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Őszi hírlevél 
 

Kedves Kollégák, Tisztelt Érdeklődők! 

Az idei tanévben immáron másodszor jelenik meg a Természet-Ismeret hírlevél, új köntösben, 

folyamatosan fejlesztve. 

Az őszi szünet végén bizonyára sokan már a téli pihenésig hátralévő napokat számolgatják, de 

addig is tekintsük át az ősz néhány fontosabb szakmai eseményét, és merítsünk ötletet az őszi 

témakörök feldolgozásához is. 

Őszi hírlevelünkben nagy örömmel köszöntjük új szerzőtársainkat:  

 Takács Rita, a budapesti Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium 

református hittanoktatója és általános iskolai tanítója ember és társadalom műveltségi 

területen; 

 Gyenes Viktor, a Litéri Református Általános Iskola igazgatója, okleveles földrajz-

környezettan tanár, valamint  

 Farkas Csongor, a Budapesti V. Kerületi Eötvös József Gimnázium történelem-földrajz 

szakos tanára. 

Minden kedves Érdeklődőnek kellemes olvasást kívánok! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áldás, békesség! 

Farkasné Nagy Krisztina 

szerkesztő 

 

  

Forrás: pinterest.com 
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Természetismeret szakmai nap Litéren 
2019. október 18-án került sor a Református Tananyagfejlesztő Csoport 

természettudományi munkacsoportjának kihelyezett szakmai napjára iskolánkban, a Litéri 

Református Általános Iskolában. Nagy örömmel és lelkesedéssel vártuk ezt a napot, hogy a 

szakmai fórumon túl bemutathassuk a Csoport tagjai számára iskolánkat, és a környezeti 

nevelés helyben alkalmazott módszereit. Az alkalmat Szabó J. Róbert lelkipásztorunk 

áhítatával nyitottuk meg, majd Gyenes 

Viktor igazgató tartott előadást a környezeti 

nevelés történetéről. Ezt követően került sor 

az intézmény bejárására, bemutatására. 

Ebéd után a természettudományi 

munkacsoport tagjai tovább dolgoztak azon 

a nem kis feladaton, hogyan lehetne a 

természetismeret tantárgyat megújítani, 

komplexitását valóban a XXI. század 

kihívásaihoz igazítani.  

A csapat tagjai rendkívül lelkesek, a munka 

pedig folytatódik tovább! Iskolánk biztosan 

csatlakozni fog a természetismeret tanítását-tanulását, megújítását szolgáló programhoz, így 

bizalommal várjuk a fejleményeket! Köszönjük szépen a Református Tananyagfejlesztő 

Csoportnak, hogy meglátogatták iskolánkat! 

 

Gyenes Viktor 

 

A Teremtés hete - 2019 
Az idei tanévben a hazai egyházak szeptember 29-e és október 6-a között rendezték meg a 

Teremtés hete rendezvényhetet.  

 Az idei teremtés ünnep fő témája: a hála és felelősség. 

 
Kép forrása: https://www.magyarkurir.hu/nezopont/teremtesvedelmi-kalendarium-teremtes-hete 

https://www.magyarkurir.hu/nezopont/teremtesvedelmi-kalendarium-teremtes-hete
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A Teremtés hetének alapigéje: 

„Örüljetek az úrban mindig! Újra mondom: Örüljetek! Ismerje meg mindenki a ti 

szelídségeteket! Az Úr közel van! Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem minden 

helyzetben hálaadással végzett imádságban és könyörgésben terjesszétek a kéréseiteket Isten 

elé! Isten békéje pedig, amely meghalad minden értelmet, megőrzi szíveteket és elméteket 

Krisztus Jézusban.” 

 (Filippiekhez írt levél 4. részének 4-7. versei) 

 

A Teremtés Ünnepén több mint 40 teremtésvédelmi akciót szerveztek a helyi közösségek 

Soprontól Kelemérig és Zsujtától Szóládig szerte az országban. A helyi kezdeményezések 

között volt hulladékgyűjtési akció, könyvbemutató, zöld játszóház a gyermekeknek, kirándulás, 

környezettudatos termékek workshopja, játékos kvíz, ökolabirintus, virághagyma csereláda, 

faültetés, természetfotó kiállítás, közös filmvetítés és piknik is. 

Természetesen a lelki táplálék sem hiányozhatott az alkalmakról: így áhítat, hálaadó 

istentisztelet, bibliaóra, tudományos előadás és közös elmélkedés-beszélgetések alkalmával 

kerülhettek közelebb az érdeklődők a teremtett világ sokszínűségének megismeréséhez. A hét 

folyamán több helyen is rendhagyó alkalmakat tartottak: így például Sopronban szabadtéri 

gyermekistentiszteletet; gyümölcsös bibliaórát Szóládon, ökumenikus istentisztelet vagy éppen 

teremtésvédelmi családi napot Budakalászon. 

