztunk ki, amelyek közül a csíráztatási 
kísérletet sikeresen meg is valósítottam a Nagyberegi Középiskola 6-dik osztályos tanulóival. A 
projekt sikeresen lezajlott. Tapasztalataimat összegezve arra jutottam, hogy ebben a korban a 
gyerekek tudása leginkább tapasztalati irányú, valamint az oktatási módszerek közül leginkább a 
projekt módszer és a kooperatív oktatási módszer alkalmazható e tevékenységek során.  
2016-2017-es évfolyamdolgozatom alapját feladatlapok alkották, amit összekapcsoltunk a 
középiskolai 6. és 7. osztályos tananyaggal. A feladatlapok különböző típusú feladatokat 
tartalmaztak. Szintén a Nagyberegi Középiskolában végeztem a feladatlapok kitöltetését a 
megfelelő korosztályos diákokkal. A foglalkozás során kooperatív oktatási módszert alkalmaztam. 
A feladatlapok kiértékelésénél azt tapasztaltuk, hogy az ábrafelismerés és a fajismeret gyenge.  
Ennek függvényében 2017-2018-ban tanórán kívüli tevékenységi formákat alkalmaztunk, amely 
a közvetlen tapasztalatszerzésen keresztül segíti az erdő élővilágának a jobb megismerését. Az 
erdőpedagógiai foglalkozást sikeresen megvalósítottam. A kiértékelés során azt tapasztaltam, 
hogy a tanulók a természetben az élőhelyén látott fajokat jobban elsajátították. Arra a 
következtetésre jutottunk, hogy a hasonló foglakozások jelen léte az oktatásban, növeli a tudásukat 
és személyiségüket is formálja. Így tudnak közvetlen tapasztalatokat szerezni a természetből. 

Utolsó évre a két erdőpedagógiai megközelítés összekapcsolásával egy segédanyagot 
dolgoztunk ki. A segédlet első részében feladatlapok találhatóak, amelyeket saját ötletek alapján 
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készítettem el és szervesen kapcsolódik a 6. és 7. osztályos tananyaghoz. A segédlet második 
fejezetében tanórai és tanórán kívüli tevékenységi formákat dolgoztunk ki, amelyek elméleti része 
Kovátsné Németh Mária (2010) Erdő és természet moduljának egységeihez illeszkednek, míg a 
felhasznált módszerek Franz Lohri és Astrid Schweyter munkáján alapszanak. A kidolgozott 
feladatlapok és tevékenységi formák a mikrokörnyezetemben megtalálható Atak élővilágának és 
értékeinek a bemutatására helyezi a hangsúlyt.  
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РЕЗЮМЕ 
 

Моя дипломна робота складається із трьох частин. Перша частина включає в себе 
огляд літератури. В другій частині описані різні методики які використовуються в даній 
темі. У третій оцінюємо отримані результати.  

В 2016-2018 роках я безперервно досліджувала методику лісової педагогіки. За цей 
час я охайно ознайомилася з різними літературними джерелами, європейським та 
угорським досвідом. Виходячи з цього, нам відомі два підходи лісової педагогіки.  

Перший підхід, що поширений в Німеччині та в різних європейських країнах, 
базується на роботі лісників, і спрямований на презентацію лісівництва. А другий підхід 
використовують самі педагоги, засновником чого є Ковачне Неймет Марія з Угорщини. 

В Україні існують Шкільні Лісові Господарства, які теж використовують німецький 
досвід, оскільки вони базуються на ознайомлення з роботою лісівництва. Лісово-
педагогічна концепція ще розвивається, але громадські організації мають різні тренінги для 
зацікавлених педагогів. 

Під час моєї роботи я навчалась як можна об'єднати лісопедагогічну діяльність з 
навчанням на уроках та позакласних заняттях. 

Щорічно я пробувала різні заняття, і добилась до наступних результатів: 
У 2015-2016 роках ми розробили різні заняття в групах і на уроках, і успішно 

виконали експеримент проростання насіння в шостому класі в Загальноосвітній школі с. 
Великі Береги. Проект був успішним.  

Підсумовуючи мої досвіди, я дійшла до висновку, що знання  дітей в цьому віці, 
базуються на досвіді, і найкраще використовується серед усіх методів, метод проекту та 
метод кооперативного навчання.  

Моя курсова робота в 2016-2017 роках складалась із анкет з завданнями, які були 
пов'язані з навчальною програмою 6-го та 7-го класів. Ці анкети містили різні типи завдань. 
Також у Великоберезькій ЗОШ заповнювались вищезгадані анкети у відповідних класах. 
Під час занять я використала метод кооперативного навчання. Оцінювали виконані 
завдання і виявили що учням складно впізнати рисунки та визначити види. 

Тому в 2017-2018 роках ми використали позакласні заходи, які базуються на власних 
досвідах, і це допомагає краще впізнати природу лісів. Заняття лісової педагогіки були 
успішно впроваджені. 
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Під час оцінки результатів я помітила що учні краще засвоюють практичні знання і 
добре визначають види які самі бачили в природі.  

Ми дійшли до висновку що такі заняття в процесі навчання покращують знання 
учнів і впливають на особистість. Таким чином вони безпосередньо отримують досвіди і 
знання від природи.  

В останньому році ми поєднали два підходи лісової педагогіки та розробили 
додатковий матеріал. В першій частині додаткового матеріалу є анкети із завданнями на 
основі власних ідей, які щільно пов'язані з навчальною програмою 6. та 7. класів. 

В другій частині додаткового матеріалу розробили класні та позакласні форми 
діяльності, теорію яких ми взяли із модуля «Ліс і природа» від Ковачне Неймет Марії, а 
використані методи базувались на працях Франц Лорі і Астрид Швітер.  
Розроблені анкети та форми діяльності акцентують увагу на величезне значення довкілля 
природного заповідника «Атак», що розташований в моєму мікросередовищі. 
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Előszó 
Az oktatás előtt álló hatalmas kihívást jelent, hogy a gyermekek szemléletmódját a 

kezdetektől olyan irányba tereljék, hogy a fenntarthatóságot szolgálják. Ez azonban csak akkor 
lehetséges, ha maguk is tisztában vannak a fogalom jelentésével és összefüggéseivel. Az 
erdőpedagógia megerősíti az erdő szerepét a környezettudat formálásában (KOVÁTSNÉ, 2010). 

Véleményem szerint meg kell teremteni a lehetőséget arra, hogy minden gyerek iskolai 
tanulmányai során megismerkedjen a természet szépségével, betekintést kapjon az erdő 
élővilágába. Szeretném, ha már gyerekkorban tudatosulna a tanulókban mik azok az értékek, 
amik körbe veszik őket és megóvásra szorulnak. Mindezért egy segédletet dolgoztam ki, amely 
a tanórai ismeretek egészíti ki és ösztönözni a diákokat a természettudományos ismeretek 
gyarapodására, környezettudatos gondolkodásmódjuk elmélyítésére.  

A segédlet első fejezetében saját ötleteim és elképzeléseim szerint, olyan feladatlapokat 
dolgoztam ki, amelyek szervesen kapcsolódnak a középiskolai 6-ik és 7-ik osztályos biológia 
tananyaghoz (növénytan és állattan). A feladatlapok felhasználhatóak tanórán és tanórán kívüli 
tevékenységek során (pl. szakkör).  

A második fejezet két részből tevődik össze. Első rész tanórai tevékenységeket mutat 
be, a második rész tanórán kívüli tevékenységi formákat ismertet az olvasóval. Mindezeket 
erdőpedagógiai szakirodalmak alapján saját mikrokörnyezetem értékeire vonatkozóan Lohri és 
Schweyter valamint, Agárdy Sándor kézikönyve és saját tapasztalataim alapján szerkesztettem 
meg. 

A harmadik részben az erdőben végezhető tevékenységi formákat ismertetek a Kovátsné 
Németh Mária „Erdő és természet” moduljában javasoltaknak megfelelően. 

Valamennyi feladat és tevékenységi forma Nagybereg közelében megtalálható Atak 
védett terület természeti értékeinek a bemutatására helyezi a hangsúlyt.  
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I. FELADATLAPOK  
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1. NÖVÉNYTAN 

1.számú feladatlap 
Hely: 6. osztály 
Tantárgy: Biológia 
Téma: Virágos növények. / A levél a hajtás oldalszerve/ 
Óra típusa: Gyakorlati óra 
 
1. Sorold fel mennyi erdei növényfajt ismersz? Minimum 8 faj! (4 pont) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
2. Levelek felismerése! Az alábbi képeken erdei fák levelei vannak ábrázolva. Ismerd fel, 
milyen faj levele látható a képen! (5 pont) 

                                                            
Forrás:  Forrás: 
http://enfo.agt.bme.hu/mokka/dendrologia/k51-8.html https://hu.wikipedia.org/wiki/Gyerty%C3%A1n 
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Forrás: Forrás: 
http://novenyhatarozo.info/noveny/kocsanytalan-tolgy.html http://novenyhatarozo.info/noveny/magas-koris.html 

                 

 
Forrás: 
http://termeszetesseg.blogspot.com/p/oshonos-fak.html 

  
3. A tápláléklánc egy adott területen élő élőlények táplálkozási kapcsolata, melyben a 
növényevő állatok megeszik a növényeket, a ragadozók a növényevőket és a ragadozókat 
is meg ehetik más ragadozók! 
Állíts össze három táplálékláncot az erőben élő fajokból! (3+3+3 =9 pont) 
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2. számú feladatlap 
 

Hely: 6. osztály 
Tantárgy: Biológia 
Téma: Virágos növények. / A termés. / Növénytársulások/ 
Óra típusa: Gyakorlati óra 
 
1. Igaz – Hamis! Az alábbi állítások közül, határozd meg, melyik igaz, melyik hamis! (3 
pont) 

1. Az erdőben különböző táplálékláncok alakultak ki! 
2. Közvetlen környezetünkben többnyire tűlevelű erdők fordulnak elő! 
3. Az erdő olyan élőhely, amelyek jellegét a fák csoportja határozza meg! 
 

