
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEKÖSZÖNTŐ .............................................................................................................................................. 2 

Csodálattal nézlek ............................................................................................................................. 2 

ÖKOSSÁG ..................................................................................................................................................... 3 

A mi kis tollas vendégeink ............................................................................................................... 3 

MÓDSZERLES .............................................................................................................................................. 5 

Tanulmányi kirándulás a Gödöllői Arborétumban ...................................................................... 5 

KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNY ......................................................................................................... 7 

Továbbtervezés.................................................................................................................................. 7 

AJÁNLÓ ........................................................................................................................................................ 8 

Fenntarthatósági témahét 2021 ...................................................................................................... 8 

 INFORMÁCIÓK ............................................................................................................................................ 9 

Legyen Ön is alkotó! ......................................................................................................................... 9 

 KÖNYV-TÁR ................................................................................................................................................ 9 

Források ............................................................................................................................................. 9 

Ajánlott oldalak ................................................................................................................................. 9 

 SZERZŐINK ................................................................................................................................................. 9 

  



 

2 

 

BEKÖSZÖNTŐ 

CSODÁLATTAL NÉZLEK 

Kedves Olvasó! 

Engedjétek meg, hogy egy talán kevéssé ismert, de hozzám annál közelebb álló verset vigyek 

most a kedves Olvasók elé: 

Kiss Lehel 

Csodálattal nézlek 

 

Csodálattal nézlek, 

Szegény, kicsi vendég; 

Csöndes álmod fölött 

Pásztor dala lennék; 

Lennék mécs világa 

Kemény jászolágynál, 

Takaród is lennék, 

Vacogva ha fáznál. 

 

Csodálattal nézlek, 

S kerülget az álom; 

Nem nyugtat a sok dísz 

Havas fenyőfákon. 

Remegő szívemmel 

Hullok Nálad térdre, 

S kérlek, hogy takarj be, 

Égi fény, Te béke!1 

 

 

 

Áldott, békés karácsonyt és Boldog Új Esztendőt kívánok minden kedves Olvasónak! 

 

Farkasné Nagy Krisztina                                                                                                                                        

szerkesztő  

                                                                 
1 A vers megjelent: Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt: Angyalmese irodalmi szöveggyűjtemény 3-4.osztályosoknak. 

Református tananyagtár » Angyalmese (reftantar.hu) (utolsó letöltés: 2020. 12. 10. 23:27) 

https://reftantar.hu/2020/10/06/angyalmese/#csodabolcso_7
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ÖKOSSÁG  

A MI KIS TOLLAS VENDÉGEINK 

A klímaváltozás hatásait mindannyian érezzük: nem jellemző már, hogy decemberben nagy hó 

örvendeztesse meg a gyerekeket. Nincs is nagyon hideg. Már nagyon régen nem volt nálunk 

olyan, több napig tartó időszak, amikor kétjegyű számmal kellett leírni a téli mínuszokat.  

Az énekes madarak viszont nem hőmérőznek, csak éppen nem találnak elegendő élelmet ebben 

a ködös, nyirkos, nem-szeretem időben. 

A rádió, az újságok, az internet igyekszik felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy a néhány 

grammos vagy dekás madárkáknak csak kevés tartalékuk van  és ínséges időkben bizony hamar 

elpusztulnak. 

Ne hagyjuk, hogy a természet e remek 

teremtményei éhezzenek! 

Olyan csodálatos nézni, ahogy a kitett 

madáretetőket látogatják! 

Gyakori programunk, hogy hosszú ideig 

gyönyörködünk bennük – persze csak az 

ablakból, hiszen nagyon óvatosak – és mindig 

izgatottan fogadunk esetleg még nem  ismert 

vendégeket. 

Mielőtt a Vértesbe költöztünk volna, sokkal 

szegényesebbek voltak az ismereteink a 

madarakról, hiszen a városba csak néhány faj 

költözik be.  

A verebeket, cinegéket, galambokat mindenki 

ismeri és  ha van elég megfelelő terület,  a 

feketerigókkal és a varjakkal is találkozhatunk, de 

más fajokkal nehéz megismerkedni.  

 

Az erdő szélén azonban sok-sok madárfaj megfordul. Egy részük nem várja meg a zord időt, és 

délebbre vonul, de a sokféle cinke, a mezei veréb, a 

vörösbegy, a szürkebegy vagy csuszka télen is itt 

marad. A felsorolás nem teljes, de ők a 

madáretetőnk leggyakoribb vendégei. 

