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„Minden élőlénynek adnia kell és kapnia. Levegőt, vizet, tápanyagot. Mindennek 

kapcsolatban kell lennie a környezetével. Ez az élet definíciója.”  
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I. Bevezető 
 

Manapság sokat hallhatunk a környezetszennyezésekről, természeti katasztrófákról, 

környezeti problémákról, melyek olykor nemcsak regionális, hanem világi méretűek lehetnek. 

Mindezeket a problémákat akkor érezzük magunkénak, ha a közelünkben, a mellettünk lévő 

településen, vagy a szomszéd utcában történik. Amíg több ezer kilométer választ el a 

katasztrófáktól, megdöbbenünk ugyan a hírek hallatán, de folytatjuk megszokott mindennapi 

életünket, hiszen a baj távol van még.  

 

Hogy mi az oka a történéseknek? 

 

Sokan bele sem gondolnak, hogy ezeket a problémákat mi emberek okozzuk, így a mi 

felelősségünk a szennyezések, katasztrófák megelőzése valamint helyreállítása. Az ember 

megjelenése óta használja, felhasználja és kihasználja a természetet. 

 

Földünk életteret biztosít több millió élőlénynek, bár Magyarország csak egy kis 

„töredéke” Európának, de emberi kötelességünk vigyázni, óvni és fenntartani utódainknak a 

vizeinket, földjeinket, a bennünket körülvevő légteret és természeti értékeket.  

 

I./ 1.  A témaválasztás indoklása 
 

Most, amikor ekkora árvizek, belvizek, szélviharok pusztítanak, és emberek válnak 

otthontalanná, illetve egész éves munkájuk napok alatt veszik kárba, igen fontosnak tartom, 

hogy megértessük és megtanítsuk gyermekeinknek a környezetvédelmi problémákat, 

lefektessük az ok-okozat kapcsolatát, és valamilyen eredményes megoldást találjunk 

minderre. 

 A környezeti nevelés meghatározó, ha a gyermeket minél kisebb korában, kb. 3-4 

évesen tudatosan kezdjük el nevelni. Mindig figyelembe véve természetesen az életkori 

sajátosságot, és az adott nyelven közöljük, tanítjuk az ismereteket. 
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I/ 2. Az ember és környezet kapcsolata 
 

I./ 2. 1.Mit értünk környezet szó fogalma alatt? 

A környezet az, ami körülvesz bennünket, ahol az életterünk van, amely az 

életfeltételeket biztosítja. Négy részre oszthatjuk: 

   

Természetes külső- élő és élettelen természet 

  Természetes belső- az egyén fizikális állapota 

  Mesterséges külső- a technikai rész és ahhoz tartozó viszonyok 

  Mesterséges belső- az Énünk, belső lelkiállapotunk 

 

Az ember része a természetnek, így ha nem védi az őt körülvevő szférát, akkor önmagát 

pusztítja, károsítja. Mióta megjelent a Homo Sapiens, azóta használja a környezetét, úgyis 

mondhatjuk, hogy elvesz, felhasznál, kihasznál dolgokat, míg azok megadattatnak. 

 

I./ 2. 2. Mit értünk környezeti nevelés alatt? 

 

Olyan tevékenység, amikor felismerjük a környezeti értékeket, azaz a tudatot 

formáljuk, ezt lehet globálisan és lokálisan. A lokális környezettel mindennapos kapcsolatban 

vagyunk, átéljük a változásokat. A globális környezetről és változásairól csak értesülünk, 

például hírfolyamokból.  

A tudatformálás mellett tisztázni kell a környezeti fogalmakat, formálni kell az 

attitűdöt. Ki kell alakítani a környezeti problémák felismerésének, megoldásának jártasságát, 

készségeit. Környezetorientált magatartásra, értékrendre kell nevelni. Elsajátítani nem lehet 

elmondás alapján, csak átéléssel. 

 

I./2. 3. Környezetvédelem 

A környezetvédelem egy társadalmi tevékenység, amely az emberi társadalom által 

saját ökológiai létfeltételeiben (saját maga által) okozott károsodások megelőzésére, a károk 

mérséklésére vagy elhárítására irányul. A környezetvédelem éppen ezért nem azonos a 

természetvédelem fogalmával, bár a két tevékenység között jelentős átfedés van. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rsadalom
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96kol%C3%B3gia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A9szetv%C3%A9delem
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II. Modul, mint módszer 
 

II./ 1.  A modul jellemzői 
 

A modul központjában egy olyan téma áll, mely különböző kulcskompetencia 

területeken jelenik meg. Jelen esetben a környezetvédelem modul, mint téma került 

feldolgozásra szövegértés – szövegalkotás, matematika, természettudományok, vizuális 

kultúra, illetve technika és életvitel kulcskompetencia területen. 

 

II./ 2.  A modul gyakorlati megvalósítása 
 

A kompetencia területek vagyis almodulok 45 perces tanítási egységekbe tömörítve 

valósultak meg. A modulmódszer segítségével az egyes korcsoportok együttműködően tudtak 

feladatokat elvégezni, kooperatívan dolgozni. 

A modul megvalósulását segítő kollégák teljes modul útmutatót, vagyis modulvázlat 

leírást kaptak a kezükbe, melyek tartalmazták az elvégzendő feladatokat, helyszíneket, 

időintervallumokat, eszközöket, segédleteket, ill. külső bevont szakemberek elérhetőségét. A 

környezetvédelmi modul évfolyamonként egy-egy elkészített produktum kiállításával zárult. 

A tanárok feladata alapvetően nem az irányítás, hanem a tanácsadás, a tevékenységek 

koordinálása volt, illetve egy maradandó produktum készítése az információk 

kézzelfoghatóságának bizonyítékára.  

 

II. / 3.  A modul fő célja 
 

 Kifejleszteni a szándékot a környezet aktív megismerésére. 

 Felkelteni az igényt a környezet változásainak, jelzéseinek felfogására. 

A környezeti problémák okainak megkeresése, lehetséges megoldások keresése, illetve 

problémák megelőzése. 

 A foglalkozások célja, hogy a gyerekek az egész bolygóra vonatkozó globális 

problémakört saját életükkel is kapcsolatba tudják hozni, és olyan megoldásokat 

találjanak, amiket maguk is valóra tudnak váltani.  
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 A program további célja, hogy megismertesse a gyerekeket a fenntartható életmód 

fogalmával; eszközt adjon a kezükbe ennek megvalósítására és olyan értékrendet 

alakítson ki a kicsikkel, mely ökológikus és közösségi gondolkodást eredményez.  

 Fontos, hogy a fiatalok tisztában legyenek a környezeti felelősséggel és megtanulják a 

közösségi szerepvállalás működési elvét.  

 

II. / 4.  A modul fenntarthatósága 
 

Szeretnénk a későbbiekben is megvalósítani ezt a környezetvédelmi modult, hiszen 

általa közelebb kerül minden gyermek a környezetéhez, megismeri lakóhelyét és annak 

környezeti problémáit, valamint megelőzését, mindeközben fejlődik a személyiségük. A 

program segíti az együttműködést a szülők, az iskola és a gyermek között. 

 

II. / 5.  A modul értékelése 
 

Fontos, hogy visszajelzést kapjunk az elért, megvalósított eredményekről, ezért a 

gyerekek is értékelik a program végén a modul rendszert. Elmondhatják melyik program 

kapcsán, hogyan érezték magukat, mi volt az, ami a legjobban tetszett, vagy nem tetszett, mi 

az, amit hiányoltak, és legközelebb kipróbálnának, stb. 

Általános benyomásom a modulról jó. 

- A modul tananyagának elsajátítását jól segítették az útmutatóban leírtak. 

- A modul tananyagának feldolgozásához elégséges az útmutatóban tervezett időkeret. 

- A modul tananyagának feldolgozását jól segítették az előadások. 

- A modul feldolgozásának feltételei adottak voltak. 
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III. A környezetvédelmi modul adatai 
 

Intézmény: Szegvár-Mártély ÁMK Mártélyi Általános Iskolája 

Modulvezető: Hegedűs Edina – tanító 

Célcsoport: 1-8. osztály tanulói 

Programokba bevont résztvevők: célom, hogy minél több gyereket, kollégát, szülőt 

bevonjak a programba. 

 1-8. osztály osztályfőnökei, és óraadó kollégák 

 Kiskunsági Nemzeti Park helyi tájvédelmi felügyelője-Somodi 

István 

 Rácz Róbert - agyagkészítő 

 Halsütőde, Kovács Mihály – mártélyi halász 

 Árvízvédelmi szakember és gátőr 

 

Megvalósítási helyszínek:  

 Mártélyi Általános Iskola udvara, tantermei, játszótere, 

sportpályája, ebédlője 

 Általános Művelődési Központ Iskolai és Községi Könyvtára 

 Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont 

 Mártélyi tanösvény és holtág 

 Tisza part - Élő Tisza 

 Gátőr állomás 

 Agyagkészítő műhely 

 Halsütöde 

 Hódmezővásárhelyi téglagyári tanösvény 

 

Modul ideje: 2010. június 8. 
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IV. Környezetvédelmi modul 

 
IV./ 1. Környezetvédelmi nap forgatókönyve 

 

 
8:15-9:00  Környezetvédelmi előadás 

Téma: Az ember és környezete. Környezetszennyezés és környezetvédelem 

/Környezetvédelmi előadás a Faluház nagytermében / 

  Előadó: Somodi István - a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársa 

  Helyszín: Mártélyi Faluház 

 

9:00-9:20  Reggeli: zabpehely eperrel 

 

9:20-10:05  Környezetvédelem - Szövegértés-szövegalkotás almodul 

  Tevékenység: lsd. Részforgatókönyv 

  Helyszín: lsd. Részforgatókönyv 

  Felelős: lsd. Részforgatókönyv 

  Résztvevők: 1-8. osztály 

 

10:05-10:15 Tízórai: alma 

   

 

10:15-11:00 Környezetvédelem- Természettudományok almodul 
 (kémia – fizika – földrajz - biológia) 

  Tevékenység: lsd. Részforgatókönyv 

  Helyszín: lsd. Részforgatókönyv 

  Felelős: lsd. Részforgatókönyv 

  Résztvevők: 1-8. osztály 

 

11:10-11:55 Környezetvédelem - Matematika almodul  
  Tevékenység: lsd. Részforgatókönyv 

  Helyszín: lsd. Részforgatókönyv 

  Felelős: lsd. Részforgatókönyv 

  Résztvevők: 1-8. osztály 

 

11:55-12:30  Környezetvédelem- Vizuális kultúra almodul 
  Tevékenység: lsd. Részforgatókönyv 