2. Termésfelismerés! Az alábbi ábrákon terméseket láthatsz! Állapítsd meg melyik erdei 
fának a termése látható a képen! Hogy nevezzük a termését? (4 pont) 

 

              
Forrás:     Forrás: 

http://mek.oszk.hu/00500/00544/html/zarva/kocsanyos.htm     http://mek.oszk.hu/00500/00544/html/zarva/bibircs.htm 
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Forrás: Forrás: 

http://mek.oszk.hu/00500/00544/html/zarva/magaskoris.htm  http://mek.oszk.hu/00500/00544/html/zarva/bukk.htm  

                           
2. Milyen erdei lágyszárú növényeket ismersz? Minimum 10 faj! (5 pont) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Négyféle asszociáció! (6 pont) 
A) Tűlevelű erdők 
B) Elegyes erdők 
C) Mindkettő 
D) Egyik sem 
 
1. Ide tartozik a gyertyán, a bükk és a tölgy! 
2. Magashegységekben helyezkednek el! 
3. Fajainak levelei kettesével, hármasával, ötösével, csomókban vagy fésűsén állnak! 
4. Fajai képesek fotoszintetizálni! 
5. Az aljnövényzet lakói 
6. Közelinkben a legelterjedtebb erdők! 
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3. számú feladatlap 
 

Hely: 6. osztály 
Tantárgy: Biológia 
Téma: A növények változatossága 
Óra típusa: Gyakorlati óra 
 
1. Fogalomkeresés! (4 pont) 
a) ………………………. - olyan természetes vagy telepített élőhely, amelynek jellegét fák sűrű 
csoportja határozza meg. 
b) ………………… - fotoszintetizáló pigmenteket nem tartalmazó, kitintartalmú sejtfallal 
rendelkező élőlények, melyek az élővilág egy önálló országát alkotják. 
c) …………………. - Egy adott helyen egy időben létező, együtt élő és összehangoltan 
működő növény- és állatpopulációk együttese. 
d) ………………………… - a biológiai rendszerezés alapegységei közé tartozik, egyben 
taxonómiai szint. 

 
2. Párosítás! Írd a fajok elé, hogy melyik növényrendszertani törzsbe tartoznak! (7 pont) 
A) Nyitvatermők 
B) Zárvatermők 
 
1) Erdei fenyő 
2) Magas kőris 
3) Közönséges gyertyán 
4) Kocsánytalan tölgy 
5) Lucfenyő 
6) Hárs 
7) Jegenyefenyő 
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3. Keresd meg a felsorolt fajokat a betűrengetegben! (Tőzike, bükk, sáfrány, tinóru, 
veresgyűrűssom, galóca, makk, galagonya, vargánya, kotuliliom, erdei béka, útifű, 
medvehagyma, avar) (4 pont) 

 
4. Igaz-hamis! (3 pont) 
1. Termésük, csak a zárvatermőknek van! ...……………….. 
2. A növények sejtfalában kitin található! ………………….. 
3. A növények heterotróf szervezetek! ……………………... 

 
  

T A D 
 
N M O I L I L U T O K 

E Ő Z X K A Y N Á G R A V Ú 
R H Z T B L Y Y C K Ő F G T 
D Ú P I Á L É N R A V A A I 
E M U N K L K I Á J D K L F 
I A A Ó K E í I K R H Á Ó Ű 
B K S R R M H R M K F Z C L 
É K S U T E Y W Q A T Á A T 
K H I P O Y K K Ü B J K S K 
A D F A M Y G A H E V D E M 
S D F G A L A G O N Y A C B 
M O S S Ű R Ű Y G S E R E V 
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2. ÁLLATTAN 
4.számú feladatlap 

 
Hely: 7. osztály 
Tantárgy: Biológia 
Téma: Rovarok osztálya 
Óra típusa: Gyakorlati óra 
 
1. A rovarok milyen szájszerv típusait láthatjuk a képeken? Párosítsad a számot a betűvel! 
(4 pont) 

1. szívó                        2. nyaló                           3. szúró-szívó                        4. rágó 

 
Forrás:  
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-10-evfolyam/gerinctelen-allatok-torzsei-iii/a-rovarok-osztalya 

A B C D  
     

 
2. Magyarázd meg az összefüggést a gombák és a rovarok között! Miben hasonlítanak! (4 
pont) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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3. Rajzolj le egy rovart és készíts hozzá címkét! (5 pont) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
4. 2017-ben a Nagy szarvasbogarat választották meg az év rovarjának! Írd le mit tudsz 
elmondani a Nagy szarvasbogárról! (5 pont) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
  

Fajnév (latin):  
Fajnév (magyar):  
Rend:  
Család:  



15 
 

5.számú feladatlap 
 

Hely: 7. osztály 
Tantárgy: Biológia 
Téma: Kétéltűek osztálya 
Óra típusa: Gyakorlati óra 

 
1. Az alábbi képeken a béka fejlődési folyamatai látható! Párosítsd a számot a fejlődési 
folyamat betűjével! (6 pont +1, ha mind helyes) 
a) Ebihal farokkal 
b) Kifejlett béka 
c) Pete 
d) Béka ebihal 
e) Ebihal 
f) Ebihal végtagokkal 

 

 
Forrás:  

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-10-evfolyam/a-gerincesek-torzse-i/a-keteltuek-osztalya 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
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2. Valószínűleg már nagyon sok békafajjal találkozhattál az udvaron, erdőben, vagy akár 
más helyen is! Megfigyelhetted, hogy vannak közöttük kis méretűek és egészen nagyok is. 
Rakd sorba nagyságuk szerint az alábbi békákat! (4 pont) 

             
Forrás: Forrás: 
http://herpterkep.mme.hu/keteltu.php?lang=hu&id=27 http://termeszetbolond.hu/Magyarorszag-

allatvilaga/Keteltuek/Voroshasu-unka  

              
Forrás: Forrás: 
http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/8032 http://szigetkoz.eu/fotoallat/viridis_bu.htm  
 

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

3. Szövegkiegészítés! Pótold a hiányzó szavakat! (5 pont, +2, ha mind helyes) 
A kétéltűek egyedfejlődése 

A békák nőstényei a 1) …………. rakják petéiket. A megtermékenyített petékből a kifejlett 
állattól eltérő testfelépítésűlárvák, más szóval 2) ……………. fejlődnek ki, amelyek 3) 
……………………… lélegeznek, úszószegéllyel mozognak. Az egyedfejlődés során 
fokozatosan megjelennek                     4) ……………. kialakul a 5) ………………. Eközben 
úszószegélyük és kopoltyújuk eltűnik. 
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6.számú feladatlap 
 

Hely: 7. osztály 
Tantárgy: Biológia 
Téma: Madarak osztálya 
Óra típusa: Gyakorlati óra 
 
1. Az alábbi ábrán a madarak osztályába tartozó Erdei fülesbaglyot figyelhetünk meg! 
Határozd meg, hogy a felsorolt tulajdonságok közül, milyenekkel rendelkezik az Erdei 
fülesbagoly! Írd az üres mezőkbe a helyesnek vélt állítás sorszámát! (3 pont) 

 
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Erdei_f%C3%BClesbagoly 

Élőhelye Életmódja Tápláléka 
1.Mező 
2.Temetőkben, parkokban 
3.Füves puszták 

 

1.Ragadozó 
2.Bogyókkal táplálkozik 
3.Mindenevő 

 

1.Magok 
2.Rovarok 
3.Egerek 
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2. Nevezd meg az ábra részeit! Párosítsad a betűt a számmal! (10 pont) 

 
Forrás:  

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-10-evfolyam/a-gerincesek-torzse-ii/a-madarak-osztalya 
 
a) vese 
b) máj 
c) idegrendszer 
d) légcső 
e) ivarszerv 
f) nyelőcső 
g) kloálka 
h) zúzó gyomor 
i) begy 
j) mirigyes gyomor 

1.  6. 
2.  7. 
3.  8. 
4.  9. 
5.  10. 
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3. Nevezz meg néhány olyan madárfajt, ami előfordul a közvetlen környezetünkben! 
Jellemezz közülük egyet! (5 pont, 3+2) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
Jellemzés:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
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7.számú feladatlap 

 
Hely: 7. osztály 
Tantárgy: Biológia 
Téma: Emlősök osztálya. 
Óra típusa: Gyakorlati óra 
 
1. Melyik állatra mondják? (4 pont) 
a) Sompolyog, mint a   
b) Ritka, mint a   
c) Csapong, mint a   
d) Lop, mint a   

 
2. Nevezd meg az ábra számozott részeit! Párosítd a betűt a számmal! (11 pont) 

 
Forrás:  
http://www.haziallat.hu/kisemlos/gondozas/torpenyul-nyul-tartasa/4780/  
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a) vakbél 
b) vékonybél 
c) nyelőcső 
d) nyálmirigy 
e) végbél 
f) vastagbél 
g) máj 
h) fogak 
i) gyomor  
j) végbélnyílás 
k) hasnyálmirigy 

 
1.  7. 
2.  8. 
3.  9.  
4.  10. 
5.  11. 
6.   

