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BEKÖSZÖNŐ
NEKTEK NEM IS KELL MAJD HARCOLNOTOK!
Kedves Olvasó!
Ismét elkövetkezett életünkben a bezárkózás időszaka. Nem könnyű megmagyarázni az
óvodásnak: jövő héttől miért nem játszhat a barátaival; vagy megértetni az első osztályossal,
hogy miért fogjuk most a számítógép előtt tanulni az olvasást; és nem könnyű látni, hogy bezár
a sarki, kicsi virágbolt, ahol az eladó néni minden vevőt név szerint ismer.
Sok kis feszítő, szurkáló kérdést tesznek fel ilyenkor a gyerekek. Ami logikusak, jogosak,
őszinték és amikre, valljuk be, sokszor mi, felnőttek sem tudjuk a választ.
Elkeseredésünkben kihez máshoz fordulhatnánk, mint az Úrhoz:
„Nektek nem is kell majd harcolnotok, csak veszteg állnotok és néznetek, hogyan szabadít
meg benneteket az Úr.” (2 Krónikák 20,17)
De hát hogyan állhatnánk meg épp akkor, mikor bajban vagyunk? Amikor eddig harcoltunk,
most hirtelen ne tegyünk semmit?
A megállás, a megnyugvás, a nézés, az elcsendesedés, nem semmittevés. Komoly kihívás.
Bizodalom az Úrban.
A megoldás tehát, kézenfekvő és eddig is itt volt a szemünk előtt, csak nem vettük észre.
Tegyük le terheinket, álljunk meg a túlzottan rohanó, mindig siető és versengő világban. A
legnagyobb feladatunk, ami nem könnyű, most ez legyen: nyugodtan állni és várni!
Tegyünk hát így mindannyian!

Farkasné Nagy Krisztina
szerkesztő
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ÖKOSSÁG
ÖKOISKOLA PÁLYÁZAT

Megjelent a 2021/2022. tanévre szóló Ökoiskola cím és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére kiírt
pályázati felhívás.
A pályázatot online lehet elkészíteni és beküldeni 2021. április 30. (12 óráig).
Részletes információk:
Pályázati felhívás
Szándéknyilatkozat
Ökoiskola és Örökös Ökoiskola Cím pályázat önértékelési segédlet
Pályázati online kérdőív: https://oktatasikerdoivek.emmi.gov.hu/index.php/936492?lang=hu

Forrás: www.oktatas.hu
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MÓDSZERLES
CSAPADÉKMÉRŐ PET-PALACKBÓL

Az idei tanévben az újpesti Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium 5.
évfolyamos tanulói újfajta szemléletben, a Református Tananyagfejlesztő Csoport komplex
természettudomány Tanári Ötlettárának felhasználásával ismerkednek meg a világgal.
A téli időszakban a vizsgálódásaink fő terepe az otthon, illetve az iskola volt. A témakörön
belül ismerkedtünk az ásványokkal, a vízzel, a különféle anyagokkal és tulajdonságaikkal és
azok mérésével, valamint az időjárás elemeivel is.
A sokféle érdekes tevékenység közül a legjobban talán azokat élvezték a csoportok, amikor
saját maguk barkácsolhattak valamilyen eszközt a megfigyeléseikhez.

Ilyen volt a pet-palackból készített csapadékmérő is, melyet a
tanórán könnyen, gyorsan el lehet készíteni.
Az elkészítési útmutatót az alábbiakban olvashatják.
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Farkasné Nagy Krisztina
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 KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNY
KOMPLEX FOGLALKOZÁSOK A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉSHEZ

Tananyagfejlesztő Csoport fenntarthatóságra nevelést támogató komplex foglalkozásai
Klímavédelmi akcióterv

Kis videókkal, érdekes, változatos feladatokkal lehet megismerkedni a jövő okos városaival. A
feladatok közül néhány:







Modellezétek, hogyan nézne ki egy közpark vagy egy zöld tető a jövő okos városában!
Építsétek meg a Minecraft segítségével, majd készítsetek egy videót erről és mutassátok
be a társaitoknak!
Milyen szerepe lehet a drónnak és droidoknak az okos városokban? Videó alapján
esszéírás.
Magyar származású feltalálók találmányai, pl. Telkes Mária, a „Napkirálynő” életének
megismerése. Szövegértelmezés.
Tervezzetek egy olyan napenergiával működő eszközt, amely megkönnyíti az okos
városokban élő emberek életét! Találmányotokat mutassátok be társaitoknak!
A jövő közlekedési eszközei.