  Helyszín: lsd. Részforgatókönyv 

  Felelős: lsd. Részforgatókönyv 

  Résztvevők: 1-8. osztály 

 

12:30-12:50  Összegzés 
Tevékenység: Kiállítás, élmények, eredmények bemutatása 

Résztvevők: 1-8.osztály 

Helyszín: osztálytermek, udvar 
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12: 50-13:10  Ebéd: zöldborsó krémleves, pulykamell szelet párolt zöldséggel 

 

13:10-15:00  Környezetvédelem - Technika és életvitel almodul  

Egészséges élet és táplálkozás 
Tevékenység: „Egészség nyárson” 

Zöldségek-húsok sütése az iskolai játszótéren 

/Hozzávalók: padlizsán, karalábé, burgonya, hagyma, kígyó uborka, paprika, 

paradicsom, szójakolbász vagy virsli/ 

Résztvevők: szabadon választható program: 1-8.osztály 

Felelős: Benkő Brigitta, Dobosy Éva, Csáki Valéria, Sófalvy Anna 

Helyszín: iskolai játszótér 

   

15:00-18:00  Környezetvédelem – Technika és életvitel almodul 

  Egészséges élet és rendszeres mozgás 

Tevékenység: Kerékpártúra a vásárhelyi téglagyári tanösvényhez 

  Résztvevők: szabadon választható program: 1-8.osztály 

  Felelős: Hegedűs Edina, Kis Krisztián, Pappné Nagyiván Ibolya 

  Helyszín: Mártélyi Általános Iskola-hódmezővásárhelyi téglagyári tanösvény 
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IV./ 2. Környezetvédelmi modul almoduljai 
 

IV./ 2. 1.Szövegértés-szövegalkotás almodul 

 
 

OSZT. TÉMAKÖR TEVÉKENYSÉG FELELŐS IDŐ HELYSZÍN 

1. Szelektív 

hulladékgyűjtés, 

hulladékkezelés 

Képregény: Szelektív Szilárd és 

Szemét Szimat az erdőben 

Beszélgető kör: A szemét útja 

Szelektív hulladéktárolók 

megvizsgálása 

Tokárné 

Nagy Anikó 

9:20-10:05 8-os tanterem 

osztályterem 

Fő utca-Coop Abc 

 

2. Talajszennyezés, 

Erdő és talaj 

védelme 

Állókép 

Verselemzés: Az erdő fohásza 

Beszélgető kör: talajmegművelése 

régen és ma 

Cseszkóné Locskai 

Éva 

 

9:20-10:05 Tanterem 

3. Levegő 

szennyezése, 

levegő védelme, 

A levegő, mint 

élettér. Madarak 

Kompetencia alapú szövegértés: 
Zöld autó, tiszta levegő 

Beszélgető kör: szmog 

Környezetvédelmi javaslatok 

megfogalmazása 

Pusztai Sándorné 9:20-10:05 Tanterem 

4. A víz 

szennyezése, 

Vízvédelem, A 

víz, mint élettér, 

vízparti 

élőlények 

Légy költő! 

*Versírás 

*titkos vers megfejtése 

*kódolt vers 

*képregény egy versről 

Béka a körben játék 

Hegedűs Edina 9:20-10:05 Tanterem 

Kiállítás: 8-os tanterem 

 

 

 

 

udvar 

5. Szelektív 

hulladékgyűjtés, 

Képregény: Szelektív Szilárd álma 

Komplex feladatlap 

Móza Csilla 

 

9:20-10:05 8-os tanterem 
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hulladékkezelés, 

hulladék-

gazdálkodás 

6. Talajszennyezés, 

Talaj 

védelme 

Verselemzés: Szabó Attila: 

Magvető 

Beszélgető kör: Jó termőtalaj, 

humusz 

Giliszta csemege készítése 

 

Búzás Éva 9:20-10:05 Tanterem 

Konyha 

 

7. Nemzeti parkok, 

természet-

védelmi 

területek, 

Mártélyi 

Tájvédelmi 

körzet 

Beszélgető kör: Nemzeti 

Parkjaink 

 

Anyaggyűjtés Nemzeti Parkokról 

és a Mártélyi Tájvédelmi 

körzetről 

 

Kóbori-Kovács 

Mónika 

9:20-10:05 könyvtár 

8. A víz 

szennyezése, 

Vízvédelem, 

Árvízvédelem, 

A víz, mint 

élettér, vízben 

élő élőlények 

Videó: Földünk ma és holnap 

Videó: Vigyázz a vízre! 

Plakátkészítés: 

Környezetvédelmi stratégia 

lakóhelyünk védelmére 

 

Kis Krisztián 9:20-10:05 Számtech. terem 
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IV./ 2. 2.Természettudományok almodul 

 

OSZT. TÉMAKÖR TEVÉKENYSÉG FELELŐS IDŐ HELYSZÍN 

1. Szelektív 

hulladékgyűjtés, 

hulladékkezelés 

Szemétszedés 

Memóriajáték 

Tokárné 

Nagy Anikó 

10:15-11:00 Betonpálya 

Számítástech. terem 

2. Talajszennyezés, 

Erdő és talaj 

védelme 

Kísérletek: 

Talaj összetételének 

vizsgálata+Feladatlap 

 

 

Kavicsjáték 

Cseszkóné Locskai 

Éva, Pappné Nagyiván 

Ibolya 

 

10:15-11:00 Természet-ismeret 

szaktanterem 

udvar 

3. Levegő 

szennyezése, 

levegő védelme, 

a levegő, mint 

élettér. Madarak 

Levegő összetétele, tulajdonságai 

Kísérletek: 

Belégzés-kilégzés 

tapasztalatszerzés, 

Léggömb fújó verseny, 

Égés és oxigén kapcsolata, 

Víz buborékoztatása 

Szappanbuborék 

Szél fogalma,  

Levegő és ellenállás páros 

verseny 

Játék: Szívószállal pingponglabda 

fújás 

 

Pusztai Sándorné 11:10-11:55 Természet-ismeret 

szaktanterem, udvar 

4. A víz 

szennyezése, 

Látogatás a Mártélyi 

Halsütödében: interjú, 

Hegedűs Edina 10:15-11:00 Mártélyi Halsütöde 
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Vízvédelem, A 

víz, mint élettér, 

vízparti 

élőlények 

gasztronómiai tapasztalatok 

Sült hal kóstolás 

5. Szelektív 

hulladékgyűjtés, 

hulladékkezelés, 

hulladék-

gazdálkodás 

Konyhai hulladék vizsgálata 

Beszélgető kör: Hogyan készül a 

komposzt? 

Séta a Tisza-parton: szemétszedés 

a játszótéren 

Móza Csilla 

 

10:15-11:00 Osztályterem 

Tisza-parti játszótér 

6. Talajszennyezés, 

Talaj 

védelme 

Kísérletek: Talaj kémhatásának 

vizsgálata 

Képregény: komposztálás 

Készítsünk komposztot! 

Búzás Éva, Pappné 

Nagyiván Ibolya 

10:15-11:00 Természet-ismeret 

szaktanterem 

Osztályterem 

7. Nemzeti parkok, 

természetvédel-

mi területek, 

Mártélyi 

Tájvédelmi 

körzet 

Kalandozás a Mártélyi 

Tanösvényen 

 

Forgatókönyv készítése a 

Mártélyi Tanösvény 

bemutatására 

 

Filmezés 

Kóbori-Kovács 

Mónika 

10:15-11:50 Tanösvény, könyvtár v. 

számtech. terem 

8. A víz 

szennyezése, 

Vízvédelem, 

Árvízvédelem, 

A víz, mint 

élettér, vízben 

élő élőlények 

Vízminőség vizsgálat: kémhatás, 

szín, szag, szüredék készítés 

Vízi élőlények, a víz, mint élettér, 

Madártoll kísérlet 

Szövegértés: Fokgazdálkodás 

Tanulmányi séta: Élő Tisza fokai 

Kis Krisztián, 

Pappné Nagyiván 

Ibolya 

11:10-11:55 Bodnár Bertalan Oktató kp 

vagy Természet-ismeret 

szaktanterem 
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IV./ 2. 3.Matematika almodul 

 

OSZT. TÉMAKÖR TEVÉKENYSÉG FELELŐS IDŐ HELYSZÍN 

1. Szelektív 

hulladékgyűjtés, 

hulladékkezelés 

Hulladék tömegének mérése Tokárné 

Nagy Anikó 

11:10-11:55 tanterem 

2. Talajszennyezés, 

Erdő és talaj 

védelme 

Fák mérete 

Természetjárás kalandja 

társasjáték 

Cseszkóné Locskai 

Éva 

 

11:10-11:55 játszótér 

3. Levegő 

szennyezése, 

levegő védelme, 

A levegő, mint 

élettér. 

Madarak 

Levegő tömegének és 

hőmérsékletének mérése 

Repülő élőlények: Könyvtári 

kutatás+ Madárkártyák 

Pusztai Sándorné 10:15-11:00 tanterem, könyvtár 

4. A víz 

szennyezése, 

Vízvédelem, A 

víz, mint élettér, 

vízparti 

élőlények 

Halászlé recept 

Szöveges feladat: Főzzünk 100 fős 

lakodalomra! 