 
3. Apróhirdetések! Melyik állatra ismerünk rá? (3 pont) 
a) Féregtelenítési munkát faházakban is vállalok! 
b) Fekete bársonyban kerti munkát vállalok! 
c) Alagsori gyerekszobám kiadó, Válaszokat májusi randevúra kérek! 
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3. MEGOLDÓKULCS 
 

Növénytan 
1.Feladat 

 
1. 

Legalább 10 faj: Kocsányos- kocsánytalan tölgy, bükk, gyertyán, galagonya, 
veresgyűrűssom, kockásliliom, tavaszi tőzike, kéküstökű csormolya, odvas keltike. 
2. 

1.kép – Bükk, 2.kép – Gyertyán, 3.kép – Kocsányos tölgy, 4.kép – Kocsánytalan tölgy, 
5.kép – Kőris. 
3. 

 Avar – földigiliszta – vakond 
 Makk – mókus – róka 
 Makk – pele – bagoly 

2. Feladat 
1. 
 a) Igaz, b) Hamis, c) Igaz 
2.  
1.kép – Kocsányos tölgy, 2.kép – Nyír, 3.kép – Kőris, 4.kép – Bükk, 
3.  
Legalább 7-8 faj: Sáfrány, Berki szellőrózsa, Orvosi tüdőfű, Hóvirág, Erdei pajzsika, Erdei 

holdviola, Erdei iszalag, Bodza 
4. 
1. – B, 2. – A, 3. – A, 4. – C, 5. – D, 6. – B. 
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3. Feladat 
1.  
a) Erdő, b) Gomba, c) Társulás, d) Faj 
2. 
1. – A, 2. – B, 3. – B, 4. – B, 5. – A, 6. – B, 7. – A 
3. 

 
4.    

a) Igaz 
b) Hamis 
c) Hamis 

  

T M O I L I L U T O K 
E Ő A Y N Á G R A V Ú 
R 

Z 
T Y G T 

D 
 

I N R A V A A I 
E M N K Á L F 
I A Ó E R Ó Ű 
B K R F C 
É K U 

 
Á A 

K K K Ü B S 
A A M Y G A H E V D E M 

G 
A 

L A G O N Y A 
 

M O S S Ű R Ű Y G S E R E V 
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          Állattan 
4. Feladat 

1. 
A – 4, B – 3, C – 1, D – 2 
 2.  
A gombák sejtfalában kitin található, ami a rovarok szárnyfedőinek alapanyaga.  
 
3. Példa: 

Fajnév (magyar) Coccinella 
setempuncata 

Fajnév (latin) Hétpettyes 
katicabogár 

Rend Bogarak 
Család Katicabogárfélék 

családja 
 
4. 
Leggyakrabban erdőben találkozunk vele. Viszonylag nagy termetű bogár. A hím és a nőstény 
között igen nagy eltérések mutatkoznak. Fák, leggyakrabban a tölgyek nedveit szívogatják. 
Május végén, júniusban szaporodnak. Lárváik típusa pajor. 

 
5.Feladat 

1. 
1. – c, 2. – e, 3. – a, 4. – f, 5. – d, 6. – b 
 
2. 
C, A, B, D 
 
3.  
1. – vízbe, 2. – ebihalak, 3. – kopoltyúval, 4. – végtagok, 5. – tüdő 
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6.Feladat 
1. 

2 1 3 
 

2.  
1. – C, 2. – E, 3. – A, 4. – G, 5. – B, 6. – H, 7. – J, 8. – I, 9. – F, 10. – D 
3.  
Legalább 10 faj: Gólya, veréb, fecske, cinege, kakukk, harkály, holló, bagoly, varjú, szajkó, 
búbosbanka. 
Jellemzés: 
Pld: Fehér gólya: Népi neve gilice, cakó, koszta, gagó. Tollazata fehér, szárny végéin fekete. 
Lába hosszú, csőre hosszúhegyes és piros. Ragadozó madár. Sokféle fajt fogyaszt: rovart, halat, 
kétéltűt, madárt, kisemlősöket. Monogám - a gólyapárok nem maradnak együtt. Tojásrakó 
madarak.  

 
7.Feladat 

1.   
a) – Róka, b) – Fehér holló, c) – Denevér, d) – Szarka 
 
2.    

1. – D, 2.  – K,3. – A, 4. – E, 5. – J, 6. – B, 7. – F, 8.– C, 9. – H, 10. -  G, 11. – I 
 
3.     

a) Harkály, b) Vakond, c) Májusi cserebogár 
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II. TEVÉKENYSÉGI FORMÁK 
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A korcsoportok rövidítése: 
A = alapfok (1. – 3. osztály) 
K = középfok (4. – 6. osztály) 
F = felsőfok (7. – 10. osztály) 
Feln. = felnőttek 
 
Évszakok rövidítése: 
Ta = tavasz 
Ny = nyár 
Ő = ősz 
Té = tél 
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1. TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK 
Állat pantomim 

Korcsoport: K, F, Feln. 
Évszak: Ta, Ny, Ő, Té 
Időtartam:  20 perc 
Anyagigény: Nincs 
Oktatási módszer: Szerepjáték 
Téma:  7. osztály: 3. témakör: A állatok viselkedése 

A négy-hat résztvevőből álló csoportok azt a feladatot kapják, hogy egy bizonyos erdei 
állatot, ami előfordul a környezetükben, pantomim szerűen jelenítsenek meg, mégpedig úgy, 
hogy az adott állatot nem az egyes egyéneknek, hanem az egész csoportnak kell eljátszania. A 
vezető mindegyik csoportnak egy-egy jellegzetes alakú és mozgású állat nevét súgja meg (pld. 
pók, lepke, százlábú, bagoly, vaddisznó). A többiek ezt nem hallják, és megkísérlik kitalálni az 
eljátszott állatot. Minden előadást illő tapssal jutalmazni (LOHRI és SCHWYTER, 2004 alapján).  

 
Minden mindennel összefügg 

Korcsoport:  K, F, Feln. 
Évszak: Ta, Ny, Ő,  
Időtartam:  20 perc 
Anyagigény: Gyapjúfonálgombolyag vagy zsinórtekercs 
Oktatási módszer: Játszva tanulás 
Téma: 7. osztály: 52. § A táplálkozási lánc és az 

energiaáramlás. Az ökoszisztéma 
összetevőinek kölcsönhatása. 

Az erdész/pedagógus felemel egy ismert lágyszárú növényt az „Atakból”, és 
megkérdezi, hogy mi az? „Madársóska” Ezzel elsőként XY kézbe kapja a gombolyagot, jól 
megfogja a fonál végét, a gombolyagot pedig tovább hajítja a következő résztvevőnek. A 
következő az, akinek hamarabb jut eszébe, hogy kinek (vagy minek) van szüksége a 
madársóskára. Igy a csigától megy pl. a békához, a vízisiklóhoz, a rókához, a bagolyhoz meg 
érkezvén, meg kell fordítanunk a kérdést: Mire van szüksége a rókának? Igy az összes 
résztvevőt bevonjuk a létrejövő hálóba. Aki már kezében tartja a fonalat, az nem kiabál be több 
nevet, de segíthet azoknak, akiknek nincs kezükben fonál. A fonál felgombolyításakor 
mindenki megnevezi erdei lényének egy tulajdonságát, amely az erdő szempontjából fontos 
(LOHRI és SCHWYTER, 2004 alapján). 
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Gombaismeret  
Korcsoport: A, K, F 
Évszak: Ta, Ny, Ő, Té 
Időtartam:  45perc 
Anyagigény: Gombákkal és neveikkel ellátott színes 

kártyák (Függelék – 58. oldal) 
Oktatási módszer: Kooperatív oktatási módszer 
Téma: 6.osztály. 51 § Nem ehető és ehető gombák 

Ez a kis játékos feladat tudatosítja a tanulókban az ehető és mérgező gombák 
felismerését. A tanulók 4-5 fős kiscsoportokban dolgoznak, a csoportokat a pedagógus 
vegyesen állítja össze. A feladat az, hogy a kártyák közül azokat válogassák össze, amelyikeket 
ők is szívesen leszednének egy gombázás során. A győztes csapat minden tagja 11-es 
érdemjegyben részesül, vagy szakköri foglalkozás esetében plusz pontokat szerezhetnek majd 
a dolgozathoz! 

Összefoglalásként vitassuk meg melyek azok a gombafajok, amelyeket a tanulók is 
ismernek és melyek azok, amellyel előfordulnak a nagyberegi erdőben (AGÁRDY, 2004 
alapján). 
 