Persze a földre potyogott magokat is felszedegetik, 

ha biztonságban érzik magukat. 

Széncinke őrségben,  

lent kékcinke. 

Csuszka 

Vörösbegy 
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Megfigyeltük, hogy a vörösbegy nem száll az etetőre: mindig a földről szedegeti az eleséget. 

A legtöbbet napraforgó magból kapnak madaraink, 

de elég sok diót is adunk nekik. Ha az etetőből 

kifogy az eleség, a cinkegolyó is kiválóan megfelel. 

Ezt azért szeretem, mert ha elmegyünk itthonról, 

akkor is napokig elláthatók szárnyas barátaink – ezt 

nem tudják olyan villámgyorsan elfogyasztani. 

Szoktunk nekik hájjal is kedveskedni – vigyázat, 

nem szalonnával! Ez utóbbi sós, ami nem tesz jót a 

madaraknak. A piacon néha több kiló nyers hájat 

szerzünk be, amit adagokra osztva a mélyhűtőben tárolunk. Ezt csak a 

tényleg fagyos időszakban kapják: a zsír nagy energiaforrás számukra, amikor nagyon hideg 

van.   

Szeretik az almát is: a csupasz ágakat 

„kidíszítem” rájuk szúrt almával, amiket néha 

kettévágok. Tulajdonképpen ez az innivalót is 

pótolni tudja egy kicsit, mert bizony jártunk már 

úgy, hogy a kitett víz rövid idő alatt megfagyott. 

Egy veszélyforrásra fel kell hívnom a figyelmet: 

a macskákra. Előszeretettel osonnak az etető 

közelébe és hihetetlen, mekkorát képesek ugrani 

egy jó falat reményében. Ezért lehetőleg úgy 

helyezzük ki a madáretetőnket, hogy az 

„macskabiztos” legyen: vagy jó magasra rakjuk, vagy egy tálca-szerű alátéttel akadályozzuk 

meg, hogy rá tudjon ugrani egy cirmos. 

Nem tudhatjuk, milyen lesz az idei tél, de egy évekkel ezelőtti képet hadd mutassak meg: 

nagyon szépnek találom a vastag hósapkával az egyszerű kis etetőt! 

Ha tehetitek, próbáljatok ti is „vendégeket hívni” az udvarotokba, az erkélyetekre, a kert fáira! 

Nagyon hálás vendégsereg ez a madárhad: ha jön a tavasz és már nem etetünk, a növényeinken 

megtelepedő sok-sok kártevőt fogják elfogyasztani. 

 

 

Kép és szöveg: Incze Klára Emese 

 

 

 

 

Bent kékcinke, kint 

széncinege 

Cinke és veréb 
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MÓDSZERLES 

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS A GÖDÖLLŐI ARBORÉTUMBAN 

Az élményszerű tanítás – tanulás nagyszerű forrása a tanulmányi kirándulás. 

Biológia-földrajz szakos tanárként mindig elsődleges feladatomnak tekintem, hogy a tanórán, 

vagy a tanórán kívül, diákjaimnak kézzel fogható közelségbe hozzam a tananyagban éppen 

szereplő természetet, mint pl. az erdő vagy a vízpart élővilágát.  

Hatodik évfolyamon, a természettudomány tantárgy különösen jó lehetőséget ad a tanulmányi 

kirándulásokra. Bár az OFI-s tankönyvben a „Hazai erdők” a harmadik fejezet, szeptemberben 

ezzel a témakörrel kezdem a tanévet. A „vénasszonyok nyara”, a jó idő lehetőséget ad, hogy az 

év eleji ismétlés után, általában a második héten, elmenjünk a gödöllői arborétumba. 

Kedvcsinálóként most ezt a programot szeretném bemutatni. 

Az arborétum könnyen megközelíthető, ráadásul ingyenes, egy órás séta keretében szinte 

minden - ebben a témakörben említett - növény megtekinthető itt. A diákokkal gyűjtünk a 

földről kocsányos, kocsánytalan, cser és vörös tölgy leveleket, makkterméseket, gubacsot, 

bükkmakkot, kéreg darabokat, sima, erdei, lucfenyő tűleveleket, valamint tobozvirágzatokat.  

