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Köszöntő és használ ati útmutató
Az Oktatáskutató és Fejlesztô Intézet (OFI) SH/4/5 kódszámú, Zöld Óvoda-, Ökoiskola
programok kiszélesítése címû projektje pedagógusok részére 14 részes Natura 2000
segédanyagot készített, melynek egyik kötetét tartja kezében az olvasó.
Az útmutató célja a Natura 2000 uniós kerettel járó értékek és elônyök felmutatása
azon pedagógusok számára, akik érdeklôdnek a Kárpát-medencében ôrzött európai
jelentôségû természeti értékek iránt. Tudják, hogy innovatív pedagógusként mindennapi
munkájukban könnyedén élhetnek e természeti értékek adta lehetôségekkel. Felhasználhatják élményt adó tanulási környezetként és tartalomként, valamint építhetnek a Natura
2000 rendszer adta helyi kapcsolatépítési, közösségépítési lehetôségekre. Számukra kívánunk segítséget nyújtani a kézikönyvvel.
A kézikönyv három részbôl áll: természetvédelmi és módszertani alapvetésbôl, mely
tartalmazza a továbblépéshez, szervezéshez szükséges információkat is; az iskolai vagy
óvodai környezeti nevelési fejezetbôl; és a régióra ajánlott tanítási helyzetekbôl, melyeket
– mivel az összes lehetséges tanulásszervezési forma elôfordul az ajánlatok között, közös
néven – tevékenységként találnak meg a kiadványban.

Alapvetés
Környezeti nevelés
Tevékenységek
Ugyanilyen szerkezetû útmutatók készültek az óvodák és iskolák számára, mind a hét
hazai régióra. A kiadványok teljes egészében letölthetôk a www.ofi.hu honlapról.
Mind a zöld óvodák, mind az ökoiskolák részére, valamint minden régióra elkészültek
a foglalkozási javaslatok, modulok. Ezek egységes szerkezete segíti a gyors tájékozódást
és választást, a kidolgozott modulok egyszerûsítik a pedagógusok munkáját. A régiós
segédletek mindegyike elérhetô interneten, így távolabbi kirándulások esetén a célállomás régiójának útmutatóját is felhasználhatjuk.
További segítségért forduljon a Zöld Óvoda vagy Ökoiskola Forrásközpontjához,
és lehetôség szerint vegyen részt a tematikus pedagógus-továbbképzésen és a természeti
neveléssel, környezeti neveléssel, fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos szakmai rendezvényeken is.
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A.

T ermésze t védelmi és módszer tani al ap ve t és
T ermésze t v édel mi a l a p v e t és: N at ur a 2000
H a r a s z th y L á s z l ó

ö k o l ó g i a i h á l ó z ata

Európában az ipari forradalom óta – a városi életformára történt tömeges áttérés,
a mezôgazdasági tevékenység mind nagyobb térnyerése, a helyenként indokolatlanul
sûrû úthálózat, a folyamatosan növekvô turisztikai terhelés és számos további tényezô
következtében – a tájak lényegükben alakultak át. Napjainkban nyugodtan kijelenthetjük:
földrészünkön a természetes élôhelyek kiterjedése a töredékére zsugorodott. Nemcsak
az élôhelyek, hanem különösen a speciális élôhelyekhez kötôdô vagy a sajátos életvitelû
növény- és állatfajok százainak helyzete is jelentôsen rosszabbodik.
Ezekre a negatív folyamatokra válaszul az egyes országok – mind Európában, mind
a világ többi részén – sorban nyilvánították védetté a különbözô állat- és növényfajokat,
és kezdték meg a védett természeti területek hálózatának kialakítását. Utóbbiak közül
a legismertebbek a nemzeti parkok, melyek ma már valamennyi földrészen a természet
megôrzés kiemelkedô jelentôségû helyszínei, de mind nagyobb a turisztikai jelentôségük
is. Nemzeti parkokat általában olyan területeken jelölnek ki az egyes országok kormányszervei, amelyeknek gazdag vagy igen gazdag az élôvilága, emellett különleges, leg
többször egyedi táji adottságok és kultúrtörténeti értékek is jellemzik. Védett természeti
területek közé tartoznak itthon a tájvédelmi körzetek, a természetvédelmi területek,

a speciális rezervátumok is. Esetükben a gazdag élôvilág vagy egy-egy különleges faj léte
volt a terület kijelölésének tudományos indoka. A védett természeti területek hálózatát
a geológiai folyamatok során kialakult képzôdmények széles skálája, és közöttük is megkülönböztetett helyet érdemlô barlangok gazdagítják.
Európában a nagy védett területek – a legmagasabb hegyek kivételével – többnyire
magukon viselik az ember nyomát: életmódunk és gazdálkodásunk hatása alatt állnak
vagy álltak az elmúlt századokban. Ez az emberi tevékenység – miközben jelentôsen
befolyásolta a táj arculatát – a legtöbb esetben ma is hozzájárul az értékek megôrzéséhez.
Például, ha egy nyílt síkságot, dombvidéket folyamatosan legeltetünk, azzal megakadályozzuk annak beerdôsödését. A természetvédôk már nagyon régen felismerték, hogy
egy-egy hagyományos gazdálkodási mód éppen olyan megôrzésre érdemes érték, mint
az állat- és növényvilág. Egy-egy nemzeti park esetében a megôrzendô értékek sora kiegészül az építészeti alkotásokkal, amelyek sokszor nem különleges létesítmények, hanem
a hagyományos gazdálkodást szolgálják ki, természetesen azokkal az eszközökkel, szokásokkal, amelyek az adott térségre jellemzôek. Az európai nemzeti parkok legtöbbször
tehát nem lakatlan területen kijelölt „rezervátumok”, hanem a kultúrtájat és a különleges
természeti adottságokkal rendelkezô tájat magukban foglaló területek, melyek élôvilága
egyedi, gazdag, és amelyeknek egy része a látogatók számára is megtekinthetô.
Ez a természetvédelmi gyakorlat Európa minden országában tetten érhetô: mindenütt
vannak védett természeti területek, nemzeti parkok, sikeres és kevésbé sikeres programok
egy-egy veszélyeztetett állat- vagy növényfaj megôrzésére.
Vajon Európa nemzeti parkjai és védett területei magukba foglalnak-e minden természeti értéket? Vajon együtt képesek-e arra, hogy megállítsák földrészünkön az élôvilág
elszegényedését, azaz a biológiai sokféleség csökkenését? Ha építészeti remekeinket,
nemzeti történelmünk fontos helyszíneit mûemlékké nyilvánítjuk, vajon ezzel megvédtünk-e minden megôrzendô értéket? Nyilvánvalóan nem.
A védett természeti területek hálózatát a környezetbôl érkezô negatív hatások folyamatosan elérik, ezzel lehetetlenné teszik, hogy hosszú távon csakis rezervátumokban tartsuk
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fenn az élôvilág gazdagságát. Mivel az eddigi erôfeszítések nem voltak elegendôek, további lépéseket kellett, kell tenni. Kézenfekvô megoldás lenne újabb és újabb védett területeket
kijelölni, és azokat megfelelôen kezelni. Ennek azonban két nagyon komoly akadálya van.
Egyrészt földrészünkön a termôföld legnagyobb része magántulajdonban van. A természeti
értékek szinte sosem egyetlen tulajdonos által birtokolt területen vannak, hanem sokuk tulajdona, ahol nemzeti parkot kijelölni és eredményesen mûködtetni szinte lehetetlen. Másrészt nagyon sok olyan élôlény vesz körül bennünket, amelyek nem a rezervátumokban,
nemzeti parkokban, hanem gazdasági hasznosítású erdeinkben, mezôgazdasági területeinken élnek vagy másutt is elôfordulnak, de nagy állományaik a mûvelés alatt álló területekhez kötôdnek. Ezen utóbbi fajok megôrzése érdekében az Európai Unió olyan rendszert
hozott létre és mûködtet ma is, amely a ritka és speciális élôhelyigényû, de a közönséges,
széles körben elterjedt, ám folyamatosan csökkenô állományú fajokat és életközösségeket
is képes hosszú távon fenntartani. Ezek a Natura 2000 területek.

A zonos

c é l , e lt é r ő g ya k o r l at

A Natura 2000 területek hálózata több szempontból is eltér a védett természeti területek
hálózatától, annak ellenére, hogy közöttük jelentôs átfedés lehet. A Natura 2000 területek legfontosabb jellemzôi:
•

kijelölésük az egész Európai Unióban azonos szempontok alapján történt, illetve történik, közösségi jelentôségük alapján;

•

a rájuk vonatkozó fontosabb szabályok valamennyi tagállamban azonosak;

•

kijelölésük során csak természetvédelmi szempontokat lehet és kell figyelembe venni;

•

a területek kijelölése az ún. jelölô fajok vagy jelölô élôhelyek alapján történik;

•

a jelölô madárfajok jegyzékét a Madárvédelmi Irányelv tartalmazza, a jelölô élôhelye
ket és a további állat-, valamint növényfajokat az Élôhelyvédelmi Irányelv határozza
meg, emiatt kétféle Natura 2000 terület létezik: a Madárvédelmi Terület és a Termé
szetmegôrzési Terület;

•

egy terület lehet egyszerre Madárvédelmi és Természetmegôrzési Terület is;

•

a Madárvédelmi Területek kijelölése nemzeti hatáskör;

•

a Természetmegôrzési Területekre vonatkozóan a tagország javaslatot készít, melyrôl
az Európai Bizottság dönt, majd a jogrendbe illesztést a nemzeti kormányok végzik;

•

a Bizottság részére mindkét irányelv végrehajtásáról meghatározott idôközönként részletes jelentést kell készítenie a nemzeti kormányoknak.
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s z e m l é l e t , ú j g ya k o r l at

A Natura 2000 területek kijelölésének alapját a Madárvédelmi Irányelv és az Élôhelyvédelmi
Irányelv képezi. Ezek kidolgozását az a felismerés vezérelte, hogy az Unió területén számos olyan élôhely van, és számos olyan faj él, amelyek helyzete a védett természeti területek hálózatának kialakításával sem lett jobb. Nem biztosított hosszú távú fennmaradásuk. Hogyan lehetséges ez? Egyrészt úgy, hogy sok élôlény – például sok madár, hal, rovar
– nagy területet jár be élete során. Nyilvánvalóan nem mindig tartózkodnak védett terüle-

N at u r a 2000

h á l ó z at

M a g ya r o r s z á g o n

A hazai Natura 2000 területek a védett természeti területeink mintegy 90%-át magukban
foglalják. Felmerül a kérdés, hogy miért nem az egészet. A válasz nagyon egyszerû. Egyrészt a Natura 2000 területek csak az élôvilág megôrzésére szolgálnak, és nem terjednek

Természetvédelmi és módszertani alapvetés

teken. Különösen látványos ez a vonuló madarak esetében. Például egy északon fészkelô
daru biztonságosan költhet ugyan egy finnországi nemzeti parkban, de ahogy a költési
idôszak után elhagyja azt, lehetséges, hogy úgy jut el Afrikáig, és úgy telel ott, majd úgy
tér vissza fészkelôhelyére, hogy közben egyetlen védett területet sem érint. A faj fennmaradása szempontjából nem elegendô a fészkelés idején a biztonságos, táplálékban gazdag
élôhely, ha a vonulás során ugyanezek a feltételek nem adottak. De az is elôfordulhat,
hogy a fészkelôterületen komoly erôfeszítéseket tesznek egy-egy faj érdekében, a vonulás
során pedig mértéktelen vadászat tárgyává válik, és ezzel ellehetetlenítik a megôrzését.
Az sem ritka, hogy az európai szinten értékes (úgynevezett közösségi jelentôségû) fajok
állományainak nagyobb része nem védett területen él. Ilyenek például a mezôgazdasági
mûvelés alatt álló területeken fészkelô madarak közül a haris, a túzok, a hamvas rétihéja, de
a mezei pacsirta is. A növények közül ilyen a legelôkön is elôforduló leánykökörcsin vagy
a magyar kökörcsin. Hatványozottan igaz ez az olyan közösségi jelentôségû élôhelyek vonatkozásában, mint például a kékperjés láprét vagy különösen a sík- és hegyvidéki kaszálórétek. Ugyanilyen a halfajok többsége is. A garda (látóhal) legjelentôsebb hazai állománya
például a Balatonban él, amelynek egésze korábban nem volt védett terület. Legnagyobb
tavunkat a garda miatt ki kellett jelölni Natura 2000 területnek. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a tóban többet nem lehet fürdeni, csónakázni, vagy akár horgászni, sôt a gardát is
ki lehet fogni; de azt igen, hogy olyan intézkedések szükségesek, amelyek lehetôvé teszik
a gardaállomány fennmaradását, és korlátozzák a fennmaradást veszélyeztetô tevékenységeket és folyamatokat. Fontos eleme, mondhatnánk érdekessége az uniós szabályozásnak,
hogy csak azokon a területeken kell egy-egy fajra vagy élôhelyre vonatkozóan ezeket az intézkedéseket életbe léptetni, amely területeket Natura 2000 területként az adott fajra vagy
élôhelyre ténylegesen kijelöltek. Példánknál maradva ez azt jelenti, hogy hiába él esetleg
a Balatonban számos további jelölô halfaj, ha a Balaton Natura 2000 területnek történt
kijelölésérôl szóló dokumentum ezeket az indoklásban nem nevezi meg, megôrzésük érdekében itt nem kell külön intézkedéseket hozni. Természetesen a hazai jogszabály által kihirdetett védett állatok ettôl még védettek maradnak és háborítatlanul élhetnek a Balatonban, de külön védelmi intézkedést nem kell hozni miattuk.
Sokan értetlenül fogadják, hogy például a Hajdúságban található rendkívül jó minôségû
– magas aranykorona értékû – szántóterületek egy részét is Madárvédelmi Területnek jelölték ki, miközben ott található a közelben a jelentôs kiterjedésû Hortobágyi Nemzeti
Park is. Valóban ott van, viszont a soktízezres létszámban vonuló darucsapatok jelentôs
része az ôszi kukoricatarlókon keresi táplálékát, és csak éjszakázni keresi fel a nemzeti
park területét. Az intenzíven mûvelt kukoricaföldek is bekerültek a Natura 2000 hálózatba, mert csak így lehet eleget tenni annak a közösségi szabálynak, amely szerint gondoskodni kell a vonuló madarak számára olyan területekrôl, amelyeken megtalálják táplálékukat és nyugalmukat egyaránt. Egy kukoricaföld kijelölése nem jelenti azt, hogy azon
meg kell változtatni a gazdálkodás eddigi módját, és ott valami különleges feltételeknek
kell megfelelnie a tulajdonosnak, területhasználónak. Errôl szó sincs; aki eddig ott kukoricát termelt, az a következô években, évtizedekben is korlátozás nélkül megteheti
ugyanezt. Nem lehet azonban ezeket a táplálkozóterületeket korlátlanul átalakítani, más
célra használni, tehát az ilyen tevékenységhez hatósági engedélyre van szükség.
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ki a geológiai értékekre. Azok a természet védelmérôl szóló törvény felhatalmazása alapján miniszteri rendelettel kihirdetett, védett természeti területeink, amelyek létesítésének
elsôsorban a táj védelme, illetve a geológiai értékek megôrzése a célja, nem kerültek be
a Natura 2000 hálózatba. Másrészt a védett természeti területek kijelölésének lehetnek
nemzeti szempontjai is. Például Magyarországon – a máshol esetleg tömeges – magashegyi fajok csak minimális állományban és csak elvétve fordulnak elô, ezért természeti értékként védettek. Mivel azonban nem közösségi jelentôségûek, ezért nem kerültek fel
egyik irányelv mellékletére sem, azaz nem jelölô fajok és nem jelölô élôhelyek.
Natura 2000 hálózatunk ugyanakkor jóval nagyobb kiterjedésû, mint a védett természeti területeink rendszere. Ennek is megvan azonban a szakmai oka. Egyrészt a jelölô
fajok és élôhelyek mindegyikének van elterjedési területe, amely nem egységesen fedi le
az egyes tagállamokat. A fôleg keleti elterjedésû fajok Nyugat-Európában nagyon kis
számban élnek, és még a közép-európai országok csatlakozása elôtt felkerültek az uniós
jelentôségû fajok – azaz a Natura 2000 jelölô fajok – listájára. A közép-európai országok
csatlakozásával az adott fajok uniós állománya hirtelen megnövekedett, viszont nem változott azok státusza. Azaz Magyarországon is ki kellett jelölni olyan területeket, amelyek
például a vöröshasú unka vagy a kisfészkû aszat fennmaradását segítik, pedig nálunk
mindkét faj igen jelentôs számban él, és nem is tekinthetô veszélyeztetettnek.
Az egyes fajok vagy élôhelyek földrajzi elterjedésének Unión belüli egyenetlenségét
jogi szabályozással nem lehet kiegyenlíteni. A hazai védetté nyilvánító gyakorlat szerint
sem a Balatont, sem a kisfészkû aszat termôhelyét nem helyeztük volna védelem alá, ám
az uniós jog átvételével erre is sort kellett keríteni. A Natura 2000 területeknek a hazai
védett természeti területek hálózatánál nagyobb kiterjedését a Madárvédelmi Területek
kijelölési kötelezettsége indokolta a legnagyobb mértékben. A már említett daru éves
életciklusát ismertetô példa is mutatja, hogy a táplálkozóhelyek kijelölését is el kellett
végezni, amely jelentôsen növelte a hálózat kiterjedését. Egy harmadik oka is van annak,
hogy miért nagyobb a Natura 2000 területek hálózata, mint a védett területeké. A hazai
Natura 2000 hálózat legnagyobb részben magában foglalja az úgynevezett „védelemre
tervezett” területeket is. Ezek olyan területek, amelyeket a különbözô szakemberek, tudományos intézetek, civil szervezetek védelemre javasoltak, és a javaslat tudományos felülvizsgálata során megerôsítést nyert, hogy valóban védelemre érdemesek. A védetté nyilvánítás azonban meglehetôsen hosszadalmas, bonyolult folyamat. Mivel e területek nagy
része egyben megfelelt a Natura 2000 területté nyilvánítás követelményeinek, és velük
kiegészítve lehetett az Unió Bizottságával elfogadtatni a magyar területkijelölési javaslatot, ezek is bekerültek a hálózatba.
A Natura 2000 területek hazai kihirdetésérôl „Az európai közösségi jelentôségû természetvédelmi rendeltetésû területekrôl” szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet intézkedett.

Natúrázzunk!

Te r m é s z e t i
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értéke t őrz ő ga zdálkodás

Hogyan lehetséges, hogy 2004-ben nem védett területeket is ki lehetett jelölni Natura
2000 területté, azaz az Európai Unió ökológiai hálózatának részévé, miközben hosszú
évszázadok óta azokon a területeken emberi tevékenység formálta a táj arculatát, esetleg
az ottani haszonvétel módja látszólag a természeti értékek fennmaradása ellen hatott?
Ennek a kérdésnek a megválaszolása elôtt egy széles körben elterjedt és mélyen beivódott tévedést vagy inkább tévhitet kell eloszlatni. Sajnálatos módon Magyarországon sokan úgy gondolják, hogy a természetvédelmi területeken ellehetetlenül a gazdálkodás.
Természetesen vannak olyan szabályok, követelmények, amelyek a gazdálkodók részérôl
odafigyelést igényelnek olyan kérdésekben is, amelyekkel egyébként nem foglalkoznának.

Természetvédelmi és módszertani alapvetés

Legyünk ôszinték: ezek döntô többsége olyan „szabály”, amelyet a terület ökológiai
adottságait, vagy más szóval termôhelyi viszonyait ismerô, hosszú távra tervezô gazdálkodó a saját érdekében magától is betart. A követelmények betartása miatt a természetvédelmi területeken tehát nem ellehetetlenül a gazdálkodás, hanem annak természeti
feltételrendszere − beleértve a természeti értékeket is − hosszú távon fennmarad.
Nem igaz, hogy a nagy pusztáinkon létesített nemzeti parkokban a gazdálkodást érdemben korlátozza a nemzeti parkká nyilvánítás. Aki ezt gondolja, az bizonyosan nem
ismeri a XIX. századi legeltetési szabályokat. Ezekben a legelôterületek, a puszta mindenkori legjobb állapotának megôrzése érdekében részletesen szabályozták a kihajtás,
a behajtás és a hasznosítás feltételeit. Vajon a puszta megôrzése érdekében lehet-e
az évszázadokon keresztül jól bevált szabályokhoz képest újat, szigorúbbat alkotni? Vajon a nemzeti parki célnak nem az felel-e meg a legnagyobb mértékben, hogy a puszta
– puszta maradjon? A pusztát csak a legelô állatok tízezreivel együtt lehet fenntartani.
Természetesen a rendszerváltást megelôzô 450 évben folytatott rövidlátó, a hosszú távú
érdekeket semmibe vevô gazdálkodáshoz képest napjainkban szigorúbbak a szabályok,
de ez nem más, mint a régmúltban a gyakorlatban bevált, a helyi gazdák által kialakított
önkorlátozó szabályok ismételt életbe lépése. Sokan azonban a Natura 2000 területekre
vonatkozó gazdálkodási szabályokat – fenntartható gazdálkodás – a rövid távú érdekek
érvényesítése miatt tehernek élik meg. Ezen a helyzeten segít a Natura 2000 területeken
folyó élôhely-fenntartó gazdálkodás hosszú távú fennmaradását biztosító támogatási
rendszer, melyre a gazdálkodók önkéntes alapon pályázhatnak az agrár-környezetvédelmi program zonális és horizontális célprogramjaira. Ezekben a mindenkinek járó földalapú támogatáson felül hektáronként 150-300 Euró támogatás nyerhetô el.
A Natura 2000 területté kijelölés a legjobb bizonyítéka annak, hogy az adott területen
folyó gazdálkodás az esetek legnagyobb részében harmonizált a természeti adottságokkal. Ha ugyanis nem így lett volna, ha a gazdálkodás minden természeti értéket felélt
volna, akkor ott ma nem lehetne Natura 2000 terület, azok élôvilágáról nem volna mit
jelenteni az Európai Unió bizottságának, és nem lehetne a terület állapotának javítására,
különleges jelölô fajaik megôrzésére milliárdos EU-s pályázatokat nyerni.
Az a mechanikus szemléletmód, amelyik lecsapolta a Hanság egykor hatalmas lápvidékét, vagy a Balatont „megszabadította” a déli partján elterülô berkektôl, a természetvédelem megjelenését korlátozásnak éli meg. A kérdés azonban ezekben az esetekben a társadalmi hasznosság oldaláról vizsgálandó. Vajon hogyan élték meg a – tájvédelmi körzet
kialakításából adódó – korlátozásokat azok, akik nem építhettek újabb és újabb házakat
a Tihanyi-félszigeten? Bizonyára elkárhoztatták a természetvédelmet. De vajon lenne-e
még egy teleknyi vízparti terület a félszigeten, ami beépítetlen maradt volna, ha nincs természetvédelmi korlátozás? Talán már sehol sem lehetne szabadon lejutni a vízpartig,
csakúgy, mint a tó számos más részén? A közérdek mindenképpen azt kívánta, hogy a Tihanyi-félsziget maradjon meg még megôrzött természetes állapotában, így tudja ugyanis
az a sok ember, akinek sosem jutott volna vízparti telek, mind örömét lelni benne.
Ha tehát a különbözô területek: rétek, legelôk, vizes élôhelyek, halastavak, nádasok,
erdôk kezelése az utóbbi 50-100 évben a terület adottságainak megfelelô volt, akkor
az ma is megfelelô. A folyamatosan fenntartható, nagyjából azonos mértékû hasznot adó
mûvelési mód mindig a lehetô legnagyobb haszonvételt biztosítja. A „jut is, marad is” elv
gyakorlati alkalmazásával lehet a legtöbb haszonra szert tenni évrôl évre. Az ilyen gazdálkodói megközelítés nem szüntette meg a területre jellemzô élôvilágot sem. Ezért lehetett az adott területet Natura 2000 területté kijelölni.
Sôt, számos olyan terület van, amelyik a gazdálkodás nélkül már régen tönkrement
volna. Ez azt jelenti, hogy természeti értékeiket a gazdálkodás nemhogy elpusztította
volna, hanem egyenesen annak köszönhetjük létüket. Ilyen területek Magyarországon
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különösen nagy kiterjedésben találhatók, hiszen valamikor a Kárpát-medencére napjainkban olyannyira jellemzô nyílt legelô táj helyén nagyrészt erdôk voltak. Az élôvilág
fejlôdésének sajátos tulajdonsága a szukcesszió, ami nem más, mint a növénytársulások
idôbeli egymás után következése, és amelynek eredménye a lehetô legösszetettebb, legstabilabb rendszer, az ún. klimax társulás kialakulása, amely Magyarországon az esetek
többségében erdôt jelent. Mivel Magyarország területének emberi tevékenység elôtti állapotában 85%-a erdôterület volt, beavatkozás nélkül – hosszú idô alatt, ha a környezeti
feltételek adottak lennének – ehhez közeli állapot alakulna ki. Az emberi tevékenység
az erdôk jelentôs részét kiirtotta, sôt az ország nagy részén keletkezésük feltételeit is
megszüntette a talajvíz jelentôs lesüllyesztésével, ezért a természetes erdôkig az élôvilág
fejlôdése már nem juthat el. A szukcesszió elsô fázisain viszont túljuthat, ami azt jelenti,
hogy megszûnnének például a hegyi kaszálórétek, a legelôk, tavak, a nyílt homoki borókások stb. Ezek a területek ugyanis részben emberi tevékenység hatására jöttek létre,
és évszázadok alatt települtek be rájuk az élôvilág különbözô elemei. Vannak élôhelyek,
amelyek az emberi tevékenység elôtt is léteztek a Kárpát-medencében, mint például
a szikesek, de kiterjedésüket az emberi tevékenység jelentôsen megnövelte. Napjainkban
a szemünk láttára zajlik a gazdálkodás elmaradásával együtt járó természeti értékcsökkenés a hegylábi legelôterületeken, a domboldali legelôkön, a folyókat kísérô hullámtéri
kaszálókon és más területeken. Fényes bizonyítékai ezek annak, hogy a gazdálkodás
és a természeti értékôrzés nem egymás ellenségei, hanem szövetségesek. Természetesen
vannak olyan konfliktus helyzetek, amelyek felnagyítással és általánosítással beállíthatók
úgy, hogy a természetvédelem ellehetetleníti a gazdálkodást. Ma már azonban egyrészt
léteznek olyan agrár-környezetvédelmi támogatási lehetôségek, amelyek segítik a gazdálkodókat az egyensúly megtalálásában, másrészt pedig, ha hirtelen konfliktushelyzet alakul ki, és a természetvédelmi hatóság gazdálkodási korlátozást rendel el, akkor azért eseti kártérítés fizethetô.

Natúrázzunk!

Közösségi
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jelent ő ségű fa jok

M a g ya r o r s z á g o n

Mint azt már korábban említettük, a jelölô fajok és élôhelyek jegyzéke az egész Unióra
érvényes és egységes. A közösségi jegyzéken található fajok és élôhelyek jelentôs része
nem fordul elô Magyarországon, azokkal kapcsolatban gyakorlati védelmi teendônk
nincs is. A lista nem az egyes országok adottságait, hanem az egész közösség együttes
természeti értékeit tükrözi.
Magyarország azonban természeti értékei alapján sajátos helyzetben van. A földrajzi Európát a szakemberek még az Unió létrejötte elôtt ún. biogeográfiai régiókra osztották fel.
Magyarország az ún. Pannon Biogeográfiai Régióba tartozik, amely régió az Unióban a kisebb területûek közé sorolható. A biogeográfiai régiók mindegyikének van sajátos, másutt
nem, vagy csak jelentéktelen kiterjedésben élô, rájuk jellemzô élôvilága. Vannak olyan fajok és élôhelyek is, amelyek több régióban is megtalálják életfeltételeiket, de ezek többnyire a gyakori, kevéssé specializálódott fajok. A pannon tájra jellemzô különleges élôhelyek
a Natura 2000 területté nyilvánítással közösségi jelentôségûekké léptek elô. Mivel a Pannon Régió lényegében csak a Kárpát-medencére terjed ki, a közösségen belül elsôdlegesen
Magyarország feladata az ökorégióra jellemzô természeti értékek megôrzése. A Natura
2000 területek kijelölésének célja a fajok és élôhelyek kedvezô természetvédelmi helyzetének megôrzése az adottságokhoz igazodó gazdálkodási formák támogatásával.

M i é r t e n n y i N at u r a 2000
M a g ya r o r s z á g o n ?

t e r ü l e t k e r ü lt k i j e l ö l é s r e

A Natura 2000 területek kijelölése az Unió tagállamai számára kötelezô volt, míg
a késôbb csatlakozóknak belépési feltétel. Ez a kötelezettség abból adódik, hogy az Unióba felvételüket kérô tagállamoknak a felkészülés során át kell venniük az Unió jogrendjét. Az Európai Unióban két „irányelv”, azaz direktíva határozza meg a Natura 2000 területek kijelölési kötelezettségét. A vadon élô madarak védelmérôl szól a 79/409/EGK
irányelv, amit 1979-ben fogadtak el, és a természetes élôhelyek, a vadon élô állatok
és növények védelmérôl szóló 92/43/EGK irányelv, ami viszont 1992-bôl származik.
Mindkét irányelv arról rendelkezik, hogy a mellékleteikben felsorolt (ún. közösségi jelen
tôségû) fajok, élôhelyek megôrzésére olyan területeket kell kijelölniük a tagállamoknak,
amelyeken gondoskodnak azok fennmaradásáról. Ezek a területek együttes nevükön
a Natura 2000 területek.
A hazai kijelöléssel kapcsolatban gyakori vélemény, hogy túl sok a Natura 2000 terület, az ország területének kereken 21%-a. A valóságban azonban ez se nem sok, se nem
kevés. A két irányelv mellékletein lévô fajok és élôhelyek hazai elôfordulásai, élôhelyei
tulajdonképpen automatikusan meghatározták a hálózat kiterjedését. Számos faj, illetve
élôhely vonatkozásában a Bizottság a felterjesztett javaslatot csak részben fogadta el,
és további területek kijelölésére kötelezte Magyarországot. A 21% (1952 ezer hektár) értelmezéséhez azt is tudni kell, hogy a korábban csatlakozott 15 tagállam közül ugyan
mindössze Belgiumban, Dániában, Írországban, Hollandiában, Luxemburgban és Ausztriában kisebb a Natura 2000 területek – hektárban mért – kiterjedése, mint a magyarországi, de ez a kisebb terület Belgiumban az ország területének 19%-a, Dánia 35%-a,
Hollandia 32%-a. Jól látható, hogy a magyarországi területkijelölés minden tekintetben
az Unió átlaga körül mozog. A kijelölt területek számában – amely nálunk kereken 520
– jócskán elmaradunk az EU-15-ök átlagától, amely országonként 1250 terület.
a k i j e l ö l é s u tá n : f e n n ta r tá s , m o n i t o r i n g

A területek kijelölése után az egyes tagállamoknak még számos kötelezettsége van.
Elôször is be kell építeniük jogrendjükbe a Natura 2000 területek fenntartása, megôrzése
érdekében azokat a szabályokat, amelyek hosszú távon biztosítják az értékek megôrzését.
A fenntartás rendjét a minden egyes területre kidolgozott „kezelési” vagy „fenntartási”
tervek jelentik.
A Natura 2000 területeket nemcsak fenn kell tartani, hanem gondoskodni kell a természetvédelmi állapot folyamatosan figyelemmel kísérésérôl is. Nemzeti Biomonitoring
Rendszerünk lévén ez Magyarországon már az Unióba történô belépés elôtt, attól függetlenül is folyt a természet védelmérôl szóló 1996. évi LIII. törvényben rögzítettek szerint.
A monitorozás olyan tevékenység, amely azonos feltételek mellett éveken keresztül folyamatosan rögzíti kiválasztott mintaterületeken az egyes értékek állapotát, állapotváltozásait. Magyarországon a monitorozásban a nemzeti park igazgatóságok munkatársai mellett civil szervezetek, egyetemek, kutatóintézetek munkatársai vesznek részt. Az adatok
a Természetvédelmi Információs Rendszerbe (TIR) kerülnek, amely térinformatikai alapú,
azaz minden élôlényre vonatkozó adat pontos lelôhelye térképen láthatóvá válik, és egyúttal más rendszerekbôl származtatott adatok segítségével az adott terület gazdálkodására, infrastruktúrájára, vonalas létesítményeire vonatkozó adatokkal együtt értelmezhetô.
Teljes kiépülése és adatokkal történô feltöltése után a TIR biztosítja az információkat a Bizottság számára készülô jelentésekhez is.