Források: http://www.okogyulekezet.hu/aktualis/hirek/v/705/; http://tff.hu/teremtes-hete-akciok-terkep 

 

Farkasné Nagy Krisztina 

 

Az Űrkutatás Napja 
 

2019. október 17-én tartották a Magyar Tudományos 

Akadémián a MANT (Magyar Asztronautikai Társaság) 

szervezésében az idei Űrkutatás Napját. A Nemzetközi 

Világűrhéthez kapcsolódó legrangosabb hazai eseményén az 

idén 20 éve működő ISS (Nemzetközi Űrállomás) működéséről 

és jelentőségéről is megemlékeztek a szakma legkiválóbb hazai 

képviselői.  

 

 

 

Dr. Almár Iván, a MANT örökös tiszteletbeli elnöke arról sem feledkezett meg, hogy lehet 

békésen egymás mellett, közös célokért dolgozni az egész emberiség javát szolgálva. Mindezt 

etnikai, nemi vagy vallási hovatartozástól függetlenül teszi az ISS személyzete, akik akár 

hónapokat töltenek összezárva a több, mint 420 tonnás űreszközön. 

Forrás: pinterest.com 

http://www.okogyulekezet.hu/aktualis/hirek/v/705/
http://tff.hu/teremtes-hete-akciok-terkep
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A MANT díjainak átadása és a következő év legfontosabb hazai versenyeinek és eseményeinek 

meghirdetése is ezen az eseményen került kihirdetésre. Ezek közül a pedagógusokat az idei 

diákpályázat témája érdekelhette a legjobban. A szervezők választása idén éltető csillagunkra, 

a Napra esett. A felső tagozatos és középiskolás diákok pályamunkáinak beérkezési határideje 

2020. február 2-án lesz. (link)  

Az előadók közül többen a magyar fejlesztések eddigi eredményeit és további lehetőségeit 

közérthetően mutatták be az érdeklődőknek. Néhány diákcsoport is eljutott az eseményre, így 

az MTA Nagytermében megtartott előadások inspirációt jelenthettek számukra a további 

tudományos munkáikhoz, természettudományos iskolai tanulmányaik hasznosságához. A 

megjelentek láthatták, hogy milyen fontos volt eddig is a magyar részvétel, legyen szó a Pille, 

a Focus, a Tritel vagy a habosítók különböző eszközeiről. Az összegyűltek megtudhatták azt is, 

hogy hol tart ma a geostacionárius műholdak fejlesztése és mivel fog hozzájárulni az ESA 

(Európai Űrügynökség) a Marsra történő leszálláshoz vagy a Holdra való újbóli visszatéréshez.  

Az eseményt Dr. Ferencz Orsolya, az űrkutatásért felelős miniszteri biztos személyes 

jelenlétével tisztelte meg. Részletes beszámoló az Űrvilág digitális hasábjain olvasható: link. 

 

Farkas Csongor 

 

A szőlő 
 

 
Forrás: termalfurdo.hu 

 

A természetismeret tanításához 5. évfolyamban sokféleképpen hozzákezdhetünk. A gyerekek 

gondolkodása a természet folyamatos változásáról talán az évszakok váltakozásában érthető 

meg leginkább. Ez az a kör, ami kézzel fogható számukra.  

Az őszi időszakban célszerű olyan tananyagokat választani, melyet a gyerekek maguk 

is meg tudnak tapasztalni. Ilyen lehet az ősz kedvelt gyümölcseivel való foglalkozás, mint az 

őszibarack és a szőlő. A gyümölcsöket bemutató tankönyvi leckék általában csak az adott 

növény felépítésének és működésének megismertetésére építenek. Érdekességképpen kerülhet 

megemlítésre: a borkészítés folyamata vagy a hazánkban az 1800-as évek végén végigsöprő 

https://www.mant.hu/diakpalyazat
http://www.urvilag.hu/hazai_kutatohelyek_es_uripar/20191020_a_nemzetkozi_urallomas_20_eve


6 
 

filoxéra járvány pusztítása, a magyar borvidékek (22 történelmi borvidék található hazánkban) 

jellegzetességei vagy éppen a hungarikumnak számító Egri bikavér. 

Ez a mindenki számára ismert őszi gyümölcs önmagában nem biztos, hogy kellően 

érdekes tananyagot jelent a diákok számára. Viszont érdekes csoportfeladatokkal 

megfűszerezve a gyerekek túlléphetnek a tankönyv keretein és a való életből ihletet merítve 

dolgozhatják fel a témát. Hiszen a velünk élő népdaloktól kezdve, az irodalmi alkotásokon, a 

piacon fellelhető szőlőfajtákon és a különféle bornapokon át a történelmi borvidékekig számos 

téma kapcsolódik a szőlőhöz. 

Ezt megragadva szeretnék néhány ötletet bemutatni a szőlő, mint egyik kedvelt őszi 

gyümölcsünk csoportmunkában történő tanórai feldolgozásához. 