Az erdő funkcióinak felismerése és eljátszása 

Korcsoport:  F, Feln. 
Évszak: Ta, Ny, Ő,  
Időtartam:  45 perc 
Anyagigény: 4 játékkártya (Függelék – 45. oldal) 
Oktatási módszer:  Szerepjáték 
Téma: 7. osztály:51 § A populáció, az ökoszisztéma 

és a környezeti tényező fogalma 
Az erdőnek különböző funkciói vannak. Milyen viszonyban vannak egymással a 

különféle funkciók? Hogyan tölti be őket az erdő? 
A résztvevők négy csoportot alakítanak. Minden csoport kap egy kártyát, amelyen egy 

adott funkció van. A csoportok azt a feladatot kapják, hogy vitassák meg az erdőnek azt a 
funkcióját, amely a kártyájukon áll. Észrevettünk-e valamit ebből? Mennyire érvényesül az 
erdő funkciói ebben a nagyberegi erdőben? Ezután pantomim szerűen eljátssza saját feladatát 
mindegyik csoport, a többiek pedig kitalálják mi az. Az erdész helyenként kiegészíti   vagy 
elmagyarázza az elhangzottakat (LOHRI és SCHWYTER, 2004 alapján). 
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Fából készült tárgyak eladása 
Korcsoport: F, Feln. 
Évszak: Ta, Ny, Ő,  
Időtartam:  20 perc 
Anyagigény: Különféle fából és műanyagból készült 

tárgyak 
Oktatási módszer: Szerepjáték 

Sok használati tárgyunk van, amelyek egyaránt készülhetnek fából, műanyagból vagy 
fémből. Melyek a fából készült tárgyak előnyei? 

A résztvevők egyike az eladó, aki fatárgyakat pl. tálat, játékot, könyvtámaszt, széket, 
stb. akar eladni. Ezeket a tárgyakat úgy reklámozza, hogy részletesen felsorolja a fa előnyeit. 
Mások a kritikus vevő szerepet játszák. A csoport többi tagja figyeli a beszélgetés alakulását. 
Végezetül mindenkinek nyilatkoznia kell, hogy ki mit vásárolna és miért? (LOHRI és 
SCHWYTER, 2004). 
 
Fahoroszkóp  

Korcsoport: K, F, Feln. 
Évszak: Ta, Ny, Ő, Té 
Időtartam:  45 perc 
Anyagigény: Fahoroszkópok (Függelék – 50. oldal) 
Oktatási módszer:  Szerepjáték 
Téma: 6.osztály. 46. § Növénytársulások 

Ezzel a feladattal szeretném a gyerekekhez közelebb hozni az erdő világát és a fák 
szeretetét és így próbálom meg szerettetni velük. Közös tulajdonságaik alapján próbálok 
rávilágítani a megóvásukra.  

 Olvassa el mindenki a mellékelt egyszerűsített kelta fahoroszkópot, és válassza ki azt a 
fát, amely a leírása alapján legjobban hasonlít önmagára! 

Majd néhány mondatba foglaljuk össze önállóan, hogy miért pont ezt a fajt választottuk. 
Összefoglalásként mindenki rövid fogalmazást készít a választott fajról!  
Csak szóbeli értékelés. A fogalmazást érdemjegyben értékelhetjük (AGÁRDY, 2004 

alapján). 
  



31 
 

Mozaik  
Korcsoport: A, K, F 
Évszak: Ta, Ny, Ő, Té 
Időtartam:  45perc 
Anyagigény: Mozaikképek az Atak flórájának megfelelően 

(Függelék – 55.oldal) 
Oktatási módszer:  Kooperatív oktatási módszer, alkotó 

tevékenység 
Téma:  6.osztáy. 46. § Növénytársulások 

Játékosan megismertetni a tanulókkal az erdőben előforduló lágyszárú növények 
sokféleségét. 

Direkt azokat a képeket választottam, amelyek előfordulnak az „Atak” területén. 
A tanulók 4-5 fős csoportokban dolgoznak. 
A borítékban található színes képdarabkákat kell úgy összerakni, hogy egységes képet 

kapjunk. A másik feladatunk az, hogy ismerjük fel milyen erdei növényfajt ábrázol a kép.  
 Amelyik csapat először kész, 10 pontot kap, a második 9-et és így tovább. Amikor 

készen vagytok emeljétek magasra a kezeteket! (AGÁRDY, 2004 alapján) 
 
Csíráztatási kísérlet  
Korcsoport: K, F 
Évszak: Ta, Ny, Ő, Té 
Időtartam:  Több nap 
Anyagigény: Egyszeri használatos poharak átlyukasztva, 

csíraképes magok (tölgy makk, kőris 
lependék), termőföld, merőeszközök (kanál), 
filctollak. 

Oktatási módszer: Projekt módszer 
Téma: 6.osztály. 20. § A fiatal növény felépítése, 35. 

§ A mag 
A kísérlet során a diákok csoportokban dolgoznak (pld. két csoportban, az egyik csoport 

egy fajt csíráztat, a másik csoport egy másik fajt csíráztat). A foglalkozás során kooperatív 
oktatási módszert alkalmazunk, amely a diákok közös munkájában nyílvánul meg. A 
csoportokat vegyesen kell kialakítani. 
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Miután megvannak a csapatok, a pedagógus/erdész, kiosztja az egyszeri használatos 
poharakat, a termőföldet és a csíraképes magokat. Ismerteti a magok tulajdonságát, 
módosulásait, valamint a munka menetét. 

Munka menete: 
1. Címezze, meg mindenki a saját poharát (írja rá a saját nevét és a csírázandó faj 

nevét) 
2. Töltse meg mindenki a saját poharát félig földel. 
3. Válaszunk egy tetszésünk szerinti csíraképes magot, és helyezzük a poharunkba 

csíráztatásnak megfelelően (csírával felfelé, gyökérrel lefelé). 
4. Töltsük tele földel a poharunkat és helyezzük egy tálcára a fajokat. 
5. Locsoljuk meg bőven az elültetett fajokat és heti rendszerességgel ismételjük 

meg! (Saját ötletem alapján) 
 

Melyik állat vagyok 
Korcsoport: K, F, Feln. 
Évszak: Ta, Ny, Ő, Té 
Időtartam:  30 perc 
Anyagigény: Erdei állatok képei (Függelék – 46. oldal) 
Oktatási módszer:  Játszva tanulás 
Téma: 7.osztály. 1.téma: Az állatok sokfélesége 

Minden résztvevő a hátára egy erdei állatképet ragasztanak a nagyberegi erdő 
élővilágából, anélkül, hogy ő tudná melyik állatról van szó. Ezután minden résztvevő keres 
magának egy párt, aki a saját állatáról kérdez (pl. Vízben él az állatom? Tud repülni?) A 
kérdezettnek csak „igennel”, „nemmel” és „talán”-nal szabad válaszolnia. Ki találta ki először, 
hogy melyik állatról van szó? Az ismereteket a körben foglaljuk össze, az erdész pedig 
kiegészítheti a hiányosságok (LOHRI és SCHWYTER, 2004 alapján). 
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2. TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK 
Növények és állatok háborúja 
Korcsoport: K, F, Feln 
Évszak: Ta, Ny, Ő,  
Időtartam:  30-45 perc 
Anyagigény: Növény és áltatnevekkel ellátott fejpántok 
Oktatási módszer: Játszva tanulás 

A játék során a résztvevő diákokat 2 csapatba kell osztani véletlenszerűen. Az egyik 
csapat tagjai növény nevekkel ellátott fejpántokat viselnek, a másik csapat tagjai állatnevekkel 
ellátott fejpántokat viselnek. A feltüntetett fajok, a Nagyberegi erdő élővilágának megfelelően 
lettek összeállítva. (Olyan fajok szerepelnek, amelyek előfordulnak a Nagyberegi erdőben, 
ezzel is bővítve a résztvevők fajismeretét) 

Szabályok: Kézzel tilos a homlokot eltakarni! 
A nyertes ajándékban részesül! (Saját ötletem alapján) 

 
Az én fám 

Korcsoport: A, K 
Évszak: Ta, Ny, Ő 
Időtartam:  10 perc 
Anyagigény: Színes jelzőszalag 
Oktatási módszer:  Játszva tanulás 
Téma: 6.osztály. 45. § A növények ökológiai 

csoportja és külső megjelenési formái.  
Ez a játék szelíd bevezetője lehet a napnak, miután megérkeztünk az erdei helyszínre.  
Minden gyermek megkeresi a saját fáját, aminek törzsátmérője pontosan akkora, hogy 

át tuja ölelni. Milyen fa ez? Öreg, vagy fiatal? Egészséges, vagy sérült? Egy ideig mindenki a 
fájánál marad, megfigyelik a koronáján átszűrődő fényt és nedvességet a törzsének alján. 
Mindenki megjelölheti a fáját egy szalaggal. A nap folyamán többször felkereshetik a fát. Mi 
változik a nap folyamán? (LOHRI és SCHWYTER, 2004) 
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Fa letapogatása vakon 
Korcsoport: A, K, Feln. 
Évszak: Ta, Ny, Ő 
Időtartam:  15 perc 
Anyagigény: Szembekötő kendők 
Oktatási módszer: Játszva tanulás 

Parádés játék, amelynek során felvehetjük a kapcsolatot egy fával. Melyik az én fám? 
A résztvevők páronként egy-egy szembekötő kendőt kapnak. A látó a „vakot” kerülő 

úton, egy jellegzetes fához vezeti (ágvilla, farönk, sérült törzsű fa stb.) és a „vak” ezt a fát 
„letapogatja”. Azután a látó, kerülő utakon visszavezeti őt, a kiinduló ponthoz, leveszik a 
kendőt, és hagyja, hogy megkeresse a vakon letapogatott fát. Ezután a játékosok szerepet 
cserélnek (LOHRI és SCHWYTER, 2004).  

