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Beharangozó 

ÚJ ÉV, ÚJ KEZDET 

Kedves Érdeklődő Olvasó! 

A tavalyi évben útjának indult Természet-Ismeret Hírlevél az idén új köntösbe öltözik.  

Nagy öröm, hogy egyre többen olvassák a Hírlevelet és találnak rá egy-egy jó ötletre, vagy 

kedvet kapnak egy programhoz. 

A tanév során összesen hat alkalommal, kéthavonta jelenik meg a Természet-Ismeret. Az idén 

így még februárban, áprilisban és a tanév végén: júniusban. 

Az idei első Természet-Ismeretben a kedves Olvasók a hírlevél új tematikáját ismerhetik meg. 

A februári számtól ugyanis már rovatokba szedve jelennek meg a cikkek: 

 Beharangozó 

 Ökosság 

 Fejlesztés  

 Módszerles 

 Ajánló 

 Információk 

 

Reményeim szerint a következő, áprilisi Hírlevélben pedig már az új designt ismerhetik meg a 

kedves Érdeklődők! 

 

Az idei hírlevelekhez is minden kedves Olvasónak kellemes olvasást kívánok! 

 

Farkasné Nagy Krisztina                                                                                                                                             

szerkesztő 
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Ökosság 

A VIZES ÉLŐHELYEK NAPJA 

 

 

1971. óta minden évben február másodikán tartják a világ számos pontján a vizes élőhelyek 

napját. Hazánkban talán kevéssé ismert ez a világnap, holott már 1979 óta tartozunk a ramsari 

közösséghez. 

A jeles nap nem véltelenül esik február másodikára. Ekkorra született meg az a nemzetközi 

összefogás, melyet a vizes területek pusztulásának felgyorsuló üteme hívott életre. 1971-ben, 

Ramsarban, ezen a napon (február másodikán) írta alá tizennyolc ország a Ramsari Egyezményt 

a vizes élőhelyek biodiverzitásának megőrzése érdekében. Az egyezmény legfontosabb célja a 

vizes élőhelyek megőrzése, valamint fenntartható hasznosításuk elősegítése. 

Mára a világon már 169 ország csatlakozott az egyezményhez és több mint 208 millió hektárnyi 

terület tartozik az ún. ramsari területek közé.  Az egyezmény szerint azok a vizes területek 

kerülhetnek védelem alá, mely akár természetes, akár mesterséges, állandó vagy ideiglenes 

mocsaras, ingoványos, tőzeglápos vagy vízi területek, amelyeknek vize álló, áramló, édes, 

félédes vagy sós1. 

Hazánkban jelenleg 29 ramsari terület van: Velence, Dinnyés, Fehér-tó, Felső-kiskunsági szikes 

tavak, Pusztaszer, a Hortobágy egyes részei, Kis-Balaton, Tatai-tavak, Fertő-tó, a Balaton, 

Bodrogzug, Ócsai-turjános, a Pacsmagi-halastavak, a Biharugrai-halastavak, Gemenc. 

Valamint a Béda-Karapancsa, az Izsáki Kolon-tó, Baradla, az Ipoly-völgy, a Felső-Tisza 

vidéke, a Csongrád-bokrosi Sós-tó, a Rába-völgy, a Nyirkai-hany, a Felső-kiskunsági szikes 

puszták, a Borsodi-Mezőség, Montág-puszta és a dél-balatoni berkek és halastavak. 

Ezeken a területeken számos olyan vízimadárfaj jelentős populációja él, mint a nyári lúd, a kis 

lilik, a nagy kócsag, a fekete gólya vagy éppen az üstökös réce, valamint a kormos cankó. 