Minden óra elején célszerű egy kis ráhangolódással bevezetni az adott témát, ezzel is 

motiválva a gyerekeket. Ehhez ajánlom az alábbi linken is elérhető népszerű népdal-

feldolgozást: az Érik a szőlőt! (2:11). Az osztályt ezután 5-6 fős csoportokra érdemes bontani, 

és minden csoport más feladaton dolgozik, elkerülve ezzel a csapatok között kialakuló versenyt.  

Csoporfeladatok: 

 

 

Szükséges kellékek: gyurmaragasztó, csomagolópapír, filctollak, színes ceruzák, ragasztó, toll, 

internetelérés (tanári laptop vagy tablet) 

Segédanyagok: tankönyv megfelelő oldalai;  

Interneten elérhető vagy onnan letölthető anyagok: Egri bikavér (link) ; magyar népdalok (link); 

borkészítés lépései (link); filoxéravész (link). 

Csoportfeladat megoldására javasolt időkeret: 15 perc 

A csoportok bemutatják feladataikat, a kész munkák pedig a táblára kerülnek kiragasztásra, és 

értékelésre. 

Tervezzetek borosüveg 

címkét, úgy hogy azon a 

szőlő részei is szerepeljenek!  

Adjatok fantázianevet a 

bornak! 

Készítsetek, legalább 4 

kockából álló képregényt a 

borkészítés lépéseiről! 

Tervezzetek plakátot az Egri 

Bornapoknak! A plakáton 

mutassátok be az Egri borvidék 

leghíresebb szőlő- és borfajtáit! 

 

Írjatok újságcikket (8-10 mondatban), 

melyben az idei évben (1875) kitört 

filoxéra-járvány pusztítását mutatjátok be! 

Készítsetek illusztrációt is, és adjatok címet 

az újságnak! 

Készítsetek népdalgyűjteményt! 

Olyan dalokat gyűjtsetek, melynek 

egyik főszereplője a szőlő! 

Készítsetek illusztrációt is! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j3oG__hQSJU
http://www.hungarikum.hu/hu/content/egri-bikav%C3%A9r
https://mek.oszk.hu/06200/06234/html/
http://www.food-info.net/hu/products/wine/prod.htm
https://hu.wikipedia.org/wiki/Filox%C3%A9ra
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Kedvcsináló –           „Határmezsgyék” Konferencia   -    Miskolc 
 

 

 

2019. december 6-7-én ismét Miskolcon, a Lévay József Református Gimnázium és 

Diákotthonban rendezzük meg a Református Tananyagfejlesztő Csoport nagy sikerű, 

országos konferenciáját és jó gyakorlat börzéjét és amelyre szeretettel meghívjuk Önt is! 

 

A fókuszba idén a „határmezsgyék” kerülnek. 

 

Ezek közé soroljuk 

 a különböző iskolafokok közötti (óvoda-iskola, alsótagozat-felsőtagozat, általános 

iskola-középiskola, középiskola-egyetem) átmeneteket; 

 a tantárgyak- (pl. természetismeret), és a tanulás szervezésének (erdei iskola, témanap, 

témahét, projekt, kutatás alapú tanulás) komplex formáit; 

 valamint a tanórákon kívüli (pl. napközi, szakkör, fakultáció) és iskolán kívüli tanulási 

formákat (pl. tanodák, cserkészet, gyülekezet, szakkollégiumok, kollégiumok, 

internátus, határtalanul program stb). 

A konferencia ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A szakmai program mellett étkezést és 

szállást is biztosítunk. 

 

Regisztrálni 2019. november 18-ig lehet az alábbi linkre kattintva: 

https://forms.gle/ryno1UYEohTatGe7A 

 

Várjuk Önt és kollégáit is szeretettel! 

Áldás, békesség! 

Református Tananyagfejlesztő Csoport 

 
 

 

 

https://forms.gle/ryno1UYEohTatGe7A
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Föld a Bibliában 
Sok szeretettel mutatjuk be a budapesti Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium 

országos rajzpályázatát!(link) 

Várjuk minden kedves érdeklődő gyermek művészi alkotását! 

Takács Rita 

szervező 

 

 

http://rpi.reformatus.hu/f%C3%B6ld-a-bibli%C3%A1ban-rajzp%C3%A1ly%C3%A1zat
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Legyen Ön is Alkotó! 
 

Kedves Kolléga!  

Nagy szeretettel várjuk minden kedves alkotni vágyó Kolléga jelentkezését, aki szeretné 

megosztani a természetismerethez kötődő módszereit, ötleteit, ismereteit a tantárgyat tanító 

kollégák közösségével; vagy bemutatna egy-egy szakmai programot, előadást, kirándulási 

lehetőséget vagy erdei iskolai programot. 

Jelentkezni lehet folyamatosan a nagy.krisztina1988@reformatus.hu email címen! 

Áldás, békesség! 

Farkasné Nagy Krisztina 

 

 

Munkatársak 
 

Szerkesztő: 

Farkasné Nagy Krisztina 

 

Szerzők: 

Farkas Csongor 

Gyenes Viktor 

Takács Rita 

 

mailto:nagy.krisztina1988@reformatus.hu