Hegedűs Edina 11:10-11:55 tanterem 

5. Szelektív 

hulladékgyűjtés, 

hulladékkezelés, 

hulladék-

gazdálkodás 

Szöveges feladat: 

4 fős család éves hulladéktermelése 

Térfogat csökkentési praktikák: 
palacktaposás, palackzsugorítás 

Hulladék totó 

Móza Csilla 

 

11:10-11:55 tanterem 

8. A víz 

szennyezése, 

Séta a Tisza-partra: Vízállás 

megfigyelése, hőmérsékletmérés, 

Kis Krisztián 10:15-11:00 Tisza part, gátőr állomás 
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Vízvédelem, 

Árvízvédelem, 

A víz, mint 

élettér, vízben 

élő élőlények 

vízszintmérés 

Árvízvédelmi előadás 

 

IV./ 2. 4.Vizuális kultúra almodul 

 

OSZT. TÉMAKÖR TEVÉKENYSÉG FELELŐS IDŐ HELYSZÍN 

1. Szelektív 

hulladékgyűjtés, 

hulladékkezelés 

Hulladék újrahasznosítása: 

műanyagszobor 

Tokárné 

Nagy Anikó 

11:50-12:30 Osztályterem, kiállítás: 8-os 

terem 

2. Talajszennyezés, 

Erdő és talaj 

védelme 

Krumpli nyomda: 

eltévedt állatok lábnyomai 

Homokvár 

Cseszkóné Locskai 

Éva 

 

11:50-12:30 játszótér 

3. Levegő 

szennyezése, 

levegő védelme, 

A levegő, mint 

élettér. Madarak 

Repülő és papírkígyó készítése, 

környezetvédelmi feliratos 

léggömb 

Pusztai Sándorné 11:50-12:30 Osztályterem, kiállítás: 8-os 

terem 

4. A víz 

szennyezése, 

Vízvédelem, A 

víz, mint élettér, 

vízparti 

élőlények 

Mártélyi holtág tájrészlet: 

ábrázolás különféle technikával 

Hegedűs Edina 11:50-12:30 Tiszapart-játszótér 

Kiállítás: 8-os terem 

5. Szelektív 

hulladékgyűjtés, 

hulladékkezelés, 

Hulladék újrahasznosítása: 

Kupakkép 

Móza Csilla 

 

11:50-12:30 Osztályterem, kiállítás: 8-os 

terem 
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hulladék-

gazdálkodás 

6. Talajszennyezés, 

Talaj 

védelme 

Agyagkészítés, agyag 

megmunkálás: egyéni 

munkadarab 

Búzás Éva 11:10-12:30 Agyagműhely 

Kiállítás: 8-os terem 

7. Nemzeti parkok, 

természetvédelm

i területek, 

Mártélyi 

Tájvédelmi 

körzet 

Nemzeti Parkok Bemutatója: 

Plakátkészítés 

 

Magyarország Nemzeti Parkjai 

térképen 

 

 

Kóbori-Kovács 

Mónika 

11:50-12:30 Könyvtár 

Kiállítás: 8-os terem 

8. A víz 

szennyezése, 

Vízvédelem, 

Árvízvédelem, 

A víz, mint 

élettér, vízben 

élő élőlények 

Szalmaszállal fújt kép Kis Krisztián 11:50-12:30 Tisza-part 

Kiállítás: 8-os terem 
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IV./ 2. 5.Technika és életvitel almodul 

 

OSZT. TÉMAKÖR TEVÉKENYSÉG FELELŐS IDŐ HELYSZÍN 

1-8. Egészséges élet 

és táplálkozás 

Reggeli: zabpehely eperrel 

 

Tízórai: alma 

 

Ebéd: zöldborsó krémleves, 

pulykamell szelet párolt zöldséggel 

 

Egészség nyárson”: Zöldségek-

húsok sütése 

Csáki Valéria, Sófalvy 

Ancsa, Benkő 

Brigitta, Dobos Éva 

9:00-9:20 

 

10:05-10:15 

12:50-13:10 

 

 

 

13:10-15:00 

Ebédlő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolai játszótér 

 

1-8. Egészséges élet 

és rendszeres 

mozgás 

Kerékpártúra a vásárhelyi 

téglagyári tanösvényhez 

Hegedűs Edina, Kis 

Krisztián, Pappné 

Nagyiván Ibolya 

15:00-18:00 Mártélyi Általános Iskola-

hódmezővá-sárhelyi 

téglagyári tanösvény 
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IV./ 3.MODULVÁZLATOK 
 

Bevont csoport: 1. osztály 

 

Szövegértés-szövegalkotás almodul 

 

Modul 

foglalkozásainak 

megnevezése 

A foglalkozások résztémáinak tartalmi kifejtése Módszerek, 

munkaformák 

Eszközök, 

Egyéb tárgyi eszközök, 

hozzávalók 

Idő 

I. Bevezetés, a 

téma előkészítése 

 

 

 

 

Hatásvizsgálat 

Ráhangolódás 

Képregény - Szelektív Szilárd és Szemét Szimat az 

erdőben 

 

Irányított beszélgetés: 

Kik a szereplők? Mire utal a szereplők elnevezése? 

 

Mi a műfaja a történetnek? Mi a helyszín? Mit gondolsz az 

erdőben lévő szemétről? Hova kellett volna helyezni? 

Mi a szemét útja? 

(szemetes, kukásautó, szeméttelep vagy szemétégető) 

Frontális munka Laptop, projektor 5 

Motiváció 

Új ismeret 

 

 

 

 

 

 

 

Képek a táblán 

 

Irányított beszélgetés a témáról 

Mit gondoltok, mi lesz a szeméttel, miután a 

kukásautó elviszi? (lerakó, szeméttelep) 

Hogy nézhet ki egy ilyen szeméttelep? 

Laknátok a közelében? 

Mi az, amit a szemétlerakókkal szennyezünk? 

Párokban beszéljétek meg! 

Frontális munka 

Páros beszélgetés 

 

 

 

 

 

 

 

Szemléltetés 

Szemétlerakó helyekről 

képek 

 

 

 

 

 

 

15 
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Célkitűzés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Új fogalom 

bevezetése 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkalmazás, 

gyakorlat 

 

Mi lehetne a helyén? 

 

Ki találod e miről fogunk ma tanulni a 

környezetvédelem kapcsán? 

/A hulladékkezelésről/ 

 

Szemétlerakáson kívül mit lehet még csinálni a szeméttel, 

ha a következő képre nézel? 

Ha összehasonlítod a két szemét elhelyezési lehetőséget, 

mit gondolsz, melyik mit károsít a környezetben? 

/szemétlerakók a talajt, szemétégetők a levegőt/ 

 

Mit javasolsz, hogyan előzzük meg a környezet 

szennyezést? Mit hallottál? 

/szelektív hulladékgyűjtés/ 

 

Mit jelent ez? 

/Különböző anyagú hulladékot más színű szemetesbe 

dobunk/ 

Milyen színű szemeteseket láttál már? 

(zöld, sárga, kék, szürke) 

 

Kimegyünk a Coop ABC-hez és megnézzük, hogy milyen 

színű szeméttárolók vannak és melyikbe mit szabad 

gyűjteni! Viszünk egy zacskó szemetet is, melyet majd 

kiborítunk és a megfelelő helyre kidobjuk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csoportos beszélgető kör 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szemléltetés 

Szemétégetésről kép 

 

 

 

 

 

 

 

Szemléltetés: szelektív 

hulladéktároló eszközök 

képekről 

 

Egy zacskó szemét, 

szelektív 

hulladéktárolók, 

gumikesztyű 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 
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Természettudományok almodul 

 

Modul 

foglalkozásainak 

megnevezése 

A foglalkozások résztémáinak tartalmi kifejtése Módszerek, 

munkaformák 

Eszközök, 

Egyéb tárgyi eszközök, 

hozzávalók 

Idő 

Környezetünk 

tisztítása, 

szemétszedés 

 

 

Hulladék 

Memória 

 

 

 

 

Menjetek ki a betonpályához és szedjétek össze a nem 

megfelelő helyre dobott szemeteket a pálya területén és a 

füves részen! 

 

 

Játék 

Játszatok memóriajátékot számítógépen párokban! 

 

http://diak.hulladekboltermek.hu/jatek/ 

 

Melyik páros a leggyorsabb? 

 

 

 

 

 

 

Páros 

memóriajáték 

 

Szemeteszsák, 

gumikesztyű 

 

 

 

számítógép 

20 

 

 

 

 

 

25 

 

Matematika almodul 

 

Modul 

foglalkozásainak 

megnevezése 

A foglalkozások résztémáinak tartalmi kifejtése Módszerek, 

munkaformák 

Eszközök, 

Egyéb tárgyi eszközök, 

hozzávalók 

Idő 

Papír, 

kartondoboz 

tömegének 

mérése 

Hoztam régi újságokat, kartonokat! A feladat, hogy mérjük le a 

tömegüket így lapítva, majd utána egyesével 

összegyűrve.(doboz széthajtva) 

 

Mikor mutat szerintetek többet a mérleg? Mit gondolsz miért? 

 

Mikor foglal kevesebb helyet a szemetesben? 

A mérés után a szemetet vigyük ki a megfelelő szelektív 

hulladék gyűjtőhelyre! 

frontális Újságpapír, kartondoboz, 

mázsa 

45 

http://diak.hulladekboltermek.hu/jatek/
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Vizuális kultúra almodul  

 

Készítsetek hulladékból tervezett termékeket csoportosan! Nevezzétek el őket ötletesen! Csináljatok kiállítást! 

 

Hozzávalók lehetnek: műanyagflakonok, vagy tejfölös dobozok, színes papírdarabok, rongyok, karton darabok, fonalak, parafa dugó, kupakok, 

szívószál, rossz cd lemez, élelmiszerek csomagolópapírjai 

 

Óra végi értékelés: Melyik szobrot milyen hulladékból készítetted, melyik hulladéktárolóba/ milyen színűbe/ dobhatnánk az egyes elemeket? 
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Bevont csoport: 2. osztály 

 

Szövegértés-szövegalkotás almodul 

 

Modul 

foglalkozásainak 

megnevezése 

A foglalkozások résztémáinak tartalmi kifejtése Módszerek, 

munkaformák 

Eszközök, 

Egyéb tárgyi eszközök, 

hozzávalók 

Idő 

Bevezetés, a 

téma 

előkészítése 

Állókép: az erdő 

élőlényei 

 

Vers: 

Az erdő fohásza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álljatok fel! Gondoljátok azt, hogy az erdő élőlényei 

vagytok! Mozogjatok szabadon, majd csengő szóra 

váljatok mozdulatlanná! 

Akit megérintek, mondja el hogy milyen élőlény volt, és 

mit csinált éppen az erdőben? 

 

Ráhangolódás: 

Az erdő fohásza  
Vándor, ki elhaladsz mellettem, ne emelj rám kezet! 

Én vagyok tűzhelyed melege hideg téli éjszakákon, 

Én vagyok tornácod barátságos fedele, 

Melynek árnyékába menekülsz a tűző nap elől, 

És gyümölcsöm oltja szomjadat. 

Én vagyok a gerenda, mely házadat tartja, és én vagyok 

asztalod lapja, 

Én vagyok az ágy, amelyben fekszel, 

A deszka, amelyből csónakod építed. 

Én vagyok házad ajtaja 

Bölcsőd fája ... 

... Koporsód fedele. 

Vándor, ki elmégy mellettem, 

Hallgasd meg kérésem: 

Ne bánts! 

csengő 

 

 

 

 

Tanári olvasás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép az erdőről 15 
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Hatásvizsgálat 

 

 

 

Verselemzés 

tanítói 

kérdésekkel 

 

Mit jelent neked a vers? 

Milyen érzések keletkeztek benned? Fogalmazd meg! 

 

Miért kell, vigyázzunk az erdőre? Mit biztosít számunkra? 

Sorold fel! 