 
Madárhangok kórusa 

Korcsoport: A, K, Feln. 
Évszak: Ta, Ő 
Időtartam:  15 perc 
Anyagigény: Nincs 
Oktatási módszer: Tanbeszélgetés, kiselőadás 
Téma: 6.osztály. 22.§ A madarak sokfélesége, 

jelentőségük a természetben és az ember 
életében. 

Madárhangok és közlekedési zajok, lombok susogása és csend – hegyezzük a fülünket. 
Egy szép száraz helyen a résztvevők szétszóródva lefekszenek a földre, és néhány percig 

hallgatják, az esetleges madárhangokat. (Lehet előtte madárhangos videót hallgatni, és az 
alapján felismertetni a tanulókkal) A körben azután összegezzük a hallottakat, és azokat egyes 
madarakhoz és különféle más okokhoz társítjuk. Az erdész/pedagógus, ezekhez a megfelelő 
madarak képeit, esetleg kitömött állatokat mutat szemléltetőül az „Atak” madarainak 
megfelelően.  (LOHRI és SCHWYTER, 2004 alapján).  
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Az erdő ízletes 
Korcsoport: K, F, Feln. 
Évszak: Ta, Ny, Ő 
Időtartam:  20 perc 
Anyagigény: Kendő  
Oktatási módszer: Tanbeszélgetés 

Mi az, ami ehető az erdőben, és hol kell vigyázni? 
Egyesével, vagy csoportosan gyűjtenek a résztvevők 10 perc alatt a közvetlen 

környéken nyersen ehető dolgokat, teafőzéshez gyógyteát, továbbá valamit, ami csak főzve, 
vagy feldolgozva ehető. A résztvevők ismét kört alkotnak, Mindenki rövid magyarázatot ad a 
menüjéhez és egy kendőn, középre helyezi a gyűjteményt. Legkésőbb az ezt követő 
beszélgetésnél elmondjuk, hogy az ember az erdőben mit ehet meg, minden gond nélkül, és hol 
ajánlott az óvatosság, méreg vagy más veszély (pld. mérgező növények és gombák esetén). 
Milyen erdei termékeket fogyasztottak korábban az emberek? Ki ismeri a Nagyberegi erdőben 
előforduló gyógynövényeket? Ki ismer olyan recepteket, amelyekhez erdei növények 
szükségesek? (LOHRI és SCHWYTER, 2004 alapján) 

 
Emlékezet 
Korcsoport: A, K, Feln. 
Évszak: Ta, Ny, Ő 
Időtartam:  20 perc 
Anyagigény: Nagy világos kendő, természetes tárgyak 
Oktatási módszer:  Játszva tanulás, tanbeszélgetés 

Pontosan megfigyelni, megjegyezni, majd újra megtalálni – így élesedik a látás, 
edződik az emlékezet és így tapasztalható meg a formák gazdagsága. 

Az erdész/pedagógus a résztvevők életkorától függően a közvetlen környezetéből 
származó 5-10 tárgyat rejt el egy kendő alatt, pld. követ, makkot, tobozt, falevelet, csigaházat, 
tollat, valamint az aj növényzetből. A csoport összegyűlik a kendő körül, amit ekkor 30 
másodpercre levesznek a tárgyakról. A résztvevők mindegyike megjegyzi magának a tárgyakat, 
és megkísérlik ezeket a közelben megtalálni. Öt perc elteltével ismét mindenki a kendőnél 
gyülekezik, a tárgyakat egyenként kiveszik a kendő alól, és a gyűjtők megmutatják, hogy mit 
találtak. Mely tárgyakat volt a legnehezebb megtalálni, és melyeket a legkönnyebb? Mi az 
egyes tárgyak jelentősége az erdőben, mint élettérben? (LOHRI és SCHWYTER, 2004) 
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Erdei tanösvényünk 
Korcsoport: A, K, Feln. 
Évszak: Ta, Ny, Ő 
Időtartam:  30 perc 
Anyagigény: Mutató nyilak 
Oktatási módszer: Kooperatív oktatási módszer 

Felfigyelünk az erdőben előforduló különlegességekre. Pontos megfigyelésére van 
szükség.  

Négy-öt főből álló csoportokat hozunk létre. Ezekhez a csoportokhoz külön-külön egy 
felnőtt pedagógus/erdész társul. A csoportok keresnek maguknak egy különleges útszakaszt 
vagy egy különleges helyet az erdőben. Olyan úton indulnak el az „Atakban” amit különleges 
dolgok, feltűnő növények vagy különleges nyomok miatt szembeötlő lehet számukra. Ezeket 
csoportosan megvizsgálják és megbeszélik, esetleg egyszerű mutató nyilakkal látják el. Ezt 
követően minden csoport bemutatja a többieknek a saját erdei tanösvényét, hogy mi számukra 
érdekes az erdőben (LOHRI és SCHWYTER, 2004 alapján).  
Herbárium készítése 

Korcsoport: K, F, Feln. 
Évszak: Ta, Ny, Ő, 
Időtartam:  30-45 perc 
Anyagigény: Herbárium feszítő, újságpapírok, 

növényhatározó, növényásó, vagy erős kés. 
Oktatási módszer: Bemutató 
Téma: 6.osztály. 44.§ A biológiai rendszertan 

alapelvei és a zárvatermők változatossága. 
A pedagógus/ erdész elsősorban bemutatja az eszközöket, majd ismerteti a technikákat 

és módszereket. Pdl: a növényeket sosem tépjük ki kézzel a talajból, mert gyökérzetük 
megsérül, száruk elszakad, ezáltal alkalmatlanná válik a tanulmányozásra. A növényásó 
késsegítségével ássuk körbe a növény, emeljük ki, majd rázogassuk le róla a földet óvatosan.  

A kiemelt növényt legegyszerűbb azonnal meghatározni. A növény két réteg 
gyűjtőpapír közé helyezzük, és az alsó papírra célszerű felírni a növény nevét felírni. A 
gyűjtőpapírokat két feszítő deszka közé helyezzük, amely között légmentesen tud préselődni. 

Két naponta át kell cserélni a gyűjtőpapírokat hogy a növények megfelelően ki tudjanak 
száradni (Saját ötletem alapján).  
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Famatematika 
Korcsoport:  F, Feln. 
Évszak: Ta, Ny, Ő,  
Időtartam:  45 perc 
Anyagigény: Irószer és papír, feladatok, mérőszalag 

(Függelék – 44. oldal) 
Oktatási módszer: Kooperatív oktatási módszer, tanbeszélgetés 

 Ez a feladat idősebb iskolásoknak való! 
Az erdész megmutatja hogyan lehet egyszerű eszközökkel többet megtudni a fákról. Az 

erdő alkalmas pontján üzeneteket függesztett ki különféle feladatokkal. Itt mindig olyan 
feladatot ad meg, amivel számtanilag is el lehet jutni az eredményhez. Az üzenet végén föl van 
tüntetve a megoldás. Az üzenetben megadható lehetséges feladatok a függelékben szerepelnek. 
A tanulók csoportokban dolgoznak a megoldásokon. Végül mindnyájan feladatról feladatra 
haladnak és együtt beszélik meg az eredményeket (LOHRI és SCHWYTER, 2004).  

 
Erdei képek alkotása 

Korcsoport: K, F, Feln. 
Évszak: Ta, Ny, Ő,  
Időtartam:  30-45 perc 
Anyagigény: Zsinór 
Oktatási módszer:  Kooperatív oktatási módszer, alkotó 

tevékenység 
A játék párosával, vagy csoportban végezve hihetetlen örömöt okozhat.  
A nagyberegi erdő talaján szétszórva bőségesen találunk nyersanyagot. Tobozokból, 

kövekből, bükkmakkból, levelekből, ágakból, mohapárnákból, zuzmókból lehet a legszebb 
képeket kialakítani. 

Az is lehet feladat, hogy ezekből az anyagokból egy kis tájat, egy kis ösvényt vagy egy 
igazi labirintust alakítsunk ki.  

További lehetőség: egy rugalmas ágat U alakúra hajlítunk, és abban, a szövőkerethez 
hasonlóan zsinórokat feszítünk ki. Ha ezek közé a zsinórok közé különféle erdei anyagokat 
fonunk, képet alakíthatunk ki. Ezeket a szövőkereteket ki lehet akasztani és így szokatlan 
látnivalóval szolgálunk az erdő látogatóinak. A cél mindig a művészi alkotó erők felébresztése 
és esztétikai élmények nyújtása (LOHRI és SCHWYTER, 2004 alapján).  
  