                                                                 
1 Ideértve azokat a tengervizes területeket is, melyeknek az apálykor mért mélysége nem haladja meg a hat 
métert. 



4 

 

 

Ramsari területek hazánkban 

 

Idén a fagyos idő ellenére is számos program várta az érdeklődőket: 

- a Szilágyi Erdészeti Erdei Iskola vezetett túrát szervezett a Rinya patakhoz;  

- a Fertő-Hanság Nemzeti Park három órás, madármegfigyeléssel egybekötött terepi 

sétára invitált mindenkit a Hansági-főcsatorna mentén;  

- Székesfehérváron, a Sóstó Látogatóközpontban előadáson és ökotúrán lehetett 

megismerkedni a mezőföldi szikes tavakkal; 

- szintén világnapi túrán (12 km) lehetett részt venni a Kolon-tónál is,  

- valamint könnyű sétán vehettek részt az érdeklődők a Duna-Ipoly Nemzeti Park 

szervezésében az Ócsai Tájvédelmi Körzetben található Selyemréti-tanösvényen, ahol 

a láperdők téli arcát ismerhették meg. 

 

 

 

Források: 

 www.jelesnapok.oszk.hu; 

www.ramsar.hu;  

https://sokszinuvidek.24.hu/;  

https://www.ferto-hansag.hu/; 

https://www.facebook.com/events/535119520681205 

https://www.dunaipoly.hu/ 

 

  

http://www.jelesnapok.oszk.hu/
http://www.ramsar.hu/
https://sokszinuvidek.24.hu/
https://www.ferto-hansag.hu/
https://www.facebook.com/events/535119520681205
https://www.dunaipoly.hu/
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Fejlesztés 

ÉRDEKES KÉRDÉSEK 

 

 

A Református Tananyagfejlesztő Csoport természetismeret megújításában résztvevő kollégái 

még 2019 decemberében határoztak arról, hogy az 5. évfolyamra fejlesztendő segédanyaguk 

alapját olyan érdekes kérdések fogják alkotni, melyek a gyerekek érdeklődésére és 

kíváncsiságára építenek. Amellett, hogy ezek a kérdések egytől egyig többféle, a 

természetismeret tantárgy kerettantervében, illetve a Nemzeti Alaptantervben 2  kijelölt 

témakörhöz kapcsolhatók, a valós életben is tapasztalhatók, megfigyelhetők, észlelhetők. 

A csoport tagjai először az érdekes kérdések összegyűjtésére vállalkoztak, a már ismert négy 

témakörben (otthon, kert, szántó-mező; erdő). A vártnál jóval több kérdés született az egyes 

témákhoz: 

Otthon témakör: 59 kérdés 

Kert témakör: 38 kérdés 

Szántón-mezőn témakör: 49 kérdés 

Erdő témakör: 42 kérdés 

 

A fejlesztők a bőség zavarában úgy határoztak, hogy egy szavazás keretében fogják kiválasztani 

azt a témánként nyolc kérdést, melyekhez a későbbiekben majd foglalkozásterveket készítenek. 

A szavazás menete egyszerű volt: Minden fejlesztő témakörönként a kedvenc 5 kérdését 

jelölhette meg. Végül ennek keretében január közepére megszületett az a 4*8 kérdés, melyet a 

fejlesztők körül fognak járni a foglalkozástervek kidolgozása során. Természetesen minden 

érdekes kérdéshez többféle feldolgozási javaslat fog készülni, így is biztosítva, hogy a 

pedagógusok saját személyiségükhöz, érdeklődésükhöz, illetve a tanított csoporthoz alakítsák 

a tanórákat, témanapot, stb. 

 

                                                                 
2 Ekkor még a 2012-ben készült Nemzeti Alaptanterv volt érvényben (megj: a Szerk.) 
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OTTHON KERT SZÁNTÓ-MEZŐ-RÉT ERDŐ 

Milyen lenne a 

Facebook profilja az 

ezüstös ősrovarnak? 

Hogyan eszi meg a 

rozsda a vaskerítést? 

Hol a világ vége? Mennyi idő alatt ér egy 

hangya a fa tövétől a 

tetejéig? 