 

 

 

Irányított beszélgetés 

Új ismeret 

Tapasztalat 

szerzés: 

érzékszervi 

megismerés 

(látás, tapintás, 

szaglás) 

 

 

 

 

Új ismeret: 

Talaj 

megművelése 

 

 

 

 

 

Hoztam be különböző mintákat! Mik ezek? 

/talajminták/ 

Mit gondolsz, milyen kapcsolat van a talaj és az erdő/fák 

között? 

Vizsgáljuk meg az egyes talajtípusokat!(homok, agyag, 

mezőségi, lösz) 

Mit tapasztalsz? 

(szemcsenagyság, szín, keménység, illat stb.) 

 

Melyik fajtának mi az előnye, hátránya? 

 

Melyik a legmegfelelőbb a termelésre? 

 

Beszélgessetek párokban, hogy milyen feladatokat kell 

ellátnia az embernek a talaj megművelésére! Miért van 

erre szükség? Milyen eszközökre van ehhez szükség?  

Mit használtak régen és mit használnak ma? Hasonlítsd 

össze! 

Érveljetek, hogy a jelen, vagy a múltbéli eszközök 

szerintetek a jobbak! Miért? 

Szemléltetés, kapcsolat 

felfedeztetése az erdő és 

a talaj között 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páros beszélgetés 

 

 

 

 

 

 

Érvelés, vélemény 

megfogalmazása 

Talajminták, nagyító 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talajművelési formák 

képekben 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
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Természettudományok almodul 

 

Modul 

foglalkozásainak 

megnevezése 

A foglalkozások résztémáinak tartalmi kifejtése Módszerek, 

munkaformák 

Eszközök, 

Egyéb tárgyi eszközök, 

hozzávalók 

Idő 

A talaj 

összetételének 

vizsgálata, 

rétegek 

megfigyelése 

 

Eredmények 

lerajzolása 

Tapasztalatgyűjtés a talajról, összetételéről 

Kísérletezés talajminták ülepedési gyorsaságára 

Tanítói irányítással 

szemléltetés, megfigyelés 

 

 

magyarázat 

Feladatlap 

Talajminta, befőttesüveg, 

kanál, kémcsövek, 

kémcsőállvány 

25 

Játék Kavicsjáték kör alakzatban 

Menjünk ki az udvarra, keressünk egy kavicsot! 

Vizsgáljuk meg, tartsuk a kezünkben pár percig! (jelöljük 

meg filctollal a név kezdőbetűinket) 

 

Játékszabály: 

Alkossunk kört, ám előtte szedjük össze a kavicsokat kis 

kosárba! Válasszunk egy kavicsot majd adjuk a körben 

álló gyerekek kezébe! Aki úgy érzi, hogy a saját kavicsa 

van a kezében az jelzi és kiállhat a játékból! A játék addig 

tart, míg el nem fogy a kavics, és ki nem esik mindenki. 

Ha valamelyik gyerek téved, visszaáll a körbe. 

Tapintásos érzékelés 

fejlesztése 

Frontális 

Kavics, filctoll 20 
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Matematika almodul 

 

Modul 

foglalkozásainak 

megnevezése 

A foglalkozások résztémáinak tartalmi kifejtése Módszerek, 

munkaformák 

Eszközök, 

Egyéb tárgyi eszközök, 

hozzávalók 

Idő 

Fák mérete a 

játszótéren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Játék 

A játszótéren négy fa méretét fogjuk most 

meghatározni, vagyis a magasságát lemérni! 

 

Utasítás: Menj el a fától 27 lépésre, és szúrj le a földbe egy 

kihegyezett botot. Társad maradjon a bot mellett. Tegyél 

meg további 3 lépést, majd hasalj le a talajra. Ahogy a 

talajról nézve a boton látod a fa csúcsát, azt a társad jelölje 

meg. A boton megjelölt magasságot szorozd meg kb. 10-

zel és megkapod a fa körülbelüli magasságát. 

Írjátok le egy lapra a fa adatait: 

Neve, magassága 

 

Természetjárás kalandja társasjáték 

 

Mérés csoportokban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatrögzítés 

 

 

4-5 fős csoportok 

Bot, centi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

írólap 

 

Bábuk helyett kavicsok 

4-5 dobókocka 

játékszabály 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

20 
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Vizuális kultúra almodul 

 

Modul 

foglalkozásainak 

megnevezése 

A foglalkozások résztémáinak tartalmi kifejtése Módszerek, 

munkaformák 

Eszközök, 

Egyéb tárgyi eszközök, 

hozzávalók 

Idő 

Krumpli 

nyomdából 

lábnyomkészítés 

 

Homokvár 

Figyeld meg elkóborolt állatok lábnyomait! Készíts 

krumpli nyomdát és a feladatlapon lévő eltévedt állatokat 

vezesd haza! 

 

Építsünk homokvárat! 

Mit lehet készíteni homokból és vízből? 

(sarat) 

Készítsünk sarat, milyen érzés, ha saras a kezünk, vagy a 

lábunk? Mit érzel? Mi történik napsütés hatására a sárral? 

( a vizet megszárítja, így újra talaj, vagyis homok lesz 

belőle) 

 

Kimegyünk a játszótérre és építsetek a homokozóban 

eszközök és víz segítségével homokvárat! 

4 csoport 

 

 

 

 

 

 

Sárról tapasztalatok 

gyűjtése 

 

 

 

Vár építés 

csoportos 

Krumpli, tinta 

Feladatlap 

 

 

 

 

 

Homok, víz, homokozó 

Felszerelés, lapát, 

formák, stb. 

15 

 

 

 

 

 

 

20 
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Bevont csoport: 3. osztály 

 

Szövegértés-szövegalkotás almodul 

 

Modul 

foglalkozásainak 

megnevezése 

A foglalkozások résztémáinak tartalmi kifejtése Módszerek, 

munkaformák 

Eszközök, 

Egyéb tárgyi eszközök, 

hozzávalók 

Idő 

Bevezetés, téma 

előkészítése 

Kompetencia 

alapú 

szövegértés és 

feladat megoldás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Új ismeret 

bevezetése: 

szmog 

 

 

Környezet-

védelmi 

Szövegértés: Zöldautó, tiszta levegő 

 

Olvassátok el a szöveget párokban! 

 

Beszélgessünk a témáról! Mit gondolsz? Mi a 

véleményed? 

Oldjuk meg a feladatokat párokban! 

 

 

Mi az, ami még szennyezi a levegőt? 

/gyárak kéményei/ 

Hogyan előzhető meg a levegőszennyezés? Mi segíti a 

levegő tisztulását illetve hol a legtisztább a levegő? 

(ahol sok fa van, mert azok termelik az oxigént, és élő 

szűrök, megkötik a port és szennyeződést) 

 

Hallottad e már azt a szót, hogy szmog/füstköd/? 

Mit jelent? Hol és mikor találkozunk vele? 

/nagyvárosokban, szélcsend idején felhalmozódik a por, 

szennyeződés/ 

 

Írjatok csoportokban felszólító, felkiáltó mondatokat, hogy 

hogyan óvnátok meg a Földet és légkörét a káros 

Páros 

Szöveg-feldolgozás 

 

 

 

Beszélgető kör 

 

 

 

Kapcsolat- 

teremtés levegő és fák 

között 

 

 

 

 

Szövegalkotás 

csoportokban 

Kompetencia alapú 

feladatsor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

füzetlap 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
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javaslatok 

megfogalmazása 

szennyeződésektől! 

/fatelepítések, erdőirtások megszüntetése, olyan 

tisztítószerek és dezodorok használata melyek 

környezetbarátok, stb./ 

 

Matematika almodul 

 

Modul 

foglalkozásainak 

megnevezése 

A foglalkozások résztémáinak tartalmi kifejtése Módszerek, 

munkaformák 

Eszközök, 

Egyéb tárgyi eszközök, 

hozzávalók 

Idő 

Levegő 

tömegének 

mérése 

 

Levegő 

hőmérsékletének 

mérése 

 

 

 

 

 

 

Repülő 

élőlények 

Levegő tömegének mérése: 

 

Mérjük le egy felfújt léggömb tömegét! 

 

Hőmérsékletmérés: 

Mérjük meg a teremben a levegő hőmérsékletét, és mérjük 

meg az udvaron! Hasonlítsuk össze? Hol van melegebb? 

 

Mérjük meg talaj közelben a levegő hőmérsékletét és 2-3 

méterrel magasabban! Mit tapasztalsz? 

 

(meleg levegő felfelé áramlik) 

 

A levegőben milyen mozgásokat végeznek egyes 

élőlények? (repülnek) 

Sorolj fel repülő élőlényt! 

Milyen madarakat találunk a Mártélyi Tájvédelmi 

körzetben? 

Segítségetekre lesznek madárkártyák! 

Mit tudsz elmondani a madaraktól általánosságban? 

Mérések, összehasonlí-

tások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszélgető kör 

Frontális/páros 

 

 

 

 

 

Kétkarú mérleg, felfújt 

léggömb, súlykészlet 

 

 

 

hőmérő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

madárkártyák 

5 

 

 

 

 

 

5 
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Gyűjtsetek tulajdonságokat! 

 

Feladat: Kutassatok a könyvtárban a kártyákon lévő 

madarak tulajdonságairól! 

 

 

Kutatás, feladatlap 

megoldás párokban 

 

Természettudományok almodul 

 

Modul 

foglalkozásainak 

megnevezése 

A foglalkozások résztémáinak tartalmi kifejtése Módszerek, 

munkaformák 

Eszközök, 

Egyéb tárgyi eszközök, 

hozzávalók 

Idő 

Levegő 

összetétele 

 

 

 

 

 

Tapasztalat-

szerzés: 

belégzés, 

kilégzés 

 

 

 

 

 

Verseny,  

léggömb fel 

fúvása 

 

Miért fontos a levegő az élőlényeknek? Milyen 

tulajdonságai vannak? (színtelen, szagtalan) 

Mit tartalmaz? 

Levegő vizsgálata: 

Milyen alkotó elemei vannak a levegőnek? 

(oxigén, nitrogén, és szennyező anyagok) 

 

Tapasztaljuk meg a belégzést és kilégzést! Beszíváskor 

hova kerül a levegő? Tegyük a kezünket a mellkasra, mit 

tapasztalunk? 

 

Kilégzéskor tegyük a szánk elé a kezünket és fújjuk ki 

erővel a levegőt, mit tapasztalunk? 

 

Milyen a kifújt levegő hőmérséklete? /meleg/ 

 

Használjuk a levegőt léggömb, papírzacskó fel fúvására! 

Versenyezzetek léggömbfelfúvással! Ki tud 1 perc alatt 

minél nagyobb lufit felfújni? 