Egy ösvény egyik oldalán tölgyerdő, míg a másik oldalon fenyves található, remek lehetőség 

az eltérő erdőtípus látványos megvizsgálására.  Szeretünk ugrálni a vastag tűlevél rétegen a 

fenyvesben, gombákat megfigyelni itt, melyekhez természetesen nem nyúlunk. Van gyertyán, 

kökény, vadrózsa is a területen, sőt egy hangyaboly szorgos lakóit is megnézzük, amint egy 

útvonalon oda-vissza serényen közlekednek. Gyakran látunk patás lábnyomokat is, végül egy 

kis tisztáson, erdei padok mellett, szabadfoglalkozásra is marad idő. 

Ha eljöhetünk ide hosszabb időre is az iskolából, akkor plusz feladatként akár a fák magasságát 

is megmérhetjük, vagy a fellelhető alapanyagokból „madárszülőkként” fészket építenek a 

diákok. 

A terepgyakorlatra a gyerekek egyénileg zacskókat hoznak, beleírjuk a növényfajok neveit, 

majd otthon ebből lepréselt tablók készülnek osztályzásra. Lehet fényképezni is az élővilágot, 

a tanórákon megnézzük egymás fotóit, kiállítást is rendezhetünk.  

Nagysikerű programunk ez a diákokkal szeptember elején. Itt az arborétumban is, fő célom az, 

hogy a tanulók biztonsággal felismerjék ezeket a növényeket a rájuk jellemző tulajdonságaik 

alapján.  

A kirándulások szervezésével másik célom pedig az, hogy a diákjaimat rávezessem arra, hogy 

keressék a természetben megtapasztalt jelenségek okait is, kutassák fel a köztük rejlő 

összefüggéseket, így válva majd tudatos környezetvédővé, a természetet megóvó felnőttekké. 
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Térképen bejelöltem a megfigyelendő növények helyét. 

 

1: Parkoló 

2: Bejárat 

3: Jobbra az út mellett kb. 10m-re magas erdei fenyők állnak. A fák alatt mindig találunk kéreg darabokat, lehullott 

tűlevelet, toboz virágzatokat. 

4: Az út mellett nagy kocsányos tölgy áll. Levelet és makktermést gyűjtsünk! 

5: Hosszú egyenes szakaszú betonúton haladjunk, útközben többféle fenyőfajt is láthatunk mindkét oldalon. 

- kissé távolabb az úttól jobb oldalon, az erdő szélén vadrózsa nő.  

Az első útelágazásnál hatalmas bükkfa áll. Sima szürke kérge jellegzetes, a nagy fa alatt keressünk a földön 

levelet, és bükkmakk termést, háromszög alakú magokat. 

6: A földútra kanyarodva előre haladva, baloldalon mogyoró bokor, termést gyűjtsünk! 

7: Szoktunk találni gubacsot is a fák alatt az avarban. 

8: Az út végén, mielőtt egy kis tisztásra érnénk, baloldalon hangyaboly, a szorgos hangyák sora keresztezi az 

ösvényt. 

9- 10: Átmenve a tisztáson, folytassuk utunkat, baloldalon egy fenyves, míg a jobb oldalon tölgyerdő áll. 

Nézzük meg az erdő típusok aljnövényzetének eltérését, vajon mi lehet az oka? 

a fenyőerdőben ugráljunk egy kicsit a tűleveleken. 

11: Az úton tovább haladva, kiérünk egy kör úthoz, kökény bokrok állnak a szélén. Ágtövises ágat vizsgáljuk meg 

terméssel. 

12: Jobbra fordulva a fenyves végében gyertyánok állnak.  

13: Az úton, ha esett az eső, akár vaddisznó nyomokat is láthatunk. 

14: Kocsánytalan tölgy található itt 

15: Csertölgy található itt 

  

Gerencsér Mód Julianna 
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KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNY 

TOVÁBBTERVEZÉS 

 

A tanév feléhez közeledve a Református Tananyagfejlesztő Csoport már a következő évre gondol. 

A Komplex Természettudomány Tanári Ötlettárát ugyanis szeretnénk tovább fejleszteni a 6. 

évfolyam számára. Így ennek a munkának az előkészítése a téli hónapok feladata. 

A 6. évfolyamra tervezett Tanári Ötlettár, az ötödikeshez hasonlóan szintén témakörökre 

tagolódik. Míg a felső tagozat első évfolyamán a gyerekek az őket közvetlenül körülvevő 

környezettel: a kerttel, az otthonukban lévő állatokkal-növényekkel és folyamatokkal, erdővel-

mezővel ismerkedtek meg, addig a hatodik évfolyamban ennél távolabbra kalandozunk. Majd 

visszatérünk minden természettudományos gondolkodás középpontjához, magához az emberhez 

is. 