Természetvédelmi és módszertani alapvetés
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s e g í t i a z  U n i ó M a g ya r o r s z á g
t ermésze t i ér t ék einek meg őrzésé t?

LIFE-projektek
Az Unió költségvetésében igen nagy összeg áll rendelkezésre az egyes tagállamok leg
különbözôbb szervezetei számára, természeti értékeik megôrzésére. Erre a forrásra szabad
versenyben pályáznak az állami és civil szervezetek. A pályázatokról az Európai Bizottság
dönt, azaz Brüsszelben bírálják el a benyújtott pályázatokat, és a nyertesek is onnan kapják
a megvalósításhoz szükséges forrásokat. A LIFE, majd újabban az ún. LIFE+ pályázati rendszer elsôdleges célja a Natura 2000 területek és jelölô fajok érdekében megvalósítandó intézkedések támogatása. Magyarország a 2000 évek elején kidolgozott pályázati stratégiának/
tervnek köszönhetôen különösen sikeres pályázó. A LIFE és a LIFE+ forrásoknak köszönhetôen
sok milliárd forint jutott hazai gyakorlati természetvédelmi programokra. A parlagi sas, a kerecsensólyom, a túzok, a parlagi vipera, a tartós szegfû, a mocsári angyalgyökér, a kék vércse
védelmét támogatták. A fontos – közösségi jelentôségû – élôhelyek közül a pannon sztyepprétek, a közép-tiszai ártéri erdôk, a nagykôrösi pusztai tölgyes vagy az alföldi szikes tavak
fennmaradását segítették. E pályázatok nélkül aligha lehetett volna abban reménykedni, hogy
ekkora összeget tud a magyar költségvetés ezekre a célokra fordítani.
Fejlesztési programok
A 2007–2013 közötti uniós költségvetési ciklusban már Magyarország is számíthatott arra,
hogy igen jelentôs, félezer milliárdos fejlesztési célú forrásokhoz jut. Ezeket a forrásokat
a különbözô Operatív Programokból lehetett, lehet elnyerni. Magyarországon a természetvédelmi célú fejlesztéseket a Környezet és Energia Operatív Programból finanszírozták. Az elôzetesen megtervezett beavatkozások – élôhely-rekonstrukciók, madarakra veszélyes elektromos szabad légvezetékek tartóoszlopainak szigetelése, arborétumok
felújítása, barlangok védelme – újabb jelentôs forrásokat biztosítottak a Natura 2000 területek állapotának javítására, veszélyeztetett fajainak megôrzésére.
A 2014–2020-as idôszak uniós fejlesztési forrásairól szóló Partnerségi Megállapodás
(tervezete) alapján a bevált természetvédelmi fejlesztések folytatódnak, várhatóan a korábban megismert mértékû közösségi fejlesztési források révén.
Fenntartási tervek

Natúrázzunk!

Valamennyi Natura 2000 területre ajánlott ún. fenntartási tervet készíteni. Az ebben foglaltak ugyan nem kötelezô elôírások, hanem többnyire olyan ajánlások, melyek megvalósítására a gazdálkodók pályázhatnak. A tervek kidolgozása – a területen gazdálkodókkal
való együttmûködés keretében – folyamatban van.
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Ga zdálkodók
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2000

terüle tek

Magyarországon a Natura 2000 területek túlnyomó részén – függetlenül attól, hogy
az magán- vagy állami tulajdonban van – mezôgazdasági termelôtevékenység folyik, hiszen a kijelölés a tulajdoni szerkezettôl függetlenül, kizárólag a természeti értékek alapján

történt. A Natura 2000 hálózat logikájából következik, hogy az értékek fenntartása érdekében szükséges intézkedések megtételéért a gazdálkodóknak támogatás jár. A támogatás mértéke a mûvelési ágtól és a betartandó szabályoktól függ. A legtöbb támogatási
formát az agrár-környezetgazdálkodási programokba építették be, viszont ezek elbírálásánál a Natura 2000 területek plusz pontokat kapnak, azaz elônyben részesülnek.
Szántóföldeket legtöbbször a vonuló madártömegek számára alkalmas táplálkozóterü
letként soroltak bele a hálózatba. A szántóföldi gazdálkodást folytatók számára a Natura
2000 területté nyilvánítás érdemben nem befolyásolja a gazdálkodást (azaz különleges
kiegészítô támogatásra nem, „csak” a szokásos földalapú támogatásra, illetve az agrárkörnyezetgazdálkodási rendszer zonális és horizontális programjaira pályázhatnak, amely
támogatási céljai azonban teljes mértékben harmonizálnak a Natura 2000 területeken
elvárható gazdálkodással). Természetesen elôfordul, hogy a szántóföldi kultúrában a fokozottan védett túzok telepedik meg, amelynek költési sikere csak a gazdálkodás néhány
hektáron történô jelentôs korlátozásával biztosítható. Azokon a területeken, ahol ez rendszeresen elôfordul, az a legjobb, ha a gazdálkodók bejelentkezhetnek az agrár-környezetgazdálkodási program ún. túzok élôhely-fejlesztési célprogramjába, amely jelentôs
többlettámogatást biztosít az érintett területeken tevékenykedôknek az elôre meghatározott korlátozások vállalásának ellentételezéseként.
Amikor akár a túzok, akár például a hamvas rétihéja – mindkettô Natura 2000 jelölô
faj – „váratlanul” telepedik meg, gyorsan kell foganatosítani a védelme érdekében szükséges intézkedéseket. Ilyen esetben az egyedi hatósági korlátozással együtt jár a természetvédelmi kártalanítás is.
A Natura 2000 hálózathoz tartozó gyepterületeken a gazdálkodók rendeletben foglaltak szerint kaphatnak támogatást, például búvósávok létesítésére, a legeltetés idôbeli korlátozása okán stb. A gazdálkodók ezt szívesen fogadják, a támogatás mértéke számukra
is megfelelô. Emellett önkéntes alapon csatlakozhatnak a gyepgazdálkodásban túzok
élôhely-fejlesztési intézkedésekkel az agrár-környezetgazdálkodási célprogramhoz is,
ami további többletkifizetést jelent.
A Natura 2000 erdôterülettel rendelkezô magán erdôgazdálkodók támogatási rendszere kompenzálja a gazdálkodási korlátozások (a fakitermelés mennyiségi, idôbeli és térbeli korlátozása) miatt kiesô bevételt, illetve többletköltségeket.
ér t ék eink ga zdags ága

Magyarországon mai ismereteink szerint kereken 42 000 állatfaj és 2200 magasabb
rendû növényfaj él. Ez a jelentôs gazdagság a Kárpát-medence sajátos földrajzi helyzetével, és az utóbbi 10 000 évben bekövetkezett többszöri klímaváltozással magyarázható.
Magyarországon még érvényesülnek az atlanti klímahatások, miközben az ország területének nagyobb része kontinentális hatás alatt áll, a déli országrészben pedig a mediterrán
jelleg is meghatározó. Az Alpok és a Kárpátok közelsége is befolyásolja az élôvilág alakulását. Ez a sokféle klímahatás meglehetôsen mozaikos tájat, és azon belül igen változatos
élôvilágot tart fenn. Magas az olyan fajok száma, amelyek csak a Kárpát-medencében
élnek, azaz bennszülöttek. A Kárpát-medence a megközelítôleg 10 000 évvel ezelôtti
utolsó eljegesedés idején annak peremén helyezkedett el, azaz a jégkorszak elôtti idôbôl
is fennmaradtak fajok és élôhelyek, az azutáni betelepülés pedig lehetôséget kínált
a különbözô klímahatású szomszédos területeken élô fajok megjelenésére is.
A hazai jogi szabályozás szerint Magyarországon 1168 állat és 733 növényfaj áll természetvédelmi oltalom alatt. Ez a szám lényegesen nagyobb, mint a Natura 2000 területek kijelölésének alapjául szolgáló fajok és élôhelyek száma.

Természetvédelmi és módszertani alapvetés

Te r m é s z e t i
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37 növényfaj, 53 ízeltlábú állat, 9 puhatestû, 27 halfaj, 5 kétéltû, 2 hüllô, 78 fészkelô
és 13 vonuló madárfaj, illetve 18 emlôsállat tartozik a hazai Natura 2000 fajok közé.
46 olyan élôhelytípus is fennmaradt hazánkban, amelyek érdekében – közösségi jelen
tôségük miatt – szintén ki kellett jelölni Natura 2000 területeket.
Számos olyan növény- és állatfaj található a Natura 2000 jelölô fajok között, amely
akár lehetne Magyarország címerállata vagy címernövénye is, hiszen vagy csak nálunk él,
vagy állományának jelentôs része található a Kárpát-medencében.

Néhán y

k i e m e l k e d ő j e l e n t ő s é g ű , c s a k a  K á r p át - m e d e n c é b e n
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Magyar méreggyilok (Vincetoxicum pannonicum)
Évelô növény, amely általában 20-40 cm magasságú, levelei fényes felületû sötétzöldek. Mérgezô. Mindig dolomit vagy mészkô aljzaton fordul elô, meleg déli oldalakon.
Gyakran a közönséges méreggyilokkal azonos termôhelyen él. Mindössze a Budaihegyekbôl és a Szársomlyóról ismert hazai elôfordulása. Teljes állománya kisebb, mint
1000 tô. Ez egyúttal a világállomány is. Elsôsorban az élôhelyét felemésztô bányászati
tevékenység veszélyezteti.

Magyar vadkörte (Pyrus magyarica)
Bennszülött, kistermetû fa vagy cserje. Általában 10 méternél nem nô magasabbra.
Nagyon kevés helyrôl ismert. Teljes hazai állománya nincs 100 egyed. Hegy- és dombvidéki száraz pannon molyhos tölgyes és pannon cseres tölgyes élôhelyeken fordul elô.
Mivel könnyen összetéveszthetô a közönséges vadkörtével, csak úgy ôrizhetô meg, ha
valamennyi egyedét felmérik és dokumentálják, hogy még véletlenül se történjen meg
az, hogy például legelô tisztításakor kivágják. A vadkörtével történô keresztezôdés mellett elsôsorban a fiatal egyedeket súlyosan érintô vadrágás veszélyezteti.

Dolomit len (Linum dolomiticum)

Natúrázzunk!

Feltûnô sárga virágú törpecserje, amely kizárólag a Pilisszentiván feletti dolomitgerinceken fordul elô. Évtizedek óta a magyar természetvédelem egyik zászlós faja, részben tudománytörténeti okokból. Élôhelye jégkorszaki maradvány élôhely, melynek túlnyomó
részére mintegy száz évvel ezelôtt gazdasági, tájképi és jóléti indokokkal feketefenyôültetvényt telepítettek, ami kérdésessé tette fennmaradását. Az azóta már Európa Diplomás területként is számon tartott, fokozottan védett természeti területen számos intézkedés történt megôrzése érdekében, melyek közül az egyik legfontosabb a növényt lerágó
vad távoltartása. Állománya, amely egyúttal a világállomány is, az utóbbi években
20 000 tô körül stabilizálódott.
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Dolomit len © Haraszthy László

Tartós szegfű (Dianthus diutinus)

Magyarföldi husáng (Ferula sadleriana)
Magas növésû, akár két métert is elérô lágyszárú bennszülött növényünk. Fôleg meleg,
száraz élôhelyeken fordul elô hegyvidékeinken, elsôsorban mészkövön. Állományai elszigetelt foltokban találhatók, ami jelentôsen megnehezíti védelmét. Az élôhelyére betelepített tájidegen muflon a rágásával és a taposásával jelentôs károkat okoz a nagyon kis méretû
állományokban, amely valamennyi hazai élôhelyén együttesen is kisebb, mint 10 000 tô.

Természetvédelmi és módszertani alapvetés

A Duna−Tisza közi homokhátság jellegzetes bennszülött növényfaja, amelynek élôhelye
egykor jelentôs kiterjedésû volt. Élôhelye a nyílt homoki gyep, mely a mezôgazdasági
és az erdészeti tevékenység következtében apró foltokra töredezett. Ma már kevesebb,
mint 20 – gyakran nagyon kis kiterjedésû – foltban él. Könnyen összetéveszthetô a vele
azonos élôhelyen is elôforduló magyar szegfûvel, amelyik viszont gyakori faj. Az egyes
állományok egymástól való elszigetelôdése mellett a legnagyobb veszélyt az élôhelyére
betörô invazív (agresszíven terjedô) fajok jelentik számára. Különösen a selyemkóró, a fehér akác és a bálványfa terjedése veszélyezteti, de a vadrágás is komoly kárt tehet benne.
A közelmúltban megkezdôdött botanikus kerti körülmények közötti szaporítása jó eredményekkel kecsegtetô. Az Európai Unió Bizottsága által támogatott Life+ program
jelentôs mértékben hozzájárult megôrzéséhez.
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Magyar tavaszi-fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii)
Ez a csak a szakemberek által ismert éjszakai lepke az Északi- és a Dunántúli-középhegység alacsonyabb területein, elsôsorban a déli kitettségû molyhos, cseres és meleg
kedvelô tölgyesekben él, de elôfordul a síkvidéken is. A Kárpát-medence jellemzô faja,
amely Magyarországon, Szlovákia déli részén és a romániai Bánátban él. A magyarországi állomány minden bizonnyal a faj legjelentôsebb populációja.

Nagy szikibagoly (Gortyna borelii)
Nagytermetû éjszakai lepke, amelynek Magyarországon a sziki kocsord (Peucedanum
officinale) a tápnövénye. Jellegzetes rágásnyomai az erôs szárú kocsordon jól láthatóak,
csakúgy, mint a tô körül összegyûlô ürüléke. Hazánkban az Alföld számos pontján megtalálható. Vélhetôn a magyar állomány a legjelentôsebb európai populációja.

Rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis)

Natúrázzunk!

Elsôsorban a Duna−Tisza közén élô apró termetû kígyó, a füves területeken él. Valamikori élôhelye feldarabolódott, ma már csak egymástól elszigetelt állományai vannak.
Az élôhelyét jelentô rétek nagy gépekkel néhány nap alatt történô lekaszálása tovább
csökkentette állományát, mivel a hirtelen nyílttá vált területen a ragadozók könnyen
elfoghatják. A kritikusan lecsökkent és a kipusztulás szélére sodródott állomány meg
ôrzése érdekében zárttéri tenyésztési program indult, melyet az Európai Bizottság által
mûködtetett LIFE és LIFE+ programokból elnyert jelentôs támogatásból sikerült elindítani és fenntartani. 2011-ben megkezdôdött a fogságban – bekerített, természetes körülmények között – született és felnevelt fiatal viperák kibocsátása. Várhatóan ennek a sikeres programnak köszönhetôen Magyarország egyetlen bennszülött hüllôfaja elkerüli
a kipusztulást.
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Rákosi vipera

© Haraszthy László

Túzok (Otis tarda)
Európa legnagyobb testû röpképes madara. A magyar Alföldön még egy évszázaddal
ezelôtt is nagy számban élô és vadászható madár volt. Az utóbbi 50 évben azonban
a nagyüzemi mezôgazdasági mûvelés következtében fészkeinek tömegei mentek tönkre.
A gyakran gabonában, lucernában, vagy a kaszált gyepen fészkelô madár földön lévô tojásait egyrészt a gépek tönkreteszik, másrészt, ha azok meg is maradnak, takarás hiányában
könnyen megtalálják és elpusztítják azokat a ragadozók. Ma már a túzok legtöbb hazai
fészkelôhelye védett természeti területen vagy Natura 2000 területen található. Sajnos ez
még nem elegendô a fészekhagyó fiókák biztonságos felneveléséhez. Speciális védelmi
intézkedések szükségesek, melyek kiterjednek a fészkelô- és dürgôhely zavartalanságának
biztosítására, a téli táplálkozóterületek hómentesítésére, a ragadozók – beleértve a varjúféléket is – kontrollálására, vezetéknek történô ütközés kizárására stb. A túzoknak, amely
a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület címermadara, manapság 1600 példánya él hazánkban.

Kerecsensólyom (Falco cherrug)

Kerecsensólyom

© Haraszthy László

Természetvédelmi és módszertani alapvetés

Közepes termetû, karcsú testfelépítésû ragadozó madár, amely elsôsorban a nyílt térségekhez
kötôdik. A mondabeli turulmadár, amelynek képe az 50 forintos pénzérménken is megtalálható. Mint minden más sólyomféle, a kerecsensólyom sem épít fészket, hanem más ragadozó
madarak vagy varjúfélék fészkeit foglalja el költésre. Az 1970-es években a közvetlen kipusztulás szélére került, azóta azonban a következetesen végrehajtott gyakorlati védelmi intézkedéseknek köszönhetôen állománya fokozatosan emelkedik, és napjainkra már elérte a 240
költôpárt, amely az Unió legerôsebb populációja. Az állomány megôrzése további – folyamatos – beavatkozásokat igényel. A legtöbb madár még napjainkban is elsôsorban a közép
feszültségû szabad légvezetékek tartóoszlopain, áramütés következtében pusztul el. Ezeknek
az oszlopoknak a szigetelése az egyik legfontosabb feladat, ugyanakkor folyamatosan biztosítani kell számára a biztonságos költésre alkalmas mûfészkeket, fészkelô ládákat.
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Kék vércse (Falco vespertinus)
Az egyetlen hazánkban fészkelô ragadozó madár, amelyik telepesen fészkel. Mivel maga
fészket nem épít, csak a vetési varjú fiókáinak kirepülése után, annak fészkeit tudja elfoglalni. Sajnos a vetési varjak mértéktelen pusztítása miatt telepeik száma drasztikusan lecsökkent, ezért ma már a kék vércsék számára is mesterséges fészkek, illetve költôládák
kihelyezése vált szükségessé. Ez az apró termetû, elsôsorban sáskákkal táplálkozó vércse
hosszú távú vonuló: Afrika déli részén tölti a telet. A romló hazai fészkelési és táplálkozási lehetôségek, és az egyre több veszélyt jelentô vonulás miatt jelentôs erôfeszítéseket
igényel a hazai állomány megôrzése, melyet az utóbbi években az Európai Unió Bizottságától nyert LIFE+ programok segítenek. A hazai fészkelô állomány a korábbi 600 páros
mélypontról újra emelkedik, és napjainkban már 800 körül jár.

Parlagi sas (Aquila heliaca)
A nyílt térségek nagytermetû ragadozó madara, melynek legfontosabb tápláléka a – szintén Natura 2000 jelölô fajként nyilvántartott – ürge. Az 1970-es évekre állománya tragikusan csökkent, és alig haladta meg a tíz párt. Azóta – a hazai természetvédelem egyik
legjelentôsebb eredményeként számon tartott programnak köszönhetôen – a fészkelô
párok száma 150-re emelkedett. A parlagi sas néhány évtizeddel ezelôtt még elsôsorban
a középhegységek fészkelô madara volt, mára szinte kizárólag síkvidéki fészkelôvé vált.
A mezôgazdasági területeken, magános fákon, kisebb fasorokban fészkelô sasok nagyon
sok veszélynek vannak kitéve. Sajnálatos módon az elmúlt évtizedben újra felütötte a fejét az illegális mérgezés, aminek ezek a különösen éles szemû ragadozó madarak gyakran esnek áldozatául: ôk találják meg elsôként a mérgezett csalétket. A parlagi sas a kerecsensólyom mellett méltán pályázhatna arra, hogy Magyarország címerállata legyen,
hiszen a védelme érdekében tett intézkedéseknek köszönhetôen a Kárpát-medencében
él az egyetlen olyan európai állománya, amely stabil, sôt, növekszik.

N éh á n y, a  P a nnon Ö korégiór a

jellemz ő

N at ur a 2000

jel öl ő él őhely

46 olyan élôhelytípus létezik hazánkban, amelyek megôrzésére területeteket kellett
kijelölni. Ezek közül kiemelkednek a szikes és homokpusztai, valamint a dolomitgyep
területek, melyek az Unió más tagállamaiban nem, vagy csak rendkívül kis kiterjedésben fordulnak elô.

Natúrázzunk!

Pannon szikes sztyeppek és mocsarak
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Európában szikesek fôleg a Pannonikumban találhatók. Az általánosan elterjed tévhittel
szemben ezek már tízezer éve megtalálhatók térségünkben, de a folyószabályozások hatására másodlagos szikesek is kialakultak Magyarországon. Elsôsorban a Tiszántúlon
és a Duna mentén találhatók szikesek, melyek összes kiterjedése 200 000 hektár körüli.
Fennmaradásuk fontos feltétele, hogy lehetôleg minden évben rendszeresen legeltessék
ezeket a terülteket.

Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis)
A Pannon sziklagyepek a Kárpát-medence legôsibb élôhelyei, elsôsorban a dolomiton
kialakultak, akár több millió évesek is lehetnek. Ennek a hosszú ideje szinte változatlanul
fennálló állapotnak köszönhetô, hogy nagyon gazdagok endemikus fajokban. Teljes kiterjedésük 10300 hektár körüli. Fennmaradásukat a kopárfásítások, bányanyitások és a túltartott vadállomány, elsôsorban a tájidegen muflon veszélyezteti.

Szubpannon sztyeppék

Pannon szikes © Haraszthy László
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Elterjedésük elsôsorban a Kárpát-medencére és a Balkán-félszigetre korlátozódik. Magyarországon az Északi- és a Dunántúli-középhegységben, a Mecsekben és a Villányihegységben találhatók, teljes kiterjedésük nem éri el a 20 000 hektárt. Rendkívüli fajgazdagságuk megôrzése érdekében kismértékû, juhokkal történô legeltetésük kívánatos.
Súlyosan veszélyeztetik az egyre jobban terjedô tájidegen invazív növények, elsôsorban
az akác és a bálványfa.
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Pannon homoki gyepek
Európában kizárólag a pannon régióban elôforduló élôhelyek, ezért megôrzésük elsô
sorban Magyarország feladata. Nagyon alacsony termôképességû területek, ezért csak
rendkívül kíméletes legeltetést viselnek el. Teljes hazai kiterjedésük kevesebb, mint
50 000 hektár. Elsôsorban a Duna–Tisza közén találkozhatunk velük, de kisebb kiterjedésben a Dunántúlon és a Tiszántúlon is megtalálhatók. Fennmaradásukat elsôsorban
az invazív fajok egyre erôteljesebb térhódítása veszélyezteti: az akác, a selyemkóró,
a bálványfa, az aranyvesszô stb.

Nagy folyókat kísérő keményfás ligeterdők
Elsôsorban a vízfolyások magas árterein kialakuló erdôk, melyek a Duna alsó szakasza
mentén, a Dráva-síkon, Szatmár–Beregben és a Körösök vidékén fordulnak elô. Egész Európában megtalálhatók, de az emberi tevékenység következtében mindenütt nagymértékben lecsökkent kiterjedésük. Fogyatkozásuk mértékét jól mutatja, hogy egykor Magyarországon 2 millió hektáros volt kiterjedésük, ma viszont csak 15 000 körüli.

Pannon gyertyános-tölgyesek
Kétszintes állományú erdô, melyek a jó vízellátottságú, csapadékosabb területeken alakulnak ki, viszonylag csekély mértékû cserjeszinttel. Hazánkban kisebb mértékben a síkvidéken, döntôen a középhegységekben alakulnak ki gyertyános tölgyesek. Teljes magyarországi kiterjedésük 150 000 hektár. Jó állapotú állományaik viszonylag ritkák, mert
az erdészeti beavatkozások során az elegyfákat, illetve magát a gyertyánt is rendszeresen
az elfogadható mértéknél jobban visszaszorítják.

Kontinentális erdőssztyepp-tölgyesek
Erdôssztyepp erdôk Európában a Kárpát-medencében, illetve annak peremén találhatók.
Évezredek óta folyamatosan csökkentették állományaik kiterjedését, ezért ma már nagyon ritkák, és kis, elszigetelt foltokban fordulnak elô. Teljes hazai kiterjedésük alig több
mint 3000 hektár, és ezen belül is nagyon kevés a jó természetességû állományuk.
Elsôsorban az Alföld keleti, déli szélein találkozhatunk állományaival. Fennmaradásuk érdekében a jó természetességû állományaikat ki kellene vonni az erdôgazdálkodásból.

Natúrázzunk!

Pannon cseres-tölgyesek
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Cseres-tölgyesek Európa déli részein élnek, de a Pannon cseres-tölgyesek kizárólag
a Kárpát-medencében fordulnak elô. Elsôsorban szárazabb, melegebb területeken alakulnak ki, hazánkban a síkvidékek és a középhegységeink alsó zónájára jellemzô zonális
erdôtársulások. Fajgazdag a cserje- és a gyepszintjük is. Hazai kiterjedésük 135 000 hektár körüli.

Módszer ta ni a l a p v e t és: a já nl á sok t erepi és t eremben
ta r t o tt fogl a lkoz á sokhoz
N a g y S á ndor

Új

szemléle t tel a védelem és megőrzés érdekében

A Natura 2000 szemlélete a környezeti nevelésben is új lehetôséget ad. A korlátozottan látogatható természetvédelmi területekkel kapcsolatos megismerési nehézségek (például tiltott vagy engedélykérelem lévén korlátozottan engedélyezett tartózkodás, táborozás, gyûjtés) helyett a fenntartva
hasznosító, együttélést is elôtérbe helyezô szemléletre helyezi a hangsúlyt. Évtizedek óta tudjuk,
hogy a gazdálkodás és a természetmegôrzés nem egymást korlátozó és kioltó tevékenységek. Sôt,
az esetek egy jelentôs részében egymás szövetségesei. A nemzeti parkok mindig is gazdálkodtak,
az erdôgazdasági vagy szántóterületeken mindig is jártak természetvédelmi biológusok.
 George Monbiot (2013): The problem with education: Children aren’t feral enough. In: The Guardian 7/1.
(http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/07/education-children-not-feral-enough, utolsó letöltés
2016.03.01.)
2
 További adatokat ld. www.termeszetvedelem.hu/
1

Természetvédelmi és módszertani alapvetés

Kutatások régóta, újra és újra megerôsítik, hogy a fenntarthatóság tanulásának leghatékonyabb módja a valós környezetben, természeti környezetben történô, élményeken, részvételen alapuló tanulás. Ennek nemcsak a természethez való viszony pozitív változása lesz
az eredménye, hanem a matematika, a természettudományos és a társadalomtudományos
tantárgyak, valamint a vállalkozói és vagy szociális kompetenciák terén is kimutatható eredményjavulás. A kompetenciák összes alkotójában, az attitûdökben, a viselkedésben és a tanuláshoz való hozzáállásban is kimutathatók a pozitív változások.1 A felmérések sajnos azt
bizonyítják, hogy Magyarországon az iskolák esetében a terepi tanulás (iskolán és osztálytermen kívüli programok) terén még vannak hiányosságok.
Az Európai Unió élô természeti kincseinek megôrzése érdekében létrehozta a Natura
2000 programot, amely minden tagállamra kötelezôen vonatkozik. A természetvédelmi
és gazdálkodási vonatkozásokat a füzetsorozat egy másik eleme részletezi. Ismétlésként: Magyarország növényföldrajzi besorolás szerint a Pannon Biogeográfiai Régióba tartozik, melynek szinte teljes elôfordulása egyben hazánk területére esik. Sok pannon élôhely és faj
megôrzéséért vagyunk tehát felelôsek európai szinten. A megôrzést a hazánk területének
21%-át lefedô Natura 2000 területeken biztosítjuk.
A hazai védett területek 90%-a egyben Natura 2000 terület is. A nemzeti szintû védelmi
elvek a rezervátumszerû ôrzést helyezik elôtérbe, a Natura 2000 a társadalmi, gazdasági,
kulturális és természeti célok összehangolásával az értékfenntartó, hagyományos gazdálkodásra helyezi a hangsúlyt. A Natura 2000 területeket a különleges ter
mé
szet
meg
ôr
zési
és a különleges madárvédelmi célok érdekében jelölték ki Európában és hazánkban is. 467
természetmegôrzési és 55 madárvédelmi terület van hazánkban, melyeken 36 növényfajt, 91
madárfajt, 105 egyéb állatfajt védünk, valamint felelôsek vagyunk 46 élôhelytípusért is.2
A Natura 2000 területeken való hagyományos gazdálkodás (természetmegôrzô) kiszélesítése megnövelte a természetvédôk, de a gazdálkodók felelôsségét is. A Natura 2000 területeken
gazdálkodóknak, tulajdonosoknak sajátos kezelési terv szerint szabad a szántókat, réteket,
legelôket, gyepeket és erdôket termelésbe fogni, azokon gazdálkodni (errôl ld. A 275/2004
(X.8.) Kormányrendeletet, illetve a jelen kiadvány természetvédelmi szakmai bevezetôjét).
A gazdálkodás nemcsak a termelési profitról szól itt, hanem az értékôrzésért járó bevételekrôl,
az együttélésrôl, az együttmûködésrôl és a fenntarthatóságról is. Pedagógiai munkánk során
ezen alapelvek átadására, és ezen kompetenciák fejlesztésére kell a figyelmet fordítanunk.
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Tudjuk és elfogadjuk, hogy a természetvédelem a magántulajdonban lévô területen is
lehet eredményes. A rendszeresen mûvelt szántóföldek, az évente bevételt hozó rétek,
legelôk és erdôk is lehetnek Natura 2000 területek, hiszen a területeken tízezrével táplálkozhatnak, pihenhetnek a vonuló madarak. A parlagi sas eredményesen költ a nagytáblás
mezsgyék fasoraiban, a kék vércséknek kihelyezett költôládák százai békésen megférnek
a juhászattal. Megszoktuk, megszokták a gazdák is, hogy védôzónát kell hagyni a túzok,
vagy a hamvas rétihéja fészke körül. A gazdálkodónak nemcsak kötelessége, hanem közvetlenül is hasznot hozó érdeke ezeket az információkat jelenteni a területileg illetékes
nemzeti parknak. Régen beláttuk, hogy csak a természetvédelmi területek kiterjedésének
növelésétôl és a kikaszált fészkek mesterséges keltetésétôl nem várható a túzokállomány
csökkenésének megállítása. Az igazi, eredményes megoldást a gazdálkodókkal való
együttmûködés hozta: ma a túzokállomány, de a parlagi sasfészkek száma, vagy a kék
vércsék kolóniáinak száma is a nem védett területeken gazdálkodók közremûködésével
növekszik. A szemlélet új, jó és hatékony, de az út közel sem kitaposott.
Közös felelôsségünk, hogy az új szemlélet megszokottá, közismertté, szóhasználatunk
szinte közhelyessé váljon a teljes lakosság számára. Közös érdekünk, hogy a 21. évszázad
természetvédelmében az együttmûködés és együttélés legyen a két kulcsszó, ahogy a tevékenység és a mindennapi cselekvés minôsíti életvitelünket.
Lássuk, hogyan segíti egymást kölcsönösen a közösségi természetvédelem és a köznevelés. Vajon elég-e az intézményi oktatás esetén, ha jó és megvalósítható módszerekben és tevékenykedtetésben gondolkozunk? Biztosan nem, mert ha ez igaz lenne, akkor az ország
összes köznevelési intézménye zöld óvoda és ökoiskola lenne, és a világ a csodánkra járna.

Natúrázzunk!