Mitől pezseg az 

ásványvíz? 

Miért nem rázza meg az 

áram a villanyvezetéken 

pihenő fecskéket? 

Mi történne, ha az összes 

méh elpusztulna? 

Mit ehetünk az erdőben? 

Hogyan kerül a víz a 

csapba? 

Miért hullatják le a fák a 

leveleiket? 

Nyom-e minket a 

légnyomás? 

Ki lakik a kidőlt fában? 

Ehetőek-e az ásványok? Milyen madárodút tegyek 

a kertbe? 

Készítettél már selfit 

felhővel? 

Szereti-e a mókus a 

vadgesztenyét? 

Mi a házban a 

legnagyobb és a 

legkisebb élőlény? 

Hová bújik éjjel a Nap? Hogyan futkos a víz 

tetején a molnárpoloska? 

Mit rejt a föld alatti 

járat? 

Miért töltik csak félig a 

„chips”-es zacskót? 

A kertben miért kell 

összesöpörni a leveleket, 

ha az erdőben nem kell? 

Gyógyítanak-e a 

gyógynövények? 

Miért úszik árral 

szemben a pisztráng? 

Mennyi vizet használok 

egy nap? 

Hogyan készíthetsz 

gilisztafarmot? 

Hogyan tudod használni a 

napsugárzást? 

Hogyan lehet kitalálni az 

erdőből? 

Min szeretnél 

változtatni 

lakóhelyeden? 

(öröm-bánat térkép) 

Égszakadás-földindulás. 

De vajon mit tennél, ha 

tényleg elindulna a lábad 

alatt a föld? 

Mennyi idő alatt lehet 

valahonnan eltűntetni a 

termőföldet? 

Mi köze a zúzmóknak a 

levegőhöz? 

 

Reményeinek szerint a 2020-2021-es tanévben mind több pedagógus vesz majd részt a 

természettudomány komplex szemléletű megújításának gyakorlati kipróbálásában is.  
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Módszerles 

HOGYAN VÁLTOZTATTÁK MEG A FARKASOK A FOLYÓKAT? 

Természetismeret órákon sokféle témához lehet olyan, könnyen elérhető és letölthető videókat 

felhasználni, melyek nemcsak a szemléltetést szolgálják. Egy jól kiválasztott videó a tanóra 

elején a motiváció felkeltésében illetve az órára való ráhangolódásban is segíti a diákokat. 

A következőkben bemutatott videót a Békásmegyeri Közösségi Ház Ökoestek sorozatának 

februári előadásán ajánlotta az érdeklődők figyelmébe Kecskés Ferenc tanár, botanikus, a 

Magyar Környezeti Nevelési Egyesület tanácsadó testületének tagja, volt elnöke. Az ökoest 

témája a biodiverzitás fogalmának megismerése, a biodiverzitás mérési problematikájának 

bemutatása és a biodiverzitás fenntarthatóságának kérdései voltak. 

Az előadás végén bemutatott videót, úgy gondolom a természetismeret (illetve most már 

természettudomány tantárgy) keretein belül is fel lehet használni annak érzékeltetésére milyen 

szoros összefüggés van az Isten által teremtett világ rendszerei között. 

 

A videó elérhetőség: https://www.youtube.com/watch?v=KTowuvk2f9Y 

 

A videónak már a címe is hívogató: Hogyan változtatták meg a farkasok a folyókat? 

A világ legrégebbi nemzeti parkjában, a Yellowstone Nemzeti Parkban forgatott 

dokumentumfilm az ökoszisztéma átalakulásának egy érdekes példáját mutatja be. Ebben az 

ökológiai folyamatban ugyanis a változás a tápláléklánc tetején kezdődik el és végiggyűrűzik 

egészen a legalsóbb szintekig, megváltoztatva ezzel magát a tájat is.  