Forrás: https://reftantar.e-studygroup.com/esgd9395b105f23926e3c4f09453e018893
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 ÉLETKÉPEK
MINDENKI ŐZIKÉJE
Az idősebb generáció tagjai közül szinte mindenki ismeri Fazekas Anna: Öreg néne őzikéje
című verses meséjét. Kedves, aranyos történet, kár, hogy a mostani gyerekek nem nagyon
ismerik. Kíváncsi lennék, vajon Bambi, Felix Salten mesehőse közelebbi ismerőse-e a mai
gyerekeknek?
Az őzzel kapcsolatos életérzés
azonban ma is egyértelműen
pozitív. Az európai őz (Capreolus
capreolus)
minden
gyerek
kedvence és valljuk be, mi
felnőttek is nagyon kedveljük.
Nyelvünkben is csupa barátságos
értelmezéssel
fordul
elő:
gondoljunk például az „őzike
szelídségű” emberre, vagy az
„őzikeszemű” szépségekre, de
még az „őzbarna szín” is
közkedveltnek mondható.
Amióta az erdő szélén éldegélünk, testközelből ismerjük az őzeket. Gyakorlatilag velünk élnek.
Gyakran szinte megdöbbenünk a tapasztalatainkon: hallottatok már olyat, hogy az őz „fészket”
épít?
Nem tudom, minek lehetne nevezni azt a
helyet, amit a kertünk erdős részén találtunk
meg és többször láttuk ott magát az őzet is, ami
a méretének megfelelően nagy, de tényleg
olyan, mint egy fészek. Mindenféle füveket,
ágakat hordott össze a gazdája. Rendszeresen
oda járt pihenni. Ha a széljárás kedvező volt és
nem vett észre minket, jól meg lehetett
figyelni.

Pár száz méterre tőlünk nagy szőlő ültetvény terül el. Ez is kedvenc helye a környék őzeinek.
Nem is értem, hogy tudnak olyan gyorsan és biztonságosan „közlekedni” a táblában, amikor
kordonos telepítésű, azaz végig drótokra van felkötözve a szőlő? Átugornak a másik sorba?
Átbújnának a huzalok alatt? Ezt még nem sikerült megfigyelni, mert az útról már messziről
kiszúrnak minket, így a rejtőzködés lehetetlen.
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Van egy kis kerti tó a telkünkön, kifejezetten azért, hogy
itatóhelye legyen a körülöttünk élő állatoknak. Jönnek is
szépen: békák, siklók, madarak, őzek, vaddisznók. (Ez
utóbbiak már túlságosan is hozzászoktak a
látogatásokhoz.)
Valószínűleg egy többször itt járt őz jöhetett pár méterrel
tovább és a kertben felállított műanyag medence mellé
feküdt. Sajnos, beteg lehetett, egy egészséges állat
valószínűleg nem közelített volna meg bennünket ennyire,
ráadásul nappal. Gondolom, a víz és egy kis hűsítés
vonzotta. Nyugodtan tűrte, hogy egy vödörben vizet
tegyünk mellé, de nem tudom, ivott-e belőle – nem akartuk
zavarni és inkább máshová távolabb mentünk, a medencét
sem használtuk, amíg ott volt.
Természetesen az őz vadállat, nem játékszer. Nagyon jól alkalmazkodott az emberek
közelségéhez, óvatos, de elviseli a szomszédságot. Néha bizony kárt is okoz: a fiatal
gyümölcsfák különösen nagy veszélynek vannak kitéve, ezért ajánlatos védőhálóval óvni őket.
Egyszer, az éppen virágozni kezdő szentgyögyfácskánk kérgét teljesen lerágta egy őz, pedig
szinte a ház mellett volt. (Sajnos, el is pusztult.) Még csak nem is neheztelhettünk rá: mi
költöztünk az élőhelye közelébe, nem az őz volt a betolakodó!

Kép és szöveg:
Incze Klára Emese
rovatvezető
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 FENNTARTHATÓSÁGI PROGRAMAJÁNLÓ
BEPORZÓK NAPJA – MÁRCIUS 10.
Új rovatunkban az éppen aktuális fenntarthatósági témakörbe tartozó jeles napokról,
programokról olvashatnak a kedves érdeklődők.
A rovat vezetője Saly Erika, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Elnöke.

Játékra hívunk mindenkit a Beporzók napja alkalmából!
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület tagja, Forintos
Krisztina készítette az alábbi linken elérhető kvízt:
https://view.genial.ly/.../interactive-content-beporzok...
A virágos réten minden nap egy-egy újabb virág tárja ki szirmait,
és újabb feladvány várja a játékosokat - az általános iskola 3.
osztálytól 100 éves korig és tovább!