„Minden olyan iskola ökoiskola lehet, amely elkötelezi magát amellett, hogy
mûködésében a lehetô legjobban érvényesíti az alapelveket:
A nevelés-oktatás teljes folyamatában legyenek jelen az iskolában és azon kívül is
a fenntarthatóság pedagógiai elvei.
Jelenjen meg a mûködtetésben, étkeztetésben; építsen a partnerségre a diákokkal,
szülôkkel, helyi szereplôkkel.
Legyen elkötelezett a vezetés.
A környezettudatos szemlélet hassa át a nem pedagógus személyzetet is.
A fenntarthatóság nemcsak az ökológiai értelemben legyen jelen, hanem társadalmiszociális vonatkozásaiban is.”
Az Ökoiskola címpályázat pályázati felhívása alapján
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Az Európai Unió Tanácsa az ENSZ állásfoglalásának és többféle nemzetközi megállapodásnak a figyelembevételével – és mivel a következô évtizedekben több súlyos környezeti kérdéssel kell szembenéznünk – a tagállamokat olyan intézkedésekre kérte, amelyek
biztosítják, hogy az oktatás-nevelés a fenntarthatóságot szolgálja. Az elvárt teendôk
nagyrészt összecsengnek a zöld óvodáktól és ökoiskoláktól elvártakkal: a fenntarthatóság
témája kerüljön be a tananyagokba, a pedagógusok és a nem pedagógus alkalmazottak
ökotudatossága érdekében megfelelô képzéseket kell biztosítani, fontos a multi- és interdiszciplináris együttmûködés a pedagógusok között, valamint a szülôkkel és a helyi szervezetekkel együtt kell mûködni.
Az Alaptörvény is rögzíti a fenntarthatóság felé való átmenettel kapcsolatos alapvetô
értékeket, a Q) cikkben nevesítve a fenntartható fejlôdés elvét is. „A természeti erôforrások,
különösen a termôföld, az erdôk és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a ho-

nos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik,
amelynek védelme, fenntartása és a jövô nemzedékek számára való megôrzése az állam
és mindenki kötelessége.” (Alapvetés, P. cikk)
A környezeti nevelés nemzetközi és nemzeti szinten is izgalmas, a kihívásokhoz gyorsan
alkalmazkodó pedagógiai terület. A hazai környezeti nevelés a cserkészmozgalmak százéves tapasztalataival, majd a környezetügy kormányzati szintre emelése után a tematikus
tábor- és a szakkörpályázatokkal, a rendszerváltás után pedig a civil szervezetek munkája
révén immár sok évtizedes, bevált hagyományokat tud felmutatni. Eközben szakemberei,
a pedagógusok és a terepi nevelôk folyamatosan újítanak, hiszen a környezet is folyamatosan változik, és a tanulók, a szülôk igényei is egyre sokrétûbbek. A környezeti nevelési
szakirodalom hihetetlenül gazdag és sokszínû, de az elôrelépés és a hatékonyság eddig bizony nem volt arányos a lehetôségekkel. Mára a nevelési-oktatási intézmények, és a mûkö
désüket befolyásoló társadalmi normák, elvárások, valamint szabályok természetesnek veszik, hogy a környezeti nevelés, a fenntarthatóság tanítása ugyanúgy mindennapjaik része,
mint az erkölcs, az életmód vagy a tudományok közvetítése.
pedagógus szerepe

A környezeti nevelésben is kulcsfontosságú az intézményfenntartóval való együttmûködés,
de ennél is fontosabb a fenntartó írásban rögzített minôsítô elvárása az intézménnyel
és az intézményvezetôvel szemben, mely a fenti elveket, vagy az ezekre való utalást tartalmazza. Miért? Mert meghatározó, hogy a sokféle elvárás között milyen hangsúlyt kap
a hosszú távon vállalt „környezetharmónia”. Meghatározó, hogy az intézmény vezetôje
vállal-e feladatot ebben a sokrétû munkában, tud-e, akar-e „zászlóvivô” lenni? Figyel-e
azok megbecsülésére, akik a fenntartható jövôért felelôs minôség megteremtôi, építôi
és mûködtetôi? Mivel a Natura 2000 értékôrzés hasznosítással szemlélete, és a gazdasági
szférával való kapcsolatrendszere a fenntartók, valamint az intézményvezetôk számára is
fontos, egyértelmûen megfogalmazott feladat, a Natura 2000-rel kapcsolatos moduljaink
beillesztése a nevelési és tanévek sorába semmilyen konfliktust nem okoz. Ellenkezôleg:
az új szemlélethez tartozó priorizálási eszközök révén vonzó elemei lesznek már az elsô
évtôl az intézmények életének.
A Natura 2000 foglalkozásaink és programjaink során személyes tapasztalásra, személyes részvételre épülô élményközpontú tanulási helyzeteket kell biztosítanunk. Így gyakorolhatjuk az értékeket tisztelô, azokat megôrzô viselkedést. A természetben történô tanulásnak sokféle módja van, mely módszerek egy része az óvodákban általánosan elterjed
(érzékenyítô3, ügyességi, együttmûködést fejlesztô játékoktól a természettudományos
kompetenciákat megalapozó megfigyelésekig stb.). Az iskolákban, kezdve az olyan foglalkozásoktól, ahol a diákok a környezeti, természeti jelenségeket, a környezet változását,
az esetleges környezetkárosításokat vizsgálják, egészen a komplex problémahelyzetek
feltárásáig és a megoldási javaslatok kidolgozásáig, sokféle módon valósul meg a környezeti nevelés. Óvodásokkal, kisiskolásokkal a játékos foglalkozások hangsúlyosabbak, míg
a felsô tagozatos vagy középiskolás korosztállyal a felfedeztetô, problémaközpontú foglalkozások kell, hogy domináljanak.
3

 Az érzékenyítô játékok célja általában az empátia fejlesztése, az érdeklôdés felkeltése a sikeres tanulás elôkészítésére.
Jellemzô, hogy a résztvevôkben pozitív, érdeklôdô és támogató attitûd alakul ki a téma iránt, miközben felismerik saját és társaik korlátait, határait. Jó esetben tapintatos, és mégis egyértelmû kommunikációs eszközökre tesznek szert,
együttmûködési, érdekfelismerô és érdekérvényesítô készségük, valamint konfliktusmegoldó készségüket fejlôdik. Leggyakrabban ráhangolásképpen, néha levezetésként alkalmazzuk (Halácsy Ágnes jegyzete). Szakirodalom: Adorján Rita (1998):
Magonc – természetismereti játékok az erdôben. Mecsek Erdészeti Rt., Pécs., Joseph Cornell (1998): Kézenfogva a gyerekekkel a természetben. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest, Fák világa (2001), Erdei Iskola Alapítvány, Szentendre
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A leghatékonyabb és a leginkább maradandó akkor lesz munkánk, ha cselekvéssel,
tevékenységgel párosul, illetve – lehetôség szerint – aktív természetvédelmi munkát is
végeznek óvodásaink, tanulóink. A fajok felmérése, a gyûrûzés (denevérek, madarak),
a gyûjtômunka, a növényhatározás, a terepi megfigyelés közben a csodálkozó és mosolygós arcok az érzelmek gazdagságáról tanúskodnak, ezek a tevékenységek élethosszig
tartó élményt adnak. Az élményhelyzet tudatos és rendszeres biztosítása egyszerre lehet
nevelési cél és eszköz is. A programokban részt vevôk érzelmi viszonyulása várhatóan
egy életre megváltozik. A megteremtett helyzet légköre határozza meg – a munka folyamatában – az elvárt érzelmi viszonyulást, az emóciókat.
Egy példa a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Mûvészeti
Iskola, örökös ökoiskola gyakorlatából
„Minden év márciusában részt veszünk a sikondai „békamentésben”, többnyire kicsikkel. A tanulók többsége kíváncsian, de visszafogottan készül az esti programra. Van,
aki fogadkozik „bizony nem fog meg egy békát sem”, de gyermeki érdeklôdése és kíváncsisága miatt társaival tart. Majd látva tanítónôje határozott mozdulatait, társai
ôszinte érdeklôdését, a várakozó légkört, a munkában már korábban részt vettek örömét – 10-15 perc alatt megváltozik minden. Egy óra sem kell, több a menteni kívánó
kéz, mint a mentésre szoruló béka. Ha a pedagógus – hivatásának megfelelôen – vállalja a „minta” szerepét, a példakövetés felgyorsul. A látott, tapasztalt és másolt szokások, cselekvések lesznek munkánk eredményességének jelzôi. Az iskolások meseés valóságtudata már elkülönül, a nyitottságuk és kíváncsiságuk olthatatlan, tanári
munkánkat erre az érzékenységre kell építeni. Arra kell törekednünk, hogy a nyitottság
intenzív maradjon. Ennek mozgatóereje az identifikáció (utánzás, azonosulás, beleélés, mintakövetés) és a szociális tanulás (a tanár és a közösség mintája alapján, egyéni
tettekkel az élôvilág megmentése érdekében).

A környezeti nevelés – és egyben a környezeti nevelés erôforrása – maga a gyerekekkel
foglalkozó felnôtt (a pedagógus, az ornitológus, a nemzeti park szakembere, a gazdálkodó) érzelmi viszonyulása, értékrendje, a természettel szembeni alázata és környezetbarát
viszonya, mert minden esetben ô a „modell”. Ezért nem mindegy, hogy ki vállalja a „modell” szerepét, vagy kit kérünk fel szakvezetônek.

Natúrázzunk!
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2000?

A Natura 2000 szemléletû védelem a gyerekeket, felnôtteket nem korlátozza, nem tiltja ki
a védett értékekbôl, és nem titkolódzik. Egészen hétköznapi módon teszik közkinccsé az értékeket. Arra nevel, hogy a megôrzés felvilágosítással, bemutatással, és másfajta, gazdasági
tevékenység mellett is lehetséges. Az együttélés nem alku kérdése, hanem jól felfogott érdekünk: jövônknek ugyanis a földi sokszínûség is záloga. A túzok, a réti sas, az ürge, a magyar
kikerics, a földikutya jelenléte az ember együttmûködési képességének és életrevalóságának
bizonyítéka. A Natura 2000 rendszer ismerete erôsíti a nemzeti büszkeséget, és európai magabiztosságot ad. A természeti környezet adta motiváció tanulóink fontos kompetencia
eleme, amelyre építve felnôttként is jó döntéseket hozhatnak. Nem utolsósorban pedig
az emberek egyre gyakrabban találkoznak a fogalommal és jelképével: diákjaink bárki, de
különösen a családjuk számára is közvetíteni tudják az ehhez tartozó érték- és ismeretkört.

J ava s l at o k ,

ö t l e t e k a z i n d í tá s h o z , a z e l m é l e t i é s g ya k o r l at i
m e g va l ó s í tá s h o z

Egy-egy intézmény, sôt, egy település pedagógusközössége a jelen segédlet és helyismerete alapján néhány hét alatt összeállíthatja Natura 2000 programját. Ezt a pedagógiai
program, vagy a zöld óvoda munkaterv, ökoiskola munkaterv mellékleteként részletesen,
évfolyamra, azon belül ôszi−téli−tavaszi idôszakra bonthatják a pedagógusok. Hagyományos programjaikat, moduljaikat Natura 2000 tartalmakkal egészíthetik ki.
A Natura 2000 anyagával való ismerkedés és felkészítés leghatékonyabb módja az intézményen belüli továbbképzés. Elôre tisztázni kell a lehetséges tárgyi és személyi feltételeket, az iskolavezetés és a kollégák véleményét, hozzáállását és vállalkozó hajlamát.
Az összes csoportra vagy évfolyamra létrehozott programtervet néhány évig finomítani
kell, mint az intézmény bármely dokumentumát. A programokhoz saját feltételrendszert,
például módszer- és eszköztárat lehet felállítani. A pedagógusi gyakorlat és gyakorlás biztosítja a sikerességet.
Tanteremben vagy terepen valósítsuk meg a Natura 2000 programokat? Mikor?
•

A csoportfoglalkozások és a tanórák egy részében – az Óvodai Nevelés Országos
Alapprogramja (ONAP) és a Nemzeti Alaptanterv (NAT) elvárásainak megfelelôen –
Natura 2000 fajokkal foglalkozunk, de a nem Natura 2000 fajok tanulásakor is kapcsolhatunk az anyaghoz Natura 2000 fajokat. Például a kecskebéka bemutatásakor
az unkákat. A daru révén az alföldi tájat is láttatjuk. A nemzeti parkok témakörnél a területnek megfelelô jelölô fajokat és jelölô élôhelyeket, valamint a kijelölt Natura 2000
területeket említsük meg. Az élôhelyek témakörnél egy-egy tanuló önálló munkában
bemutathat a Natura 2000 jelölô élôhelyre jellemzô néhány fajt (védettet és nem védettet is, hiszen a hangsúly a jelölô élôhelyen van). Történelem- és földrajzórán a gyepek feltörése, megôrzése, a vetésforgó, a hagyományos gazdálkodás, a nomád, fél
nomád állattartás gazdasági és élôhelymegtartó szerepét is érinteni lehet. Önálló
foglalkozást (csoportszobai foglalkozást, tanórát, témanapot4, projektet5, epochát6)
szánhatunk a természetvédelemre, ezen belül a Natura 2000 értékvédelmére. Ugyancsak önálló modult adhatnak (például földrajz vagy történelem tanulásában) a jelenkori földhasználati módok, melynek keretében a Natura 2000 gazdálkodás is érdekes.
Lássuk példaként a természetbarát gyepgazdálkodást a MME segédletével! Európa

 A témanap vagy témahét szó jelentését az elnevezés maga tükrözi. Adott napon (vagy héten) az intézmény (vagy legalábbis bizonyos korcsoportok) minden tagja ugyanazzal a témával foglalkozik. Bár nagy különbség van jellegében, hangulatában, de fôleg szervezésében a témanap és az akár teljes hetet kitöltô témahét között, abban megegyeznek, hogy azt
elôre, a nevelési, pedagógiai programban tervezik. Iskolai pedagógiai programban általában az szerepel, hogy egy vagy
több témát (projektet) a pedagógusok a hagyományostól eltérô formában dolgoznak fel, a lehetô legkomplexebb módon.
A témanap, a témahét a résztvevô gyermekeknek is jó kedvet és sikerélményt ad. (Halácsy Ágnes jegyzete. Letöltés: http://
mkne.hu/iskzold_irasok/temanap.pdf, utolsó letöltés az „A” fejezet összes letöltésére vonatkozóan 2015.04.01.).
5
 A projekt szót a pedagógiában szûkebb értelemben használjuk, mint a hétköznapi nyelvben. Azokat a tanulásszervezési
formákat értjük rajta, amelyek során a tanulók (1) közösen, együttmûködve, (2) belsô indíttatásból, (3) jellemzôen valamilyen gyakorlati természetû, a mindennapi élethez kapcsolódó problémára fókuszálva (4) egy közös produktum, termék
létrehozása érdekében dolgoznak (Letöltés: http://tanmester.tanarkepzo.hu/projektpedagogia). Fontos kritériuma a tervezettség, a komplexitás, és az, hogy a szervezés, megvalósítás során a pedagógusok, illetve a diákok között együttmûködés
alakul ki. (Halácsy Ágnes jegyzete)
6
 A görög eredetû epocha szó jelentése: korszak, idôszak. Pedagógiai értelemben az epochális tanítás lényege, hogy egy
adott témakör (pl. a kémia, fizika, biológia tantárgyban és mûvészetekben is megjelenô fény témakör) egy-egy epochán
belül, tömbösítve kerül tárgyalásra ahelyett, hogy külön foglalkozásokon, szaktárgyi órákon (különbözô tantervek részeként) találkoznának vele a gyerekek, tanulók. Néhány hétig (az adott epocha ideje alatt) nagy óraszámban foglalkoznak
a témával (pl. projektmódszer keretében), majd utána más témakörre kerül sor egy másik epochában. Az epochális oktatást az iskolákban tantárgy-tömbösítésnek is nevezik. Az epochális oktatás leginkább a Waldorf-pedagógiában használt
módszer. (Letöltés: http://www.egriwaldorf.hu/pedagogiai_modszer).
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tájainak bemutatásakor az azokra jellemzô jelölô fajokra is térjünk ki (például a havasi
gyopár jelölô fajnak számít az Alpok több országában)! Informatikaórákon adjunk
Natura 2000 feladatot is! Idegennyelv órákon számos online játékot felhasználhatunk
interaktív felszereléssel rendelkezô termekben vagy otthoni munkaként. Németül tanulóknak javasolt játék: http://91.121.29.153/videos/LIFE06_NAT_D_000003.html, angolul tanulóknak: http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/goodexamples/
documents/dunes.pdf, franciául tanulóknak: http://www.aprondurhone.fr/ és http://
www.rhin-vivant.com/html/fr_flash/jeu.htm. Különösen érdekes lehet a határon túli
magyarság civil természetvédô szervezetei által létrehozott online játékok köre.
•

Természetvédelmet vagy gazdálkodást is érintô témanapot ne szervezzünk kizárólag
zárt térben; mindenképpen menjünk ki a gyerekekkel a szabadba. 4–9 éves korban
a közeli, településkörnyéki kirándulások alapozzák meg a helyismeretet és az önazonosságot, a közösséghez tartozást. Késôbb a távoli terepi kirándulásokon is készüljön
föl legalább egy résztvevô elôre a célterület Natura 2000 érdekességeibôl. Tanulmányi
kirándulás szervezésekor ugyanez a feladat.

•

Többnapos erdei óvodai vagy iskolai programban a csoportok 2-4-6 órát is eltölthetnek a körzetben fekvô Natura 2000 területeken, és mindkét félnek jó, ha találkoznak
a gazdálkodókkal. A gazdálkodók számára értékôrzô munkájuk elismerését jelzi, ha
diákcsoportok érdeklôdnek annak eredménye iránt.

•

Óvodai csoportmunka, napközi, egész napos iskola és szakköri foglalkozás részeként
természetes a Natura 2000 értékkör megjelenése: akár teremdíszítésben vagy kézimunkában, mûvészi alkotásban, egészséges táplálkozáshoz vagy életviteli kompetenciákhoz és kapcsolattartáshoz kötve.

•

Az intézmény jeles napjain elôadásként, akcióként, terepi programként, akadályversenyként, vetélkedôként, bemutatóként, kiállításként is megjelenhetnek a Natura 2000
értékek.

•

Tehetséggondozásban segíthetjük diákjainkat az egyéni kutatómunkában, vagy a speciális felkészülésben.

•

A gyerekek számára természetközeli élményeket biztosíthatunk a civil szervezetek,
a nemzeti parkok rendezvényein, akcióin. Különösen ilyen a gólya (vagy bármely más
fajra fókuszáló) roadshow, a madármegfigyelô világnap, a fülemülék éjszakája, de
13–18 éves korcsoportoknak alkalmasak a hétvégi tanösvény-túrasorozatok is.

Natúrázzunk!
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Az intézmények környezeti nevelésébe – a zöld óvodák és az ökoiskolák példamutatása
révén – új színt hoz a közeljövôben a Natura 2000 tartalom beépítése. Minden pedagógus talál látogatásra alkalmas területet óvodája, iskolája közelében, hiszen az ország
összterületének egyötöde Natura-terület. A régiós fejezetek bevezetôje felsorolja a látogatásra leginkább ajánlott területeket és célokat. Óvoda és iskola esetében is szerencsés,
ha egy területre több évszakban is ellátogatunk. A Natura 2000 területekkel való ismerkedés egyszerû, ha a szervezô az elôkészületeket több szálon, de összehangoltan futtatja.

Az ország legjobban felkészült terepi szakemberei ma az ökoiskolákban, a civil termé
szetvédô szervezetekben, a különbözô (civil, nemzeti parki) oktatóközpontokban dolgoznak. 2016 közepéig segítséget és tájékoztatást adnak a Zöld Óvoda Regionális Forrásközpontok, illetve az Ökoiskola Regionális Forrásközpontok, valamint az általuk szervezett
koordinátorképzésben (akkreditált pedagógus-továbbképzésben) részt vett környékbeli
pedagógusok. Amennyiben az intézmény már rendelkezik a címmel (Zöld Óvoda,
Ökoiskola), magunk is részt vehetünk a továbbképzésen. A jelen segédlet mellett a nemzeti parkok, a civil szervezetek, az erdészetek és a családi vállalkozók is gyorsan reagálnak majd az új lehetôségre, ezért érdemes figyelni honlapjaikat, illetve közvetlenül is
érdeklôdni programkínálatuk iránt.
Hazánk tíz nemzeti parkjának programkínálata és fogadókészsége évrôl-évre gazdagodik, egyre több a fogadóhely és oktatóközpont. Szakembereik az év minden hónapjában
több programot kínálnak az érdeklôdôknek a tanösvények, védett területek és fokozottan
védett fajok bemutatására. A nemzeti park igazgatóságok programszervezôi – az oktatási
intézmény igénye esetén – idôben tájékoztatást adnak minden programjukról, melyek között számtalan ingyenes is van. Egy-egy programot, túrát – a számunkra alkalmas idô
pontban – kérhetünk, illetve meg is rendelhetünk.
A régiókban mûködô, ismertebb szervezetek elérhetôsége (cím, email, honlap) az egyes
régiók anyagában megtalálható. A régiós módszertani anyagok ajánlatot tesznek a programba bevonható Natura 2000 fajokra, illetve a hagyományos tanösvénytáblás, és az úgynevezett „E-tanösvényekre” (internetrôl letölthetô tájékoztatókkal, munkafüzetekkel),
a QR-kódos intelligens7 tanösvényekre (ahol a segédanyagok mobilalkalmazással a helyszínen elérhetôk).
Két civil szervezet, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), valamint a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ)
közös fejlesztése „Az Égigérô tanterem”, melynek óvodai8 és iskolai9 segédleteit és pedagógus-segédletét10 is bátran használjuk fel.
Nagy elôny, ha a segédanyagokat, kellékeket (például távcsöveket, határozókat, madár
védelmi kellékeket és berendezéseket) nem kell kölcsönözni, mert azokkal valamely korábbi vagy jelenlegi támogatás után az oktatási intézmény rendelkezik. Az eszközöket az elôbb
említett szervezetektôl is kölcsönözhetjük, ám sok család is rendelkezik velük.
Az egységcsomagokat, a játékos tanulás kellékeit, a prezentációs anyagokat elkészítheti az óvoda, iskola „zöld munkaközössége”, vagy ügyeskezû diákcsoportja. Rendkívül
szerencsés és motiváló, ha erre az igazgató belsô pályázatot hirdet. A saját készítésû kelléktár, segédeszköz és módszertani anyag minden eleme körülményeinkhez igazodik:
diákjainkhoz, felkészültségünkhöz, anyagi hátterünkhöz, intézményi hagyományainkhoz,
és persze települési környezetünkhöz. Munkánk során valamennyi korábbi pedagógiai
módszerünket használhatjuk, megtöltve azokat Natura 2000 mondanivalóval, és felhasználva azokat a Natura 2000nyújtotta lehetôségekben.

 Ezeket néhol – helytelenül – virtuális tanösvénynek nevezik; a tanösvény azonban valós, csak a vezetôfüzet virtuális.
 http://www.mme.hu/binary_uploads/5_kornyezeti_neveles/SH_4_10_natura2000_ovodai_modszertan.pdf
9
 http://www.mme.hu/binary_uploads/5_kornyezeti_neveles/SH_4_10_natura2000_iskolai_tananyagfejlesztes.pdf
10
 http://www.mme.hu/binary_uploads/tanari%20b5%20vegleges.pdf
7
8
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Számtalan ingyenes és fizetôs környezeti nevelési segédanyag elérhetô az oktatás
fejlesztô, illetve a környezeti neveléssel foglalkozó államigazgatási és civil szervezetektôl,
valamint vállalkozásoktól is. Készletük folyamatosan változik, ezért az oktatásban is használható segédeszközökhöz, kellékekhez, letölthetô anyagokhoz összesen hat gyûjtôlinket
adunk meg: www.natura.2000.hu, www.ofi.hu, www.mme.hu, www.mkne.hu; www.
zoldovoda.hu, www.okoiskola.hu.
A következô szakaszban egy elkészíthetô (néhol készen is megvásárolható) eszközkészletet mutatunk be, a kiadvány késôbbi fejezeteiben találnak példát az ezzel tartható
foglalkozásokhoz.

Natúrázzunk!
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•

A saját régió néhány vagy sok jelölô fajának bemutatásához fajonként: a faj jellemzôi,
hangfelvétele, európai jelentôsége, élôhelye, természetes és emberi veszélyforrások,
védelmi intézkedések, gazdálkodási kapcsolatai. A készlet óvodai kifestôként, diákkiselôadásként, szertári albumként, képzômûvészeti tárlatban, idegennyelvi otthoni
munkában, tankerületi munkában, akár szülôi hozzájárulással használható stb.

•

Saját régióra jellemzô jelölô fajok szerepjátékához jelmez-elemek (például fejre, kézre,
palástként), illetve kesztyûsbábok készítése.

•

Természetvédelem és gazdálkodás (5-5-5 élôhely, növény- és állatfaj példáján) – plakátként vagy molinóként.

•

Ismerkedés a hazai tájakkal: régiónként a fajmegôrzés, a természetvédelem és a gazdálkodás bemutatása (például Nagykunság – hamvas rétihéja; Bodrog-völgye – haris;
Gemenc – réti sas; Mohács – fekete gólya, ezüsthársas tölgyesek – darázsölyv, kanalas
gém – halastavak).

•

Natura 2000 területek hazánkban: 2x30 dia + térképek + opcionális: módszertani füzet.

•

Magyarországi régiók Natura 2000 területei: 7x30 dia, térkép, fajok, munkafüzet iskolásoknak.

•

A 46 közösségi jelentôségû élôhely közül az ismertebbek bemutatása 30-30 diás prezentációval (például hegyi kaszálórétek; keményfás ligeterdôk a nagy folyók mentén;
síksági pannon löszgyepek, pannon homoki borókások, nyarasok; montán bükkösök).
Alkalmazása: témanap, szakkör, tanóra, erdei iskola, szaktábor, emelt szintû középiskolai tanórákon is.

•

Natura 2000 hálózat Magyarországon alkalmazás vagy iskolai meghajtón tárolt modul
– a legfontosabb tudnivalók szöveges és képi (térképek) elôkészítése, hogy a tanulók
informatikaórán, szakkörön vagy napközis foglalkozás keretében – egyénileg is – tanulhassanak. Például számítógépes adatrendezési feladat: tíz faj esetében képek-nevek
párosítása, élôhelyekhez a fajok besorolása, fajokhoz a jellemzô jegyek, veszélyeztetô
tényezôk, védelmi lehetôségek, együttmûködési lehetôségek, hagyományos gazdálkodás, kapcsolódó természetvédelmi fogalmak kapcsolása. Alkalmazása: informatika,
szakkör, fakultáció, napközi és egész napos iskola.

A

„Kezelésiterv egyeztetô” játékhoz drámapedagógiai szerepkártyák: terepi vagy tantermi alkalmakkor a területkezelés megfelelô módjának létrehozását próbálhatják ki
ezekkel a 14–18 éves diákcsoportok.11

t e r e p i t e v é k e n y k e d é s j ava s o lt f o r m á i

Az osztályközösségek – és értelemszerûen vegyes csoportok: vegyes korcsoportok, de
akár több intézmény vagy több település vegyes csoportjai is – mindenféle tanulási helyzetben: erdei iskolában, táborban, tanulmányi vagy osztálykiránduláson, tehetséggondozó szakkörön, jeles napi intézményi programon, témanapon, terepi akción, közösségi
szolgálat során alkalmazhatják az alábbi tevékenységeket. Valamennyi tereptanulmányi
tanulásszervezési formát nagyon tudatosan „fûszerezhetünk” Natura 2000 tartalommal,
mert színesíti a tevékenységet, életszerû, modern, és a már összeszokott szakmai stáb is
könnyen alkalmazkodik hozzá.
Sose feledjük: egy-egy terület megismerése komplex módon zajlik: a humán-reál,
az értelmi és érzelmi megközelítés egyensúlya, az elmélet és gyakorlat egymást kiegészítô
jelenléte is elengedhetetlen, ha attitûdváltozást szeretnénk elérni.
Élményszerzô: a terepi „pöszmötölés”, a „kaszáló illata”, a „bazsarózsa-túra”, a „kikerics-túra”, a „denevérek éjszakája” (denevérgyûrûzéssel), az éjszakai harisfelmérés hang
alapján, a fehér gólya fiókáinak gyûrûzése (gólya „roadshow”), a madárbefogás és -gyû
rûzés, az odúellenôrzés költési idôszakban, a fülemülék éjszakája – esti sétával, a hajnali
vadles, az éjszaka hangjai a vízparton…, mind-mind sok érzékszervre ható, nem megszokott tevékenységek, emiatt fokozottan hatnak minden résztvevôre.
Megismerô-vizsgálódó: például az ürgék viselkedése délelôtt, a kosboros rét egy napja, bagolyköpet-vizsgálat, egy kotló madár megfigyelése, a kerti itató reggeli madárforgalma, fiókáit etetô madárpár etetési aktivitása, egy halastó különbözô részeinek (nádas,
parti föveny, sekély vízpart, sziget, nyílt víz) növényzete és állatvilága, egy fa életközössége, egy élôhely természetessége, egy környékbeli élôvíz tisztasága.
Gyûjtô, csoportosító: fôleg a terepi „pöszmötölés” programjához kapcsolható feladat,
amikor mindent figyelünk, vizsgálunk, amit érzékszerveink felfognak. Gyûjtjük a hangokat (emlôs, madár, kétéltû, rovar, az erdô hangjai), majd csoportosítjuk. Gyûjtjük a terméseket, az eltérô alakú leveleket, a fák leesô kérgét. Megmintázzuk a kérgeket (kéregminta
levétele tölgyfa, gyertyán, platán, bükk, mezei juhar fákról). Gyûjtjük a látott állatokat,
vagy csupán életnyomaikat: például a felismert fészkeket (törpeegér, énekes- és feketerigó, mogyorós pele) lefényképezzük, de gyûjthetünk illatokat is (gomba, mocsári menta,
foltos bürök, erdei talaj, erdei eper).
Összefoglaló, bemutató: valójában önellenôrzés, önértékelés, és a végzett munka értékelése a többi résztvevô által. Kapcsolható a terepi gyûjtéshez, mint záró feladat, mert
a megnevezés, csoportosítás elengedhetetlen része a munkának. Igen hasznosak a még
a terepen történô összegzések.
 A „társas” játékoknak kiemelkedô a szerepük a nevelés-oktatás során, mert a kooperatív tanulási technikákat (és képességeket) fejleszti. A pedagógusok kreativitása e téren kimeríthetetlen, itt csak néhány (újabb) ötletet villantunk fel. Mindegyiknél az a lényeges, hogy egymástól tanuljanak a résztvevôk.
– Fajfelismerô kártyákkal: memória játék, csoportosítás jellemzô tulajdonság alapján, rangsorolás a veszélyeztetettség
foka vagy a populáció egyedszáma alapján stb.
– fajkártya és fogalom szókártya párosítása, majd csoportos elsajátítás szóforgó módszerrel életnyom/lábnyom és faj
párosító
– csoportalkotás Natura 2000jelölô fajokról készült képkártyák segítségével (pl. hangutánzás)
– egyedileg készített társasjáték egy jelölô faj (pl. daru, túzok) életmenetének feldolgozása céljából, piros színnel jelölt
mezôkön veszélyforrások, zöld mezôkön a túlélést segítô, értékôrzô gazdálkodásra utaló emberi tevékenységek megjelenésével.

11

Természetvédelmi és módszertani alapvetés

•

29

Mozgósító: valódi munkaként élik meg a diákok a kétkezi munkát: a tavaszi békamentést, a partfalak megújítását gyurgyalagok és partifecskék számára, a fecskék állományfelmérését saját utcájukban, a települési szeméttérkép elkészítését stb.
Alkotó: madárbarát kert makettjének elkészítése, ugyanez plakát formájában, kiállítás,
drámajátékos helyzetgyakorlat, mûalkotások (például szabadtéri falevélképek), melyek
határtalanok, mint a gyerekek fantáziája és a felnôttek segítsége.
Elemzô-megoldó: a helyszínen a gyerekek számára is egyértelmûen azonosítható
konfliktus (például homokbányában a gyurgyalagtelep fennmaradása csakis a tulajdonostól függ, attól, hogy mikorra idôzíti a kitermelést) esetén szerepjáték, helyzetgyakorlat
vagy riport is elvezet az érdekek felismeréséhez és a konfliktuskezelô kompetencia
fejlôdéséhez.

Pedagógiai

m ód s z e r e k , munk a- é s t e v é k e n y s é g f or m á k

Natúrázzunk!