 

Frontális 

 

 

 

 

 

 

Vizsgálódások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papírzacskó, léggömb 

 

 

45 
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Égés és oxigén 

kapcsolata 

 

 

 

 

Víz 

buborékoztatása 

 

Szappanbuborék 

 

Kísérlet: 

Gyújtsunk gyertyát! Tegyünk rá főzőpoharat! Egy idő 

után elalszik. Mit gondolsz miért? (elfogyott az oxigén) 

Mire következtetsz ebből? 

/hogy nem csak élőlényeknek van szüksége oxigénre, 

hanem az égésnek is/ 

Tegyük a levegőt láthatóvá víz alatt! 

 

Szappanbuborék fúvása 

Mi történik a kifújt buborékkal, miért? 

/szél viszi magával/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizsgálódások, 

tapasztalatszerzés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizsgálódások, 

tapaszatalat-szerzés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyertya, gyufa, 

főzőpohár 

 

 

 

 

 

üvegkád+víz+szívószál 

 

 

 

szappanbuborék 
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Új ismeret:  

Mi a szél? 

 

 

 

 

 

 

A szél ellenállása 

 

 

 

 

 

 

 

Játék 

 

Mi a szél? 

/levegő mozgása, áramlása/ 

Milyen típusú szeleket ismersz? 

(szellő, szélvihar, orkán, hurrikán, stb.) Melyik milyen 

erősségű?  

Tudod-e mivel mérik a szél erősségét? 

Mi a szél jelentősége az élőlények számára? 

 

Mi történik, ha álló levegőben mozgunk? 

Kísérlet: Tegyünk papírcsákót két gyerek fejére és 

fussanak versenyt! Mit tapasztalunk? 

/ a csákó a levegő ellenállásába ütközik a futás közben és 

leesik a fejről/ 

 

 

 

Játék: Szívószállal pingpong labdairányítás 

Játék menete: Melyik kisgyerek juttatja el a pingpong 

labdát az asztal egyik végéről a másikba úgy, hogy nem 

érhet hozzá! 

Ismeretközlés, mérő 

eszköz bemutatása 

 

 

 

 

 

 

 

Futás versenyben 

 

 

 

 

 

 

 

osztályverseny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 papírcsákó 

 

 

 

 

 

 

 

Pingpong labda szívószál 
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Vizuális kultúra almodul 

 

Modul 

foglalkozásainak 

megnevezése 

A foglalkozások résztémáinak tartalmi kifejtése Módszerek, 

munkaformák 

Eszközök, 

Egyéb tárgyi eszközök, 

hozzávalók 

Idő 

Repülő, 

Papírkígyó 

készítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Környezet-

védelmi feliratos 

léggömb 

készítése 

Készítsetek repülőt és papírkígyót! 

 

Készítési útmutató: 

A vágott sík felére fordított burgonyába szúrjuk bele 

függőlegesen a hurkapálcát! A pálca kihegyezett vége 

álljon felfelé! Ezzel elkészült a játék állványa. 

Vágjuk ki papírból a rajzhoz hasonló spirálisan tekeredő 

kígyót, és a kígyó farkán kis körrel jelölt ponton alulról 

nyomjuk fel kissé a papírt egy ceruza hegyével. Az így 

kialakított ponton helyezzük rá a kígyót a hurkapálca 

hegyére úgy, hogy a papírkígyó a farkán függeszkedve 

könnyen elfordulhasson! Állítsuk az elkészült játékot a 

fűtőtestre! 

 

Mit tapasztalunk és miért?  

/A radiátor által felmelegített levegő felfelé áramlik. Az 

áramló levegő beleütközik a papírkígyó ferde 

papírfelületbe és így forgásba hozza a kígyót. Minél 

élénkebb a légáramlás, annál gyorsabban tekereg a kígyó./ 

 

Ragasszátok rá a megfogalmazott felszólító 

mondatokat a felfújt léggömbökre és csináljatok belőle 

és papírkígyókból kiállítást! 

Barkácsolás, hajtogatás Rajzlap, színes papír, 

olló, hurkapálca, fél 

burgonya 

35 
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Bevont csoport: 4. osztály 

 

Szövegértés-szövegalkotás almodul 

 

Modul 

foglalkozásainak 

megnevezése 

A foglalkozások résztémáinak tartalmi kifejtése Módszerek, 

munkaformák 

Eszközök, 

Egyéb tárgyi eszközök, 

hozzávalók 

Idő 

Bevezetés 

Téma 

előkészítése: 

Idézet 

 

 

 

 

 

 

 

Légy költő! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, 

Megízlelnek anélkül, hogy megismernének, Nem szükséges 

vagy az életben: maga az élet vagy.” 

 

Mit jelent ez? Miért fontos, mire használjuk a vizet? 

 

Melyik folyóvíz mellett fekszik településünk? 

 

Milyen alkotások idéződnek fel benned a Tisza kapcsán? 

/Petőfi Sándor: Tisza c. verse, népdalok, festmények/ 

 

1. csoport: Légy költő! 

Írj egy 4 soros verset a Tiszáról! 

 

2. csoport: Fejtsd meg Petőfi Sándor: A Tisza c. versének 

„titkosított” versszakait! 

Készíts illusztrációt a különböző versszakokhoz! 

 

3. csoport: Megadtam egy versrímeit! Találd ki mi lehet a 

verssorok eleje! 

4. csoport: Készíts képregényt Gárdonyi Géza: Éjjel a 

Tiszán c. verséhez! 

 

 

Beszélgető kör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csoportos 

Versírás 

 

Titkos vers megfejtése, 

illusztráció 

készítés 

 

Titkos vers 

 

Képregény készítés egy 

vers alapján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladatlap,  

Petőfi Sándor: 

A Tisza c. vers 

 

 

 

 

Feladatlap, megoldó 

kulcs: Áprily Lajos: 

Rönk a Tiszán 

 

Feladatlap 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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Béka a körben 

5. csoport: A következő verset kódolva olvashatod! Írd le 

a kódolt sorokat! 

 

Az elkészült alkotásokból tervezzetek bemutatót! 

 

Most kimegyünk az udvarra és egy játékot Béka a körben 

címmel fogunk játszani! 

Játékszabály: 

Rajzoljunk egy kb. 3 méter átmérõjû kört a földre, ez lesz a 

békás tó, amelyben a gólya sétál. A többi gyermek a körön 

kívül állva incselkedve mondogatja:  

 „Gólya, gólya, brekeke,  kell-e békapecsenye?”  

 

Majd óvatosan a körbe lépve, vagy áthaladva a túloldalra 

folytatják a mondókát: 

„Itt van már, tessék hát, fogj magadnak egy békát!” 

 

A gólya csak a körön belül foghat zsákmányt; ha ügyes, 

többet is. Ezért hirtelen mozdulattal kell a békák közé 

kapnia. A békák a körbõl kilépéssel védekezhetnek. 

Kódolt vers dekódolása 

 

 

plakátkészítés 

 

 

körjáték, osztály 

Feladatlap 

 

 

Karton, ragasztó, filctoll 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

10 
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Matematika almodul 

 

Modul 

foglalkozásainak 

megnevezése 

A foglalkozások résztémáinak tartalmi kifejtése Módszerek, 

munkaformák 

Eszközök, 

Egyéb tárgyi eszközök, 

hozzávalók 

Idő 

Halászlé Recept 

 

 

Szöveges feladat 

Hogyan készítsünk halászlevet? 

Minden főzésnél fontos a mennyiség. Hogy miből 

mennyit tegyünk ételeinkbe. 

Az alábbi feladatlapon halászlé receptjét kell 

összeállítanod! Figyelj a pontos adatlejegyzésre! 

Számítsd ki, hogy egy 100 fős lakodalomra mennyi 

alapanyagra lesz szüksége a családnak! Készíts 

táblázatot! 

Receptírás, szöveges 

feladat megoldása, 

táblázat készítéssel 

Feladatlap, szakácskönyv 45 

 

Természettudományok almodul 

 

Modul 

foglalkozásainak 

megnevezése 

A foglalkozások résztémáinak tartalmi kifejtése Módszerek, 

munkaformák 

Eszközök, 

Egyéb tárgyi eszközök, 

hozzávalók 

Idő 

Látogatás a 

Mártélyi 

Halsütödében: 

 

Interjú Kovács 

Mihállyal 

mártélyi 

halásszal a 

foglalkozásáról, 

általa használt 

1. csoport:  

Készítsetek interjút a mártélyi halásszal! 

Fogalmazzatok kérdéseket! 

Pl. Milyen eszközöket használ? 

Mi a különbség a horgász és a halász között? 

Milyen a Tisza halállománya? 

Mennyire szennyezett a folyó?  

 

 

 

Interjú, adatrögzítés 

szalagon 

 

 

csoportos 

 

 

 

 

 

Előzetes előkészület, 

diktafon 

45 



Szegvár Mártély ÁMK  

Mártélyi Általános Iskolája 

6636 Mártély Fő u 45-47 

62-528-060 
 

Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Szegvár-Mártély ÁMK óvodáiban és általános iskoláiban - című TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0114 számú pályázat 36 

eszközökről, a 

halak fajtáiról 

 

 

Interjú Kovács 

Mihályné Patkós 

Katalinnal a 

Halsütöde 

üzletvezetőjével 

 

 

 

 

2. csoport: 

Milyen gyakran együnk halat? Miért egészséges a 

húsa? Hogyan készíti el a halakat? Melyik a 

legdrágább, legkeresettebb halfajta? Stb. 

 

Sült hal kóstolás 

 

 

 

 

 

Interjú, 

Gasztronómiai 

tapasztalatok gyűjtése 

 

 

egész osztály 

 

 

Vizuális kultúra almodul 

 

Modul 

foglalkozásainak 

megnevezése 

A foglalkozások résztémáinak tartalmi kifejtése Módszerek, 

munkaformák 

Eszközök, 

Egyéb tárgyi eszközök, 

hozzávalók 

Idő 

Mártélyi holtág 

Tájrészlet: 

ábrázolás 

különféle 

eszközzel 

 

Lemegyünk a Tisza-partra és egy tájábrázolást 

fogunk készíteni különböző technikával! 

 

Válassz ki egy térrészt és megfelelő elemzés után 

rögzítsd rajzlapodon! 

Csoportos m. 

 

Ötletek megbeszélése, 

elemzése. 