A kisfilm 4,5 perce éppen befogadható hosszúságú egy 5-6. évfolyamos kisdiáknak. A videón 

keresztül a diákok átfogó képet kaphatnak arról, mit is jelent egy adott területen az emberi 

beavatkozás az ökoszisztémába (a farkasok kiirtása a területről). Emellett az angol nyelvű (ám 

magyar feliratos) videó az idegen nyelvi kompetenciát is fejleszti. 

A film megnézését követően az alábbi kérdésekről beszélgethetünk diákjainkkal: 

- Mit jelent az ökoszisztéma fogalma? Melyek a részei?  

- Hogyan gondolunk a farkasokra? (gonosz, ijesztő-mesebeli; csak a ragadozót látjuk 

benne vagy azt is, hogy milyen sok új életet adhat?) 

- Hogyan épül fel a kisfilmben is bemutatott tápláléklánc? 

- Miért nevezzük a hódokat „ökoszisztéma-mérnököknek” ? 

- Hogyan változtatták meg a farkasok a folyók „viselkedését” ? 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KTowuvk2f9Y
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AJÁNLÓ 

„TALÁLKOZÁSOM A BIBLIA ÉLŐVILÁGÁVAL”  

 

A Bibliának fontos szereplője a gazdag élővilág: növényekkel és állatokkal is találkozunk nem 

csak történetek szereplőiként, de példázatokban, bölcsességmondásokban, zsoltárokban. E 

sokféle növény és állat többségével mai világunkban is együtt élünk. 

 

Az Ökogyülekezet által meghirdetett felhívásban a következő olvasható: „Készítsetek rajzot, 

festményt, montázst, fényképet vagy video installációt olyan élőlényekről, amelyekkel a 

Bibliában és a hétköznapokban is találkoztok, vagy éppen olyan növényekhez és állatokhoz 

kapcsolódó szólások mondanivalójáról, melyek a Bibliából erednek" 

 

A pályázatra három korosztályban lehet jelentkezni: 1-4. osztályig, 5-8. osztályig, 9-12. 

osztályig. Minden korosztály minden kategóriában leadhatja alkotását, melyeket külön-külön 

díjaznak.  

A műveket digitális formában szkennelve vagy fényképezve az alábbi linken kell feltölteni.  

 

Leadási határidő: 2020. március 21. éjfél.  

 

Az alkotásokat az eredményhirdetésig meg kell őrizni. A művek elbírálása és a díjazások 

kiértesítése 2019. április 20-ig történik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A felhívás megjelent: http://reformatus.hu/mutat/16977/, valamint 

                                   http://okogyulekezet.hu/v/talalkozasom-a-biblia-elovilagaval-digitalis-rajz--es-fotopalyazat/  

https://script.google.com/macros/s/AKfycbxGULpX7rLMLFcFP064pAJB0oZT2qR9jS8ghc_hthQn6B77tvJ_/exec
http://reformatus.hu/mutat/16977/
http://okogyulekezet.hu/v/talalkozasom-a-biblia-elovilagaval-digitalis-rajz--es-fotopalyazat/
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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 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 

 

 
AJÁNLOTT OLDALAK 

http://okogyulekezet.hu/ 

http://reformatus.hu/ 

https://reftantar.hu/ 

 

 

FORRÁSOK 

A Hírlevélben megjelenő képek és ábrák forrásai: 

- https://hu.pinterest.com/pin/56083957835452430/?d=t&mt=login 

- http://ramsar.hu/fotok.htm 

 

Felhasznált szakirodalom: 

- www. jelesnapok.oszk.hu 

- www.okogyulekezet.hu 

 

 

 

mailto:nagy.krisztina1988@reformatus.hu
http://okogyulekezet.hu/
http://reformatus.hu/
https://reftantar.hu/
https://hu.pinterest.com/pin/56083957835452430/?d=t&mt=login
http://ramsar.hu/fotok.htm
http://www.okogyulekezet.hu/