A pedagógiai módszereket amiatt szükséges bemutatni, hogy a nevelési-oktatási programokban részt vevô gazdálkodók, természetvédôk, szülôk, azaz a nem pedagógus vég
zettségû partnereink is tisztában legyenek a tanulási célokat szolgáló módszereinkkel.12
Fontos megemlíteni, hogy az itt felsorolt módszerek zöme az iskolás, azon belül is a felsô
tagozatosok és középiskolások oktatása, nevelése során alkalmazható egészében, de természetesen az életkori sajátosságok figyelembevételével a kicsit bevonása is lehetséges.
A tényleges módszertani különbségtétel a következô fejezet témája lesz.
Adatfelvétel, állományfelmérés, természeti bizonyítékok – az adatgazdagság és -elér
hetôség mai világában kapcsolattartó és tudásmegosztó szerepet játszik a könnyen felis
merhetô fajok lakossági, laikus felmérése. A laikus, közösségi felméréseket egyre több
kutatási területen alkalmazzák. A módszer mint „citizen science” (közösségi kutatás),
egyre ismertebb. Az adatokat a legnagyobb nemzetközi hálózatok is elfogadják és felhasználják például a klímaváltozás mérésében. Iskolai vagy más önkéntes csoportok,
egyének is elôszeretettel kapcsolódnak be a felkínált tevékenységekbe13. Mindennapi madaraink elôfordulását április 15-tôl, majd május 11-tôl kezdve nagyjából 25-25 napig várja
a Mindennapi Madaraink Monitoring felszínen14 a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A könnyen felismerhetô fajok adatfelvételét a Vadonlesô15 és a Kétéltû,
hüllô térképezés felszín 16 segíti itthon. Élôhelyek természetességének vizsgálatára ad módot a termeszetessegmero.hu felület.
Csoportmunka – a Natura 2000 program során jól alkalmazható munkaforma, melyben 4-5 fôs gyerekcsoportok hatékonyan együttmûködnek, személyes erôsségeiket kihasználva, munkamegosztásban. Az ennél nagyobb létszámú csoportokban elôfordulhat,
hogy néhányan nem vesznek részt e feladatok megoldásában. A csoportmunkában a diákok sikerélménye, és az ebbôl eredô, megerôsítô öröm érzése szinte biztosan garantálható az elméleti és gyakorlati feladatokból álló programokon. A csoportok kialakítása
lehet véletlenszerû, feladatorientált (riportkészítés, fotózás, filmezés), a diákok személyes
kompetenciái alapján pedig lehet homogén vagy heterogén a csoport.
Elôadás – gyakran alkalmazott módszer, meghívott szakemberek, tanárok és diákok,
egyének vagy csoportok is lehetnek az elôadók. Felnôtt esetében 20-25 perc, tanulóknál
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 Ld. még a B. fejezetet is.
 például www.beagleproject.org (A Természetvédelmi és terepi módszertani alapvetés címû fejezet összes internetes hivatkozására vonatkozóan az utolsó letöltés dátuma 2016.03.01.)
14
 http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/monitoring-programok-bevezeto
15
 http://www.vadonleso.hu/
16
 http://herpterkep.mme.hu/
12
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3-5 perc a javasolt idô általános iskolában; középiskolában 15–40 perc is elképzelhetô.
Az elôadás után más módszereket alkalmazva folytassuk a foglalkozást, ne maradjon el
a visszacsatolás, az élmény feldolgozása. Diavetítéses prezentációval (powerpoint.ppt,
vagy prezi.com alkalmazásával) együtt, vagy anélkül is alkalmazható. Az elôadás intenzív
elôzetes önálló vagy csoportmunkát, ismeretszerzést, koncentrációt és tervezést igényel.
Hatékony, több jelzôrendszerre is ható ismeretközlést biztosít, tartalma lehet tájékoztató,
bemutató, összegzô, vitaindító, problémafelvetô, beszámoló. Figyeljünk arra, hogy 5 perces elôadás esetében legfeljebb 4 dia, 20 perces esetében legfeljebb 16, 40 perces elôadás
esetében legfeljebb 24 dia alkossa a vetítést; és elôre tisztázzuk, hogy a dia az elôadás
látható vázlatát és illusztrálását szolgálja; semmiképpen nem az elmondandó mondatokat
(azaz felolvasni tilos). Vetítés nélkül is legyen az elôadónak vázlata (kártyán, füzetben, lapon), és lehetôleg illusztrálja tárgyakkal, megfogható dolgokkal, illetve kifejezô mozdulatokkal elôadását. A jó elôadásmód tanulható, gyakorolható; és a kommunikációs kompetencia nagyon gyorsan fejlôdik eközben gyereké, felnôtté egyaránt.
Kiállítás – például fotókiállítás „Az év zöld programjai” címen, mûalkotások tárlata,
szabadtéri kiállítások, perc-kiállítások hullott levelekbôl stb. Szervezhetô egy projekt keretében, annak zárásaként, de zárhat egy témanapot, erdei iskolai programot, terepi akciót, terepi pöszmötölést (felcímkézett gyûjtött anyagokkal). Az alkotók általában a diákok,
innovatív iskolákban elôfordul, hogy a pedagógusok, vagy akár a szülôk az alkotók.
Az alkotókat mindig dicséret illeti, kritikát legfeljebb a már kamasz korcsoportoknál,
és csakis egymás között alkalmazzunk.
Konfliktuskezelô helyzetgyakorlat – a kompromisszumkeresô és problémamegoldó típus kifejezést alkalmazzuk, elkerülendô a gyôztes/vesztes, alkalmazkodó típus. A terepi
programok zárásakor – szerepjátékkal – eredményes megerôsítô módszere az ökológiai
kapcsolatokról tanultaknak (rétek kaszálása – költô madárfajok; nádasban költô gémfélék
telepe – nádvágás, nádégetés télen, lehalászás; túzokköltés – lucernakaszálás; védett növények virágzása – a rét kaszálása). 10-15 perces vitaindító lehet az elôkészítése, attól
függôen, hogy a vitavezetô mennyire felkészült. Mivel a helyzetgyakorlatban a meggyôzési
képesség, az érvelés hatékonysága és a közösségekben ismert személyes tulajdonságok
befolyásolják a gyakorlat eredményét, szervezôként sose egy bizonyos kimenetet várjunk
el a csoporttól. Készüljünk fel mentálisan arra, hogy nem lesznek tökéletes eredmények!
Késôbb, a foglalkozásra visszatekintve a gyerekek maguk is meg tudják fogalmazni
az esetleg kimaradt szempontokat, vagy félrecsúszott jeleneteket.
Madárvédelmi eszközök (etetôk, odúk, itató) készítése, kihelyezése, gondozása – 14
éves kor alatt elsôsorban a szülôk bevonásával – miden óvodában és iskolában megvalósítható tevékenységforma, folytatva az odútelep kialakításával és annak évi legalább kétszeri ellenôrzésével; illetve a téli madáretetéssel, az itató friss vízzel való feltöltésével.
Patakgondozás – az intézményhez legközelebbi patakszakasz vagy folyópart örökbe
fogadása, majd rendszeres ellenôrzése, természetességének ôrzése.
Riport- vagy filmkészítés – 12 éves kor felett javasolható. Kétszemélyes, kiscsoportos
formáit is alkalmazhatjuk. Tartalma többnyire szakmai indíttatású. Lehet felvett hanganyag, videófelvétel, de a riport kétszemélyes formában szerepjátékként is alkalmazható.
A diákok saját mobiltelefonjait is bevonhatjuk, ha ez az intézményben megengedett.
Lehetôség szerint gondoskodjunk publikálásáról: az intézmény honlapján, közösségi felszínén, nyomdatermékében vagy a település honlapján, újságjában.
Szakvezetés – egyes védett területeken kötelezô, illetve természetismeretükben bizonytalan kísérô felnôttek, pedagógusok esetében választható. Nagyon fontos, hogy
a csoportot kísérô pedagógus és a szakvezetô elôre megismerkedjen, és kölcsönösen
egyeztessék a program pedagógiai és szakmai tartalmát, a szakvezetô felkészüljön
az adott korcsoport jellemzôibôl, valamint mindketten ismerjék az alkalmazni kívánt
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módszereket is. A siker érdekében tehát a vezetônek elôre ismernie kell a csoportunk
életkorát, felkészültségét, állóképességét. A foglalkozásoknak a szakvezetôvel közösen
történô elôkészítése is szükségszerû. Keressünk, kérjünk másik szakvezetôt, ha egyértelmû,
hogy az elsôként ajánlott személy alkalmatlan saját csoportunk figyelmének megragadásához vagy a figyelem megtartásához!
Szerepjáték – kedvelt, sikeres módszer. Lényegesen megkönnyíti a munkát, ha színjátszó-, vagy drámaszakkörösök vannak a csoportban. Tervezhetjük a foglalkozás egészét
vagy egy részét is a módszerrel.
Terepi „pöszmötölés”, vizsgálódás – a leggyakoribb és legkedveltebb tevékenység,
mert nem élôhelyspecifikus, és minden tanuló aktív részvételével zajlik a kutató-fürkészôfelfedezô séta. Általában nem pontosan megfogalmazott céllal indulunk neki. Akár városi
parkban is találkozhatunk téli terepi program során – az erdei fülesbaglyok telelôfái alatt
– bagolyköpetekkel, melyeket aztán késôbb, szakkörön, szabadidôben otthon, de tanórán is elemezhetünk. A maradványok alapján könnyû a zsákmányfajokat, de legalább
a fajcsoportokat azonosítani. A terepi pöszmötölés és a célzott vizsgálódás is fejleszti
az érzékszerveket, a megfigyelôképességet, a fajismeretet, a terepismeretet. Önismeretre
és fegyelemre nevel.
Téli madárvédelmi munka – alkalmazása több hónapra biztosít rendszeres védelmi munkát és élményt a tanulóknak, egyben lehetôvé teszi több csoport részvételét a munkában.

Natúrázzunk!

Különös
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Nagyon fontos, hogy ne csak óvodai csoport-, vagy osztálykeretben gondolkozzunk! Mivel a fenntarthatóság tanításában nagyon fontosak a nemzedékek közötti, illetve a településeken belüli, valamint a szakmai kapcsolatok, a Zöld Óvodák és az Ökoiskolák küldetésében is hangsúlyos a nyitottság, a másokkal közös munka. A napközis táborokban
és a napköziben, a családi programokban, a települési fellépésekkor már megszoktuk,
hogy különbözô korosztályú tanulók, sokféle család, több intézmény tematikus csoportjai együtt dolgoznak. Törekedjünk minél több embernek megmutatni a terepen való helyes viselkedést, a természet értékeit, az illatokat, hangokat, formákat, szépségeket, és azt
is, hogy az elsô ránézésre „kicsinek”, „csúnyának”, „büdösnek” is megvan a helye a természetben. A természet nem ismeri a károsat és a hasznosat, csak a szükségeset. Az ös�szes alábbi tanítási formát és helyzetet gazdagítsuk Natura 2000 tartalommal.
Jeles napok: a Vizes Élôhelyek Világnapján menjünk a közeli élôvízhez. A vonuló madarak világnapján tartsunk „Szalakóta-túrát” vagy „Kék vércse-túrát”, a madarak és fák
napján madárvédelemi vetélkedôt. A környezetvédelmi világnapon szedjük össze a hulladékot vagy ôrjáratozzunk egy helyi védett területen. Az állatok világnapján legyen fotókiállítás a diákok elôzô idôszaki fotóiból, vagy látogassunk el egy terráriumba. A madár
megfigyelô világnapon (október elsô hétvégéjén) fogadja a térségi madártani csoport
valamelyik csoportunkat vagy évfolyamunkat, és tartsanak foglalkozást nekik.
Terepmunka: „Az év madara/hala/fája/lepkéje” témákhoz kapcsolódóan. Részletekrôl
ld. Az Oktatáskutató és Fejlesztô Intézet TÁMOP-3.1.1. projektje keretében elkészült
egész napos iskolai illetve ökoiskolai pedagógiai programhoz tartozó modulokat.17
Szakkörök: természetjáró, madarász-suli, hon- és népismeret, földrajz, Európa, biológia
szakkör – jellegükbôl adódik, hogy könnyen beépíthetô a Natura 2000 anyaga és annak
terepi programjai.
 a modulok – tulajdonságaik, alkalmasságuk alapján – kereshetôk, és letölthetôk: http://ofi.hu/search/lesson?f[0]=field_
main_type%3A5147

17

Nyári táborok: öko-, természetismereti, madarász, madárgyûrûzô, mûvészeti, természetfotós, természetjáró, nyelvi és sporttáborok.
Természetvédelmi vagy terepi akciók18: a nagyobbakkal hulladékgyûjtés – helyi védett
ségû területen; természetvédelmi ôrjárat – egy közeli tanösvényen (a problémák jegyzô
könyvezésével és fotókkal); madárkarácsony – havas, zord napokon téli madáreleségek
kihelyezése, gyûrûzés és madármegfigyelés; 12 éves kor feletti tanulókkal az invazív fajok irtása (selyemkóró, gyalogakác, japán keserûfû, spanyolcsiga).

N at u r a 2000

ta n u l á s i h e ly s z í n e k

A terepi programot valójában semmi nem helyettesíti. A régiós útmutatókban megtalálják
a javasolt természeti helyszíneket. Mind szabadtéri, mind zárttéri programokhoz már
a tervezés elôtt jó felmérni, hogy az intézmény körzetében az elvárt lehetôségek közül
melyik biztosított. Tájékozódjunk a szolgáltatók által ajánlott programokról is. A nevelô
testület vagy a zöld óvodai, ökoiskolai munkacsoport – szakmai vagy belsô továbbképzés
keretében – látogasson el azokra a helyekre, melyek az intézményi terveknél szóba jöhetnek.
Elvárások a terepi helyszínekkel kapcsolatban
A terepi helyszínek választásnál lényeges szempont, hogy a fogadó bázishely, a felkeresett Natura 2000 terület, a területen gazdálkodó telephelye milyen benyomást gyakorol
a tanulókra és pedagógusokra. Milyen a rejtett üzenete a helyszínnek és az ottani embereknek? Összhangban van-e a látott és tapasztalt gazdálkodás, valamint életvitel azzal,
amit hallottak vagy hallanak? Ne feledjük: csak a hiteles ember szava épít és formál.
Bár szakmailag elfogadott az erdei óvodáztatás és az erdei iskoláztatás, nem célunk
arra buzdítani, hogy nagy utakat tegyenek meg a diákok, hiszen a költségek elôteremtése
egyre nagyobb kihívás. Lényeges a helyi természeti környezet értékeinek megismertetése,
és a részvétel annak fenntartásában. Az épített és társadalmi környezet értékeinek megismerése és megóvása is lényeges feladata a környezeti nevelôknek.

•

élményt biztosítson, pozitív érzelmek kialakulására, megélésére adjon lehetôséget;

•

tapasztalást, tevékenységet, cselekedtetést biztosítson;

•

a természetvédelem „szelleme és tapinthatósága” legyen egyértelmû;

•

jó, ha olyan szakember áll rendelkezésre, aki az résztvevôk életkorának megfelelôen
kommunikál, és játékosan, örömtelien, hitelesen tudja ismereteit átadni, ahol az épület
mûködtetése során a környezet védelme és a fenntarthatóság bizonyítható (Bôvebben:
Tóthné, 2014).19

 Beleértve a közösségi szolgálatot is, melyet a középiskolások teljesítenek a 9–12. osztály elvégzése során. (A Kiadó megjegyzése)
19
 Tóthné Timár-Geng Csilla (2014): Rejtett tanterv: az iskola munkatársai és a fizikai környzet nevelô hatása. In: Könczey
R., Szabó M., Varga A. (szerk.): Út az Ökoiskola felé. OFI, Budapest. 17. o.
18
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A csoportszobai, tantermi foglalkozások tervezhető helyszínei
Ha a benti foglalkozásoknál a tartalom és munka jól megoszlik az óvodapedagógus, a tanító, az osztályfônök, a szaktanár és a külsô szakember (ornitológus, botanikus) között,
akkor a tanulók és a kollégák esetében is nagy esélyünk van a sikerre. A kulcsszó az
együttmûködés és a tudásmegosztás.
Az intézmények többségénél a költségek miatt elsôsorban az intézményi termek jöhetnek szóba. Utaztatással csak akkor szervezzünk épületen belüli foglalkozást, ha valamely terem miliôje ezt indokolja, ha az elvárt szakmai tartalom csak ott biztosított (például természettudományi gyûjtemény, diorámás élôhelyek, mikroszkópok, vizsgálati
eszközök állnak rendelkezésre), vagy ha a megrendelt programcsomagnak a beltéri foglalkozás is része. Szükséges lehet épületen belüli foglalkozás esônap-alternatívaként is.
Mindezen esetben része lehet a termi foglalkozás egy témanapnak, kirándulásnak is.
Javasolt benti helyszínek:
•

az óvodák, iskolák és intézmények tantermei (ha nem mozdulunk ki a szokott helyrôl,
akkor a miliô, a várakozás légkörének megteremtése fontos);

•

az iskolák természettudományos szaktantermei (nagy elôny, ha oktatástechnikai eszközökkel is felszerelt);

•

az iskolák és intézmények informatikaterme (nélkülözhetetlen a felkészülésben,
az egyéni és kiscsoportos munkában, a prezentációk elkészítésében);

•

az iskolák és intézmények könyvtárai (a tanulók önálló felkészülésében fontos a könyvtári anyag);

•

a nemzeti parkok, erdészetek és vízügyi igazgatóságok oktatóközpontjai, „natura” termei (többnyire programokat ajánlanak, amibôl választhat az iskola);

•

a civil fenntartású oktatóközpontok (melyek egy része rugalmas: az ajánlott programjai
mellett a kért programokat is összeállítja);20

•

a regionális természettudományi laborok;

•

az erdei iskolák bázishelyei, tantermei (széles a szakmai kínálat, de egyeztetés szükséges azért, hogy a szolgáltatás és az elvárás összhangban legyen);

•

természetvédelemmel foglalkozó civil és szakmai szervezetek termei, kiállításai;21

•

városi és megyei múzeumok „natura” vagy természettudományos termei.
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n e v e l é s i j át é k g y ű j t e m é n y m i n d e n k o r o s z tá ly n a k

A Natura 2000-rel kapcsolatos foglalkozástervek, tevékenység-leírások részletesen ké
sôbb, a kiadvány C. részében szerepelnek. Alább néhány általánosan használható, valamint a téma tanévbe beépítésének sokféle lehetôségét felvillantó ötlet olvasható. A játékok részletesebb bemutatását a megjelölt forrásoknál találják, melyek többsége a jelen
kézikönyv sorozat valamely eleme. Számos, itthon közismertté vált környezeti nevelési
 A KOKOSZ honlapján (kokosz.hu) találunk ilyen helyszíneket, de számos más lehetôség alkalmas lehet.
 Ilyenek például a Zöld Óvoda és Ökoiskola Regionális Forrásközpont Hálózat szervezetei (http://ofi.hu/node/179636)

20
21

játék (paletta, képkeretezô stb.) eredeti forrása: Van Matre, S. & Johnson, B. (1988):
Earthkeepers: Four keys for helping young people live in harmony with the earth.
Greenville, WV: The Institute for Earth Education.
Halászjáték
A szimulációs játék célja: a tartamos gazdálkodás és az ökológiai korlátok megismerése.
Csoportszobában, tanteremben, táborhelyen vagy szabadban is játszható. Csoportlétszám: 8 fô, és ettôl felfelé, 4 fôs csoportok és egy játékvezetô, esetleg: segítôk. Idôtartam:
25–30 perc. Eszközök: papírlapok, tányérok vagy 40 cm-es madzagok (a csoportok számának megfelelôen) a tó jelképeként, egy zacskó szárazbab, száraztészta vagy kavics
a halak jelzésére, papír és írószer csoportonként. Elôkészítés nem szükséges. Játékosok:
legalább négy-négy fôs (de mindenképpen egyforma létszámú) csoportok alakulnak, ôk
egy-egy falut jelképeznek. A falvak nevet választanak, és maguk elé tesznek egy „tavat”.
A játékvezetô mellé szükség lehet segítôkre, különösen, ha sok „falu” alakult. Segítô bárki lehet, aki legalább húszig tud számolni.
A játék levezetése: babszemek, száraztészta vagy kavicsok jelzik a halászfalu (csoport)
halastavában élô halakat. A lakosság a halakból él. Cél a fennmaradás. A játékvezetô (és
segítôi) falvanként a tagok létszámának négyszerese mennyiségû „halat enged a tavába”.
1. lépés: minden tóban 16 hal él. Körönként fejenként legalább egy halat ki kell fogni,
különben a csoporttag éhen hal/elvándorol. Mindenki menjen halászni, sorban!
2. lépés: a tóban maradt halak számának felével szaporodik az állomány (a játékvezetô
és segítôi gondoskodnak a szaporulatról). Jegyezzétek fel az állományméretet! A halászat
újrakezdôdik. 1-2. lépés, mintegy 10-15 percen keresztül.
Beszéljük meg: Minden falu fennmaradt? Miért?
Magyarázat, értékelés: a játék végén beszéljük meg, hogy minden hely, minden élôhely
csak bizonyos mennyiségû élôlényt képes eltartani, és minden élôlénynek szüksége van
helyre és idôre a szaporodásához. Az emberi közösségek akkor tudnak sokáig megélni
egy adott helyen, ha az ott megtermô, létrejövô erôforrásokat bölcsen (középiskolás korosztályoknál: azok megújulási rátáján belül) hasznosítja. A játék hasznos a Natura 2000
területeken zajló gazdálkodás megértéséhez. (Forrás: UNESCO: Oktatás a fenntartható
fejlôdés szolgálatában. Forrásgyûjtemény. OFI, Budapest, 2015)

A játék célja a ráhangolás, szenzitivizálás. Vászonzacskóba fa állat- és növényfigurákat,
esetleg mozdonyt, traktort, és néhány természeti kincset gyûjtünk össze, vagy csak
az „erdô ajándékait” tesszük bele. Más társasjátékok figuráit, de a gyerekek saját kincseibôl
is kölcsönkérhetünk. A játék 3 éves kortól felfelé mindenkinek, felnôtteknek is ajánlható –
természetesen a zsák tartalma különbözô. Feladat – akár teremben, akár útközben, akár
a terepi helyszínre érkezve – személyenként legalább egy-egy tárgy azonosítása csak tapogatással, a zsákon belül. Fontos, hogy természetes anyagokkal dolgozzunk, és hogy
a bezsákolt tárgyak kapcsolódjanak aktuális nevelési céljainkhoz.
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Mezítláb az erdőben
A játék célja: érzékenyítô, ráhangoló játék22 az erdei óvodás, erdei iskolás, terepi munkához.
Csoportlétszám: 10–30 fô. Idôtartam: 25–30 perc. Eszközök: egy kendô vagy olyan ruhadarab, amivel be lehet kötni a szemet. Elôkészítés: a játéktér egy elôre kiválasztott, berendezett
erdei vagy réti terület. A bejárandó ösvény hossza kb. 40–50 méter hosszú. Próbáljunk
az elindulás helyére visszaérkezni. A játék levezetése: a csoport tagjai leveszik a cipôjüket
és a zoknijaikat is. Egymás mögé felsorakoznak, és egymás vállára teszik a kezüket. A sor
elejére a foglalkozásvezetô áll, ô is mezítláb. Megtanítja a mezítláb közlekedés szabályait:
lábakat magas térdemelésben óvatosan tesszük le (mint a gólya), hogy ha valami véletlenül
szúrna, azonnal felemelhessük, és egy kissé arrébb helyezzük le újra. Sohase húzzuk a lábunkat! A sor óvatosan végigmegy a „terepasztalon”. Felhívja a figyelmet, hogy mindenki
próbálja érezni a talpával, hogy milyen anyagokon jár, anélkül, hogy lepillantana. Egyes
anyagok simogatni fognak és kellemesek, mások kicsit keményebbek, és lehet, hogy elsôre
kellemetlenek lesznek. A javasolt anyagok: erdei avar, erdei talaj, apró ágak halmaza,
fenyôgallyak, széna, apró kavicsok, tobozok, mohaszônyeg, fakéreg. 5-10 perces rövid séta
közben megtapasztalják az erdô, a rét érzetét. A játékmester ügyel, hogy csak biztonságos
részeken haladjon a sor. A feladat során csendre és odafigyelésre van szükség. (Forrás: Polák
Péter (2015): Tevékenységek az Észak-magyarországi régióban a Natura 2000 megismeréséért. In: Natúrázzunk! – NATURA 2000 kézikönyv pedagógusoknak., OFI, Budapest.)
A játékot követheti például egy „otthon az erdôben” foglalkozás, melyhez letölthetô
segédanyagokat a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület honlapján talál, „az élet szigete”
vagy a „természetesség mérô” menükben (http://mkne.hu/otthonazerdoben/?menu=tanu
lmanyok).
Modellezés, szerepjáték
Cél: egy adott Natura 2000 terület bemutatása, megismerése a régióban, 12 évesek és idô
sebbek esetében a területet befolyásoló konfliktusok megértése. Munkaforma: csoportmunka. Módszerek: önálló tanulás, riport, elôadás, beszélgetés, prezentáció, szerepjáték. Eszköz,
kellék: feliratos kártyák a hagyományos gazdálkodás formáiról (például egy ürgés mezôn
legeltetés rackával és hagyományos kaszálás; egy gyurgyalagos élôhelyen a méhészek, földhasználók és homokbánya-mûvelôk tevékenysége), különbözô színû textilanyagokból meg
közelítôleg méretarányosan anyagrészek az élôhelyek jelzéseként. A csoportok beszámolójakor a kellékek a helyükre kerülnek a térképen (védett területrôl 2-2 méteres alaptérkép,
erre kerülnek; földutak, mezsgyék, mûvelt részek, száraz gyepek, az ürgés részek stb.).
Alkalmazási lehetôség: tanóra, projekt-elôkészítés, erdei iskola, témanap, szakkör, táborok
és szaktáborok.
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A játék célja: az emberi tevékenység révén a természetes életközösségekbe kerülô szenynyezôdések hatásainak felismerése. Az életközösség szereplôi között kialakuló kapcsolati háló meglátása. Annak felismerése, hogy a környezet öntisztulásra képes. Ebbe a folya Sok-sok érzékenyítô és foglalkoztató játék szerepel erdei óvodai és erdei iskolai foglalkozásokhoz az „Égigérô tanterem”
projekt 170 oldalas, letölthetô módszertani útmutatóiban, melyet sokak tartanak majd hasznosnak: http://www.mme.
hu/binary_uploads/5_kornyezeti_neveles/SH_4_10_natura2000_ovodai_modszertan.pdf és http://www.mme.hu/binary_
uploads/5_kornyezeti_neveles/SH_4_10_natura2000_iskolai_tananyagfejlesztes.pdf

22

matba az emberi tevékenység gyakran beleszól – a bejuttatott anyagok a természetben
felborítják az egyensúlyt, és veszélyeztetik az életközösségek tagjait. Eszközök: hátizsákok, szalagok – a játéktér kijelöléséhez. A tevékenység levezetése: 3-4 gyermeket kiválasztunk „szennyezôdésnek”, ôk lesznek a fogók. Lehetôség szerint valamilyen meg
különböztetô jelzést: szalagot, fényvisszaverô mellényt, baseballsapkát viseljenek.
A többiek a kagylók. Szabályok: a kagylók szabadon elfuthatnak a szennyezôdések elôl.
Ha a szennyezôdés megérinti a menekülôt, akkor a kagylónak le kell guggolnia, de két
kagyló újraélesztheti a szennyezôdés által elkapott társat: az egészséges kagylók egymás kezét megfogva a guggoló társuk felett „szûr-szûr-szûr” kiáltás mellett háromszor
fel-le lendítik a kezeiket. Ekkor a már guggoló újraéled, és folytathatja szaladgálását
a tóban. Az elsô játék során a szennyezôdéseket 30 másodpercenként a játékvezetô engedi be a tóba. A játék általában a szennyezôdések kifulladásáig tart (kb. 5-10 perc).
(Forrás: Polák Péter (2016): A Natura 2000 megismerését segítő tevékenységek. In: Natú
rázzunk! – NATURA 2000 kézikönyv pedagógusoknak, Észak-Magyarország régió., OFI,
Budapest.)

Az 1995-ben, az ország számos iskolájának részvételével létrejött Magyarország örömbánat térkép módszertana alapján a térképezôs játék, „felfedezôsdi” célja: az ismerôs,
közeli táj értékeinek, és az értékeket veszélyeztetô tényezôk élményközpontú, cseleked
tetô megismerése, állapotfelmérése és dokumentálása. A módszer a környezeti érték
és kockázattérképezésbôl származik. Mára a környezeti nevelôk megszokott eszköztárába tartozik, nemcsak itthon. A környezeti nevelési tartalmú pedagógusképzések, de
az építészeti egyetemi képzések némelyike is átvette az öröm-bánat térképezést, az alapképzés hasznára, amely óvodás kortól élethosszig, sokféle közösség részére alkalmas
és fontos identitásképzô, -erôsítô eszköz. Csoportlétszám: korlátlan, a terepi feladatot
legalább párokban (2-5 fôs csoportokban, vegyes képességû gyerekekkel, tanulókkal) érdemes végeztetni. Idôtartam: bejárandó területtôl függôen 2-6 óra. Eszközök: csoportonként a bejárandó (bármekkora méretû: néhány négyzetmétertôl egy megyéig terjedô)
terület térképe, írható-rajzolható változatban, írószer, esetleg fényképezôgép vagy okos
telefon, GPS (szintén elhagyható). Elôkészítés: a Natura 2000 megfigyelési szempontok
elôzetes egyeztetése a résztvevôkkel (például az értékek megléte, várt értékek hiánya,
természeti értéket ôrzô gazdálkodás jelei, értékvesztést okozó tényezôk); valamint a bejárandó területen élô, dolgozó emberek esetleges elôzetes tájékoztatása a gyerekek feladatáról, szükség esetén engedélyeztetés. A játék levezetése: a párokat, csoportokat megkérjük, hogy járják be a területüket, és mind a szépséges (J), mind a szomorúságos (L)
helyeket jegyezzék fel – az általuk választott módon – a térképre, valamint készítsenek
róla bemutatót. Óvodások esetében a megfigyelések rajzok, nagyobbaknál általában mobileszközökkel készített fotók, filmek vagy más rövid alkotások. Értékelés, feldolgozás:
a térképezés után (azonnal, vagy akár napokkal késôbb) az összes csoport bemutatja, mit
talált szépnek, és mit szomorúnak a tájban. A térképeket a többi osztálynak, a szülôknek,
a nyilvánosságnak is bemutathatjuk. A Natura 2000 értékekkel és megôrzésükkel kapcsolatos munkák mellett a módszer természetesen nagyon sok másféle értékkör terepi
feldolgozásához is alkalmas, beépített területen is. (Források: Vásárhelyi Judit (szerk.,
1996): Magyarország Öröm és Bánat térképe. Természetbúvár Alapítvány Kiadó, Budapest.; Könczey Réka (2014): Közösségi kutatás – a fenntarthatóság tanulásának egyik
eszköze. In: Új Köznevelés, 70/10. 38-40. o. (http://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/
kozossegi-kutatas).
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Élőhely- és fajismeret kártyákkal
Cél: a fajkártyák csoportosítása élôhelyek szerint, a jelölô fajok megnevezése és bemutatása, a kártyák csoportosításának indoklása, magyarázattal. Munkaforma: csoportmunka.
Módszer: önálló tanulás, beszélgetés, vita. Eszköz: három élôhely, kilenc állatfaj képe (hat
védett, 3 jelölô faj), a fajok jellemzôi, madárvédelmi berendezések képe, hagyományos
gazdálkodási formák, védelmi intézkedések (például védôzóna, védett partfal, zárt terület) madárvédelmi tevékenységek, állatvédelmi tevékenységek és együttmûködési formák. Alkalmazási lehetôség: erdei iskola, témanap, szakkör, projekt, szaktáborok.
Böngésző (esőnap) – madárbarát gazdálkodás plakát
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület elkészítette gyepekre, erdôkre, halastavakra és szántókra a legjobb gazdálkodás módszertani poszterjét, amit A2 vagy A1
méretben kinyomtatva érdemes a gyerekek elé tenni. Játékként 9-14 éves korú tanulóknak alkalmas, csoportméret: 4-8 fô/poszter. Tehetünk fel kérdéseket, vagy hagyhatjuk,
hogy maguk fedezzék fel a számukra érdekes részleteket. A poszter egyben vagy
élôhelyenként letölthetô a www.mme.hu/letoltheto_anyagok honlapról, ld. http://www.
mme.hu/sites/default/files/binary_uploads/madarbarat_gazdalkodas.pdf. Értelmezéséhez
használjuk a madárbarát, virágbarát, lepkebarát jelzôket is! A plakát használható kivetítve
is Natura 2000 és természetvédelmi foglalkozásoknál, mivel játékos formában összefoglalva mutatja be azokat az természetkímélô agrármódszereket, melyek a gazdálkodás
fenntartása, sôt, igénye mellett segítik a gyepek biológia sokféleségének megôrzését, vis�szaállítását.
HÓDító – taktikai és más társasjátékok

Natúrázzunk!