 

akvarellfestés, rajzolás 

Rajzlap, rajztábla 

színes ceruza 

festék, ecset, zsírkréta 

35 
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Bevont csoport: 5. osztály 

 

Szövegértés-szövegalkotás almodul 

 

Modul 

foglalkozásainak 

megnevezése 

A foglalkozások résztémáinak tartalmi kifejtése Módszerek, 

munkaformák 

Eszközök, 

Egyéb tárgyi eszközök, 

hozzávalók 

Idő 

I. Bevezetés, a 

téma előkészítése 

Ráhangolódás 

Képregény - Szelektív Szilárd álma 

 

Irányított beszélgetés: 

Ki a szereplő? Mire utal a szereplő elnevezése? 

 

Mi a műfaja a történetnek?  

 

Miért kell a szemetet szétválogatni? Mit hallottál erről? 

Mi a különbség a szemét és a hulladék között? 

Ti hogyan gyűjtitek a hulladékot otthon?  

Frontális munka 

 

 

 

 

 

Csoportos beszélgetés 

Laptop, projektor 10 

Komplex 

feladatlap 

megoldása  

1. Melyik a környezetbarát termék? 

2. Hulladékos totó 

3. Az üveg életútjának tanulmányozása 

Érvelés a hasznosítás mellett 

4.Egyéni célok meghatározása 

Kooperatív munka, 

folyamatábra értelmezés, 

érvelés, szelektálás 

Feladatlap 35 
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Természettudományok almodul 

 

Modul 

foglalkozásainak 

megnevezése 

A foglalkozások résztémáinak tartalmi kifejtése Módszerek, 

munkaformák 

Eszközök, 

Egyéb tárgyi eszközök, 

hozzávalók 

Idő 

Gyakorlat, 

vizsgálódás a 

konyhában 

Hulladék 

szétválogatása 

Újra 

felhasználás 

 

Új ismeret: 

Komposzt 

fogalma 

 

 

Séta a Tisza-

partra 

A konyháról kértem egy szemetest, hoztam egy 

nylonzsákot! Ki fogom borítani! 

Vizsgáljuk meg mely hulladék hasznosítható még 

tovább? 

Mit lehet csinálni a szerves hulladékkal? 

/komposztálás/ 

 

 

Mi az a komposzt? Mi kerül bele? 

Készítettél e már olyat? 

 

Mire használják fel a kész komposztot? 

 

Most lemegyünk a Tisza partra és a játszóteret és 

környékét fogjuk szemétmentessé tenni! 

Frontális 

Konyhai hulladékok 

vizsgálata, válogatása 

 

 

 

 

 

Beszélgetés, magyarázat 

 

 

szemléltetés 

 

 

szemétszedés 

Konyhai szemetes, 

kesztyű, nylonzsák 

 

 

 

 

 

 

Komposztkészítési ábra 

 

Otthonról hozott kész 

komposzt 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Játék a Tisza-

parton 

Természetjárás kalandja társasjáték 4-5 fős csoportok Bábuk helyett kavicsok 

4-5 dobókocka 

játékszabály 

10 
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Matematika almodul 

 

Modul 

foglalkozásainak 

megnevezése 

A foglalkozások résztémáinak tartalmi kifejtése Módszerek, 

munkaformák 

Eszközök, 

Egyéb tárgyi eszközök, 

hozzávalók 

Idő 

Motiváció 

Szöveges feladat 

 

 

Műanyag palack 

térfogat 

csökkentése 

taposással, 

palack 

zsugorítással 

 

Új ismeret 

Magyarországon átlagosan egy fő 1 kg szemetet termel 

naponta. Számítsd ki, hogy egy 4 fős család mennyi 

szemetet halmoz fel egy év alatt? 

 

Hogyan lehet a szemét tömegét, illetve térfogatát 

csökkenteni? Milyen ötleteid vannak? 

/műanyagpalack zsugorítás pl./ 

 

 

 

 

Palackzsugorítás lehetősége, ismerkedés a zsugorítóval 

 

Versenyezzetek! Melyik csoport tud 5 perc alatt minél 

több műanyagpalackot összelapítani! 

 

Szöveges feladat 

megoldása 

Csoportos 

 

 

Szemléltetés 

 

 

 

 

 

 

 

Verseny, csoport 

 

 

Ellenőrzés, jutalom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palackzsugorító 

műanyagpalackok 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

10 

Szintézis 

 

 

 

Hulladékos totó 

A taposott illetve zsugorított palackok szelektív 

gyűjtőhelyre való helyezése. 

  

 

 

Hulladékos totó 

feladatlap 

5 

 



Szegvár Mártély ÁMK  

Mártélyi Általános Iskolája 

6636 Mártély Fő u 45-47 

62-528-060 
 

Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Szegvár-Mártély ÁMK óvodáiban és általános iskoláiban - című TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0114 számú pályázat 40 

 

Vizuális kultúra almodul 

 

Modul 

foglalkozásainak 

megnevezése 

A foglalkozások résztémáinak tartalmi kifejtése Módszerek, 

munkaformák 

Eszközök, 

Egyéb tárgyi eszközök, 

hozzávalók 

Idő 

Újrafelhasználás

Kupakkép 

készítése 

Az összezsugorított palackok kupakjaiból készítsetek 

képet! Rendezzetek kiállítást! 

4 csoport Színes kupakok, karton, 

ragasztó, filctoll 

35 
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Bevont csoport: 6. osztály 

 

Szövegértés-szövegalkotás almodul 

 

Modul 

foglalkozásainak 

megnevezése 

A foglalkozások résztémáinak tartalmi kifejtése Módszerek, 

munkaformák 

Eszközök, 

Egyéb tárgyi eszközök, 

hozzávalók 

Idő 

Bevezető, 

Motiváció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabó Attila: A Magvető 

 

A jó munkás elindul reggel  

Hogy munkáját végezze  

Ezt teszi nagyon nagy kedvvel  

Hiszen mindene, hogy ezt tegye  

Nem aratna nélküle  

 

Ő a magvető, ki szórja a szemeket  

El mindenfelé a szántóföldön  

Mi indítja erre? Szeretet,  

Hogy sok szép kalász nőjön  

Rá szárazság ne törjön  

 

De sajnos néha a magok közül  

Néhány az út szélére esik  

Az ellenfél csak ennek örül  

S madarai felcsipegetik  

Ezt enni szeretik  

 

Van, mi esik köves talajra  

S elkezd gyorsan nőni felfele  

De ennek nincs sok alapja  

felolvasás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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Hatásvizsgálat 

Ismeretek 

felelevenítése, 

Nem tud kinőni gyökere  

Elszáradó lesz belőle  

 

A kórók közé esik némelyik  

Ahol ezek nem engedik nőni  

Elnyomják és tönkre teszik  

Teljesen meg tudják ölni  

Megáll tovább fejlődni  

 

De esik sok mag jó talajra is  

S lesz gyümölcsöző szem  

S jó kalász nő belőle máris  

S nem hervad el sosem  

Harmincat, amaz százat terem  

 

E munkát rendíthetetlenül  

Kell buzgón végezni  

Mert ki terem az megmenekül  

Mi nem, azt ki kell tépkedni  

Sokat kell még vetni  

 

S ha egyszer befejeződik e munka  

Akkor öröm lesz nézni  

A mezők fehérek az aratásra  

S ha a világ el fog esni  

Visszagondolsz: Kiváltság volt  

Vetni  

 

Verselemzés 

Miről szól a vers? Milyen elsődleges dolog kell ahhoz, 

hogy jó termés fejlődjön ki a magból? /jó termőtalaj/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verselemezés, 

beszélgetés irányítása 

tanítói kérdésekkel 
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kibővítése 

 

Új ismeret 

 

 

 

 

 

Ételkészítés 

Mitől lesz egy talaj jó termőföld? /humusz/ 

 

Mi az a humusz? Mire jó?  

Mire van még szüksége a növényeknek a talajon 

kívül? /víz, megfelelő hőmérséklet, stb./ Melyik az az 

élőlény, amely segít porhanyóssá tenni a talajt? 

/giliszta/ 

 

Giliszta csemegekészítés 

Készítsünk giliszta csemegét! 

 

Hozzávalók: 

1 csésze margarin, 2 kávéskanál méz, 1 csésze darált 

keksz (vagy müzli)  

Elkészítése: 

Egy nagyobb tálban összekeverjük az alapanyagokat, 

míg olyan állaga nem lesz mint a gyurmának. 

Formáljunk ebből gilisztákat, majd szemét 

helyettesítsük mazsolával! Ha csoki drazséba 

forgatjuk, olyan mintha földes lenne a giliszta. 

Az elkészített gilisztákat megehetjük, illetve a nap 

végén rendezzünk „szabadon fogyasztható kiállítást” 

belőlük! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

csoportos 

 

 

 

 

 

 

 

 

kekszpor, margarin, tál, 

kanál, méz, mazsola, 

csoki reszelék, elkészítési 

útmutató 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 
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Természettudományok almodul 

 

Modul 

foglalkozásainak 

megnevezése 

A foglalkozások résztémáinak tartalmi kifejtése Módszerek, 

munkaformák 

Eszközök, 

Egyéb tárgyi eszközök, 

hozzávalók 

Idő 

Új ismeret: Talaj 

kémhatásának 

vizsgálata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motiváció 

Milyen talajminták ezek? Felismered-e? (homok, 

feketeföld, lösz) 

Vizsgáljuk meg különböző talajminták kémhatását! 

 

Kísérlet leírása: 

Lyukas kémcsőbe tegyél vattát, majd tegyél ra 3 ujjnyi 

talajt! Üvegbot segítségével nyomkodd meg, csepegtess 

rá desztillált vizet addig, amíg elkezd a kémcső alján a 

víz csepegni! 

Helyezz a kémcső alá óraüveget! Vizsgáld meg az oldat 

kémhatását az indikátorral! Olvasd le a pH értéket! 

Ismételd meg a kísérletet minden talajmintánál! 

 

Képregény- Komposztálás 

 

Mit jelent a komposzt szó? Hogyan kell elkészíteni? 

Mire van szükség? /szerves anyagokra/ 

 

Készítsünk komposztot 

 

 

Kísérletezés, frontális / 

egyéni munka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szemléltetés, 

beszélgetés, bemutatás 

 

 

 

Komposztálás 

folyamatainak 

megismerése 

Komposztkészítés 

Anyagok: 

Talajminta. desztillált 

víz, indikátor, pH skála 

Eszközök: 

Vegyszeres kanál, 3-4 

lyukas kémcső, vatta, 

üvegbot, gyerekeknek 

feladatlapok, táblázat 

 

 

 

 

 

Diavetítés, projektor 

 

 

 

 

Komposzt alapanyagok 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

20 
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Vizuális kultúra almodul 

 

Modul 

foglalkozásainak 

megnevezése 

A foglalkozások résztémáinak tartalmi kifejtése Módszerek, 

munkaformák 

Eszközök, 

Egyéb tárgyi eszközök, 

hozzávalók 

Idő 

Az agyag 

előállítása, 

agyagformák 

 

 

 

Látogatás a helybéli agyagkészítőnél. 