38 
 

Kéregrajzok készítése 
Korcsoport: A, K, F 
Évszak: Ta, Ny, Ő, Té 
Időtartam:  45perc 
Anyagigény: A4-es lapok, zsírkréták, tollak, 

ragasztószalag vagy rajzszögek 
Oktatási módszer:  Alkotó és művészeti tevékenység 
Téma:  6.osztály. 45. § A növények ökológiai 

csoportja és külső megjelenési formái. 
Minden fának más formájú, színű és barázdáltságú a kérge, melyek alapján kis 

gyakorlással jól elkülöníthetőek! 
Válassz ki egy fát és simítsd rá a rajzlapot, majd ragasztószalaggal ragaszd fel a fára. A 

zsírkréta oldalát erősen nyomd rá a papírra, és fel-le írányban színezd ki az egész lapot. Ezután 
vedd le a papírt és a hátoldalára írd fel a fa nevét. Ismételd meg a folyamatot az Atakban 
található fajokkal és vont le a következtetést! (Saját ötletem alapján) 

 
Fantáziaállatok keresése 

Korcsoport: K, F, Feln. 
Évszak: Ta, Ny, Ő,  
Időtartam:  30 perc 
Anyagigény: Nincs 
Oktatási módszer: Kooperatív oktatási módszer, megbeszélés 

Álcázott állatokat találunk ki, megépítjük és elrejtjük őket, és közben játszva 
megtanuljuk, hogy az élőlények hogyan alkalmazkodnak környezetükhöz.  

4-5 résztvevő gallyakkal 1x2 méteres négyszöget jelöl ki életterének. Ezeknek 
határozottan eltérő élettereknek kell lenniük.  

Egyesével vagy párosan az összes résztvevő egy, a környezethez illeszkedő 
fantáziaállatot készít gallyakból, tobozból, levelekből, kéregdarabokból és virágzatokból. 
Minden állatot ügyesen kell az élettérben elhelyezni, hogy az álcázás miatt nehezen lehessen 
megtalálni. Amikor az összes állat a helyén van, mindegyik csoport megpróbálja a többi csoport 
álcázott állatait megtalálni és megszámolni anélkül, hogy azokat eltávolítaná. Végezetül 
megbeszélik, hogy hogyan függ a jó álcázás a mindenkori élettértől (LOHRI és SCHWYTER, 
2004).  
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Tarkák már az erdők 
Korcsoport: A, K, F, Feln. 
Évszak: Ő 
Időtartam:  30 perc 
Anyagigény: Fehér kendő 
Oktatási módszer: Alkotás és művészeti tevékenység 

A sokszínű őszi lombból tarka képeket lehet alkotni. erre a tevékenységre őszi 
napsütésben az erdőszél a legalkalmasabb.  

A résztvevőket megkérik, hogy keressenek különféle színű leveleket: egyszínűeket, de 
olyanokat is, amelyeken átmenetek láthatók (zöldből sárgába, sárgából vörösbe). A 
színárnyalatok szerint szétválogatott faleveleket természetes anyagokkal (pl. homoktövis vagy 
kökénytövis) korhadt faágakra vagy fatörzsekre fűzik. A kisebb kompozíciókat a résztvevők 
hazavihetik. 
 

Változat:  
Alkossuk meg a színek köreit. A résztvevők 3-4 személyből álló csoportokban 

egybizonyos színt keresnek, ami lehet sárga zöld, barna vagy vörös. Ennek során meg kell 
keresni pl. sárga összes árnyalatát. Az erdész minden színből keres egy falevelet és elhelyezi 
kiindulási alapként a körben, lehetőleg egy fehér kendőre. Most a résztvevők leveleiket 
kiegészítésként a kendőre helyezik, amíg létre nem jön a színek köre (világossárga – sötétsárga 
– sárgásbarna – barnászöld – zöld – zöldesvörös – vörös – narancssárga – sárga – világossárga) 
(LOHRI és SCHWYTER, 2004). 
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III. A TEVÉKENYSÉGI FORMÁK TEMATIKUS JEGYZÉKE 

Munkámnak ezen részében szeretném ismertetni az olvasóval, hogy milyen tematikával 
épült fel a segédanyag, hogyan illeszkedik Kovátsné Németh Mária „Erdő és természet” 
moduljának egységeire.  

A tevékenységek összefüggései Kovátsné Németh Mária „Erdő és természet” 
moduljának egységeivel 

A modul egységei Tevékenységi 
forma 

Fokozat Évszak Időigény Oldal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Az erdő élővilága, 
erdei ökoszisztémák 

Állatpantomim K, F, 
Feln. 

Ta, Ny, 
Ő, Té 

20 perc 28. oldal 

Növények és 
állatok 
háborúja 

K, F, 
Feln 

Ta, Ny, 
Ő 

30-45 
perc 

33. oldal 

Minden 
mindennel 
összefügg 

K, F, 
Feln. 

Ta, Ny, 
Ő 

20 perc 28. oldal 

Gombaismeret A, K, F Ta, Ny, 
Ő, Té 

45 perc 29. oldal 

Fahoroszkóp K, F, 
Feln 

Ta, Ny, 
Ő, Té 

45 perc 30. oldal 

Mozaik A, K, F Ta, Ny, 
Ő, Té 

45 perc 31. oldal 

Kéregrajzok 
készítése 

A, K, F Ta, Ny, 
Ő, Té 

45 perc 38. oldal 

Csíráztatási 
kísérlet 

K, F Ta, Ny, 
Ő, Té 

Több 
nap 

31. oldal 

Melyik állat 
vagyok? 

K, F, 
Feln. 

Ta, Ny, 
Ő, Té 

30 perc 32. oldal 

Az én fám A, K Ta, Ny, 
Ő 

10 perc 33. oldal 

Fa 
letapogatása 
vakon 

A, K, 
Feln. 

Ta, Ny, 
Ő 

15 perc 34. oldal 

Madárhangok 
kórusa 

A, K, 
Feln. 

Ta, Ő 15 perc 34. oldal 
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Az erdő ízletes K, F, 
Feln. 

Ta, Ny, 
Ő 

20 perc 35. oldal 

Emlékezet A, K, 
Feln. 

Ta, Ny, 
Ő 

20 perc 35. oldal 

Herbárium 
készítése 

K, F, 
Feln 

Ta, Ny, 
Ő 

30-
45perc 

36. oldal 

 
2.Erdőgazdálkodás 

Fából készült 
tárgyak 
eladása 

F, 
Feln. 

Ta, Ny, 
Ő 

20 perc 30. oldal 

Famatematika F, 
Feln. 

Ta, Ny, 
Ő 

45 perc 37. oldal 

3.Erdőtörténet és 
vadgazdálkodás 

Az erdő 
funkcióinak 
felismerése és 
eljátszása 

F, 
Feln. 

Ta, Ny, 
Ő 

45 perc 29. oldal 

4.Tanösvény Erdei 
tanösvény 

A, K, 
Feln. 

Ta, Ny, 
Ő 

30 perc 36. oldal 

 
 
5.Hulladékkezelésés 
komposztálás 

Erdei képek 
alkotása 

K, F, 
Feln. 

Ta, Ny, 
Ő, Té 

45 perc 37. oldal 

Fantáziaállatok 
keresése 

K, F, 
Feln. 

Ta, Ny, 
Ő 

30 perc 38. oldal 

Tarkák már az 
erdők 

A, K, 
F, 
Feln. 

Ő 30 perc 39. oldal 

A tevékenységek összefüggései Kovátsné Német Mária „Erdő és természet” moduljával 
(Saját szerkesztés) 
  



42 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

FÜGGELÉK 
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Nóé bárkája 
Másolni és a kártyákat egyenként kivágni 

Nyúl Nyúl Mókus Mókus 

Harkály Harkály Vaddisznó Vaddisznó 

Sün Sün Béka Béka 

Bagoly Bagoly Őz Őz 

Szöcske Szöcske Egér Egér 

Méh Méh Szarvasbogár Szarvasbogár 

Róka Róka Lepke Lepke 
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Famatematika 
Lemásolni, kivágni, majd a kis kártyákat plakátok módjára különböző fákra erősíteni 

1. 
- Számoljátok meg az évgyűrűket ezen a 
törzsön 
- Hány évet élt meg ez a fa? 
- Mi mindent lehet még az évgyűrűkből 
kiolvasni? 

2.  
- Próbáljátok meg ennek a tűlevelű fának a 
korát meghatározni ághajtásainak száma vagy 
tűévfolyamai alapján 

3. 
- Hogyan számoljuk ki az átlagos évi 
magasságnövekedését egy földön fekvő 
törzsdarab alapján? 
- Ehhez számoljátok meg az évgyűrűket a törzs 
vastag és vékony végén, és határozzátok meg a 
törzsdarab hosszát! 

4.  
- Hogyan számoljuk ki az álló fa fatérfogatát 
köbméterben (m3) 
- Próbáljatok meg: „mellmagasságban a 
deciméterben mért négyzete osztva tízel ” 

5. 
- Hogyan számoljuk ki köbméterben (m3) a 
fatérfogatot egy fekvő fatörzs esetében? 
- Próbáljátok meg a következő módon: 
„Deciméterben kifejezett középső törzsátmérő 
a négyzeten, szorozva a törzs hosszával, osztva 
12-vel.” 

6. 
- Miután köbméterben kiszámítottátok az álló 
és a fekvő fa térfogatát, hogyan magyarázzátok 
meg az eltéréseket a számítási módokban? 