A Hódító társasjáték teljes szabályzata és kártyái szerepelnek az „Égigérô tanterm” projekt
keretén belül készült Játssz a „Naturpókkal”,
aki segíthet címû CD-ROM-on (elérhetô
a KOKOSZ-nál, www.kokosz.hu), és saját példányunkat könnyen el is készíthetjük. A hódjátékosok feladata: minél nagyobb élô
helyet
”Madár lettem” játéktér - KOKOSZ
szerezni. Ebben az akciókártyák akadályozzák, vagy éppen segítik ôket. A játékot hódos
élôhelyek környékén található iskoláknak javasoljuk, mert így nagyon gyorsan megjegyzik
a játékosok a hódos élôhelyen való viselkedés és gazdálkodás szabályait. Dobókockás társasjátékként az ugyanerrôl a CD-ROM-ról megismerhetô Daruvonuló címû játékot ajánljuk,
amennyiben – az óvodákban és iskolákban megszokott felszerelések mellett – van még 63
szem kukoricánk is. Ugrálós-lépegetôs játékként a Madár lettem játékszabályát ajánljuk.
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Védett és Natura 2000 fajok a közelben
A tevékenység célja: a tanulók két tanóra keretében ismerkednek meg a településükön,
vagy annak közvetlen környezetében élô védett, illetve Natura 2000 fajokkal (mocsári
teknôs, szarvasbogár, fehér gólya, tövisszúró gébics, vidra). Természetesen más fajokat is

választhatunk, vagy lehet egyetlen faj is a foglalkozás témája. Fontos, hogy majd egy
újabb, már terepi program során is megismerhessék a választott fajt a tanulók. Elôzetes
feladat: a diákok önálló felkészüléssel tájékozódjanak a fajok élôhely-igényérôl, táplálkozási szokásaikról, helyérôl és szaporodásukat elôsegítô vagy korlátozó tényezôkrôl. Készítsenek rangsort a veszélyeztetô tényezôkrôl. Keressenek példákat táplálkozási kapcsolatokra és a megôrzést segítô hagyományos gazdálkodási módokra, ezek összefüggéseire.
Produktum: helyi térképen a fajok elôfordulása, a táblára (paravánra) kihelyezett rajzok
(élôhelyek és fajok), képanyagok, példák gyûjteménye, táplálékláncok a területen élô
élôlényekkel, veszélyeztetô tényezôk és a védelmi intézkedések gyûjteménye, példák
a védelmi tevékenységekrôl és a természetkímélô gazdálkodásról. A tevékenység közben
megismert fogalmak, tartalmak: Natura 2000 faj, konkurens faj, téli álom, préda, táplálékspecialista, kotorék, vártamadár, köpet, fogófa, revír, territórium, vadászterület.
A Natura 2000 minálunk – egész éves projekt
A projekt célja: a gyerekek egy helybeli, de mindenképpen közeli parasztgazdaságban
és legelôterületen tegyenek látogatást, vizsgálódásuk során tapasztalják meg a természetben lejátszódó körforgást, az évszakok váltakozását, amelyhez az ember is alkalmazkodott a gazdálkodása során: nyáron legeltet a területen, télen pedig a lakóhelyén teleltet.
Produktum: tanév végére, következô ôsz elejére készítsünk az összegyûjtött képekbôl
és rajzokból kiállítást, a kiállítás képeirôl pedig beszélgessünk a gyerekekkel. Hívjunk
meg egy másik osztályt (például a minket követô osztályt,) és mutassuk be a mi Natura
2000 területünk-et. A gyerekeket párba állíthatjuk: a vendéglátó feladata körbevezetni
a vendéget a kiállításon. Természetesen a pedagógusok is párba állnak és megmutatják,
hogyan kell bemutatkozni, aztán tárlatvezetést tartanak a másik tanárnak; a gyerekek
utánozzák ôket. (Forrás: Bona Gabriella (2016): A Natura 2000 megismerését segítô tevékenységek. In: Natúrázzunk! – NATURA 2000 kézikönyv ökoiskola pedagógusoknak,
Dél-Alföld régió., OFI, Budapest.)

A játék célja, hogy egy választott mûvész
(költô, festô, író…, mindig mást válas�szunk) helyébe képzelve magunkat, keressük és fogalmazzuk/fessük/alkossuk
meg a lakóhelyhez legközelebbi Natura
2000 élôhely mint ökológiailag egységes
táj képét (önkifejezés és beszédkészség
fejlesztése). Terepi foglalkozás 8-10 éveseknek. Idôigény: 4-5 óra (például témanapon), bármely évszakban. Eszközök:
Ha nem csipsz meg, nem bántlak (Zigány Árpád:
Szarvasbogár) - Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
változó, például A/4 rajzlapból egy képkeret vágva vagy tépve, versrészlet
a képkeret szélén minden gyerek számára, 1 db kosár v. tároló doboz, rajzeszközök, papírlapok. Elôkészítés: az elôzô napon a választott mûvész egy alkotását (vers, szemelvény,
képzômûvészeti alkotás fotója, hangfelvétel stb.) szétosztjuk. Példák: Stern István: A rét;
Vidor Miklós: Tavaszváró kék rét; Botos Erika: Kis szarvasbogár (mese); Petrôczi Éva: A patak éneke; Zelk Zoltán: A kispatak stb. Minden pár vagy csoport s zámára keretet készítünk.
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„Más szemével látni a világot”
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A játék levezetése: a csoportok vagy párok az alkotást – akár darabokban – felragasztják
a keretükre, vagy a zenemûvet lejátszásra állítják be. A terepen keressétek meg azt a „helyet”23, ahol a költô írhatta a verset! Ha megvan, a keretet tartsd magad elé, mutasd meg
a párodnak a képet. Több nézôpontot is próbáljatok ki. Végül állapodjatok meg annál
a képnél, ami mind a kettôtöknek tetszik! A csoportok maradjanak látótávolságon belül,
és nézzék is meg egymás „beállításait”, de legalább egy másik csoportét. Ezt követô feladat: Üljünk le a fûbe, és a szép szavakból (versrészletekbôl) írjatok ti is egy verset (a festmény részleteibôl fessetek egy képet stb.)! Egymás versét meghallgatjuk! A kész képekbôl
kis füzetet készíthetünk. Értékelésként a füzet és a közös élménybeszámoló szolgál.
„A mi fánk” - ősszel
A játékos alkotás célja: a gyerekek ismerjék meg az erdô mûködésének néhány elemét, a fák
és bokrok terméseit. Tanulják meg kérgérôl, levelérôl, termésérôl felismerni a legfontosabb
cserje- és fafajokat. A játék levezetése: az iskolához legközelebbi erdôben, két óra hosszúságúra tervezzük. A gyerekek (3-5 fôs csoportokban) válasszanak egy fát, majd a kapott adatlap
alapján jellemezzék. A második órában – a pedagógus irányításával – a csoportok mutassák
be fájukat, és elkészült posztereiket (ha készítenek). Ôsszel a terméseket csoportosítsák életkornak megfelelô szempont szerint, például az ember és/vagy az állatok számára ehetôek-e.
(Forrás: Polák Péter (2016): A Natura 2000 megismerését segítô tevékenységek. In:
Natúrázzunk! – NATURA 2000 kézikönyv ökoiskola pedagógusoknak, Észak-Magyarország
régió, OFI, Budapest.)

Natúrázzunk!

Kalapálós
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A foglalkozás célja odú- és költôláda-készí
tés, illetve -kihelyezés Natura 2000 madárfajoknak (kis légykapó, szalakóta és kékvércse), biztonságos eszközhasználat gyakorlása.
A kékvércsénél a varjútelepek felszámolása,
a másik két fajnál a természetes odúk számának rohamos csökkenése veszélyezteti a faj
állományának stabilitását. A kékvércse és
a szala
kóta inkább a Duna-Tisza közének
jellegzetes madara, míg a kis légykapó az aljAz odúk sokfélesége – Nagy Sándor
növényzetében szegényes bükkösök ritka
fészkelôje. Tantermi és terepi program 10-14
éves korosztálynak 2 órában, lehetôleg tél végén. Elôkészítés: a környéken élô odúlakó Natura
2000 fajokat (annyi csoportban, ahány faj elôfordul) – csoportos felkészüléssel – bemutatják
egymásnak (élôhely, táplálkozás, szaporodás). Minden csoportban legyen valaki, aki össze
gyûjti az okokat, amiért szükség van a mesterséges költôhelyek kihelyezésére; valamint egy
másik tanuló, aki a szükséges eszközök listáját készíti el. A csoportok ezután (felnôtt segítséggel) beszerzik az elôre legyártott elemeket. Feladat: összeállítani, összeszerelni az odúkat,
a költôládát. Ahol lehetséges, ott az eszközöket a gyerekek részvételével helyezzük, helyeztessük ki (egyeztetés szükséges lehet a területkezelôvel és a nemzeti parkkal).
 terepi pöszmötölés: mindent megnézünk, ami elénk kerül, míg ráakadunk a vers tartalmára (patak, rét szarvasbogár,
kakukkfû, repülô madár stb.)

23

A biológiai sokféleség palettája
A karikázós játék célja: Vizsgálódás alapján ismerjék meg a különbözô kezelésû és állapotú, természetes és rontott, bolygatott élôhelyek biológiai sokféleségét. A gyerekek alkossanak néhány fôs „ifjú természettudós” csapatokat, és mindegyikük kapjon egy tornakarikát. Valamely tanösvény többféle fátlan élôhelyén megállva dobják el véletlenszerûen
a karikát. Vizsgálják meg az így kijelölt élôhelyfolt élôvilágát. A gyerekek életkorától, tudásbázisától függôen ez mindig részletes, de nagyon különbözô eredményekre vezet,
melyet a következô kérdésekkel jelzünk: Hányféle színt látok a karikában? (óvodások),
Hányféle különbözô növényt látok, és mennyi van ebbôl? (kisiskolások), Határozd meg
a fajokat, valamint becsüld meg, számold ki az abundancia, dominancia értékeket! (versenyre készülô felsôs szakkörösök). Óvodások a színpalettát össze is állíthatják: egy-egy
üres lapra, kétoldalú ragasztó segítségével, vagy csak vízfestékkel (színek keverésével)
összegyûjthetik a karikán belüli színeket. A nagyobbak jegyzetfüzetbe dolgozzanak.
A foglalkozás végén (vagy önálló foglalkozásként, akár tanteremben) összesítsük a csoportok egyes élôhely-típusokon számolt értékeit, majd elemezzük a tapasztaltakat. A játék közismert környezeti nevelôi változata 4-8 éves korú gyerekekhez: a kézbe adott (kartonpapír) palettára a zöld lehetô legtöbbféle árnyalatát (fûszálakat, leveleket) kell
begyûjteniük. A játékoz kétoldalú ragasztócsík-darabok és kartonlap szükséges (eredeti
formájában festôpaletta alakú). Nemcsak a színek, hanem a levélalakok sokféleségét is
megfigyeltethetjük. A variációk száma végtelen.
Majornéző

Ökobingó
A játékot foglalkozások elején „bemelegítésként”, ismerkedésként, vagy egy foglalkozás végén levezetésként is játszhatjuk. A kérdôívet alakítsuk saját elképzeléseink, igényeink szerint! Legfeljebb annyi kérdés kell, ahány résztvevô van. Az állítások kapcsolódjanak a pedagógiai céljainkhoz, és legyenek érdekesek, viccesek is közöttük. Ne
legyen az állítások között irreális – legalább egy személyre, a játékvezetôt is beleértve,
legyen igaz az állítások bármelyike.
A játék menete: minden gyerek kapjon egy-egy kérdôívet. A kérdéseket tegyék fel egymásnak úgy, hogy minden kérdésre más ember adjon választ. Ha a kérdésre igenlô választ kapott, és a válaszoló meg is mondja a megfejtést, írja be a válaszadó nevét a cellába. Ha egy játékos minden cellába, minden állításhoz talált embert, kiáltsa azt, hogy
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A Natura 2000 területen lévô, természetközeli gazdálkodást folytató majorba tett látogatás célja a gazdaságban élô állatok (viselkedésük, táplálkozásuk) megfigyelése, a legelôk,
kaszálók értékeinek tudatosítása. Életkor: 5-9 év. Idôigény: 2-3 óra; bármely évszakban.
Eszközök, kellékek (mindegyik elhagyható): gyûjtôeszközök és tárolók, fényképezôgépek,
állatbôrök, kisméretû agancsok, tülkök. Feladat: kiscsoportban vagy egyénileg figyeljék
meg az állatok viselkedését. Ne féljenek azt állatoktól, simogassák meg, ha erre lehetôség
van. Gyûjtsenek nyomokat, kincseket (a gyûjtôdoboz rekeszei megtelnek tollakkal,
lószôrrel, tojással, gyümölcsfa levelével, patkóval). Drámajáték keretében – például
a helyszínen biztosított állatbôrök segítségével, vagy csak pantomimmal, vagy hangokkal
– az egyik csoport eljátssza egy állat tulajdonságait, jellegzetes mozgását. A többiek feladata a felismerés.
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Natúrázzunk!

BINGÓ! Aki elôször elkészül (minden állításhoz tartozik egy ember, és egy ember csak
egy állításhoz tartozik), az lesz a gyôztes. (Forrás: Keress valakit, aki.... in: Halácsy Ágnes
(szerk.) (2015): Képzôi kézikönyv – Felkészítô képzés Zöld Óvoda/Ökoiskola koordinátorok részére. OFI, Budapest)

42

Otthon
újrahasznosítok ezt-azt.

Elég sokat biciklizek.

Szeretek
… <település vagy
tájegység neve> élni.

Játszom
valamilyen hangszeren
vagy énekelek.

Otthon én
is szoktam fôzni.

Túl sokat nézem a tévét.

Van élô kedvencem (saját állat vagy növény).

Személyesen
ismerek helyi termelôt
(földmûvest,
aki élelmiszert
termel másoknak is).

Szeretem
az erdô zúgását.

Van otthon
egy plüssállatom.

Tudom, hol mutathatok
neked egy ilyen logót:

Fel tudok sorolni három
Natura 2000 jelölô fajt.

Nem félek
a sötétben.

Szerepeltem már
a tévében, a rádióban
vagy újságban.

A szobám
elég rendetlen.

A fôzeléknél jobban
szeretem a zöldsalátát.

B.

N at ur a 2000 a z óvodai körn y e ze t i ne velésben
L a b a nc G y ör g y i

avagy hogyan kerül a túrabakancs az asztalra?
A jövô generációk ökológiai szemléletének alakításában a zöld óvodák nagy szerepet
vállaltak. Az óvodás korosztálynak szóló foglalkozások tervezése nagy körültekintést
igénylô feladat. Az érdeklôdésük felkeltése az elsôdleges, majd a figyelem fenntartása
következik, amit interaktív, játékos, élményközpontú, cselekedtetve tanító formában lehet
megvalósítani leginkább. A gyerekek ösztönösen tisztelik a természetet, és rácsodálkoznak sokszínû élôvilágunkra. Az óvodások életkori sajátosságaiból következik az óvodai
környezeti nevelés megvalósításának speciális volta. A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztôbb tevékenysége, így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze.
A sorozatban alapot, ismeretet, módszertani segítséget, ötleteket adunk az óvodapedagógusok számára, hogy az Unió ökológiai hálózatát alkotó Natura 2000 területeken, vagy
azok közelében a kirándulások során eltöltött idô fontos élmény és kellemes emlék maradjon az óvodásoknak. A kipróbált játékok, tevékenységek, beszélgetéstémák mellett
a pedagógusok önképzését is segíti a Natura 2000 ismertetô.
A foglalkozástervek általában középsô- és nagycsoportosoknak készültek. Vegyes csoportokban is alkalmazhatóak, mert a legkisebbek szívesen követik a nagyobbak példáját.
A kiscsoportos korosztály tevékenységére azonban mindig legyünk tekintettel.

Miér t

p on t a z ó v od á b a n?

Kodály Zoltán híres mondása: „A gyermek zenei nevelését az anya születése elôtt kilenc
hónappal kell megkezdeni.” A környezeti nevelôk egyre gyakrabban fogalmaznak így: „A
gyerek környezeti nevelését is kilenc hónappal a születése elôtt kellene elkezdeni.” Mi
óvodapedagógusok tudjuk ezt, és elég korán el is kezdjük. Tudjuk, hogy a környezeti
nevelés alapozó jellegû, és ha jó az alap, akkor az élmények, benyomások egy életre
meghatározzák az ember gondolkodását, életmódját.
Az óvodai nevelés feladatai között ott szerepel a környezeti nevelés, amit az óvodapedagógusok, különösen a zöld óvodákban, nagyon komolyan vesznek. A zöld óvodák küldetése, célja – a megszokott óvodai feladatok mellett – a fentiekrôl szól; jelentôségük
abban áll, hogy terjesztik a fenntarthatóságra nevelés jó gyakorlatait, mintaként állva
a családok, a leendô, még nem zöld óvodák elôtt. Környezeti nevelésre alapozott programjuk, fenntarthatóságra nevelési gyakorlatuk miatt válnak képessé a Natura 2000 területek bemutatására, a rájuk bízott gyerekek életkori sajátosságaihoz igazított, változatos
módszerek segítségével. Miért pont a gyerekeket hagynánk ki a szépbôl és a jóból?
zöld óvodák külde tése

Sokan gondoljuk – és egyre többen –, hogy a világ megmaradása attól függ: a ma embere hogyan él, és miként neveli a következô generációkat. „Az embert meghatározzák
szokásai, neveltetése.” Ez közhely – s mint ilyen, igaz. Csak körül kellene nézni a pesti
utcán, a parkokban, városok, falvak környékén, az erdôkben, a vízpartokon, vagy részt
kellene venni a TeSzedd – Önkéntesen a tiszta Magyarországért programon, ahol több
tonna illegálisan lerakott hulladékot szedünk össze ilyenkor 1-2 nap alatt. Tehát van mit
tenni, bôven! Bernát Alex fotómûvész gondolatai hozzásegíthetnek saját utunkhoz:
„Amilyen a ma iskolája, olyan a jövô társadalma. Akkor születik szépség a környezeti
kultúrában, ha elôbb megszületik a magatartásban és az etikus jellemben. Ehhez természetesen szükség van a szuggesztív pedagógusra, aki hitelesen és élményszerûen tudja

Az óvodai környezeti nevelés

A
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átadni a tudást, amely révén kialakul a környezeti gondolkodás és nyelvezet. Ezúton válik
idejekorán alapvetô értékké és cselekvô habitussá a felismerés: a világ ránk van bízva!”
A „zöld óvodapedagógus” is érzi ezt, és azonnal felteszi a kérdést, hogy miként is férhet be e segédanyag tartalma az óvoda feladatai közé? Mit tehet ô a felsoroltak megvalósításáért? Melyek legyenek azok az apró, de életre szóló szokások, amelyeket, ha megtanít, azok úgy épülnek be a gyerekek személyiségjegyei közé, hogy onnan a késôbbiekben
sem tudja senki kitörölni? Hogyan válnak az óvodások „zöldóvó”-vá? Mielôtt errôl beszélnék, idézzük fel a zöld óvodák történetét.

Z öld

ó v o d á k a  N at u r a

2000

progr amban

Nézzük, mit tehetnek a zöld óvodák a közeli Natura 2000 terület megismerése, megismertetése érdekében? Mit tegyenek, hogy a Natura 2000 program része legyen a kibôvített
helyi pedagógiai programjuknak?
Mitôl hatásos a kisgyermekkori szemléletformálás?
•

a zöld óvónôk elhivatottságától;

•

a zöld óvodák küldetésétôl;

•

a zöld óvodák nyitott, folyamatosan fejleszthetô pedagógiai programjától;

•

a zöld óvodákban dolgozó pedagógusok szakmai tudásától;

•

a zöld óvodák speciális módszertani tárházától;

•

a zöld óvodák hálózatától;

•

az óvodába járó, 3–7 éves gyerekek életkori sajátosságai alapján.

A zöld óvodák feladatul vállalták természeti és kulturális értékeink védelmét, a termé
szetszeretô, környezettudatos magatartás kialakítását.
A természet védelmén belül jelennek meg a Natura 2000 célok. Ilyenek például a régiónk
természeti kincseinek megismertetése, védett élôvilágunk és kultúrtörténeti értékeinek megismerése, védelme. (A Natura 2000 területekrôl ld. a jelen segédlet Natura 2000 modulját.)

Natúrázzunk!

A
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zöld óvodák

M a g ya r o r s z á g o n

Mik is a zöld óvodák? Az óvodapedagógus-társadalom gondos, elôrelátó, nemcsak aggódik, hanem tesz is, és neveli a jövô generációk sorát. Nevelheti zöld óvodában, mely címet a köznevelésért és a környezetvédelemért és a köznevelésért felelôs tárcák (jelenleg:
a Földmûvelésügyi Minisztérium és az Emberi Erôforrások Minisztériuma) közösen adnak
ki, lassan egy évtizede.
A környezeti nevelés az óvodai nevelés minden idôszakában fontos feladat volt. Már
az elsô óvodákban – ahogy akkor nevezték, az angyalkertekben is – a gyermekkor védelme és tisztelete kapott jelentôs szerepet. Az Óvóképzô Intézet elsô félévi tananyagában
Szerdahelyi Adolf már 1882-ben írt a virág védelmérôl, ápolásáról. Dr. Hermann Alice
(1963) Óvodás korú gyermekek tájékozottsága a világban címû kiadványában kutató-feltáró vizsgálat keretében mutatta be az óvodai oktatás eredményességét és hatékonyságát.
Szabadi Ilonka (1974) a Környezetismeret az óvodában címû kiadványban az akkori országos tartalmi szabályozóhoz, vagyis a Kézikönyvhöz írt útmutatást. Az ERVI vizsgálat
(eredmény-vizsgálat), az 1971-ben megjelent országos tartalmi szabályozó dokumentum

az Óvodai Nevelés Programjának hasznosságát vizsgálta, szintén kiemelten foglalkozik
a környezeti nevelés témakörével.

Az óvodák között mindig is voltak „zöldebb” óvodák: zöldebb környezetben, kirándulóhelyek környékén. Az 1987-90-es évek óta több óvoda kimondott fô feladatként is a külsô
világ megismerésére fûzte fel a nevelés fonalát, majd írta meg 1996-ban a helyi nevelési
programját. Az intézmény egész kollektívája ennek szellemében nevelte a rábízott óvodásokat. A bemutatókon, egymástól tanulva adták „szájról-szájra” a környezeti nevelés módszereit, eszközeit. Így hát a zöld óvodák hálózata idôsebb, mint a Zöld Óvoda Cím. A zöld
óvodákban a „környezeti” nevelés különleges, a környezetbarát életformát nemcsak „bemutatják” a gyerekeknek, hanem meg is élik azt velük együtt. Az óvodai környezeti nevelés nem kampány, nem akciók sora, hanem gondolkodásmód és szervezô erô. A levegôben
van a természetközeliség, mindenhol ott van a mindennapok tevékenységében, a polcon
sorakozó könyvekben, a rendszeres természetjárásban. Ez a környezetbarát jelleg nem látványos, hanem szolid és biztos. Bármilyen kicsi is egy ember, megtalálhatja azt a kis birodalmat, amelynek épségéért tenni tud valamit. Egy óvodás is tud vigyázni a katicabogarakra, a békákra, a növényekre. Az ilyen „zöld” óvodába járó gyerekek már tudják, hogy
érték például a herehura (Trifolium arvense, tarlóhere, korábban a népi gyógyászatban
alkalmazták – a szerk.). Így lett a zöld óvodák kiemelt feladata a fenntarthatóságra nevelés
módszereinek, eszközeinek elterjesztése, a jó gyakorlatokon keresztül.
1983-ban jött létre Szalay Marzsó Lászlóné, Enikô és mások kezdeményezésére az
elsô magyarországi környezeti nevelési oktatóközponti hálózat az OKTH szervezésében25. Elsônek a Bölcs Bagoly Oktatóközpont alakult Tiszavasváriban, az iskolában.
A Kékcinke Oktatóközpont lett az elsô önálló óvodai oktatóközpont. 1988-tól sorra léptek be az oktatóközpontok közé azok az óvodák, amelyek a helyi nevelési programjukat
a külsô világ tevékeny megismerésére alapozták. Létrehozták az óvodák munkacsoportját, és ott találkoztak elôször a „hálózatosdi” szabályaival. A Körlánc (www.korlanc.uw.
hu) iskolai és óvodai hálózat 1992-ben, az egyesületi törvény által adott lehetôségek szerint alakult meg, alapvetôen pedagógusok szakmai szervezeteként. A mai napig mûködik
az 1995-ben alapított Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) (www.kokosz.hu), melynek önálló óvodai munkacsoportja is van.
A Környezetünkért Óvodai Egyesület (2003) is a hálózat szabályai szerint mûködik, és
 http://greenfo.hu/hirek/2011/09/13/zold-ovodak-helyzete-magyarorszagon
 http://www.galga-nfi.info.hu/kiadvanyok/kokosz30eves.pdf

24
25

Az óvodai környezeti nevelés

„1987-ben Szalay-Marzsó Enikô kezdeményezésére a Fôvárosi Gyakorló Óvodából
lett az elsô Óvodai Oktatóközpont „Kékcinke” névvel. Habár volt egy holland minta,
amely alapján elindultunk, mégis nehéz volt az akkori Magyarországon egy, a megszokottól teljesen eltérô, tevékenységközpontú környezeti nevelési munkatervet kitalálni.”
A „Kékcinke” hamar fogalom lett az óvodapedagógusok körében: nemcsak új szemléletet hozott be, de annak módszertanát is megalkották pedagógusai, sôt továbbképzéseiken több száz pedagógus gondolkodásmódját sikerült maradandóan befolyásolniuk.
Napjainkra már jó néhány óvodai oktatóközpont és társadalmi szervezet mûködik
országszerte, melyek azt a célt szolgálják, hogy felhívják a figyelmet az ember
felelôsségére a saját és tágabb környezete iránt.
(Forrás: Labanc, 2011)24
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képzi az érdeklôdô aktív és kreatív óvodapedagógusokat. Ezek az óvodák és szervezetek
voltak az úttörôi az – akkori nevén – zöld óvoda mozgalomnak.
2006-tól a környezetügyért és a köznevelésért felelôs tárcák létrehozták, és évente
meghirdetik a Zöld Óvoda Címet. Általában évente 90-150 óvoda nyerte és nyeri el
a rangot. 2012 óta Örökös Zöld Óvoda Címért is lehet pályázni.26 Jelenleg mintegy 660
óvoda viseli a címek egyikét. Szakmai fejlôdésüket mindkét minisztérium – valamint néhány nemzetközi projekt és program – segíti.
A Zöld Óvoda Hálózat Egyesület 2009-ben jött létre, 24 zöld óvoda alapította. Céljuk
a már címet elnyert óvodák érdekvédelmi és szakmai képviselete, képzése. Még 2009ben – egy norvég támogatású projekt révén – 6 kistérségben Kistérségi zöld óvoda Hálózatokat alkottak.
Minden óvodapedagógus büszke lehet arra, hogy folyamatosan változó világunkban
a fenntarthatóság pedagógiájának alkalmazásával a legtöbb segítséget egymástól kapják
az óvodák, az általuk alkotott hálózatokban. Az óvodai környezeti nevelés, és a fenntarthatóság tanulása is elválaszthatatlan a hálózatokban történô tanulástól.
„Múltunk nélkül nincs jelenünk” — Kalandozás a múltba, mielôtt a jövôt építenénk
Körn y e ze t i ne v elés a z óvodá b a n

Natúrázzunk!

A világért aggódó tudósok a környezeti nevelés elterjesztése érdekében a 70-es évektôl
konferenciák sokaságát szervezték, amelyeken megfogalmazták a környezeti nevelés
szerepét, fogalmát, kritériumrendszerét, elveit.
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Jó tudni:
1977 UNESCO konferencia, Tbiliszi – a kormányközi konferencián megfogalmazták
azokat a célokat és elveket, melyek a környezeti nevelés jellemzôi.
1979 UNESCO konferencia – a környezeti nevelés koncepcióját a Müncheni ajánlás
keretében fogalmazta meg – a környezeti nevelés kivezetô utat mutat az ökológiai válságból a tudomány és a technika eszközeivel a problémamegoldási stratégiákban.
1984 ENSZ Közgyûlés – létrehozta a Környezet és Fejlôdés Világbizottságot. A bizottság készítette el a Közös Jövônk címû jelentést, mely elôször fogalmazta meg a fenntartható fejlôdés tartalmát.
1992 Rio de Janeiro – ENSZ Környezet és Fejlôdés Konferencia, amelynek célja a világ
országainak szorosabb együttmûködését elôsegíteni a földi környezet és fejlesztés érdekében.
1997 Amszterdami Szerzôdés – az Európai Unió számára a fenntartható fejlôdést
az egyik legfontosabb alapvetô prioritásként tételezte. A Thessaloniki Nyilatkozatban
fogalmazták meg, hogy a fenntarthatóság mielôbbi megvalósításában a nevelés és
a társadalmi tudatformálás kiemelt fontosságú.
Brüsszel – az Európai Unió által szervezett konferencia a Környezeti nevelés és képzés
címmel.
2002 Johannesburg – az Egyesült Nemzetek Szervezetének 57. közgyûlése 2002. de
 A Zöld Óvoda Címmel kapcsolatosan a Zöld óvoda leszünk! címû kiadvány 1.3. fejezetét ajánljuk. A kiadvány letölthetô:
http://ofi.hu/node/171515 (utolsó letöltés a Natura 2000 az óvodai környezeti nevelésben címû fejezet összes hivatkozására vonatkozóan: 2015. április 20.)

26

„A környezeti nevelés egy folyamat, amelyben olyan világnemzedék nevelkedik fel,
amely ismeri a legtágabb környezetét is, törôdik azzal, valamint annak problémáival. Tudással, készségekkel, attitûdökkel, motivációval és elkötelezettséggel rendelkezik, hogy
egyénileg és közösségben dolgozzon a jelenlegi problémák megoldásain és az újabbak
megelôzésén.” (1977 UNESCO, Tbiliszi)
A környezeti nevelés iskoláskor elôtti színtere az óvoda, melynek döntô szerepe van
a környezettudatos magatartás kialakításában. Az 1986-ban az Országos Pedagógiai Intézet (OPI) által szervezett Környezetvédelmi szabadegyetemen derült ki, hogy az óvodapedagógusok is elérkezettnek találták az idôt a természetvédelem, környezetvédelem
magyarországi problémáival megismerkedni, a környezeti nevelés új módszereit elsajátítani. A továbbképzésre az elmélet és a gyakorlat szoros egysége volt a jellemzô, teljes,
átfogó képet adva a környezeti nevelés élményszintû megvalósításához. Az 1970-es évek
elején a környezetvédelemre nevelés megvalósítását segítô dokumentumot Környezetvédelemre nevelés kézikönyve címmel adta ki az OPI, majd 1990-ben a Környezeti nevelés
az óvodában címû füzetecske segített az óvodapedagógusoknak átlátni, megtervezni feladataikat.
A hazai óvodai „környezeti nevelés” feladatát és céljait az 1987-ben Kazincbarcikán
megtartott tanácskozás Környezetvédelem a felsôoktatásban óvodai környezeti nevelési
szekciója fogalmazta meg Magyarországon elôször, Dr. Kanczler Gyuláné vezetésével.
„Az óvodai környezeti nevelés célja és feladata a természeti és társadalmi környezethez
való pozitív érzelmi viszony, pozitív viselkedési formák és magatartásmódok kialakítása,
a környezetkultúra iránti igény megalapozása, a gyermek közvetlen környezetében lévô
élôvilág megismertetése és megszerettetése, az élô és élettelen környezeti tényezôk közötti összefüggések megláttatása, a helyi adottságok és lehetôségek feltárásával, felhasználásával.”
A fenti elvek alapján sok továbbképzés zajlott, amelyek megalapozták a zöld óvodák
elméleti, gyakorlati alapjait. 2003-2004-ben a Hulladékgazdálkodás az óvodában címû,
30 órás (a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Fôosztálya megbízásából az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképzô
Fôiskolai Kara szervezte) továbbképzésnek nagy sikere volt az óvónôk körében. A továbbképzéshez 2003-ban a Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak címmel oktatási segédkönyv, valamint www.zoldovoda.hu címen honlap készült. Itt fogalmazódott
meg elôször a „zöld óvodák” gondolata, a zöld óvodák kritériumrendszerének alapjai,
részben a külföldi minták után ekkor már mûködô ökoiskolai hálózat sikere ismeretében.
A „Zöld Óvoda” címet 2006-ban lehetett elôször megpályázni. Jelenleg mintegy 660
óvoda viseli ezt a címet.
 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/strategytext/strategyHungarian.pdf

27

Az óvodai környezeti nevelés

cember 20-án a 2005–2014 közötti évtizedet a „Fenntarthatóságra Nevelés Évtizedének” nyilvánította.
2005 Vilnius – Aláírták a Fenntarthatóságra nevelés ENSZ EGB stratégiát27, amely ösztönzi az ENSZ EGB tagállamokat a fenntarthatóságra nevelés fejlesztésére és beépítésére saját formális oktatási rendszerükbe.
2009 Bonn – Oktatás a fenntartható fejlôdés érdekében címû konferencia.
Célkitûzései: A fenntarthatóságra nevelés fontossága az oktatás minden szintjén.
A fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos tapasztalatokat meg kell osztani nemzetközi szinten. Összegezni kell az elmúlt 5 év tapasztalatait a fenntarthatóságra nevelésben, és stratégiát kell megfogalmazni az elkövetkezô 5 évre.
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Natúrázzunk!