Előadás 

Az agyagkészítés menete, fortélyai, eszközei 

Agyag megmunkálása 

Önálló munkadarab megtervezése, kivitelezése 

A munkadarab kiállítása az iskolában 

 

Beszélgetés 

 

Előadás és gyakorlati 

munka 

 

 

agyag 

 

90 
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Bevont csoport: 7. osztály 

 

Szövegértés-szövegalkotás almodul 

 

Modul 

foglalkozásainak 

megnevezése 

A foglalkozások résztémáinak tartalmi kifejtése Módszerek, 

munkaformák 

Eszközök, 

Egyéb tárgyi eszközök, 

hozzávalók 

Idő 

Bevezetés, téma 

előkészítése 

 

Nemzeti 

Parkjaink 

 

 

Anyaggyűjtés 

Ráhangolódás a témára: 

Milyen Nemzeti Parkokat ismersz? Melyikben jártál? 

Mesélj róla társaidnak, mutass képeket róla! Hány 

Nemzeti Park van Magyarországon?  

 

 

 

Előkészületek forgatókönyv és plakát 

megvalósításához: 

Gyűjtsünk anyagot internetről, könyvekből 

Magyarország Nemzeti Parkjairól valamint a Mártélyi 

Tájvédelmi Körzetről!  

Beszélgető kör 

 

 

 

 

 

 

Anyaggyűjtés, 

számítógép használat, 

nyomtatás 

számítógép, nyomtató 

 

 

 

előzetes felkészülés 

5 

 

 

 

 

 

 

40 

 

Természettudományok almodul 

 

Modul 

foglalkozásainak 

megnevezése 

A foglalkozások résztémáinak tartalmi kifejtése Módszerek, 

munkaformák 

Eszközök, 

Egyéb tárgyi eszközök, 

hozzávalók 

Idő 

Kalandozás a 

Mártélyi 

Tanösvényen: 

 

A Mártélyi 

 

Készítsünk a Mártélyi Tájvédelmi körzetről egy 

forgatókönyvet, vagyis egy kirándulás tervező 

füzetet és egy dokumentumfilmet!  

Előzetes előkészületet 

igényel 

Kooperatív tev. 

 

Túra a tanösvényen, 

 

Kamerás telefon, vagy 

kamerás fényképezőgép 

Bodnár-Bertalan 

Kirándulás-vezető füzet 

90 
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Tájvédelmi 

körzet 

megfilmesítése 

felvételek egyes 

állomásokon, 

Filmkészítés és 

forgatókönyv-írás 

 

Vizuális kultúra almodul 

 

Modul 

foglalkozásainak 

megnevezése 

A foglalkozások résztémáinak tartalmi kifejtése Módszerek, 

munkaformák 

Eszközök, 

Egyéb tárgyi eszközök, 

hozzávalók 

Idő 

Nemzeti Parkok 

bemutatója 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarország 

Nemzeti Parkjai 

térképen 

Tervezzünk négy plakátot négy szabadon választott 

legszebbnek gondolt Nemzeti Parkról! 

 

Szempontok: 

Székhelye 

Emblémája 

Alapításának éve 

Jellegzetes növény, élővilág 

Természetvédelmi területei 

 

Rajzoljátok meg Magyarország térképét és 

helyezzétek rá a Nemzeti Parkok emblémáját! 

Jelmagyarázat szükséges a plakát alján!  

 

Állítsátok ki a kész produktumokat! 

Csoportos munka 

(4 csoport): 

Tervezés, fotók 

illesztése, kivitelezés 

 

 

 

 

 

 

Csoportos  

(1 csoport) 

Tervezés, ábrázolás, 

alkotás 

 

 4 db karton, ragasztó, 

filctoll 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 db karton, emblémák, 

filctoll 

45 

 



Szegvár Mártély ÁMK  

Mártélyi Általános Iskolája 

6636 Mártély Fő u 45-47 

62-528-060 
 

Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Szegvár-Mártély ÁMK óvodáiban és általános iskoláiban - című TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0114 számú pályázat 48 

Bevont csoport: 8. osztály 

 

Szövegértés-szövegalkotás almodul 

 

Modul 

foglalkozásainak 

megnevezése 

A foglalkozások résztémáinak tartalmi kifejtése Módszerek, 

munkaformák 

Eszközök, 

Egyéb tárgyi eszközök, 

hozzávalók 

Idő 

Bevezetés 

Téma 

előkészítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vízvédelem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ráhangolódás 

Videó: Földünk ma és holnap 

http://www.youtube.com/watch?v=288491OWqbk&fe

ature=related 

 

Mit gondolsz a látottakról?  

Milyen környezet szennyező dolgokat mutatott be a 

videó felvétel? 

 

A mai témánk a víz védelme lesz. Ezzel kapcsolatosan 

nézzük meg a következő videót! 

 

Videó: Vigyázz a vízre! 

http://www.youtube.com/watch?v=nInFecfYWI4&feat

ure=related 

 

Miért kell vigyáznunk a vízre? 

Miért nevezhető kincsnek? 

Szörfölj a neten! 

Plakát: Környezetvédelmi stratégia 

Dolgozzatok ki csoportokban egy környezetvédelmi 

stratégiát, mely a lakóhelyetek környezetét, és a helyi 

életminőséget célozza meg! 

Frontális 

 

 

 

 

Beszélgető kör irányított 

kérdésekkel 

 

 

 

 

 

 

Beszélgető kör irányított 

kérdésekkel 

 

 

 

 

Csoportos: 

Anyaggyűjtés, ötletvihar, 

információcsere, 

plakátkészítés 

Számítógép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Számítógép 

 

 

 

 

 

Karton, internet: 

képek, információk 

 

 

15 
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Milyen problémák vannak, hogyan lehetne ezeket 

megoldani, illetve megelőzni? /pl. áradások, 

árvízvédelem, holtág tisztántartása/ 

 

Milyen takarékossági dolgokra hívnád fel a figyelmet?/ 

Ne pazarold a vizet, zárd el a csapot, ne folyó víz alatt 

mosogass! stb./ 

 

Te mit tehetsz a vizeink védelméért? 

/pl. környezetbarát tisztítószerek vásárlása/ 
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Matematika almodul 

 

Modul 

foglalkozásainak 

megnevezése 

A foglalkozások résztémáinak tartalmi kifejtése Módszerek, 

munkaformák 

Eszközök, 

Egyéb tárgyi eszközök, 

hozzávalók 

Idő 

Hőmérséklet, 

vízszintmérés  

 

 

 

 

Új ismeret: 

Árvízvédelmi 

előadás 

Séta a Tisza-partra: 

A vízállás megfigyelése: 

A Tisza vízének hőmérséklete: 

Most kisétálunk a Tisza-partra, és megmérjük a víz 

hőmérsékletét és a víz szintjét. Segítségünkre lesz egy 

árvízvédelmi szakember, akitől hasznos dolgokat 

tudhatunk meg. 

Tegyetek fel különböző kérdéseket a gátőrnek! 

(pl. Mikor van elsőfokú, másodfokú, harmadfokú 

készültség a Tiszán? 

Hányszor árad egy évben? Mi volt a víz eddigi 

legmagasabb szintje?) 

Ha lehetőségünk van rá, csónakkal bemegyünk a vízre, 

és megmérjük a vízszintet. 

Veszünk vízmintát is, hogy a következő órán tudjunk 

kísérletet végezni. 

Tapasztalat-szerzés, 

mérés 

 

 

 

 

 

 

Előadás 

 

 

 

Csónakból vízszintmérés 

Hőmérő, befőttesüveg, 

vízszintmérő  

45 

 

Természettudományok almodul 

 

Modul 

foglalkozásainak 

megnevezése 

A foglalkozások résztémáinak tartalmi kifejtése Módszerek, 

munkaformák 

Eszközök, 

Egyéb tárgyi eszközök, 

hozzávalók 

Idő 

Mártélyi holtág 

vízének 

vizsgálata 

Víz vizsgálat: 

Tisza és a tiszta (csapból folyó) víz minőségének 

vizsgálata: 

Összehasonlítás vizsgálat 

 

Frontális 

Mikroszkóp, 

szemcseppentő, 

befőttes üveg vízmintája, 

20 

 

 



Szegvár Mártély ÁMK  

Mártélyi Általános Iskolája 

6636 Mártély Fő u 45-47 

62-528-060 
 

Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Szegvár-Mártély ÁMK óvodáiban és általános iskoláiban - című TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0114 számú pályázat 51 

 

 

 

 

 

 

 

Vízi élőlények, a 

víz, mint élettér 

 

 

 

 

 

 

 

Szennyeződések 

hatása az 

élővilágra, 

vizsgálódás 

 

 

Tanulmányi 

séta: 

Fokgazdálkodás 

kémhatása,  

szaga, színe, szüredék készítés 

 

A hozott mintának megnézzük a kémhatását, illetve 

mikroszkóp segítségével megvizsgáljuk, hogy milyen 

szennyeződéseket, élőlényeket tartalmaz. 

 

Soroljatok fel vízi élőlényeket, illetve vízpartit, 

melyek megtalálhatók a Mártélyi tanösvényen!  

/gólya, gém, kacsa, különböző halak, kagyló, fűzfa 

stb./ 

Mi történik velük, ha nem vigyázunk a vízre, az 

élőhelyük tisztaságára? /kipusztulnak/ 

Milyen szennyeződések kerülnek a vízbe? /olaj, 

hulladék, stb./ 

 

Kísérlet: Madártoll vizsgálata 
Vegyél két madártollat! Egyiket mártsd be olajba és 

tedd vízbe, a másikat csak természetes formájában tedd 

vízbe, majd vedd ki! Mit tapasztalsz? Miért? 

 

 

Szövegértés: 

Fokgazdálkodás 

 

Mi a lényege a foknak? És miért jó?  

Most meg fogunk keresni ilyen fokot az élő Tiszán! 

 

 

 

 

 

 

 

Információcsere, 

ötletvihar 

 

 

 

 

 

 

 

Megfigyelés, tapasztalat-

szerzés 

 

 

 

 

Beszélgetés a fok-

gazdálkodásról 

 

4 kémcső, kémcsőfogó, 

fenolftalein, lakmusz, 

fehér papír 

 

vatta, főzőpohár, 

óraüveg, nagyító 

 

feladatlap 

 

 

 

szövegértés feladatlap 

 

 

 

 

Madártoll, olaj, két 

tál+víz 
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Vizuális kultúra almodul 

 

Modul 

foglalkozásainak 

megnevezése 

A foglalkozások résztémáinak tartalmi kifejtése Módszerek, 

munkaformák 

Eszközök, 

Egyéb tárgyi eszközök, 

hozzávalók 

Idő 

Szalmaszállal 

fújt kép 

Fújjunk szalmaszállal képet! 