7. 
- Hogyan lehet egy fa magasságát 
meghatározni? 
- Próbáljátok meg a következő módon: 
fogjatok 1 ceruzát, és kinyújtott karral 
tartsátok úgy magatok elé, hogy a fa csúcsa 
pontosan egybeessék a ceruza hegyével. Most 
toljátok el a hüvelyk ujjatokat a ceruzán úgy, 
hogy a hüvelyk ujjatok hegye a fa tövének 
magasságában legyen.Ezután fordítsátok el a 
ceruzát 90 fokkal úgy, hogy a hüvelyk ujjatok 
hegye még mindig a fa tövének magasságában 
legyen. Most küldjétek el az egyik 
iskolatársatokat a fa magasságára, azaz arra a 
pontra, amire a ceruza hegye mutat. Ha 
iskolatársatok lelépi a megadott ponttól a fáig 
terjedő távolságot, megkapjátok a fa 
körülbelüli magasságát. 

8. 
- Hogyan határozzuk meg egy fa magasságát? 
- Ez a következő módon is lehetséges: 
vegyetek a kezetekbe 1 botot, ami olyan 
hosszú, hogy ha kezeteket kinyújtjátok, a 
szemetek alatt érinti arcotokat. Most kinyújtott 
karral tartsátok a botot függőlegesen a 
magasban. Most távolodjatok el annyira a 
fától, hogy a fa tövét pontosan a kezetek fölött, 
a fa csúcsát pedig a bot végén lássátok. Ha 
most lelépitek a fáig terjedő távolságot, az 
megközelítőleg egyenlő a fa magasságával. 
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Az erdő és funkciói 
Lemásolni, kivágni, majd a funkciókártyákat zöldre színezni.  

Védő funkció Használati funkció Pihenési funkció Ökológiai funkció 

Lavina Bútor Friss levegő Állatok élettere 

Árvíz Tetőgerenda Lovaglás Szélfogó 

Kőomlás Papír Madár csicsergés Víztároló 

Sárlavina Karácsonyfa Tűzrakóhely Oxigéntermelő 

Erózió Erdei méz Barangolás Fajgazdagság 
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Melyik állat vagyok én? 
Lemásolni, kivágni. Középen kettéhajtani és összeragasztani. 

Az erdei vöröshangyák államokat alkotnak, 
melyeknek némelyikébe több millió dolgozó 
tartozik. Egy hangyaboly bonyolult felépítésű, akár 
tíz emeletet is magába foglalhat. Az erdei 
vöröshangyák mindenevők, jelentős részben mégis 
rovarokkal táplálkoznak, és ezáltal erdeink 
egészségügyi rendőreinek számítanak. 

 
Forrás:http://www.balcescu.

sulinet.hu/Oktatas/Info2007Osz/Me
goldasok/3_Hangya/index.html 

A menyéteket álltalában bátorság és 
kíváncsiság jellemzi.  Túlnyomórészt éjjel 
vadászik és általában magányos. Tápláléka 
elsősorban pockok és egyéb egérfélék.  

A menyétek járataikba is követik a mezei 
pockokat, hogy ott megfogják őket. Nem tudják 
magukat tömött bundával védeni, mivel akkor már 
nem férnének be a pocoklyukakon. 

 
Forrás:https://hu.wikipedia.or

g/wiki/Meny%C3%A9t 
A szúbogarak az utóbbi években az erdei 

kártevők szinonimájává váltak. Nagyobb károkat 
azonban csak azokban a faállományokban okoznak, 
amelyeknek egészségét viharok, lavinák vagy a 
környezetszennyezés károsították. A kéreg alatt a 
lárvák hátra hagynak tipikus rágási járatokat, ezért 
a „nyomdász” nevet is megkapták 

 
Forrás:http://mek.oszk.hu/0340

0/03408/html/2810.html 
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A harkályok legtöbbje párban él erdőkben, 
kertekben, faültetvényeken. Nagyobb csoportokba 
költési időn kívül csoportosulnak. Többnyire a 
fatörzseken másznak; ügyetlenül járnak a földön, 
és rövid szakaszokon repülnek. 

Különleges képességük, hogy nagy erővel, 
gyorsan és hosszasan képesek a fán kopácsolni 
csőrükkel, és üreget vájni, akár táplálékért, akár 
fészkelőodú készítésének céljából, akár a terület 
megjelöléséért, akár párkeresés céljából. 

 
Forrás:https://hu.wikipedia.org/

wiki/Hark%C3%A1lyf%C3%A9l%C3
%A9k 

A mókus kimondottan fán élő állat, amely 
alkalmazkodott a kapaszkodó életmódhoz. Hegyes 
karmai lehetővé teszik, hogy függőlegesen lefelé is 
mászni tudjon. Mogyoróval, makkal, bükkmakkal, 
rügyekkel, fiatal hajtásokkal, fenyőmagokkal, 
bogyókkal, gombákkal és más egyebekkel 
táplálkozik. Télre nagy készletet gyűjt össze. 

 
Forrás:http://www.termeszettar.h

u/anyagok/vorosmokus/vorosmokus.ht
m 

A róka két világ között ingázik. Eredetileg 
az erdőben, az erdőszéleken és a sövényekben élt. 
ma azonban már városi területek is életteréhez 
tartoznak. Utódainak felnevelése céljából 
borzodúkba, természetes üregekbe vagy más 
menedéket adó helyekre költözik be. Rókáink csak 
ritkán ásnak maguknak saját rókalyukat. 

 
Forrás:http://vadaszujsag.hu/vad

asz-hirek/a-vadaszat-nagymesterei-1-a-
roka-es-a-vadaszat/ 
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Az összes cincérfélére jellemző, hogy 
hosszú csápjaik vannak. A hűscincér akár 5 cm 
hosszúságra is megnő. Lárvája magányosan álló, 
öreg tölgyekben fejlődik ki, amelyekben hosszú, 
tekervényes járatokat rág. A bebábozódásig 3-4 
évre van szüksége. A kifejlett bogárral májusi 
alkonyatkor lehet erdeinkben találkozni, ha 
szerencsénk van. Forrás:http://tarrferi.blogspot.co

m/2011/05/hoscincer.html 
A keresztes pók az összes többi pókfajhoz 

hasonlóan ragadozó életmódot folytat, azaz más 
kisállatokat fogyaszt táplálék gyanánt. Az emberre 
nézve azonban teljesen ártalmatlan. Testének hátsó 
részén három pár szövőszemölcse van. Ezeknek a 
szálából függőlegesen felfüggesztett, mintegy 18 
cm átmérőjű kerek hálókat készít. Egy ilyen 
hálónak az elkészítése megközelítőleg 40 percig 
tart. 

 

Forrás:http://www.termeszettar.h
u/anyagok/keresztespok/koronaskereszt
es.htm 

Az őz napközben főként az erdőben 
táplálkozik, csak alkonyat után legel nyílt területen. 
A túlzott vadászat következtében Svájcban az őzet 
1850-re majdnem kiirtották. Azóta az állomány 
ismét annyira elszaporodott, hogy néhány helyen 
már környezeti gondokat okoz.  

Forrás:http://www.termeszettar.h
u/anyagok/oz/oz.htm 
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Nyáron a pajzsos poloska gyakran ül a 
bokrokon és mászik a fatörzseken, ahonnan 
gyorsan tovább repül, ha megzavarják. Növényi 
nedvekkel táplálkozik, melyeket szúrós 
szipókájával a növények szállító szöveteiből szív 
ki. Alkalmanként kis hernyókat is megszúr és 
kiszívja nedveiket. 

 

Forrás:  
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cs

%C3%ADkos_pajzsospoloska 
A macskabagoly alkonyatkor és éjjel aktív. 

Kedvenc táplálékát vízipocok és más kisemlősök 
alkotják. Életteréül a ritkás és vegyes erdőket 
választja magas öreg faállománnyal. Jellegzetes 
énekét főleg párzása idején, szeptembertől 
novemberi és kora tavasszal lehet hallani.  

Forrás:https://hu.wikipedia.org/
wiki/Macskabagoly 

Az erdei egér elsősorban magvakkal, 
mogyoróval, makkal, bogyókkal, gyümölcsökkel és 
rügyekkel táplálkozik.  

Bár elég gyakori rágcsáló, ritkán lehet 
megpillantani, mert nagyon félénk, éjszakai állat. A 
nappalt üregében tölti, csak alkonyatkor indul 
táplálékot keresni. Itt találhatók éléskamrái, 
melyekben nagy mennyiségű eleséget raktároz 
télire. Télire a fészekkamrát is éléskamrának 
használja, és magvakat halmoz fel benne. 

Forrás:https://hu.wikipedia.org/
wiki/Erdei_eg%C3%A9r 
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Fahoroszkóp 
Átmásolni, majd a kártyákat kivágni és ketté tűrni! 

Szilfa 
A szilfa szeret hangadó lenni. Semmit sem 
gyűlöl jobban, mint a más parancsának való 
engedelmességet. Ezért már kora 
ifjúságában az a célja, hogy minél 
magasabbra jusson az életben. Munkáját 
nagy felelősséggel végzi, ha egyszer állást 
foglalt, véleménye mellett a végsőkig kitart. 
Igen fejlett az igazságérzete. Ami a szívén 
az a száján. Kíméletlenül őszinte, amivel 
sok haragost gyűjt magának, de úgy véli: 
inkább haragudjanak rá, mint hogy az 
igazság csorbát szenvedjen. Erkölcsi 
elismerésre vágyik. 