Mit tehet egy óvodapedagógus, egy óvoda a fenntartható fejlôdés érdekében?
A Zöld Óvoda
Olyan intézmény, amelyben mindenki tisztában van a fenntarthatóság gondolatával.
Szellemiségében a fenntarthatóság pedagógiája alapján mûködik.
A helyi nevelési programját a fenntarthatósághoz tartozó környezeti nevelésre építi.
Olyan az épület, olyan a közösség, amely már külsô megjelenésében is azt sugározza,
hogy itt egy „másmilyen” közösség él és dolgozik.
A gyerekek nevelése életkorhoz igazodó, tevékenységközpontú módszerekkel zajlik
(sok-sok játékos tevékenység, szenzitív módszerek, életközösségek életének terepen
való tapasztaltatása stb.).
Az óvoda berendezése az egyszerûség, a takarékosság, a praktikusság jegyében készül,
lehetôleg a helyi sajátosságot tükrözô, természetes anyagokból.
Minden csoportszobának egyéni hangulata, arculata van, sok-sok növénnyel, a természetsarokban a természet által elengedett „kincsekkel”.
Az épületen belül, a folyosón, a termekben energiatakarékos izzók üzemelnek.
Ha nincs szükség a villanyvilágításra, lekapcsolják azt.
Kerti szökôkút mûködtetésére, zuhanyozók meleg vizének biztosítására napenergiát
(napelemes áramforrást) alkalmaznak.
Víztakarékos WC-öblítôket, a levegô illatosítására gyógynövényeket használnak.
Szelektív hulladékgyûjtés van minden teremben, az óvoda egész épületében.
Az óvodában keletkezô használt papírt külön tárolóban gyûjtik, ahonnan a gyerekek
bármikor elvihetik azt rajzolni, hajtogatni stb.
Lehetôséget biztosít a használt ruhák, megunt játékok, háztartási eszközök, könyvek
családok közötti cseréjére.
Az óvodapedagógusok ismerik azokat a játék-, író- és használati eszközöket, amelyek
károsítják a gyerekek egészségét, és tudják, melyek azok, amelyek nem. Csak az utóbbiakat vásárolják.
(Forrás: Labanc, 2003.)28
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Az óvodáskor az érzelmek idôszaka. Az érzelmek hatalmuk alatt tartják az egész személyiséget, így érzelmei határozzák meg az óvodás kapcsolatát a környezettel, a környezetében élôkkel.
Az óvodai nevelés alapozó jellegû, így meghatározó szerepet játszik a környezetkultúra és
a gondolkodás kialakításában, valamint épít a családból hozott életviteli kompetenciákra. Mi,
óvónôk tudjuk, hogy a nevelés nem megy egyik napról a másikra, tudjuk, hogy a szóbeli
közlés a „világlátás” alakításában nem lehet elsôdleges. Nem lesz belôle szokás, életforma.
Életformára, természetbarát életformára nevelni magával az élettel, és saját, hiteles mintánkkal tudunk. Természetbarát gyermek csak természetbarát környezetben nevelôdhet.
A tanulás tartalma, vagyis a tapasztalatok és ismeretek elsôsorban a gyermek közvetlen társadalmi, természeti környezetébôl származnak. Magukba foglalják azokat a magatartási formákat, viselkedési mintákat, szokásokat, erkölcsi tulajdonságokat is, amelyek
kialakítása ebben az életkorban kívánatos. A „zöld óvodában folyó környezeti nevelés
igazodik a gyermek életkori sajátosságaihoz. Ahogyan játszunk, kirándulunk, reggelizünk, ebédelünk, ahogyan alakulnak baráti kapcsolataink, ahogy vigyázunk egymásra,
 Forrás: Labanc Györgyi (2003): Rendhagyó, vitára ösztönzô gondolatok egy környezeti nevelô óvodapedagógus tollából,
ld. http://www.kvvm.hu/szakmai/hulladekgazd/oktatas/hulladekgazd_ovoda.pdf

28

az óvodai környezeti nevelés elsôsorban a szokásokon, a hétköznap apró történésein keresztül érvényesül.
Az óvoda országos tartalmi szabályozó dokumentuma, az Óvodai Nevelés Országos
Alapprogramja megjelenése (1996. VIII. 28.) óta minden óvoda megírta a helyi nevelési
programját, saját évtizedes gyakorlati tapasztalatait felhasználva. A helyi nevelési programot a mindenkori fenntartó fogadta el, az abban leírtakat finanszírozta, ezért sem volt
mindegy, hogy mi került abba (erdei óvoda, rendszeres kirándulások stb.). Sok fenntartó
nem támogatta a plusz költségekkel járó programokat. Az erdei óvodát, a kirándulásokat
a legtöbb zöld óvodában a szülôk finanszírozták az e célra létrehozott óvodai alapítványokon keresztül.
2013 szeptemberétôl az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával29 a tartalmi szabályozó megújult. A külsô világ tevékeny megismerése címû fejezetben foglalja össze az
óvoda – korábbról már ismert – környezeti nevelési feladatait. Az óvodai dokumentumok
közül talán most elôször fogalmazódott meg konkrétan a fenntarthatóság gondolata,
amellyel alátámasztották a zöld óvodák, „zöld óvónôk” kiemelkedô szerepét.

•

A gyermek aktivitása és érdeklôdése során tapasztalatokat szerez a szûkebb és tágabb
természeti, emberi, tárgyi környezet formai, mennyiségi viszonyairól. A valóság felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz,
tanulja azok védelmét, az értékek megôrzését.

•

A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatokat szerez, amelyek
a környezetben való, életkorának megfelelô biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz
szükségesek. Megismeri a szülôföld, az ott élô emberek, a táj, a néphagyományok,
-szokások, a családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét is.

•

A gyermek a környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, ismereteknek is birtokába jut, és azokat a tevékenységeiben alkalmazza. Felismeri
a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat: alakul ítélôképessége, fejlôdik
tér-, sík- és mennyiségszemlélete.

•

Az óvodapedagógus feladata, hogy tegye lehetôvé a gyermek számára a környezet tevékeny megismerését. Biztosítson elegendô alkalmat, idôt, helyet, eszközöket a spontán és szervezett tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúra és a biztonságos
életvitel szokásainak alakítására. Segítse elô a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlôdését, a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában,
továbbá a fenntartható fejlôdés érdekében helyezzen hangsúlyt a környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására. Az Alapprogram pontosan meghatározza az
óvónô feladatait, kiemelve a tevékenység közbeni nevelés fontosságát.

A környezeti nevelés dokumentumai
•

A kormányzati dokumentumokon kívül léteznek más, társadalmi igényeket megfogalmazó kiadványok is. 1998-ban készült el civil kezdeményezésre elôször, és 2003-ban
jelent meg újra a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia (alapvetés), majd ezt 2010-ben

 Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelet alapján módosított Óvodai
nevelés országos alapprogramja
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A külső világ tevékeny megismerése a zöld óvodában
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aktualizálták. Elektronikus formában megtalálható az Magyar Környezeti Nevelési
Egyesület (MKNE) honlapján (www.mkne.hu). Az MKNE 21 civil szervezettel
együttmûködve fogalmazta meg a környezeti nevelés következô évtizedekre vonatkozó céljait. Ebben a dokumentumban tíz fejezet közvetlenül az intézményes neveléshez
kapcsolódik. Világosan leírja a feladatokat, a célokat: „Szorgalmazni kell, hogy minden pedagógus tekintse feladatának a környezeti nevelést. Erôsíteni kell azt a szemléletet, amely szerint a környezeti nevelés csak részben természettudomány, emellett –
és elsôsorban! – látás- és gondolkozásmód, ezért a reál és humán tantárgyaknak
egyformán alapvetô feladata.” Az óvodai fejezet, azaz az Iskoláskor elôtti környezeti
nevelés ajánlásait érdemes figyelembe venni az óvodai környezeti nevelési feladatok
megvalósításának tervezésekor.
•

1993: a közoktatási törvény 47. §-a elôírta, hogy az iskolai nevelési program részeként
egészségnevelési és környezetnevelési programot kell kidolgozni. Az óvodát nem említi, mivel az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja már a kezdetektôl tartalmazta
a fenti feladatokat, beépítve a 3–7 éves gyermek nevelési feladatai közé. Igaz, a kifejezés: „környezeti nevelés” nem található az óvodai dokumentumban, helyette a „külsô
világ tevékeny megismerése” szerepel. Az új köznevelési törvény 1. § (2) bekezdés
alapján a köznevelés egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlô bánásmód, valamint
a fenntartható fejlôdésre és az egészséges életmódra nevelés határozzák meg. A 78. §
(5) bekezdése nevesíti a környezeti nevelést (beleértve az erdei óvodát és a Zöld Óvoda Programot), mint a két miniszter felelôsségébe tartozó fejlesztési területet.

•

1995. évi LIII. törvény a környezetvédelmérôl 54. §-a megfogalmazza, hogy minden
állampolgárnak joga van a környezeti ismeretek megszerzésére és ismereteinek fejlesztésére. A törvény hatására kidolgozták a Nemzeti Környezetvédelmi Programot,
amely hangsúlyozza a környezeti szemlélet fontosságát, a környezet és egészségnevelés jelentôségét.

•

1996. évi LIII. törvény 64. §-a kimondja, hogy a társadalom természetvédelmi kultúrájának növelése érdekében valamennyi oktatási intézményben oktatni kell a természet
védelmével kapcsolatos alapismereteket. Ennek ellenére az iskolában nincs környezeti
nevelési tantárgy. Ma a tartalom „minden tantárgyban ott van”, integrálódott, és talán
a mindennapok nevelésében, a rejtett tantervben is realizálódik, mint az óvodákban.

Natúrázzunk!

A Zöld Óvoda címpályázat elôírásai szerint a zöld óvodák a következô fenntartható
sági gondolatok, elvek alapján nevelik a gyerekek sokaságát:
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•

Egész életen át tartó tanulás igényének és képességének kialakítása.

•

Kritikus, rendszerben való gondolkodás.

•

Együttmûködés, társas készségek fejlesztése (minden probléma kisebb-nagyobb közösségben keletkezik, a megoldása is jobban megy közösen).

•

Tudományközi és több tudományterületen átívelô megközelítések alkalmazása (a tudományterületek közötti összefüggések meglátása – az óvodai nevelés különbözô nevelési területei közötti átjárhatóság – a tanulás és tanítás során).

•

Esélyegyenlôség, társadalmi és kulturális különbségek elfogadása (kultúrák közötti párbeszéd, a magatartásminták átadása, problémamegoldás, konfliktuskezelés).

A fennhatóságra nevelés elveinek megismerése, beillesztése az óvoda helyi nevelési
programjába elindított egy másfajta gondolkodást, aminek eredményeként az óvodák ki-

dolgozták a 3–7 éves gyerekek környezeti nevelésének helyi lehetôségeit, a megvalósítás
módjait, megfogalmazva az óvodai fenntarthatóságra nevelés pontos céljait, a külsô világ
megismerését segítô tanulási tevékenységek megtervezéséhez. Ahol alkalmazzák, ott
a környezeti nevelés valóban áthatja az óvodai nevelés egészét, és jelen van a „kompetenciafejlesztés” valamennyi formájában.
N at ur a 2000 t erül e t ek megismerésének és
megismer t e t ésének l ehe t őségei

Az

óvodai környe ze ti ne velés színterei

Az óvodai környezeti nevelés változatos színtereken zajlik. Az óvoda termei, udvara,
kertje, az óvoda utcája, a város vagy a falu épített környezete, valamint a közeli természeti környezet (hegy, vízpart, erdô, rét), ami egyben akár Natura 2000 terület is lehet.
Óvodai csoportszobák
Az óvodába belépô gyermekeket szinte mindenütt harmonikus, szép környezet fogadja
(természetes anyagok, élô növények, állatok), amely kedvezô érzelmi hatást gyakorol rájuk. Segíti szociális érzékenységük fejlôdését, éntudatuk alakulását; lehetôséget, teret ad
énérvényesítô tevékenységre.

Virágos, gyógynövényes, zöldséges, gyümölcsös, a környezeti nevelés feladatainak megvalósítását biztosító, az életkornak megfelelô, folyamatos munka jellegû tevékenységek
tervezésére alkalmas. A növények nevelése, ápolása évszázadokon keresztül szimbóluma volt a nevelésnek, a felelôsséggel végzett munkának. Az óvodakertek létrehozásáról
az 1891-es elsô óvodai törvény (1891. évi XV. tv.) rendelkezett, meghatározva az udvarban ültetendô növényeket, illetve célszerûnek tartotta a veteményeskert létesítését is.
A törvények értelmében, különbözô formákban az óvoda- és iskolakert több mint száz
éven keresztül szerves része volt a nevelésnek. Az utóbbi évek komoly hibája az iskolakertek megszûnése (Kárász, 2003, Bihariné-Kanczler, 2009, Kovátsné Németh, 2013).
Több kísérlet zajlott, tanulmányok születtek, kiadványok jelentek meg, hogy visszaállítsák
az iskolakerteket (Winkel, 1993).
A zöld óvodák szinte mindegyikében megtalálhatók a kertek. A környezeti nevelés
alapvetô kritériuma (így a Zöld óvodáké is), hogy az óvodás gyerek közvetlen környezetében is találkozzon az élô természettel. Erre alkalmasak az óvodakertek.

Az óvodai környezeti nevelés

Az óvoda kertje

51

Múzeumok
Az óvodás gyermekek környezeti nevelésében, ökológiai szemléletük alakításában a múzeumok is fontos helyszínek. A múzeumpedagógia iránt sok óvodapedagógus érdeklôdik,
így több továbbképzésen (Környezetkultúra az óvodában – Nemzeti Szakképzési Intézet,
Környezeti nevelés szobában – szabadban – Természetes Életmód Alapítvány) kapott helyet a múzeumban tartott gyerekfoglalkozások tevékenységközpontú módszertana. Útmutató is készült a Lacertina füzetsorozatban (Magyar Természettudományi Múzeum), mely
módszertani ötleteket ad, és a kipróbált játékok, tevékenységek, beszélgetés-témák mellett
a pedagógus önképzését segítô, a kiállítás egységeihez kapcsolódó rövid elméletet is tartalmaz. A füzetben található módszertani ötleteket, játékokat eredményesen hasznosíthatják az óvodapedagógusok a következô múzeumokban is: Mezôgazdasági Múzeum, Néprajzi Múzeum, Hadtörténeti Múzeum, skanzenek stb. (Kanczler – Labanc, 1997).

Natúrázzunk!

Óvodai kirándulás
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Az Európai Unióhoz Magyarország 2004-ben csatlakozott. Azok a pedagógusok, akik
gyakran vettek részt környezeti nevelési továbbképzéseken, valószínûleg hallottak már
a Natura 2000 területekrôl, az ott érvényes szabályokról. De talán csak nemrégen tudatosodott bennünk, hogy a jövô generációnak idejekorán beszélniük kell ezekrôl, be kell
mutatni azokat nemcsak a gyermekeknek, hanem a szülôknek is. Jó, ha minél többen
tudjuk, hogy a környezetünkben hol található ilyen terület, és milyen természeti értékek
tették azt a Natura 2000 hálózat részévé. A Natura 2000 területek az ország összterületének egyötödét fedik le. Ha a pedagógus körülnéz ott, ahol él, talál a közelben Natura
2000 területet. Megtalálja azokat a szakembereket is, akik segítenek a különbözô „irányelvek” és „jelölô fajok, élôhelyek” közötti eligazodásban.
A Natura 2000 hálózat annyiban más, mint a „hagyományos” természetvédelmi terület, hogy keretei között megvalósul a természetvédelem és a fenntartható gazdálkodás
egysége. „A Natura 2000 területeken emberek lakhatnak, gazdálkodhatnak, a vonatkozó
szabályok megtartása mellett. Úgy kell a gazdáknak növényeket termeszteni, legelôket
fenntartani, állatokat tenyészteni, hogy a terület jellege és minôsége ne változzon”
(Nahalka, 2009). A Natura 2000 területre látogató gyerekcsoport találkozhat egy különleges élôhellyel, növény- és állatvilággal, a fenntartható életmóddal és a jó gazdálkodási
gyakorlatokkal is.
Az óvodapedagógus, különösen a nagycsoportos gyerekeknek, eddig is szervezett kirándulásokat azzal a céllal, hogy megismertesse a védett természeti területeket, és megtanítsa, hogyan kell ott viselkedni. Egyre inkább szokásunkká válik az is, hogy Natura
2000 területre látogatunk a gyerekekkel.
Kirándulni lehet egész óvodával (az óvoda minden csoportja egyszerre kirándul), vagy
csoportban. Bármelyiken részt vehetnek a szülôk is. A közös programok szervezésénél
az óvodapedagógusra sok feladat hárul. A szervezô pedagógus feladatai: a helyszín kijelölése, a szülôk és kollégák tájékoztatása, a kirándulás céljainak megfogalmazása, foglalkoztatási forma és módszerek kiválasztása, a kirándulás lebonyolítása, dokumentálása (a
szülôknek is), és a tapasztalatok felhasználása a többi nevelési területen. Bármilyen szervezésben is zajlik a kirándulás, a nevelôtestületnek alapvetô dolgokban megegyezésre
kell jutnia, és ezt az egyes csoportokra vonatkoztatva érvényesíteni is kell. Ez a megállapodás vonatkozhat az utazás szabályaira, a gyerekek hátizsákjának tartalmára, a kirándulóterületen belüli csoporthely meghatározására, a viselkedési szabályokra.

A kísérôk számának meghatározása sok mindentôl függ. Szempont lehet például, hogy
milyen messzire megyünk, mivel utazunk, fél- vagy egésznapos kirándulást szervezünk,
hány gyermeket viszünk, milyen korcsoportúak. A csoport két óvodapedagógusa és dajkája mellé, ha szükséges, kérjünk meg 1-2 szülôt is kísérônek. Olyan szülôt hívjunk, akirôl
tudjuk, hogy valóban a segítségünkre lesz.
A szükséges holmik összekészítésénél a gyermekek otthonról hozott csomagja (hátizsák) mellett több mindent az óvodából kell elhozni. Gondolnunk kell a határozókönyvekre, a „kincseket” gyûjtô kiskosarakra, vízre, törülközôkre, kisebb baleseteket kezelô
egészségügyi felszerelésre, nagyítóra, távcsôre, fényképezôgépre, térképre és még bizonyára sok mindenre.
Kirándulni minden évszakban jó, hiszen a természet mindig más-más arcát mutatja.
Az óvodapedagógusok feladata, hogy a kirándulások során is a gyermekek érzelmeire
hatva, sokféle tevékenységen keresztül szeretessék meg a körülöttünk lévô természetet,
és ha már szeretik, a kíváncsiságukra és a motiválhatóságukra alapozva meg is ismertessék velük. Ennek köszönhetôen remélhetôleg vigyázni is fognak rá (Szalontai, 2013).

Konrád Lorenz szavai bátorítanak bennünket: „Az elsô tanárnak, aki a természet megértésére nevel, óriási a befolyása. A jó tanárokon (óvónôkön) múlik, hogy a gyermekek
megszeressék a természetet, és helyes megvilágításban lássák azt a sok nehézséget, amivel a világ küzd.”

Az óvodai környezeti nevelés

A Natura 2000 területek bevonása az óvodai nevelés tevékenységébe valóban a környezeti nevelés komplexebb elveinek gyakorlati érvényesítését eredményezheti. A tervezett programok során, a példák jó része azt mutatja, hogy kiváló lehetôség nyílik az
alábbi tevékenységekre:
A fenntartható gazdálkodás lehetséges formáinak megismerése, ahol az óvodások megfigyelhetik, hogy milyen a Natura 2000 területen való gazdálkodás.
Beszélgethetnek a gazdálkodókkal, miközben megfigyelhetik a természeti értékeket, az
ôshonos állatokat, etetésüket, gondozásukat, a legeltetést, a területkezelés módjait,
a gazdálkodást.
Bekapcsolódhatnak a Kárpát-medencei alkalmazkodó gyümölcsészet érdekes munkájába: gyümölcsszedésbe, aszalásba, kompót- vagy lekvárkészítésbe, tanulva a haszonvétel régi módjait az ökofalvakban, melyek nagy része Natura 2000 területen található:
Agostyán, Visnyeszéplak, Gyûrûfû, Drávafok, Gömörszôlôs (bôvebben: pl: www.
elofaluhalozat.hu, vagy Tündérkert Mozgalom).
Érdekes lehet a kicsik számára is egy-egy védelemre szoruló faj „története”, a védelem
okának, módjának, a jelenlegi helyzetnek a bemutatása tablón, kiadványban (például
ürge, kerecsensólyom, fekete gólya, mocsári teknôs).
Látogathatnak tanösvényeket, megismerve a Natura 2000 jelölôfajokat.
Találkozhatnak a Natura 2000 területeken dolgozó szakemberekkel és gazdákkal (tájvédelmi körzet vezetôivel, természetvédelmi ôrökkel, zoológiai-botanikai felügyelôk
kel, önkéntes polgári természetôrökkel, madarászokkal, természetfotósokkal).
Részt vehetnek erdei óvodában, Natura 2000 területen is.
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Terepséták, táborok, akciók, jeles napok
A terepséták: erdôn, réten, vízparton, ahol játékos tevékenységeken keresztül ismerkedünk az adott helyszín élôvilágával. Nyáron-télen táborozhatunk. Akciókat szervezünk:
például: egy palánta – egy gyerek.
A zöld jeles napok az óvoda mindennapjaiban az egyik leghatékonyabb tanulási
lehetôséget biztosítják. Ahogyan az ünnepek általában, úgy a zöld ünnepek is kiemelkednek a hétköznapok sorából, színesítik, szebbé, különlegesebbé teszik az óvoda életét,
a környezeti nevelést. Az ünnepek során átélt élmények, benyomások alapvetôen meghatározzák a gyerekek érzelmi viszonyát a környezethez. Fontos, hogy ezek az alkalmak
ne kampányjellegûek legyenek, ne csak egy-egy napra korlátozódjanak. A jeles nap tartalmának komplex módon történô feldolgozása változatos tevékenységformák tervezésével történjen. Így valósul meg az óvodai közösségnek a természeti ünnepekhez, a „zöld”
jeles napokhoz kapcsolódó feladatokban való aktív részvétele.
A jeles napokon a gyerekeket, ha van erre lehetôség, vigyük Natura 2000 területre, és
ott ünnepeljünk. Például: ha a környezetünkben van Natura 2000 vizes élôhely, akkor
a Víz Világnapját arra a helyszínre tervezzük (lásd: erdei óvoda, víz projekt).
A zöld jeles napokat az országban az elsôk között illesztettük be a Horváth Mihály téri
Gyakorló Óvoda (Kékcinke Oktatóközpont) tevékenységközpontú programjai közé,
majd a helyi nevelési programunkba, munkaterveinkbe, amit jó gyakorlatként adtunk
tovább a képzéseken.
Nevelôtestületünk a jeles napok szervezése, sikeres lebonyolítása érdekében sokféle
szempontot vett figyelembe:
Az elôkészületek megszervezése óvodai szinten, csoportszinten. Például: milyen legyen a mindenkori esztétikus dekoráció, öltözködés.
A zöld jeles napokhoz tartozó változatos tevékenységek összeállítása az életkori sajátosságok figyelembevételével.
A játéknak mint az óvodás korosztály fô tevékenységi formájának elôtérbe helyezése.
Az óvodai, illetve csoporthagyományok felelevenítése.
A gyerekek fokozatos és folyamatos érzelmi ráhangolása, közös készülôdés.
Az ünnep élményszintû megélése gyerekek és felnôttek együttmûködésével.
Az események, élmények közvetítése a családok felé.

Natúrázzunk!

Erdei óvoda
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„Játszani tudni kell, és aki nevetni tud, az játszani is tud”
(Leveleki Eszter)

Az erdei óvoda fogalma: olyan tudatosan tervezett és szervezett, a nevelési intézmény
székhelyétôl különbözô helyszínen folytatott, a környezet adottságaira támaszkodó tevékenység, amely a külsô világ tevékeny megismertetésével a nevelés részeként segíti a gyermekek érzékenyítését a környezethez, természethez, segíti a pozitív környezettudatos magatartás kialakulását. Messzemenôen figyelembe veszi a fenntarthatóságra nevelés elvét,
a helyi nevelési programot, az óvodai nevelés folyamatjellegét, a nevelési területek kölcsönhatását, egymásra épülését. Az erdei óvoda a sajátosságokhoz, a választott helyszín
természeti, épített és szociokulturális környezetéhez, helyi adottságokhoz, lehetôségekhez
igazodó, több napon keresztül (egymást követô minimum három nap) folytatott cselekvés-

re, cselekedtetésre, élménypedagógiára komplex módon épülô tapasztalatszerzés, amely
bentlakásos, vagy egész napos formában valósul meg. (www.kokosz.hu)
Az erdei óvoda ötlete 1986-ban született a Gerecsében, törekvése egybeesett az erdei
iskolák újraindításával: „a Fôvárosi Gyakorló Óvoda „Kék Cinke” Oktatóközpontjában
a szülôk segítségével létrehozta az ország elsô erdei óvodáját a Gerecse hegységben,
majd Zalában, Ormándpusztán a következôt. Ezzel megteremtôdött az óvodai környezeti
nevelés speciális színtere, az erdei óvoda, amit a Fôvárosi Pedagógiai Intézet tanfolyamain,
és a helyszíneken szervezett nyílt napok alkalmával be is mutattunk” (Labanc, 1995).

A jó erdei óvodára jellemzô, hogy „tevékenység” közben lehet tanulni. A cselekvés
eredménye pedig a „feszültségtôl”, az érzelmi töltéstôl függ, ami a kritikus pillanatban lép
fel. Olyan szokások, szokásrendszerek alapozódnak meg, amelyek lehetôvé teszik a gyerek számára az élôvilággal való harmonikus együttélést. A tapasztalatok összessége alapján formálódik a szemlélet, attitûd, amely igazán mûködteti a tanultakat.
Az alternatív erdei óvodai programokból kiderül, hogy lehet korán kelni, és „késôn”
feküdni. Lehet agyagozni, szalmázni, focizni, patakban állni stb., de mindezt a másik
ember, „társ” tiszteletben tartásával, a másik megértésével lehet tenni! „Sok mindent meg
lehet próbálni, amit otthon nem szabad” (Leveleki, 1991). Tanulás? Kövek gyûjtése, virágok, fák megcsodálása, bükkfakéreg-simogatás, csillagnézés, tûz mellett alvás, madárénekre ébredés, patakban álldogálás, tenyércsiklandozó tegzesek csodája. Olyan élethelyzetekben ismerik meg egymást a gyerekek, amelyek a mindennapokban alig-alig
adódnak. Az erdei óvoda során a szervezôkészség, ügyesség, a háziasság, a törôdés,
a rendszeresség és rendszeretet, mint jó tulajdonság, „kiütközhet”.
Az erdei óvoda hozzásegít azon szokások kialakításához, amelyek a növények, állatok
védelmét, a tiszta, kulturált környezet kialakításának igényét szolgálják. A kirándulások,
terepjárások során is fontosnak tartjuk a differenciált, egyéni bánásmódot. Az ovis terepmunkánál, a „pöszmötölésnél” lényeges, hogy hagyjuk, hogy a gyerek maga fedezze fel
a tájra jellemzô élôvilágot. Hagyjuk, hogy mindent észrevegyen, ami a réten, erdôben
látható.
Az erdei óvodában beltéri és külsô helyszíneken is nevelünk: az egyik izgalmasabb,
mint a másik, hiszen az élmény kapcsol bennünket a valósághoz. Az óvodapedagógus az
élménypedagógia módszereit alkalmazza a tevékenységek tervezésénél, hiszen a közvetlen élményeken alapuló tevékenység hatására fejlôdik a gyerekek érzékenysége, és alapozódik meg a természettel együtt élni tudó ember szokása.

Az óvodai környezeti nevelés

Az Erdei óvoda célját, feladatait nevelôtestületünk így fogalmazta meg:
Óvodás gyerekek tapasztalathoz juttatása, olyan természeti környezetben, ahol óvodapedagógusok irányításával, élményszerû, komplex cselekvésen keresztül, felfedezô
jellegû játékos programokon ismerkedhetnek a természettel, a természetvédelem fontosságával.
Olyan cselekvésformák gyakorlása, amelyek segítségével elsajátíthatják az élô természet megfigyelésének különféle módjait (rovarok „szelídítése”, növények illata, formája, színe, állatok mozgása, neszek, madárhangok stb.).
Olyan ökológiai szemlélet megalapozása, amely lehetôvé teszi a „természetben mindenre szükség van, nincsenek hasznos és káros élôlények” elvek elfogadását.
Olyan aktivitásra, felelôs cselekvésre nevelés, amelyben a legfontosabb elv az élet védelme és tisztelete.
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„A csodálkozás öröm, mivel hogy fölfedezés”
(Ancsel Éva)

N at u r a 2000

t e r ü l e t e k e n e r e d m é n y e s e n h a s z n á l h at ó
f o g l a k o z tatá s i f o r m á k

A terepséták, kirándulások, az erdei óvodák alkalmával a terepre érkezéskor azonnal felmerül a kérdés, hogy mivel lesz „több” az itt eltöltött idô? Hogyan tudjuk az egyéni bánásmód elvét valóban alkalmazni a különbözô terepi foglalkozásokon? Ismerni kell gyerekeinket, és arra kell törekedni, hogy ami az „óvoda falai között” már nagyon megy, azt
alkalmazzuk kint a terepen is.
Páros munka
A foglalkoztatási formák kiválasztásánál a már bent megszokottakat, a szobában begyakorolt
formákat a terepen is érdemes használni. Az óvodás gyerek szívesen játszik párban, különösen, ha ô választhatja meg, kivel játszik. Ha van olyan, akinek nem jut pár, annak az óvó néni
lesz a párja, vagy ô lesz a „segítô”, kendôosztó, zsírkrétára vigyázó stb. Késôbb cserélünk.
A párja kedvéért gyakran az is lelkesen, vidáman játszik, aki eddig nem mutatott
érdeklôdést a természeti játékok iránt. A játék kedvéért még a kisebb is ügyesebben tudja végigvezetni partnerét az erdei úton, vagy az erdôben bekötött szemmel.
Sok-sok ötlettel lehet pillanatok alatt párokra osztani a gyerekeket: mind a kettôn legyen rózsaszínû ruha, azonos szemszínûek lehetnek párok, minden hosszú hajúnak rövid
hajú párja legyen, válassz olyan párt, aki azonos magasságú, mint Te stb. A párok lehetnek tartósan együtt, az érzelmi kötôdés nagy erô. Ezt a foglalkoztatási formát akkor érdemes alkalmazni, amikor olyan kompetenciákat szeretnénk fejleszteni, mint az egymás
iránt érzett empátia, tolerancia, segítôkészség. Így egyidôben mindenki gyakorolhatja
azokat a játék során. Természetesen figyelnie kell a pedagógusnak, hogy értik-e a gyerekek a feladatot, szükség van-e segítségre stb.
Kooperatív tanulás, kiscsoportos munka

Natúrázzunk!