Ábrázoljátok a Mártélyi holtág egy részét, vagy egy 

természeti motívumot, mely megragadott Benneteket!  

 

Csöppentsetek ecsettel papírlapra festéket, majd azt 

szalmaszállal fújjátok szét! 

 

A környezetvédelmi stratégiáról készített 

munkadarabot és szalmaszállal fújt képet rendezzétek 

össze a kiállításra! 

festés Rajzlap, szalmaszál, 

vízfesték, puha ecset, 

tiszta víz 

35 
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V. Összegzés, értékelés 
 

A környezetvédelmi modul előre eltervezett része iskolánkban megvalósult. A 

környezetvédelem témaköreit, mint például 

  

-> Hulladékkezelés és szelektív hulladékgyűjtés 

-> Vízvédelem,  víz mint élettér, árvízvédelem 

-> Talajszennyezés, erdő és talaj védelme 

-> Levegőszennyezés, levegő védelme, madarak 

 

mind az alsó, mind a felső tagozat egy-egy évfolyama körüljárta. Ezen kívül az egyik 

osztálynak feladata volt a helyi természetvédelmi terület- a Mártélyi tanösvény felkutatása és 

bemutatása is.  

 

A környezetvédelmi nap kapcsán öt kompetenciaterületet érintett programunk. A 

gyerekek sok tapasztalatot, információt gyűjtöttek mind lokálisan mind globálisan. A 

programjainkon jól érezték magukat. Kiemelten örültek az újdonságnak a gasztronómia 

területen, hogy olyan ételeket kóstolhattak, melyek számukra még ismeretlenek, ugyanakkor 

az egészséges táplálkozás nélkülözhetetlen elemei. 

Alkotásaik kapcsán fejlődött esztétikai érzékük, kreativitásuk, egymás iránti toleranciájuk. Jól 

érezték magukat a különböző szituációs helyzetekben, nyitottak voltak a problémakör illetve 

esetmegbeszéléseken. Meglátásaik életkorúknak megfelelő. 

A kitűzött célokat teljesítettük. A kiállítást megrendeztük. 
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Kecskemét 1995.  

 
2.) Ortmann-né Ajkai Adrienne: ÖRÖMMEL A TERMÉSZETBEN: A Természet 
megtapasztalását segítő játékok — mindenkinek 
Cornell, Joseph: Sharing the Joy of Nature, Nature Activites for all Ages 
(Nevaday City, CA : Dawn Publications, 1989) Kivonatos fordítás 
 
3.) Hegedűs Zoltán, Walterné Böngyik Terézia: Bodnár Bertalan Oktatóközpont 
Mártélyi Kaland programcsomag 
 
4.) Természetismeret: Élő és élettelen környezetünk, Mozaik kiadó, Szeged, 2005. 
 
5.) Természetismeret: Magyarország tájai és életközösségei, Mozaik kiadó, Szeged, 2005. 
 
6.) Mártélyi GEO-ÖKOLÓGIAI tanösvény Kirándulásvezető füzet, Bodnár Bertalan 
Természet- és Környezetvédelmi Oktatóközpont és Ifjúsági Szálló, Hódmezővásárhely, 2009. 
 
7.) Helyi Pedagógiai program 
 
8.) Kompetencia alapú feladatsorok magyarból 3. és 4. osztályosoknak, MR Historia 
 
 
 
 

 

 

Internetes források: 

http://www.youtube.com/watch?v=288491OWqbk&feature=related 

http://kovacsneagi.honlapepito.hu/?modul=oldal&tartalom=1121906 

http://www.youtube.com/watch?v=nInFecfYWI4&feature=related 

http://kornyezetineveles.hulladekboltermek.hu/kreativ_anyagok/kepregeny/ 

http://kornyezetineveles.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekhierarchia/ 

http://kornyezetineveles.hulladekboltermek.hu/szelektiv/miteshova/ 

http://kornyezetineveles.hulladekboltermek.hu/jatek/ 

http://kornyezetineveles.hulladekboltermek.hu/erdekesseg/hulladekbolmuveszet/ 

http://nemzetipark.lap.hu/ 

http://www.foek.hu/zsibongo/termve/tk/martely.htm 

http://knp.nemzetipark.gov.hu/index.php?pg=menu_1431 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=288491OWqbk&feature=related
http://kovacsneagi.honlapepito.hu/?modul=oldal&tartalom=1121906
http://www.youtube.com/watch?v=nInFecfYWI4&feature=related
http://kornyezetineveles.hulladekboltermek.hu/kreativ_anyagok/kepregeny/
http://kornyezetineveles.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekhierarchia/
http://kornyezetineveles.hulladekboltermek.hu/szelektiv/miteshova/
http://kornyezetineveles.hulladekboltermek.hu/jatek/
http://kornyezetineveles.hulladekboltermek.hu/erdekesseg/hulladekbolmuveszet/
http://nemzetipark.lap.hu/
http://www.foek.hu/zsibongo/termve/tk/martely.htm
http://knp.nemzetipark.gov.hu/index.php?pg=menu_1431
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VII. Mellékletek 
 

 

Szelektív Szilárd és Szemét Szimat az erdőben 
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 Üveg  Sz.üveg  Műanyag  Papír   Fém 
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Az erdő fohásza 

 

 

Vándor, ki elhaladsz mellettem, ne emelj rám kezet! 

Én vagyok tűzhelyed melege hideg téli éjszakákon, 

Én vagyok tornácod barátságos fedele, 

Melynek árnyékába menekülsz a tűző nap elől, 

És gyümölcsöm oltja szomjadat. 

Én vagyok a gerenda, mely házadat tartja, és vagyok asztalod lapja, 

Én vagyok az ágy, amelyben fekszel, 

A deszka, amelyből csónakod építed. 

Én vagyok házad ajtaja 

Bölcsőd fája ... 

... Koporsód fedele. 

Vándor, ki elmégy mellettem, 

Hallgasd meg kérésem: 

Ne bánts! 
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Szelektív Szilárd álma 
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Hul l a d é k o s   t o t ó   g y e r e k e k ne k 

1. Keletkezik-e a természetben hulladék?  

a.  igen, az állatok sokat szemetelnek  

b.   igen, rengeteg (például a lehullott falevél)  

c.  nem, minden anyag része a körforgásnak  

  

2. Hová szállítja a kukásautó a szemetet?  

a.    a következő kukáig  

b.    külföldre  

c.    elhelyezik egy hulladéklerakóban  

  

3. Melyik a szelektív hulladékgyűjtés helyes megfogalmazása?   

a.    azt a hulladékot gyűjtöm, amit nem tudok máshová kidobni, eltüntetni  

b.   anyagfajták szerint külön gyűjtjük a hulladékokat  

c.    amikor leviszem a szemetet és a kukába kidobom  

  

4. Válaszd ki a környezetvédelmi szempontból legjobb csomagolást!   

a.    Alumínium doboz  

b.     Visszaváltható üveg  

c.   eldobható műanyag palack  

  

5. Válaszd ki a legjobb megoldást!  

a.   hulladék-megelőzés tudatos vásárlással   

b.   szelektív hulladékgyűjtés  

c.  szupermarketben nagybevásárlás  

  

6. Milyen hulladékokat gyűjtünk a szelektív hulladékgyűjtőbe?  

a.    doboz, fa, elem, kinőtt ruha, üveg  

b.    papír, fém, üveg, műanyag  

c.    fém, papír, növényi hulladékok, üveg, veszélyes hulladékok  

  

7. Mit kell tenni az üres műanyag flakonokkal?   

a.    összetaposva a szelektív gyűjtőbe dobni   

b.    ki kell dobni a kukába  

c.    kirakni a napra és megvárni, míg elolvad  

  

8. Válaszd ki a legjobb megoldást!  

a.   műanyag palackos ásványvizet vásárolok   

b.   kólát iszom fémdobozból  

c.   szikvizet vásárolok újratölthető palackban  

  

9. Mit lehet komposztálni?  

a.   labda, üveg, hús, alma  

b.  száraz virág, betelt füzet, palack, elem  

c.  krumpli héj, levágott fő, almacsutka, kávézacc   
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Feladatlap 

  

1. Húzd alá melyik jobb környezetvédelmi szempontból?  

  

Vászon bevásárló szatyor   / nylon zacskó                         

Száraz elem                        / tölthető akku  

Eldobható borotva             / villanyborotva  

Golyós dezodor                 / hajtógázas dezodor  

Műanyagflakonos mustár / üveges mustár  

Zacskós tej                       / dobozos tej  

Filteres tea                       / teafű  

  

2. Hulladékos totó! A helyes válaszok előtti betűket írjátok fel egymás mellé  

és az összekevert betűkből 1 szót olvashattok ki!  

  

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

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

K Anyagfajták szerint külön gyűjtjük a hulladékokat.  

Miért helyes a szelektív hulladékgyűjtés? (3 helyes válasz)  

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

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

vonatkozik.  

Ö  Kevesebb szemetet kell elhelyezni a hulladéklerakókban.  

Y  Nem kerülnek veszélyes anyagok a környezetbe.  

Mi történik ma a legtöbb hulladékkal Magyarországon, miután a kukás kocsi  

elszállította? (1 helyes válasz)  

V  Elszállítja a legközelebbi erdő szélébe.  

T  Elégetik egy hulladékégetőben.  

N  Elhelyezik egy hulladéklerakóban.  

L  Hasznosítják.  

Válaszd ki a környezetvédelmi szempontból legjobb csomagolást! (1 helyes válasz)  

G  Tetrapack doboz  

O  Visszaváltható műanyag palack  

F  Alumínium doboz  

Z  Visszaváltható üveg  

A  Eldobható műanyag palack  

Kinek a feladata a hulladékok megfelelő kezelése? (3 helyes válasz)  

S  Nekem nem, nem én vagyok a kukás ember. E  A hulladékkezelő cégek feladata.  

T  Én is segíthetem, a hulladékgyűjtők megfelelő használatával.  

R  Csak a felnőttek feladata.  

E  Mindannyiunk közös feladata.  
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3. Tanulmányozzátok az üveg életútjának ábráját! Fogalmazzatok meg érveket a 

hasznosítás mellett!   
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