A témakörök a már szintén ismert érdekes kérdések köré épülnek majd. A tananyagfejlesztő 

szakmai csoport tagjai ismét ötleteléssel, majd szavazással és a diákok bevonásával döntik el, mely 

érdekes kérdések köré épüljenek fel az egyes foglalkozástervek. 

A két évfolyamra tervezett foglalkozások a NAT 2020 és az általános iskolai kerettanterv kb. 90%-

át fedik le! 

Bíztatunk mindenkit, hogy csatlakozzon hozzánk jövőre és próbáljuk ki közösen, immáron hatodik 

évfolyamon is a Komplex Természettudomány tanítását! 

 

 

Áldott, békés karácsonyt kíván: a 

Református Tananyagfejlesztő Csoport! 

  

Tabló az iskolakert növényeiből, 
 Benkő István Református Iskola, Újpest 
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AJÁNLÓ 

FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT 2021 

 

Hazánkban 2016 óta rendezik meg minden évben a Fenntarthatósági Témahetet. 

A Fenntarthatósági Témahét célja: 

A környezet védelme és a fenntarthatóság érdekében egyre több civil, szervezet és 

önkormányzat tesz lépéseket, kezdeményezéseket. Globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő 

energiakészlet, klímaváltozás. Ezek a veszélyek fenyegetik Földünket, ha gyorsan nem 

változtatunk szemléletünkön és magatartásunkon. A szemléletváltásra a gyermekek a 

legfogékonyabbak, épp ezért fontos, hogy már iskolás korban megismerjék a téma fontosságát 

és felfigyeljenek személyes érintettségükre, hiszen kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a 

Föld védelméért. 

Bízunk benne, hogy közös erőfeszítéseink eredményeként a fiatalabb generációk tagjai 

hiánypótló, hasznos tudással gazdagodnak. 

Forrás: Ismertető - Fenntarthatósági Témahét (temahet.hu) (utolsó letöltés: 2020. 12. 05.) 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a köznevelésben 2021. április 19-23. között hirdeti meg 

a Fenntarthatósági Témahetet, amelynek célja, a fenntarthatóság üzenetének elterjesztése 

iskolai keretek között. A 2020/2021-es tanév kiemelt témái az erdő, mint ökoszisztéma, a zöld 

gazdaság és a fenntartható közösségek. 

Minden hazai és határon túli nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott 

módon vehet részt a témahéthez kapcsolódó programokon, illetve szervezheti meg az adott 

témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat. 

Kérjük, csatlakozzon a kezdeményezéshez és regisztrálja iskoláját a 2021. évi 

Fenntarthatósági Témahétre! 

Forrás: Iskolai regisztráció - Fenntarthatósági Témahét (temahet.hu) (utolsó letöltés: 2020. 12. 05.) 

 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/ismerteto
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio
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 INFORMÁCIÓK 

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 aki 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 

 

 KÖNYV-TÁR 

FORRÁSOK 

- Ismertető - Fenntarthatósági Témahét (temahet.hu) (utolsó letöltés: 2020. 12. 05.) 

- Iskolai regisztráció - Fenntarthatósági Témahét (temahet.hu) (utolsó letöltés: 2020. 12. 05.) 

AJÁNLOTT OLDALAK 

 http://reformatus.hu/ 

 https://reftantar.hu/ 

 https://zoldgombfesztival.hu/ 

 https://humusz.hu/logiqka 

 https://fenntarthatojovokepp.hu/ 

 Fenntarthatósági Témahét (temahet.hu) 

 

 SZERZŐINK 

 Incze Klára Emese, programtervező matematikus, matematika-informatika szakos nyugdíjas 

pedagógus; 

 Gerencsér Mód Julianna, biológia-földrajz szakos pedagógus, Szenczi Molnár Albert 

Református Általános Iskola; 

 Farkasné Nagy Krisztina, földrajz-történelem szakos pedagógus, Benkő István 

Református Általános Iskola és Gimnázium. 

mailto:nagy.krisztina1988@reformatus.hu
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/ismerteto
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio
http://reformatus.hu/
https://reftantar.hu/
https://zoldgombfesztival.hu/
https://humusz.hu/logiqka
https://fenntarthatojovokepp.hu/
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/