A kooperatív tanulási forma az óvodáskorú gyerekek kiscsoportos tevékenységén alapszik, a hangsúly a közös munkán, az együttmûködésen van. A „gyengébben” teljesítô
ovisok esélyt kapnak, hogy ne maradjanak le, a jobb képességûek tanítva tanulhatnak (ez
vegyes csoportoknál jól bevált). Az óvodai csoportot 2 kisebbre osztom, például: fiúk –
lányok, hosszú hajúak és rövid hajúak, világos szemûek és sötét szemûek, vagy ki szeretne csiga csoportos lenni? És ki lesz a nyúl csoportban? Például: egymás feladatának kitalálása nagy izgalmat vált ki: „Mit súgtam a csiga csapatnak?” És mit a nyúl csapatnak?
Fussanak el a virágzó galagonyabokorig, öleljék körbe a bükkfát stb., és a feladat teljesítése után a másik csapat kitalálhatja, mi is volt a feladat.
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Csoportmunka
A csoportot egyszerre akkor érdemes dolgoztatni terepen, amikor a feladathoz mindenki
hozzáfér. Például: ôszi foglalkozás, színes leveleket keresünk. Mindig olyan színû levelet

kell felvenni a földrôl, amilyen színû kendôt lobogtatok; vagy a Duna-parton a kavics
keresô, ott sem zavarják egymást, sôt inspirálják a gyorsabbak a lassabbakat. A madarászt is szívesen hallgatjuk együtt (állva, földre ülve stb.), figyelve a pihegô kismadarat
gyûrûzés közben.
Libasor: egymás mögé állva, vállfogással az állatok mozgásának utánzására, például
százlábú, vagy a „vak karaván” játékhoz (kötél melletti séta bekötött szemmel), patak felett a kishídon való átjárásnál is nagy szükség van erre a formára. Viszonylag gyorsan
elrendezôdnek még a kiscsoportosok is.
„Jó környezeti neveléshez jó módszerek”
(Labanc Gy.)
óvodai környe ze ti ne velés módszerei

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazottak szerint az óvodai nevelés célja a 3–7 éves gyermek sokoldalú fejlesztése, harmonikus fejlôdésének elôsegítése.
A gyerekek fejlesztését csak a nevelési területek egymásra épülésével, a közöttük lévô
kapcsolási lehetôségek felismerésével, tudatos alkalmazásával lehet elérni.
A környezeti nevelés nem korlátozódik a foglalkozásokra, hiszen áthatja az óvodai élet
egészét. Ha ezt a folyamatot az óvodapedagógus körültekintôen tervezi meg, akkor
a sokféle újabb felfedezésre ösztönzô tapasztalatszerzés közben fejlôdik a gyermekek
megfigyelôképessége, gondolkodási képességük, a beszédmegértô és nyelvi kifejezô
készségük, formálódnak társas kapcsolataik. A természet szépségének megláttatása pedig
megalapozza a természet iránti vonzódásukat. Kire, mire vigyázhatna egy kisgyerek?
A nála kisebbekre, a körülötte élôkre! Vajon látja, hallja ôket? Tudja, érzi, hogy a növények, állatok léte gyakran veszélyben van?
Kirándulás közben tapasztalhatják az évszakok változásait, majd játszani tanulnak az
erdô kincseivel. Karkötô, kakasorr, kismadár készülhet, játék, rajzolás, színezés közben az
állatok különleges életére is fény derül. Nagyítóval nézhetik a kéreg alatti életet, összehasonlíthatják az állatok láb- és harapásnyomait. A vízparton kiderül, „ki” lakik a tóban,
patakban. Milyen állatok jelzik az ember számára a tiszta vizet, „ki kivel” képes együtt
élni, és „ki kivel” táplálkozik. A vízinövények megfigyelése közben megtanulhatjuk, hogyan készül a kákából békaszék, a nádlevélbôl kishajó.
Tevékenységek közben a gyerekek lassan megértik, hogy az emberek felelôsek a természet megôrzéséért, és ezért a kis ovis is tud tenni. Például nem mosakszik élô vízben
szappannal, samponnal, nem szedi le feleslegesen a virágokat, nem töri le a rügyezô
ágakat. A közös játékok sugallják, hogy mi is részei vagyunk a világnak. A városi „gyerekember” szemét nyitogatjuk, amikor az épített környezetben felfedeztetjük a parkok, kertek, ligetek élôvilágát, ahol séta közben kiderül, hogy vannak olyan szívós növények,
amik a járda repedéseiben is képesek megélni (gyermekláncfû, ecetfa stb.).
Ezeknek az igen fontos nevelési feladatoknak csak akkor tud az óvodapedagógus eleget tenni, ha ô is ismerôje az élô természetnek, ha a gyakorlatban közvetlenül is felhasználható tudással, tapasztalattal rendelkezik. Az óvodai környezeti nevelési módszerek
gazdag tárháza segíti az eredményes nevelést, melyeket két csoportba sorolhatunk:
•

a hagyományos, általános pedagógiai módszerek: magyarázat, elbeszélés, beszélgetés,
szemléltetés, gyakorlás, ellenôrzés, értékelés, játék és projektmódszer;

•

a speciális természettudományos, ismeretszerzô módszerek: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, becslés-mérés, vizsgálódás, kísérlet.

Az óvodai környezeti nevelés

Az
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Fontos szerepet tölt be a projektmódszer a kompetencia alapú fejlesztéseknél, és
a szenzitív környezeti játékok a környezet iránti attitûd, érzékenység kialakítása során
(Hortobágyi, 1991).
A megfigyelés módszerével elsôsorban a gyerekek megfigyelô és gondolkodó képessége fejleszthetô. Ezért kezdjük már óvodás korban az élettelen tárgyak, egyszerû természeti jelenségek, érzékszervekkel felismerhetô megfigyeltetését. Elsôsorban a helyszíni
foglalkozásokon, játékos tevékenységekkel, gyakran gondolkodtató kérdésekkel irányítva.
A Natura 2000 területre érve az „aha” élményt segítsünk kiváltani, megfogalmazni. „Mi
tetszik itt?” Újabb játék a „beszélô virág”: az beszél, akinél a virág van. Mondj egy szót,
egy mondatot. Például: „Nekem az tetszik, ha hallom a patak csobogását.” „Látom röppenni a szitakötôt.” „Selymes a fû.” Örömmel hallgatják meg egymás gondolatait, hiszen
a beszélô virág lassan mindenkihez odaér.
A leírás módszerének alkalmazása, a megfigyelt jelenségek szóbeli megfogalmazása,
rajzos ábrázolása, akár a virágokban, termésekben lévô festékkel akvarell készítésével
a helyszínen. Az élmények azonnali feldolgozása. A megfigyelés és a leírás módszerének
gyakorlásával a gyerek képessé válik elemi összehasonlítások elvégzésére, csoportosításra. Természetesen közben gyönyörködik a természet csodáiban, a pocsolyákból kiugró
békákban, a nyíló virágokban, a patakokban élô gerinctelen állatokban. Az ilyen jellegû
pozitív élmények szükségesek a környezetbarát magatartás formálódásához.
Fontos megismerô módszer a kísérletezés; a gyerekekkel együtt végzett kísérletek biztosítják, hogy a természetben nehezen megfigyelhetô jelenségek, mint például a rügyfakadás, a növények mozgása, csíráztatás, a természetsarkokban folyamatosan megfigyel
hetô. A kísérletezések, megfigyelések színtere lehet a természet is, ahová elvisszük
a gyerekeket. Például, ha hangyabolyra papír zsebkendôt teszünk, szúrós illatot érzünk
a zsebkendôn. Kaszálás után képet készítünk (rajzolunk): lekaszált virágok fejecskéjét ujjaink közé fogva például (a lyukaslevelû orbáncfû sárga virágai piros nyomot hagynak
a papíron). A hanggal is kísérletezhetünk, nagy „elefántfüleket” csinálunk, a tenyerünket
a fülünk mögé helyezve. Az erdô összes hangja erôsebben hallatszik, a szellô zajából
erdôzúgás lesz, az erdôlakó macskabagoly pedig a fülünkbe huhog. A patak sebességét
helyben hajtogatott „vitorlás hajó” úsztatásával és számolással ellenôrizzük, és hasonlítjuk össze két különbözô sodrású helyen.

Natúrázzunk!

A „Land-Art”
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Ez a komplex mûvészeti módszer segít a holisztikus látásmód kialakításában és az „egységben látást” alapozza. A mûvészet legfôbb célja az emberi érzékenység ébrentartása.
Bernát Alex szerint: „Érzékenységet helyezni az eltárgyiasult világunkkal szembeni
serpenyôbe, hogy az egyensúlyt megtaláljuk a fenntarthatóság földi mérlegén.” A LandArt alkalmazásakor meghatározó szempont, hogy a terepen meglelt anyagokból jöjjön
létre a vizuális kommunikáció az ember és a természet között, mivel alkotás formájában
a helyszínen marad ez az anyag.
A természetben talált növényi anyagok szín- és formavilága rendkívül változatos gyakorlati lehetôséget kínálnak. A terepi séta során talált letört ágak és vesszôk elsô látásra jelentéktelennek tûnnek, a szétszórt darabok egységet alkothatnak, például egy földön összerakott, nagyméretû ágfészek képében. Például: a Szegedi Vadasparkban a gólya fészkét
készítettük el közösen a bemutató foglalkozáson a gyerekekkel (az Elsô Magyar Zoopeda
gógiai konferencián, 1997-ben). Majd kisebb ágakból a hozzájuk tartozó fiókákat raktuk ki,
a „tollat” pedig a fák leveleibôl tettük rájuk. E feladat közben a látás és a kézügyesség fejlesztése mellett lehetôség nyílt a fajra jellemzô jegyek élményszerû kiemelésére. Mivel

több fészket is készítettünk, és a fészkek hatalmas méretûek voltak, a fotózás elôtt a gyerekek beleálltak a fészekbe, utánozva a kisgólyákat és a gólyaszülôk mozgását.
A gyerek és a felnôtt egyaránt szívesen hempergôzik bele a frissen kaszált fûbe, hogy
így „olvadjon” össze a természettel. Egy ilyen élmény után, a Neszmélyi Kékmadár iskola
udvarán született az emberi test szép formáinak gyermekláncfû virág körvonala.
A Land-Art módszerrel szorosan összefügg, hogy fotókat készítünk, és így rögzítjük az
elkészült képeket. Hiszen a közös alkotás mindig a helyszínen marad, és ki van téve a természet átalakító erôinek – szél, esô, hó, másik ember. A lefotózott Land-Art képekbôl albumot,
képtárat készíthetünk a késôbbi emlékezésekhez, beszélgetésekhez. Ezek a csoportos, környezeti szemléletet formáló játékok kreatívan fejlesztik a kulturális kompetenciákat, jelesül
a látásmódot, a képalkotási képességet. A fotók esztétikus dekorációi lehetnek az óvodai
csoportszobáknak, de képeslapként, ajándékként is adhatók szülôknek, barátoknak. A Fôvá
rosi Gyakorló Óvoda minden évben naptárat készített a Land-Art képekbôl. Az egyik óvoda
plakát-kiállítással ünnepelte meg a Föld napját, ami szintén egy jó fotónak köszönhetô.
Minden óvodapedagógus és szülô zsebében ott van a mobiltelefon, ami egy átlagos
fotó elkészítéséhez elegendô. A Land-arttal fejlôdik a szem-kéz koordináció, a pontos
megfigyelés, az érzések kifejezésének más formája. A közös munka során fejlôdik a szociális kompetencia, a mások munkájának megbecsülése, és a „természet adta” anyagokból készült képek során a természet szeretete, tisztelete is erôsödik.

Az óvodai nevelés programja a következôket írja: „a mese a gyermek érzelmi, értelmi,
erkölcsi fejlôdésének és fejlesztésének egyik legfôbb segítôje. A mese – képi és konkrét
formában – feltárja a gyermek elôtt a külvilág és az emberi belsô világ legfôbb érzelmi
viszonylatait, a lehetséges viselkedésformákat. A mese különösen alkalmas az óvodás
gyermek szemléletmódjának és világképének kialakítására, a külvilágra irányított megismerési törekvésekre.” Azt is mondhatjuk, hogy a mese és a vers a Natura 2000 területek
megismerésében is – különösen az érzelmi töltések kialakítása az empátia felkeltése terén
– akár az egyik legeredményesebb módszer lehet.
Mi, akik óvodásokkal foglalkozunk, nagyon jól tudjuk, hogy a mese nagyon „komoly”
dolog. A mese a gyerekek legfontosabb – s ilyen módon életük szempontjából a leghasznosabb elfoglaltsága. Mesélünk és verselünk, többek között a természetrôl is. Tudjuk,
hogy az sem baj, ha a mesénk nem teljesen tudományos. Persze nagyon jó, ha bele tudunk „csempészni” igaz természeti ismereteket, mint például Fésûs Éva írónô a meséibe.
Az óvodások, ha megszeretnek egy figurát, az egy életre szól, a jó példát követik, sôt
hivatkoznak rá. Jó példa erre Lázár Ervin Négyszögletû kerek erdô címû mûve, benne
a szeretni való Mikkamakka és Dömdödöm, vagy a Kisvakond, aki sok-sok kalandon
megy keresztül, míg elkészül a kék nadrágja. A terepen sokszor csodálkoznak a gyerekek
a virító len fantasztikus színén és formáján, persze emlegetve a vakondot.
Az óvodapedagógus mesélô kedvénél már csak az a jobb, ha maguk a gyerekek mesélnek a természetrôl. Gyakori „játék”, hogy folytatják a megkezdett történetet. Ilyenkor
azonosulnak a természettel, állatokkal, növényekkel, a vízcseppel. Ez az azonosulás, beleérzés, átérzés, empátia – a legjobb út a környezetbarát értékrend kialakulásához.
Az óvodásra jellemzô, hogy azonnal asszociál, ha állatot vagy virágot lát, vers jut eszébe. Kérés nélkül mondja, énekli a Csiga-biga gyere ki, Kakukkfû, kakukkszó, Somvirág,
somvirág aranysárga a világ stb. dalokat. (A népmeséken kívül Nemes Nagy Ágnes,
Gryllus Vilmos, Weöres Sándor, Csukás István, Lázár Ervin juthat hirtelen eszünkbe.)
A játék és a mese a világ két nagy csodája; az óvodai nevelés, az óvónô ezért él vele!

Az óvodai környezeti nevelés

A Mese – Vers a környezeti nevelés nagyon fontos módszere
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A fentiek miatt is szerencsés, hogy a Natura 2000 kistérségeknek kis állatfigurák
a kísérôi, logói.

Natúrázzunk!

Játék mint módszer
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Az Óvodai nevelés országos programja szerint: „a játék a kisgyermekkor legfontosabb és
legfejlesztôbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. A játékhoz
megfelelô helyre és egyszerû, alakítható, a gyermeki fantázia kibontakozását segítô anyagokra, eszközökre, játékszerekre van szükség. Az óvoda és az óvodapedagógus feladata,
hogy megfelelô csoportlégkört, helyet, idôt, eszközöket és élményszerzési lehetôségeket
biztosítson a különbözô játékformákhoz: a gyakorló játékokhoz, a szimbolikus játékokhoz, a konstruáló játékokhoz, a szabályjátékokhoz.
A környezeti nevelés legnagyobb „felfedezése” volt, amikor a külsô világot a játékon,
az óvodapedagógus által kezdeményezett szabályjátékon keresztül kezdtük megfigyeltetni, átéreztetni, feladatainkat megvalósítani. Így a szenzitív játék, a játékos tevékenység,
a játékos ráeszméltetés a környezeti nevelés, az „aha”-élmény fontos módszere lett. Látás, hallás, tapintás, ízlelés, a minden érzékszervre ható „feladatok”, terepi játékok az
óvodás gyermek kedvencei közé tartoznak. Ezek a feladatok még akkor is hatnak, ha
a gyerek már „nagynak” gondolja magát: kipróbáltam még egyetemistákkal is, hatott.
Például bekötött szemmel keressünk hengeres szárú (gyermekláncfû) vagy szögletes
szárú virágokat (mezei zsálya) a réten. Csukott szemmel hallgassuk a kakukk-, citromsármány- vagy a csilpcsalpfüzike hangját, és mutassuk, ahonnan a hang jön. Becsukott
szemmel válasszuk ki a körülöttünk lévô hangok közül a leghangosabbat (rigó) és a leghalkabbat (légy zümmögése).
Az illat-játékok meghatározók lehetnek, a menta és a kakukkfû jellegzetes aromáját
a kisebb gyerekek is ki tudják választani. Több kicsi dobozba, például gyufás skatulyába
beletesszük a közösen gyûjtött gyógynövényeket, kilyukasztjuk a doboz tetejét, és szagolgatjuk; vagy bekötjük a gyerek szemét, és kezébe adjuk az elôzôleg összegyûjtött növényt
– egy kicsit megdörzsölve –, hogy az illóolaj jól érezhetô legyen. Mi van a tenyeredben?
Vagy: keresd meg a párod, szagolgass, ugyanolyan illata van, mint neked (az állatok is így
találják meg kicsinyeiket). Gyerekeinket az apró csodák észrevételéhez, élvezetéhez, nyugodt, kíváncsiságot fokozó és szemlélôdô lelkiállapotba kell hozni. Ha sikerül, minden
megy magától. Már az óvodás gyereknek minden esetben kellô próbálkozási (tévedési)
lehetôséget adunk, és támogatást biztosítunk ahhoz, hogy problémáit megfogalmazza, ha
szükséges, segítséget kérjen. Az alkalmazott módszerek lehetôvé teszik a személyes megnyilvánulást, a próbálkozást, a kísérletezést, a kérdezést, a segítségkérést, a gyerekek közötti együttmûködést. (Például: mindegyik csoportnak volt rovarcsapdája az erdei óvodában, az egyikben sok rovar volt, a másikban kevés. A probléma megoldódott a közös
lesben állás, ôrjárat során, mivel kiderült, hogy a csali sajtot az egyikbôl a macska mindig
elviszi.) Lehetôséget adunk az egyéni megoldásokra, és értékeljük az eredetiséget.
Joseph Cornell tanításai30 a legjobbak: megtanítja a „mindentudó” felnôttet, hogyan
kell idôt hagyni a gyerekeknek a terepi munkára, a felfedezésre, a szemlélôdésre. A legtanulságosabb, hogy mindent együtt csinál a gyerekekkel. Taníts kevesebbet, ossz meg
többet – vallja. Megosztja tanítványaival az érzéseit, elmeséli, mit érzett, amikor elôször
látott olyan fákat, virágokat, amit most együtt látnak, megosztja velük gondolatait a növények csodás életérôl, ami mozdulatlan, nem hangos, és mégis csodálatot vált ki. További
négy tanácsa:
 Joseph Cornell: Kézenfogva gyerekekkel a természetben, MKNE, 1998

30

•

Fogadj be! A befogadási képesség odafigyelést, éberséget jelent; válaszoljunk a gyerek
kérdéseire, kíváncsiságát tartsuk ébren, vele együtt figyeljünk a természet változásairahangjaira, neszeire, csak legyen fülünk rá!

•

Azonnal keltsd fel a gyerek érdeklôdését – alaphang: mindenki bevonása, látványos
dolgokra figyelemfelhívás; a legtöbb gyerek nincs hozzászokva az aprólékos megfigyeléshez, de ha téged mint pedagógust érdekel, sikerülhet. Például a szarvasbogár
erôs rágói, vagy röptének hihetetlen látványa napnyugtakor.

•

Elôször nézz, tapasztalj, aztán beszélj, nézz, kérdezz, találgass, érezd jól magad! Nem
a tárgyak (növények, állatok) neve a fontos, hanem a látványuk.

•

Öröm hassa át a tapasztalást, akár vidámság, akár odaadás formájában, s ne feledd,
saját lelkesedésed ragadós, ez pedagógusként a legnagyobb kincsed.

„Kipróbáltam a citromfûvel: kirándulni indultunk a baji Öregkovács hegyre, az Árpádkori település színhelyére ôseink nyomán. Tudtam, hogy sok-sok gyógynövény kíséri
utunkat, mikor megtaláltam az elsô citromfüvet, elkezdtem csipegetni, szagolgatni, és
örömmel meséltem a hatásáról. Mi is fogunk készíteni belôle teát, zöld „szedukszen”,
mondtam, mire az egyik kisiskolás rávágta: a mama azt szedi, helyettesíti? Vihet a nagyinak? Hogyan lesz belôle tea? Mit fogunk érezni, ha megkóstoljuk? Ott helyben mindenki kezébe belecsempésztem egy apró levelet, illatozás végett, no egyre többen álltak körém. Ôk is szeretnének ráismerni, szedni – jé, olyan, mint a csalán, de ha
hozzáérünk, nem csípi meg a kezünket, mégis más stb. Így haladtunk lassan felfelé az
erdei úton, arról már nem is esett szó, hogy hányadik kilométernél járunk, és mennyi
van még hátra a pusztatemplomig.
(Forrás: Cornell, 1998)

„Amit hallok, elfelejtem, amit látok, arra emlékszem, amit csinálok, azt tudom is.”
(Távol-keleti mondás)
környe ze ti ne velés eszközei

Az óvodás gyerek figyelmét folyamatos motivációval lehet felkelteni és fenntartani.
Az óvodás tanulási módjára jellemzô a játék vagy játékhoz hasonló munka jellegû tevékenység közbeni tapasztalatgyûjtés. Az eszközök a gyerekek fejlôdésére nagy hatással
vannak, hiszen az élmények, az ötletek megvalósítása tárgyakhoz, eszközökhöz kötôdik.
A tárgyak indítják meg a gondolatokat. Az eszközökkel tehát szinkronban kell lenniük
a gyerekek ismereteinek.
Az óvodapedagógus feladata, hogy megfelelô helyet, idôt biztosítson a különbözô tevékenységekhez, játékformákhoz. A terepi tevékenység, a játék feltételeirôl való gondoskodás magába foglalja az eszközrôl való gondoskodást is. Az óvodapedagógusok kreativitására jellemzô, hogy maguk készítik el az eszközök legtöbbjét. Sokéves tapasztalat
mondatja velem, hogy nagy örömet jelent a gyerekekkel való közös készülôdés a kirándulásra, terepi sétára, erdei óvodára, a hátizsákba, kosárba, ládákba való pakolás. A gyerekek hamar megtanulják, mi való a „zsákba”, milyen eszközök szükségesek a megfigyelésekhez, a kísérletezésekhez, a gyûjtögetéshez, a játékokhoz.

Az óvodai környezeti nevelés
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A madárkalitka, madár-röpde, az akvárium, a terrárium, a „csivitál” (a magok csírázását gyorsító tálkák), az udvari tájékoztató táblák, a madáretetôk, a mesterséges odúk,
a kis kerti tó, a természetsarok stb. mind eszközünk. Természetesen óvoda- és peda
gógusfüggô, hogy ebbôl a nagy választékból mit használunk fel a nevelés során. Nézzünk meg néhányat, a jó példák segítségével.
•

Nagyító: a „kicsi szép” keresése – a legapróbb nyíló virág észrevevése a réten – (veronika, tikszem, keresztfû), vagy a patakból teaszûrôvel kihalászott „vízi gerinctelenek”
megfigyelésénél is jó szolgálatot tesz. Fontos, hogy mindenkinek a kezébe jusson, hiszen ha az óvodai csoportszobában már megtanulták a nagyító, az egyszerû mikrosz
kóp használatát, akkor nem okoz gondot a terepen sem. A „zöld óvodás” elhozza otthonról a saját nagyítóját is.

•

A hajtogatott gyûjtôdoboz nagy szolgálatot tesz. Már otthon elkészítjük, és a helyszínre érve kinyitjuk (mindenki jele rajta van). Növényi részek, termések, de gyakran pár
pillanatig egy-egy rovar „háza” is lehet, amíg a nagyítóval megnézzük.
A doboz a „térbeli memória-játék” egyik fô eszköze is.

•

A „nagyítós” tetejû mûanyag doboz, pohár a legkedvesebb a kicsik számára. Elônye,
hogy élô bogarakat, békákat is bele lehet tenni, így a „nemszeretem” állatok
megfigyelhetôk anélkül, hogy hozzájuk kelljen nyúlni.

•

Terepen is elkészíthetô eszközök: hengerítéssel távcsô; tépéssel képkeret; papírból hajtogatott pohár, ha kutat találunk; „sótartó” a szirmok, apró tollak válogatásához; a kissárkány és a repülô is hasznos a természeti jelenségek megfigyeléséhez, például: szél.

•

A „fényképezôgép” papírból hajtogatva ott lóghat mindenki nyakában a kirándulás alatt.

Natúrázzunk!

A napközis tanár nénimtôl, Ica nénitôl tanultam, és a hosszú, 40 éves pályafutásom alatt
több ezer gyereknek és óvodapedagógusnak tanítottam meg a hajtogatás módját. Olyan
még nem akadt, akinek ne tetszett volna.
Jó szolgálatot tesz, segít a szemünket egy bizonyos pontra irányítani a sok-sok inger között, ami ér bennünket a természetben. Képesek vagyunk a segítségével „szelektálni”, színeket, formákat, kicsit-nagyot, mozgó, nem mozgó képeket készíteni vele. Mivel „virtuálisan”
készülnek a képek, a késôbbi beszélgetés során mindenki elmeséli, mit fényképezett le.
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•

A Natura 2000 virágos rét is lehet „eszköz”, csak tudni kell jó feladatokat adni. Például:
álljon mindenki egy sárga virág mellé. Ezután körbesétálok, és megmondom, ki milyen
virág mellett áll. Gyermekláncfû, tejoltó galaj, réti boglárka, erdei gyömbérgyökér, vérehulló fecskefû, lyukaslevelû orbáncfû, kutyatej, gyújtoványfû, apróbojtorján – majd
folytatódik a játék egy másik színnel.

•

A gyógynövényes program, bármely Natura 2000 területen vagyunk, nagyon látványos
és érdekes lehet, ha a felnôtt tarisznyájából elôkerül a „talpacska”, vagy festôpalettára
emlékeztetô forma, a színes virágszirmok gyûjtögetésére, a „festék az egész világ”
nevû játékkal.

•

Határozó könyvekbôl, terepi növény- és állat-kalauzokból mindig teszünk a hátizsákba, és ha „Györgyi néni sem tudja”, sebaj, „megkeressük a kis virágos könyvben”,
mondogatták ovis gyerekeim. Alapkönyvek, szinte minden családban megtalálhatók,
a Simon Tibor féle Kis növényhatározó, vagy Varga Zoltán: Állatismeret. a Mi virít itt,
a Fürkész és a Búvárkönyvek, az FSC határozó lapjai a vizes-, talaj-, erdô-rét programoknál nagyon hasznosak.

•

Gyûjtô (füles) kosarak „kincses kosár”-ként.

•

Dobótányérok „a kincs” kereséséhez. Eldobjuk, és ott, ahol leesik, az alatta lévô dolgok a „kincsek”. Meg kell nevezni a látottakat (színes levél, kakukkfû, sáska, hangya
stb.), s az a gyôztes, aki több kincset sorol fel.

•

Kötelek (hegymászó, vagy kender) a „vakon” vezetéshez.

•

Színes fonalak, az „élelem” kereséséhez; melyik színû fonalat látjuk meg elôször? (Mimikri érzékeltetése).

•

Színes kendôk, szembekötôs szenzitív játékokhoz. (Minek az illatát érzed? Mi van a kezedben? Minek az ízét érzed?)

•

Egy nagyobb, világos színû kendô, vagy csomagolópapír (1x1 m) a talált tárgyak valamilyen szempont szerinti rendezéséhez (színek, formák, méret szerinti rendezéshez).

•

„Patak zsák” (www.zoldsziv.hu) a Ki lakik a patakban? nevû ökológiai játékhoz.

A Natura 2000 területek megfigyeléseinél, a türelmes szemlélôdéshez, az új dolgok
felfedezését (például ürgelyuk) segítik a jól kiválasztott, praktikus eszközök.

A lisszaboni Európai Tanács ülése (2000. március 23–24.) arra a következtetésre jutott,
hogy egy európai keretrendszernek kell meghatároznia az egész életen át tartó tanulás
révén biztosítandó új alapvetô készségeket, amelyek kulcsfontosságú intézkedések Európa globalizációra és a tudásalapú gazdaság irányába történô elmozdulásra adott válaszában. A kompetenciákról ld. a Legyünk zöld óvoda! címû útmutató31 1.4.2. fejezetét.
A kompetencia alapú nevelés óvodai megvalósításához Az óvodai nevelés kompetenciaterület elméleti alapvetések címmel kiadvány készült. Célja: a pedagógusok és oktatási
szakértôk felkészítése a kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira. A teljes programcsomag elérhetô: www.educatio.hu címen. Az óvodai programcsomag felkínál egyfajta
pedagógiai szemléletet, megjelöli a hozzávezetô utat, és megmutatja a megvalósítás módját, gyakorlatát is. A pedagógus tevékenysége megújul, az új tanulási környezet kihívás
a kompetencia alapú nevelés megvalósítására, a változatosabb módszerek alkalmazására.
A külsô világ tevékeny megismerésének megvalósítására érdekes és újszerû lehetôséget kínál a Komplex fejlesztési terv felosztása. Az ôsmagyarok, a magyar kultúra jelképrendszerét követi: levegô, tûz, víz, föld. A négy komplex fejlesztési tervet három fejlesztési tématerv
köré csoportosítja. Család, élô és élettelen világ, közösségi nevelés (Labáth, 2008).
Az óvodán kívüli foglalkozások során a Natura 2000 területek mint helyszínek, remek
lehetôséget adnak a különbözô kompetenciák fejlesztéséhez. A terepi foglalkozások alatt
az óvodapedagógus az ismeretek tapasztalati úton történô megszerzéséhez segíti hozzá
a gyermeket. Megteremti annak a lehetôségét, hogy a gyermek a játékon, a mûvészeteken,
az alkotómunkán, saját tevékenységén keresztül szerezhesse meg azokat az élményeket,
amelyek megnyitják és ébren tartják benne a vágyat a környezô világ megismerésére,
a tanulás örömének átélésére.
Az óvodában komplex nevelés folyik. A nevelési területek elméletileg differenciáltak,
elkülönültek, a gyakorlatban azonban a tárgyi koncentráció elvének megfelelôen egysé Zöld óvoda leszünk! – módszertani segédanyag és útmutató Zöld Óvoda címpályázatra készülô óvodapedagógusoknak.
Szerkesztôk: Könczey Réka, Kovács Erika, Kovács Lászlóné, dr. Varga Attila, szerzôk: Bihariné dr. Krekó Ilona, Kanczler
Gyuláné dr., Surányiné Palkó Eleonóra, Bihari Dóra, Ács Ildikó, Bolla Zoltánné, Kalmárné Kiss Bernadett, Kovács Márta,
Molnárné Kiss Anikó, Németh Zoltán Ferencné, Pekár Zita, Radványi Lászlóné, Tóthné Bárány Csilla. Oktatáskutató és
Fejlesztô Intézet, 2014, Budapest.
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get alkotnak. Például az ôsz témánál színes leveleket keresünk, majd kártyákat készítünk
belôlük: amelyik levél a legjobban tetszik, arról nyomatot készítünk a pólónkra, közben
verseket mondunk, dalokat éneklünk. Az igazi ismeret az, amit a gyermek önmaga szerez
meg. A kompetencia alapú nevelés nem program, hanem a nevelés hatékony megvalósítását segítô szemléletmód, módszer, kapcsolódó eszközrendszerrel.
Az Alapprogram kiemeli, hogy „a gyermek érdeklôdésére és cselekvésére, elôzetes
tudására, tapasztalataira épüljön az ismeretanyagot is tartalmazó tevékenységrendszer”.
A szabad ég alatti (terepi) nevelés elôsegíti a komplex nevelés alapelvének érvényesítését
az óvodai környezeti nevelés folyamatában, elsôsorban az irodalmi-anyanyelvi – kommunikációs, zenei, vizuális neveléssel és a játékkal való koncentrációs lehetôségeken keresztül. A környezeti nevelés erôsíti a közösségi nevelést, a közösség és az egyén viszonyának megfelelô alakulását. A környezeti nevelés egyben segíti a megfelelô életvitel és
az egészséges életmód iránti igény alapozását, kialakítását. A módosított Alapprogram az
„egészségmegôrzés szokásainak kialakítására, – a környezettudatos magatartáshoz –,
a környezet védelméhez és megóvásához, a fenntarthatósághoz kapcsolódó szokások
kialakítását meghatározó alapelvekre épülve” határozza meg a feladatokat.
A környezeti nevelés fejleszti az önbizalmat, az öntudatos és a környezetért is felelôs
magatartást, megérezteti a „rám is szükség van” örömét. A közös kirándulások, erdei
óvodák, terepi foglalkozások fejlesztik a tolerancia és az ôszinteség képességét. A folyamat során alakul a gyerekek reális énképe, döntési képessége, kezdeményezôkészsége,
akaratereje és kitartása. (Fuss el a fához, keress ott egy makkot, és lassan sétálva gyere
vissza.) A társas viselkedés terén az empátia, a segítôkészség fejlôdik. A kommunikációs
és kooperációs képességük fejlôdik a játékok során, ha a játék jó: például fényképezôs
játék; a párok közül az elsô gyerek szeme csukva van, a másik a háta mögé áll és vezetgeti a vállánál fogva, hanggal jelez („katt”), ha szeretné, hogy a párja kinyissa a szemét,
és „lefényképezze” azt, amit ô „szépnek” lát az erdei útjuk során. A terepen alkalmazott
különbözô munkaformák (egyéni, kiscsoportos, páros, frontális) segítik a konfliktustûrô,
-kezelô, -megoldó képesség, szervezôképesség fejlôdését.
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A Natura 2000 területek nyújtotta értékek beillesztése az óvoda dokumentumaiba:
A Natura 2000 területek megismerése, feldolgozása kerüljön be az adott intézmény
helyi pedagógiai programjába, a vezetôi és csoport-munkatervekbe.
A Natura 2000 területek megismerése szerepeljen a Környezeti munkaközösség munkatervében (képzések, testületi kirándulás, elôadás helyi szakember meghívásával stb.).
Az óvoda környezetnevelési programjában szerepeljen az adott régió, térség Natura
2000 területeinek jegyzéke, helyi térképekkel, tájékoztatókkal.
Az óvoda kirándulási terve tartalmazza az elôbbiekben megjelölt, legközelebb esô
területek megismerésének tervét, módszereit, eszközeit.
Írják össze az adott településen, térségben a lehetséges támogatók, együttmûködôk,
társadalmi szervezetek listáját.
A gyermekek életkori sajátosságainak megfelelô módszerrel dolgozzák fel az egyes
területek jelölô fajait (állatok, növények) a kistérségi mintafüzetek alapján, az
együttmûködô külsô partnerek segítségével.
A programokról, az eredményekrôl tájékoztassák a szülôket, minden esetben mutassák
be ezeket szülôi értekezleteken, szülôi klubok alkalmával, közös tevékenységek során,
a honlapjukon, a helyi médiában, szakfolyóiratokban.