 
Forrás:https://24.hu/belfold/2016/03/04/

szinte-elpusztithatatlan-a-magyarsag-nemzeti-
faja/ 

 
Almafa 

Személyes vonzerő, sok báj, sajátos benső 
sugárzás jellemzi késő. Gyakran törékeny 
testalkatú. Kiegyensúlyozott ember. Sokszor 
naivnak tűnik, mert senkiről nem feltételez 
rosszat. Az almafa különösen igényli a 
szeretetet és az odafigyelést. Mindig tartozni 
szeretne valakihez, akire érzékenyen vigyáz. 
Az eltávolodás legkisebb jeleit azonnal 
észreveszi. Igen házias. Szereti a természetet. 
Vidéken jobban érzi magát, mint a 
nagyvárosok zajában. Fontos neki, hogy az 
otthona szép legyen, és ennek kialakítására 
nagy súlyt helyez. Érzékeny, kedves, 
figyelmes és szívélyes.  

 
Forrás:http://mesemondolany.blogspot.com/

2017/03/az-almafa.html 
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Nyírfa 

Szimpatikus, barátságos. Reakciója igen 
élénk. A társaságban igen közkedvelt, mentes 
minden sznobizmustól. Az anyagiak nem 
jelentenek túl sokat számára. Egyéni érdekeit 
képes háttérbe szorítani a közös célokért. 
Első helyen az érzelmek állnak nála. 
Érdekből képtelen kötődni. Szívesen tölti 
idejét otthon, ahol mindig munkálkodik 
valamin. Nehezen kel útra. Rejtett erdei 
utakon viszont órákon át képes barangolni. 
Kivételesen konzervatív ellenérzést vált ki 
belőle minden új és extrémen modern.  

 
Forrás:http://www.gyogynovenyhatarozo.co

m/kozonseges-nyir-betula-
pendula/#.WwEu2EiFPIU 
 

 
Gyertyánfa 

Teljesen megbízható. Amit ígér, azt be is 
tartja. Ha valakinek segítségre van szüksége, 
biztos, hogy számíthat rá. Született idealista. 
Értelmes, képzett és igen kötelességtudó, 
tudásszomja rendkívül erős. Kevés barátja 
van, mivel alaposan megválogatja őket. Még 
ezeknek is csak ritkán tárja fel szívét. Fél 
attól, hogy megsebzik, hogy csalódnia kell 
bennük. Sok szabadságra van szüksége, 
szeret vándorolni, lakhelyet változtatni. Erős 
kötelezettségérzete miatt kissé nehézkesnek 
tűnik. Ehhez az is hozzátartozik, hogy 
döntéseit lassan, jól átgondolja. Művészi 
érzéke és harmóniára törekvése már 
gyermekkorában szembeötlő. Nehezen dönt, 
bizonytalan, gyanakvó.  

 
Forrás:http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakke

pzes/faipar/faanyagismeret/a-kemeny-lombos-fak-
legfontosabb-tulajdonsagai-ii/a-gyertyan 
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Gesztenyefa 

Sajátos igazságérzete van. Takarékos, sőt 
olykor szinte fösvény. Önmagával szemben 
nagy igényeket támaszt. Hősies, megbízható 
barát, de nem könnyű vele kijönni, mivel 
indulatos, szenvedélyes és hirtelen haragú. 
Féltékenysége határtalan, dühe ugyanúgy. 
Könnyen megsértődik és ilyenkor elvonul. 
Ezért nehezen talál megfelelő partnert 
magának. Ha már egyszer választott, szép 
otthont, népes családot akar maga körül. 
Mindenkivel szembeszáll vélt vagy valós 
igazáért. Küzdő típus. Gyakran sodorja 
magát kellemetlen helyzetbe, mert makacsul 
ragaszkodik a véleményéhez. 

Forrás:  
http://www.szepzold.hu/viragzo_gesztenye_fa 
 

 
Hársfa 

Szereti a kényelmet. A feszültségektől 
irtózik. Legszívesebben a sült galambot 
várná. Legfőbb vágya a jólét és a biztonság. 
Igen kellemes partner, aki kész áldozatot is 
hozni azokért, akik közel állnak hozzá. 
Emberpárti. Akinek gondja, bánata van, nála 
védelmet, vigasztalást talál. Akit egyszer a 
szívébe zárt, az örökre ott marad. Roppant 
bizonytalan. Mintha két én lakozna benne: 
hol vakmerő, hol gyáva, hol garasoskodó, 
máskor két kézzel szórja a pénzt. Nincs 
tisztában önmagával, alkalmazkodik a 
világhoz, tetteiért felelősséget nem vállal. A 
kellemetlen helyzetekből menekül. 

1  
Forrás: https://cickafark.wordpress.com/g-

j/harsfa/ 
 

 



53 
 

Diófa 
Egoista, hajthatatlan, sőt néha kifejezetten 
agresszív. Már kora ifjúságában a saját útját 
járja. Erről senki sem tudja letéríteni. 
Reakciója spontán. Mérhetetlen becsvágya 
sokszor rugalmatlanná teszi. Az olcsó 
népszerűség nem az ő kenyere. Zseniális 
stratéga, sokoldalúan intelligens. Szorgalmas 
és igyekvő. Vágyik a változatosságra, 
kalandokra, de mivel gyökerei mélyek, 
mozdíthatatlan. Szeret álmodozni, nehezen 
fogadja el az élet realitásait. Filozofikus 
alkat, az elméletek érdeklik. Nagy a 
tudásszomja. 

 
Forrás:http://biowellnatura.hu/p/diofalevel.h

tml 
 

 
Juharfa 

Nem mindennapi ember. Egyrészt 
visszahúzódó, sőt szinte szemérmes, 
másrészt óriási ambíció, büszkeség és 
önérzet jellemzi. Mivel igen sokféle 
konfliktussal küzd, szívesen veszi a 
hízelgést. Könnyen, szinte játszva tanul. 
Intelligenciája magas fokú. Kiváló, eredeti 
gondolkodó, céltudatos, kitartó. Tud gúnyos, 
harapós, ironikus lenni. E mögé rejti belső 
bizonytalanságát. Nagyon fél a csalódástól. 
Aktív. Könnyen teremt kapcsolatot, 
nagyszerűen tud emberek között közvetíteni. 
Imád szervezni. 

 
Forrás:https://pixabay.com/hu/juhar-maple-

levelek-lev%C3%A9l-n%C3%B6v%C3%A9nyen-
55811/ 
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Tölgyfa 
A tölgy a fák királya. Pompás és életerős. 
Ereje és energiája mellett bátor is. Bátorsága 
büszkeségén és nem vakmerőségén alapul. A 
változást nem szereti. Vezetni akar. 
Embertársait, mint alattvalókat tekinti. 
Energiája, harci kedve határtalan. Legjobban 
a gyakorlati életben érzi jól magát. Mindent 
egyedül akar megoldani, vészhelyzetben sem 
fogad el segítséget. Határozottságával uralja 
környezetét. Nehezen alkalmazkodik, túl 
konzervatív, nem tudja beleélni magát mások 
gondolatvilágába. Terveit valóra váltja.  

 
Forrás:https://pixabay.com/hu/a-tengely-

t%C3%B6lgyfa-pedunculate-t%C3%B6lgy-10383/ 
 
: 
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Mozaik 
A kártyákat átmásolni, és a vonalak helyén kivágni puzzle szerűen! 

 
Forrás:http://www.botanikaland.hu/leucojum-vernum/tavaszi-tozike/ 
Megoldás: Tavaszi tőzike, Kacsabiri 
 

 
Forrás:http://citygreen.hu/a-borostyan-gyogyhatasai-es-felhasznalasa/ 
Megoldás: Borostyán 
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Forrás: http://sjfoto.hu/plants_mushrooms/090412_anenem.html 
Megoldás: Berki szellőrózsa 

 

 
Forrás:https://www.tunderkertje.hu/diszcserjek/crataegus-monogyna-egybibes-
galagonya/1512 
Megoldás: Egybibés galagonya 
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Forrás:http://keptar.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=31538 
Megoldás: Orvosi salamonpecsét 
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Gombaismeret 
A kártyákat átmásolni és kivágni! 

 
Forrás:  
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lila_t%C3%B6lcs%C3%A9rpereszke 

 

 
Forrás:  
http://gombamania.blogspot.com/2013/06/wanted-galambgombak.html 
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Forrás:: 
https://holdkomp.hu/legyolo-galoca/ 

 

 
Forrás:: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dzletes_varg%C3%A1nya 
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Forrás:  
https://www.gombazo.hu/index.php?gombacikk=1411279800_0007 

 

 
Forrás:  
http://gombamania.blogspot.com/2012/01/erdoszeli-csiperke.html 
Megoldás: 
Ehető: Erdőszéli csiperke, Lila tölcsérpereszke, ízletes vargánya, Varashátú galambgomba 
Mérgező: Légyölő galóca, Gyilkos galóca 
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