Rovarszállót minden iskolába!
Miért pont rovarok?
2020 januárjában két jelentős tudományos közlemény rázta meg a biodiverzitásért aggódók
tudományos és lakossági közösségét. Az USA Tudományos Akadémiájának hivatalos
folyóirata tematikus számot szentelt a rovarvilág fogyásának (12 közlemény foglalkozik a
témával, a legutóbbi évek nagy vihart kavart hasonló közleményei után). Egy másik közlemény
pedig 200 évvel ezelőttről indítva az adatgyűjtést, azt mutatta ki, hogy 1990 óta egyre csökken
a méhalkatúak sokfélesége és egyedszáma a Földön. A rovarok olyan fontos ökoszisztémaszolgáltatások résztvevői, mint a lehullott avar feldolgozása, a tetemek, ürülék eltüntetése, a
vizek tisztítása – és a virágos növények zömének beporzása. A beporzó rovarok fokozatos
eltűnése, a háziméhek mérgezései és betegségei már évtizedek óta a figyelem középpontjában
voltak.
Beporzók napja (március 10.)
Magyar kezdeményezésre indult 2018-ban ez a természetvédelmi jeles nap, és napjainkra a
természetvédők és a média is elfogadta, ünnepli.1

1

Beporzók napja – Wikipédia (wikipedia.org)
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A mozgalom célja a rovarok – és köztük a beporzó rovarok – megismertetése, életlehetőségeik
javítása, hogy nekünk is emberhez méltó életünk lehessen a Földön. Termesztett növényeink
kétharmada, élelmiszernövényeink egyharmada igényli a beporzó rovarok közreműködését.
Mi az a rovarszálló?
Kertben, parkban felállítható, vagy létrehozható élőés búvóhely a rovarvilág számára. Rengeteg példa
található az interneten, itt egy jellemző példát
mutatunk (a Kertészeti Egyetemről; a tetején virágzó
varjúháj külön érdekesség). Sokféle anyag, sokféle
zug, akár hulladék anyagokból is létrehozva.
Az iskolakert maga is rovarbaráttá alakítható, sok
virággal, itatóval, búvóhelyekkel, telelőhelyekkel.
Forrás: https://pixabay.com/photos/insect-hotel-woodshelter-2643713/

A rovarszállók jellemző része a méhbölcső. A
nádszálak csöveibe, a vályogtégla és a fadarabok
furataiba magányosan élő (tehát nem „fullánkos”) faliméhek és szabóméhek hordják a nektárt
és virágport, egyetlen utód számára átlagosan 600 virágról, közben a beporzás áldásos
tevékenységét is elvégezve. A gazdasági és természetvédelmi haszon sem megvetendő, de aki
gyerek elnézi ezeknek a kis bundás méhecskéknek a szorgoskodását, annak talán a
rovarvilággal kapcsolatos hiedelmei is megváltoznak. A rovarszálló állítás jelentős
szemléletváltással járhat együtt. Ezért javasoljuk iskoláknak is, hogy létesítsenek rovarszállót!
Háttéranyagok, források:





http://www.beporzoknapja.hu/letoltheto/
www.beporzoknapja.hu,
https://www.facebook.com/beporzoknapja/
http://mkne.hu/rovarszallot-minden-iskolaba/

Saly Erika
rovatvezető

10

 INFORMÁCIÓK
LEGYEN ÖN IS ALKOTÓ!
Kedves Kolléga!
Nagy szeretettel várjuk minden kedves alkotni vágyó 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
-

www.oktatas.hu
https://reftantar.e-studygroup.com/esgd9395b105f23926e3c4f09453e018893
http://mkne.hu

-

Rovarhotel: Insect Hotel Wood Shelter - Free photo on Pixabay (utolsó letöltés: 2021.03.06.)
http://www.beporzoknapja.hu/letoltheto/
https://www.facebook.com/beporzoknapja/

AJÁNLOTT OLDALAK





http://reformatus.hu/
https://reftantar.hu/
http://mkne.hu
www.beporzoknapja.hu,
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 SZERZŐINK
 Incze Klára Emese, programtervező matematikus, matematika-informatika szakos nyugdíjas
pedagógus; a Természet-Ismeret Hírlevél rovatvezetője.
 Saly Erika, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület elnöke, a Református Tananyagfejlesztő
Csoport munkatársa, a Természet-Ismeret Hírlevél rovatvezetője.

 Farkasné Nagy Krisztina, földrajz-történelem szakos pedagógus, a Benkő István
Református Általános Iskola és Gimnázium tanára, az öko-munkaközösség vezetője.
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