C.

A N at ur a 2000 megismerésé t segí t Ő t e vék en ységek
P ol á k P é t e r

A régió bemu tatá s a
Az Észak-Magyarország régió Magyarország északkeleti részén, az Északi-középhegység
és az Alföld északi részén helyezkedik el. Területe három megyét fed le: Borsod-AbaújZemplén, Heves és Nógrád megyéket. Az Észak-Magyarország régióban találhatóak ös�szességében a legnagyobb kiterjedésû természetvédelmi területek: itt helyezkedik el két
nemzeti park: az Aggteleki Nemzeti Park (NP) és a Bükki NP, míg a Duna-Ipoly NP és
a Hortobágyi NP csak érinti a régiót. A Tájvédelmi Körzetek közül a régióban található:
a Borsodi Mezôség, a Hevesi Füves Puszták, a Hollókôi, a Karancs-Medves, a Kelet-cserháti, a Kesznyéteni, a Lázbérci, a Tarnavidéki, a Zempléni, a Tokaj-Bodrogzugi Tájvédelmi Körzet.

Az Észak-Magyarország régió védett és Natura 2000 területei © Forrás: http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm*

Az országos jelentôségû védett természeti területek mellett a Natura 2000 területek is
nagyszámúak: Bükk-fennsík, Aggteleki karszt vidéke, a Bózsva-patak, a Sajó-, a Hernádés az Ipoly-völgye. A környezeti nevelés terén jó lehetôség nyílik a természetes élôhelyek
megismerésére, a madárvédelmi feladatok megtanulására és a területeken élô, ôshonos,
jellegzetes növény- és állatvilág kapcsán a biodiverzitás fogalomrendszerének bemutatására. A bemutatóhelyek nagy részét a nemzeti park igazgatóságok tartják fenn. Mellettük
a zöld civil szervezetek és az erdészeti erdei iskolák segítik az idelátogatóknak bemutatni
az élôhelyek változatosságát és a rajtuk kialakult növény- és állatvilág sokféleségét.*

A régióban elsôdlegesen az erdô életközösségének élôhelyei dominálnak: a bükkösök,
a pannon gyertyános-tölgyesek, cseres-tölgyesek, a hegyi kaszálórétek. Mellettük a folyók
mentén húzódó nedves élôhelyek társulásai jelentôsek: mocsárrétek, kaszálórétek. Jellegzetes Natura 2000 fajok: tornai vértô, Boldogasszony papucsa, leánykökörcsin, enyves
éger, magas kôris, szarvasbogár, farkas, hiúz, uhu, kerecsensólyom, kék galamb, császármadár, fekete gólya, Petényi márna, sárgahasú és vöröshasú unka, díszes medvelepke.
* Utolsó letöltés a C fejezet összes internetes hivatkozása vonatkozásában: 2016.03.08.

Tevékenységek

Bemu tatá sr a java solt élŐhely ek , fa jok
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Ok tat óközp on t ok , bemu tat óhely ek
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság:
Nyugati K apu Oktató és L átogató Központ – 3324 Felsôtárkány, Ifjúság u.34/1.
Rejteki Kutatóház – 3559 Répáshuta
Ipolytarnóci Ôsmaradványok Természetvédelmi Terület bemutatóhely – 3138 Ipolytarnóc
Baglyaskô-vár Természetvédelmi L átogatóközpont – 3100 Salgótarján, Karancs út 78.
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság:

Kúria Oktatóközpont – 3758 Jósvafô, Táncsics u. 1.
Mohos-ház – 3728 Kelemér, Tompa M u. 127.
Szalamandra Ház és Erdei Iskola – 3762 Szögliget, Külterület
Egererdô Zrt.

Fenyvespusztai Erdészeti Erdei Iskola, Bátonyterenye, Fenyves-puszta
Mátrafüredi Erdészeti Erdei Iskola – 3232 Mátrafüred, Hegyalja út 12.
Szilvásváradi Erdészeti Erdei Iskola – 3348, Szilvásvárad, Szalajka út 8., http://

szilvasvaradierdeiiskola.hu/

Tisza-Tavi Ökocentrum Nonprofit Kft.
Tisza-tavi Ökocentrum – 3388 Poroszló, Kossuth u. 41.
Ta nös v én y ek
A http://www.nemzetipark.gov.hu/tanosvenyek linken bárki kedvére böngészhet a régió
tanösvényei között. A természetes élôhelyek, a növény- és állatfajok, a közöttük kialakult
bonyolult egymásrautaltsági kapcsolatok megismeréséhez segítséget nyújt a Régióban található közel 80 geológiai és természetismereti tanösvény. (Zárójelben, ld. alább, a tanösvény helyszíne és idôigénye szerepel.)

Natúrázzunk! – Észak-Magyarország régió

Borsod –Abaúj –Zemplén megyében

66

Baradla tanösvény – A fedett és a nyílt karszt sokfélesége (Aggtelek, 3 óra)
Jávorkúti tanösvény – Jávorkúti-tó, a bükkelegyes erdô élôvilága, a töbörsorok kialakulása, a Kis-Csipkés sziklafal (Garadna, 1,5 óra)
Bódva-völgyi tanösvény – A Bódva-völgy természetes, természetközeli és agrár élôhelyei,
ember a tájban (Perkupa, 1 óra)
Kesznyéteni TK agrár-környezetgazdálkodási tanösvény – Ôshonos háziállatok a tájban (Tiszalúc,
3,5 óra)
Heves megyében
Barát-réti tanösvény – Bükki rétek élôvilága, gazdálkodás (Felsôtárkány, 3 óra)
Sár-hegyi természetismereti tanösvény – Vulkanizmus nyomai, élôhelyek és a hajdani
tájhasználat nyomai (Gyöngyös, 3 óra)
Tisza-tavi vízi sétány és tanösvény – A tó életterei, a régi patak- és folyómeder, nádas,
nyílt vízfelszínek és virágzó hínármezôk. (Poroszló, 2 óra)
Millenniumi természetismereti és erdészeti bemutató sétaút – A Bükk természeti értékei, kilátás Szilvásváradra (Szilvásvárad, 1 óra)

Nógr ád megyében
Apródok útja tanösvény – Helytörténet, a szôlôhegyek története, patakok és erdôk
élôvilága, a Börzsöny forrásai (Drégelypalánk, 3 óra)
Vártúra ösvény – Helytörténet, gazdálkodási módok, hagyásfás legelô (Hollókô, 1 óra)
Ipolytarnóc – Kôzetpark – Az idô múlása: a jelenbôl a 24 millió éves rétegekig (Ipolytarnóc,
fél óra)
Boszorkány-kô geológiai tanösvény – A hasadékvulkán formái: üledékzárványok, hajlott
lávalemezek, kukoricacsövesedô bazaltoszlopok (Salgótarján, fél óra)
Sz a k m a i szerv e ze t ek a  régiób an
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága (www.bnpi.hu)
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága (http://anp.nemzetipark.gov.hu/)
Egererdô Zrt. (www.egererdo.hu)
Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlôdésért Alapítvány (www.ecolinst.hu)
Holocén Egyesület (http://www.holocen.hu/)
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület helyi csoportjai (www.mme.hu)
Tûzliliom Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesület (http://www.kokosz.hu/index.
php?Itemid=66&id=126&option=com_content&task=view).
Zöld Akció Egyesület (http://zoldakcio.hu/)
T e v ék en ységek
A Varázsalma hatalma
Keresem a párom!
Pókhálószövés
A Mi Erdônk
Erdei ösvényen
Mókus-mókus, vigyázz!
Fuss ürge, fuss!
Az én erdôm – erdei óvoda programrészlet
A Va r á z s a l m a h ata lm a – a z erdŐ éle t e

Móds zer ek

Mozgásos, utánzó játék.

Tevékenységek

A t e v ék eny ség célja
Az erdei életközösség életének játékos megismerése. A fák,
füvek, gombák, állatok különbözôségeinek komplex felfedezése. Sokféle más foglalkozás
elôtt lehetôvé teszi az elôzetes tudás felmérését. A foglalkozás során a gyerekek szerepjáték segítségével éljék bele magukat az élôlények helyzetébe. A foglalkozásvezetô utasításai alapján ismerjék meg ezek testfelépítését, táplálkozását, szokásaikat. Kapjanak képet
az élôlények küzdelmeirôl. Csodálkozzanak rá, milyen sokféle növény és állat alkotja ezt
a közösséget.
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Fejles z t he t ő kompe t enciák

szervek finomítása, mozgás.

Megfigyelés, viszonyítás, kifejezôképesség, érzék-

Egész évben
3-6 évesek
Csoportszoba, óvodaudvar, szabad tér
(idôjárástól függôen)

10-30 fô

0,5-1 óra

A csoport számától függôen apró almaszeletek sokasága egy
dobozban, egyes szereplô élôlények kiszínezhetô képei,
opcionális: laptop, kivetítô.

Natúrázzunk! – Észak-Magyarország régió

Előkés zí t és
Nézzünk utána, hogyan viselkednek a kiválasztott állatok. Tervezzük
meg jó elôre (egy kis utánajárással), hogy melyik állat mely jellegzetességeit, tulajdonságát fogjuk kiemelni. A foglalkozás bármikor félbeszakítható. Az elôre elkészített kifes
tôkkel, befejezendô rajzokkal, feladatlapokkal kiegészíthetô a foglalkozás. Az állatok
jellegzetes tulajdonságai megbeszélhetôek. Akár egész sorozatterv készíthetô a foglalkozásokból. Nagycsoportosoknál elôre kijelölt játékmesterek választhatóak a gyerekek közül egy-egy újabb élôlény feldolgozásánál, legyen az erdô, rét, vagy távoli tájak vadállata.
A VARÁZSALMA játék rövidített változata alkalmas minden csoportfoglalkozás elôtt az
adott élôlényre való ráhangolódásra.
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A foglalkozás elején az elfogyasztott varázsalma hatalA t e v ékeny ség le veze t ése
mát kihasználva elrepülünk mozgásos játékkal az erdôbe. Ott egy-egy élôlény szerepébe
bújunk és a foglalkozásvezetô instrukciói révén követjük a mindennapi cselekedeteit. Ha
kell, ugrálunk, ha kell, növekszünk, ha kell, repülünk, ha kell, bukfencet vetünk. Természetesen elôre meghatározzuk, milyen élôlények leszünk. Találjuk ki elôre azt is, hogy mik
történnek aznap velünk. (Például: nyulak lettünk – felébredünk – mosakszunk – a hosszú
füleinket is – répát keresünk – kihúzzuk – megrágjuk – rókát szimatolunk, s elôle, hogy
megtévesszük, össze-vissza futkosunk. Határt csak a képzeletünk szabhat. A végén örömünkben bukfencezünk vagy csak a padlón elterülünk.) Ezekrôl az élôlényekrôl gyûjtsünk
képeket, amelyeket kivetítô segítségével elôvarázsolhatunk a feladatvégzés adott pilla
natában.
Az itt leírt menettôl egyéni kreativitás alapján, bárki szabadon eltérhet. Ha a gyerekeknek megtetszik a feladat, akkor ebbôl akár sorozatos foglalkozás is lehet. Sôt, ôk maguk
alakíthatják, hogy mi történjen velünk.
Kerettörténet: – Ma reggel a piac felé jöttem, ahol egy idôs, fekete fejkendôs néni hat
apró almát árult. Mondtam is neki, hogy „de apró almái vannak, öreganyám”. „Aprónak
apró, de a hatalma sok” – válaszolta a néni. „Erdei varázsalmák ezek. Akik ebbôl esznek,
azok bármely élôlény bôrébe belebújhatnak, és az erdôben találhatják magukat. Csak
a varázsszavakat kell hangosan elmondani: Varázsalma hatalma, legyen belôlem tölgyfa
ma!” vagy „Varázsalma hatalma, legyen belôlem vörös róka ma!”
„Hát én megvettem tôle ezeket az almákat, mind a hatot, és elhoztam nektek, hogy
elrepülhessünk vele az erdôbe és ott belebújjunk az élôlények bôrébe. Meglesve, mit
csinálnak éppen. Fel is szeleteltem ôket apróra, hogy jusson mindenkinek. Gyorsan vegyünk belôle és együk meg!” Almaevés következik.

A foglalkozás menete: Szóródjunk szét a csoportszobában! Kényelmesen, hogy mindenkinek legyen elég helye. Köszöntsük egymást, hiszen nemrég jöttünk csak oviba. „Jó napot kívánok, kedves Marika!” (kézfogás, ölelés, vállveregetés) „Hogy vagy drága Pistikém?” (Ha nem megy elsôre, többször is nekikezdhetünk a köszönésnek.) Készüljünk az
átváltozásra! Fontos, hogy a játékmester elôre mindent csináljon és mutogasson, „bolondítsa” a gyerekeket.
„Érzitek az alma hatását? Nem? Ja, persze, hiszen nem mondtuk a varázsszavakat. Példák: Hogy lehetne a leggyorsabban eljutni a … <Weöres Sándor> utcából az erdôbe?
Hát persze hogy repülve! Milyen állatok legyünk, hogy gyorsan odaérjünk? Sas? Csiga?
Persze, legyünk sasok! Figyelem, jön a varázslat! Biztonsági öveket becsatolni. Így ni!
Csatt! Nem hallom! Mondjuk együtt: VARÁZSALMA HATALMA, LEGYEN BELÔLEM SAS
MA!” (Elôre dôlünk, kezeinket egyenként emeljük és kiáltjuk) „Nézzétek, kezd nôni
a szárnyam és a másik is. Nektek kinôtt már? Igen? Akkor próbáljuk ki! (csapdosás) Jaj, jaj,
viszket a vállam! Nincs karom, most mivel vakarjam meg? Hohó, itt a csôröm! Vakarjuk
meg a vállunkat a csôrünkkel! (orrunkat a vállunkhoz értetjük). Jaj, de jó! Már csak meg
kellene tanulnunk felszállni. Vajon a kis sasok hogyan csinálják? Elárulom: szárnyverdesés
közben lépnek kettôt, majd páros lábbal is ugranak elôre kettôt, és huss, repülnek is.
Próbáljuk meg! Lépjünk kettôt és ugorjunk kettôt, de ne feledkezzünk el a csapdosásról
sem! Így ni! Hú, de fárasztó ez az állandó csapdosás. Ti nem vagytok fáradtak? Igen,
akkor hagyjuk abba. Jaj, jaj, zuhanunk! (Ide-oda billegünk.) Ez így nem jó! Tárjuk ki
a szárnyunkat! Ó, hát persze, sasként lehet vitorlázni is. (Egy naaagy szárnycsapás.) Így ni,
és utána siklás a szeleken! Még kanyarodni is lehet. Kövessetek!” (Közös repülés és siklás
a teremben, akár éles fordulókat tartva. (Majd tájnézés, templomtorony-kerülés, jöhet
bármi, ami eszünkbe jut a csoportról, a helyzetrôl, a helyszínrôl.) „Itt az erdô! Le kellene
szállni! Jaj-jaj, ezt nem tanultuk meg! Mit csináljunk? Legyünk gyorsan tölgyfák! Mondjuk
a mondókát. VARÁZSALMA HATALMA, LEGYEN BELÔLEM TÖLGYFA!” (Tudatosan
rontsuk el – lemarad a „ma” a végérôl!) „Zuhanuuunk!” És lepottyanunk az erdô közepébe. (Leguggolunk.) „Mi történt, miért vagyok ilyen kicsi? Én tölgyfa akartam lenni, és csak
egy apró tölgymakk lettem a földön. Tudom, mi volt a hiba! Nem mondtuk a végén, hogy
ma! Ráadásul esik is. Megázom, de mi történik velem? Valami kezd a cipômbôl lefelé
nôni, és kapaszkodik a talajba, és valami kezd belôlem itt fenn is növekedni. Hiszen én
növekszem, a magból egyre nagyobb tölgyfacsemete leszek. (Lassan nyújtózva felállás.)
Egy kis napfény jól esne! Csalogassuk ki! Süss fel, nap! Süss fel, nap! Az erdôben a kis
tölgyfák megfagynak! Na, még egyszer és még egyszer! A víz és a napfény milyen jót tett
nekünk! A parányi magból óriás tölgyfává cseperedtünk”… stb.

Tevékenységek

Változatok: A foglalkozás folytatódik tovább – jöhet a nyúl, kinek a füle mindig mindenhova beakad. A daru, aki a terített asztal láttán örömében táncot lejt. A denevérek, akik
„radar fülüket” használva ügyesen manôvereznek akár a házak, akár az erdô fái között.
Jöhet a róka, akinek annyi bolhája van, hogy folyton vakaródzik, de egy szájába vett bottal együtt belemártózik a patakba. Míg a fejérôl a bolhák a botra ugrálnak, ô huss, elengedi a botot és elúszik. Jöhet a lepke, aki virágról virágra száll, mert szinte megrészegül
a finom édes nektártól. Jöhet a mókus, aki mindig talál valami ennivalót és szalad vele,
eldugni azt mindenfelé. A pók, aki állandóan mérgelôdik az elszakadt háló miatt, és szô
és szô…
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K eresem a pá rom!
A t e v ék eny ség célja
Az óvodások ismerjék meg az erdôben élô állatokat. Legyenek képesek az állatok hangutánzására. Ismerjék fel a hangjukat, táplálkozásukat. Legyenek képesek az állatokat élôhelyeik szerint csoportosítani. Tudjanak különbséget tenni
élôhelyek között. Ismerjék fel, hogy milyen háziállatok rokonok.
Móds zer ek

Csoportmunka, páros munka, egyéni megfigyelés.

Fejles z t he t ő kompe t enciák

Figyelem, koncentráció, szépérzék, mozgáskultúra,
finommotorikus képesség, nyelvi kommunikáció, beszédkészség, memória, tolerancia.
Egész évben
10-30 fô
3-9 évesek

0,5-1 óra

Csoportszoba, udvar

Két azonos állatkártya képsorozat (javasolt Natura 2000-es fajok: farkas, nyári lúd, bakcsó,
uhu, hiúz, kék galamb, daru, unkák, csíkos szöcskeegér, fekete gólya, fehér gólya. Természetesen mellettük elôkerülhet a vaddisznó, vadkacsa, vízisikló, veréb, cinege). Élôhelyek rajza vagy
fényképe: erdô, rét, víz-, vízpartok. Külön táplálék-, eledel-rajzok, -képek (kukorica, búza,
gabonafélék, pitypang, béka, hal, hernyók, növények magjai, ôz, pocok, fûfélék, alma, egér,
zab, széna). Gyurmaragasztó, mágnes, ragasztócsík.

Előkés zí t és

Natúrázzunk! – Észak-Magyarország régió

Készítsük el az élôhelyek színes rajzait, fotóit: erdô, rét, vizek, vízpartok,
amelyeket a foglalkozás kezdetén közösen helyezzünk ki a falra vagy táblára, paravánra.
Az állatkártyákat és a táplálékrajzokat is elkészíthetjük magunk, vagy az internet segítségével élethû képek kinyomtatásával segíthetjük munkánkat. Nézzünk utána, hogy a feladatban
kiosztásra kerülô állataink milyen táplálkozásúak, mi jellemzô a viselkedésükre.
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A t e v ékeny ség le veze t ése

A foglalkozás kezdetén az Én elmentem a vásárba félpénzzel címû dal közös eléneklése.
A bátrabb ovisok (a csoport fele) húznak egy-egy állatkártyát. Egyszerre csak egy. A kihúzott kártyán látható állatnak kell utánoznia a hangját – a többiek felismerik vajon?
A feladat addig tart, míg a kijelölt kártyák elfogynak. Aki felismerte az állatot, jogot szerez, hogy képét lerakja a megfelelô élôhely-rajzhoz. A felismerés után a gyermekekkel
közösen elmondjuk, mit tudunk már róla (testfelépítése, életmódja, táplálkozása, van-e
ház körül élô rokona stb.). Értékeljünk, dicsérjünk!
Mozgásos és hangutánzó játék következik. Lekerülnek az élôhelyekrôl a kártyák. Keverjük hozzájuk a teljesen azonos másik sorozatot. A csoport létszámának pont a fele
mennyiségû különbözô állatkép legyen, és természetesen a párja. Ügyeljünk, hogy párosan legyünk! (Ha kell, álljunk be mi is!) A gyermekek mindegyike húz egy kártyát, megnézi az állatot, de nem mutathatja meg, és nem mondhatja meg a nevét. Hangtalanul kezdjenek sétálni a csoportszobában. Síp- vagy vezényszóra szólaljanak meg az állat hangján

– egyszerre mindenki, addig, míg újra nem szól a síp vagy a vezényszó. Közben figyeljék
társaikat és lehetôleg találják meg a párjukat, aki ugyanolyan nyelven beszél, mint ôk!
Kezdetben gyorsan ismételtessük a hangutánzást, majd fokozatosan hosszabbítsuk a keresés idejét. Az ügyes párokat ellenôrizzük: ôk rakják le a képeiket a megfelelô élôhely alá.
A végén a sorrend így visszaellenôrizhetô. Addig folytassuk és növeljük a játékidôt, míg
mindenki megtalálja a párját. Értékeljünk, dicsérjünk, bátorítsunk közben.
Ha készen vannak a párok és felkerültek a megfelelô élôhelyekre, akkor következhet
a „ki mit eszik?” szakasza. Mivel etetnéd, ha neked kellene gondoskodnod róla? A kialakult sorrend alapján (egymás alá kerültek a képek), jönnek a párok az asztalhoz és az
élelem-kártyák közül mindegyikôjük választ egyet-egyet, majd a csoportnak elmondják,
kik ôk és mit választottak. A csoport értékeli, hogy jó vagy sem a táplálék. Ha jó, akkor
az állatok képe mellé odakerül táplálékaik képe is.
Összefoglalásul, a foglalkozás lezárásául az Én elmentem a vásárba címû dal újszerû
eléneklése a feladatban szereplô vadállatokkal (vaddisznó, vízisikló, veréb, rigó, bagoly
mondja… stb.).
Pók h á lószöv és
A t e v ék eny ség célja
A gyermekek ismerjék meg a pókokat. Lássák hálószövésük
módját. Tudjanak különbséget tenni köztük, halljanak néhány hazai pókfajról. Félelmüket
és visszautasító magatartásukat – ha van – lehetôleg küzdjék le. Felnôttként sem mindig sikerül... Kapjanak képet életmódjukról, speciális táplálkozásukról. Próbálkozzanak hálószövéssel, ezáltal motorikus képességük fejlôdik.
Móds zer ek

Önálló munka, egyéni megfigyelés, alkotó tevékenység.

Fejles z t he t ő kompe t enciák

Megfigyelés, figyelem, koncentráció, szépérzék,
finommotorikus képesség, koordináció, mozgáskészég, memória, tolerancia, nyelvi kompetenciák, feladatkövetés.
Egész évben
10-30 fô
4-6 éves

0,5-1 óra
Csoportszoba, udvar

Tevékenységek

Gyermekenként egy-egy 30 cm x 30 cm-es, négyzet alakú fakeret, elôre felvágott
kötözôzsinór: 50 cm-es rövidebb spárgadarabok (ne mûanyag legyen, mert az csúszik) gyermekenként 16 db; és fejenként 2 hosszabb, kb. 1,2-1,5 méteres darab. Ollók, ragasztók.
Laptop, kivetítô, vászon. Fejenként 2 dl-es szívószálas ivólé. Pókokról, életmódjukról képek.
Opcionálisan: Mikrokozmosz c. film (internetrôl letölthetô); bogárnézôk, benne gyûjtött
élô pókokkal (keresztes-, kaszás-, farkaspók stb.),
Csodabogarak rajzfilmsorozat DVD-je.
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Előkés zí t és
Ügyeljünk arra, hogy mindenkinek legyen kerete és megfelelô
mennyiségû elôre felszabdalt zsinórja. A kereteket ellenôrizzük le, hogy felületük ép és
sima legyen, nehogy a gyerekek megvágják, megszúrják vele magukat. A Mikrokozmosz
címû francia természetfilm pókos részletét és a Csodabogarak címû rajzfilmsorozat
megfelelô epizódjait állítsuk be elôre.
Járjunk elôtte nyitott szemmel: kiserdôben, parkokban, réteken, pincében, padláson,
hogy be tudjuk szerezni az élô szemléltetô anyagot. A vizsgálat után, közösen a gyerekekkel, engedjük ôket szabadon! Nem minden idôszakban fogunk találni megfelelô pókokat az élô bemutatáshoz. Élô egyedek helyett képeket is gyûjthetünk. Javasolt fajok:
keresztespók, darázspók, kaszáspók, farkaspók, karolópók, ugrópók, vízipók, szongáriai
cselôpók, esetleg madárpók (amely hazai életközösségekben nem él, de közismerten a
legnagyobb pók a Földön).
Biztosan vannak olyan óvodapedagógusok, akik kifejezetten viszolyognak a pókoktól.
Ôk inkább ne válasszák ezt a tevékenységet! A bizonytalanok számára nagy segítség a képek használata, vagy az ajánlott két film – élô pókok begyûjtése, felelôs tartása, kezelése,
majd elengedése helyett.

Natúrázzunk! – Észak-Magyarország régió

A t e v ékeny ség le veze t ése
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A foglalkozás kezdetén VARÁZSALMA játékkal váljunk pókká, és éljük át mindennapjait.
– koordináció, mozgáskészség, memória, megfigyelés.
Képek vagy film megtekintése (kb. 5 perc). A látott érdekességek irányított megbeszélése. Adott
jelenetek visszajátszása, a kép megállítása és rajta
az érdekesség bemutatása (hálószövés – honnan
indul, áldozat megmarása, betekerése, majd a becsomagolt bogártetem belsô tartalmának szívogatása). A pók rajzának kivetítése – testrészeinek felismerése, feladatuk megbeszélése – pókfajok
képének vetítése. A bekészített bogárnézôkben az
élô pókok megfigyelése. Összehasonlításuk.
Pókhálókészítés. A keret kiosztása után elôször
legalább 8 küllôt kell megkötni (mindig egyenesen
szembe a másik oldalra). Majd középrôl indulva Bogárnézô © Szöginé Megyeri Gabriella
a hosszú madzaggal a kifelé induló csigavonal megalkotása. Amikor egy küllôhöz érkezünk, egyszerûen átcsavarjuk rajta egyszer, és megyünk
tovább csigavonalban kifelé haladva. A csomókötés megtanulása. Ha nem sikerül, egy kis
ragasztó csodákra képes. Együtt, lépésrôl lépésre a háló megalkotása. Ha kész, kiállítás készítése; póknév megadásával, például Csilla-pók, Dezsô-pók, Precíz-pók.
Végezetül az ivólevek elfogyasztása pókmódra. Az ivólevek legyenek a hálókkal elkapott rovarok. El is nevezhetjük ôket: szöcske, sáska, légy, darázs, cserebogár. Ha idônk
engedi a foglalkozást megelôzô napon, akár mi magunk ragaszthatunk rá színes vagy színezésre váró, táplálékul szolgáló állatrajzokat. A kiosztásnál derül ki, a pók milyen élôlényt
fogott a hálójával. A pók az áldozatát a mérgével megbénítja, és olyan anyagot juttat bele,
amitôl a teste belül elfolyósodik – „bogárlé, rovarlé” keletkezik belôle. Hogy ki ne folyjon
az értékes nedû, ezért betekeri a háló anyagával, a pókselyemmel. Tegyünk mi is így!
A maradék hosszú spárgával tekerjük be jó szorosan a 2 dl-es ivólevünket. Egy ragasztócsepp sokat segít. Ha kevés a madzag, lehet egy újabb másfél méteres darabbal folytatni,
míg kész nem lesz. Ha elkészültünk, tegyünk úgy, mint a pók. A szívószállal igyuk ki
a szöcske-, sáska-, légylevünket. Egészségünkre!

A Mi ErdŐnk ( A Mi Ré t ünk ) – a z élŐhely a lko t ó tag ja ina k
megismerése
A t e v ék eny ség célja

A gyermekek ismerjék meg a Natura 2000 védett területek
jellegzetes élôhelyeit, az erdôk, rétek növényeit. A rajzos feladatlapok alapján kapjanak
képet a jellegzetes fás- és lágyszárú növényekrôl. Csodálkozzanak rá sokféleségükre és
változatosságukra. Tudják csoportosítani, egy-egy élôhelyen mi hol él.
Móds zer ek

Önálló munka, egyéni megfigyelés, alkotó tevékenység.

Fejles z t he t ő kompe t enciák
Megfigyelés, figyelem, koncentráció, szépérzék,
finommotorikus képesség, koordináció, memória, szókincs, nyelvhasználat, csoporto
sítás.
Egész évben
10-30 fô
4-6 évesek

0,5-1 óra
Csoportszoba,
udvar

Elôre elkészített erdei és réti feladatlap, rajta növényekkel. A növények színezhetôek – a mintát
a kivetítés során látott eredeti színes képek szolgálják. Növények fényképei vagy képei (kisebb
képek). Ha mód van rá, szerezzünk be „élô” szemléltetôanyagot (leveleket, terméseket, virágokat, termôtestet). Ha nincs rá mód, akkor ezek a képek kivetíthetôek vagy kézbeadhatóak
legyenek. Filctollak, színes ceruzák, zsírkréták tetszés szerint.

A t e v ékeny ség le veze t ése
A feladatlapok segítségével az erdôben (vagy a réten)
mint élôhelyeken a fák, a bokrok, a virágok (lágyszárúak), a gombák térbeli elkülönítésének megtanulása. Azonosságaik és különbözôségeik felderítése. Jellemzô alakjuk, színük
biztos felismerése és visszamondása. A növények egymástól való elkülönítése és megkülönböztetése, és a hasonlók egy csoportba történô rendezése. A nagyság fogalma, a
rendszerezô, analizáló képesség fejlôdik.

Tevékenységek

Előkés zí t és
Elôre elkészített erdei (vagy réti) feladatlap növényekkel – ügyeljünk,
hogy a rajzok könnyen felismerhetôek legyenek. Erdô: legyen rajta tölgyfa, bükkfa,
fenyôfa teljes képpel és mellé kirajzolt egy-egy levél. Egymás mellett, jellegzetes, kön�nyen elkülöníthetô alakjukkal. A cserjék feladatlapnál mogyoró, vadrózsa, kökény rajza,
mellettük a termésük rajzolva. A virágok esetében nem kell feladatlapot készíteni, hanem
csak vetíthetô vagy kézbe adható képeket gyûjteni. Néhány darab termesztett (bolti)
csiperkegomba is kell, valamint egyszerû feladatlap: csiperke, gyilkos galóca és légyölô
galóca rajza egy lapon. Javasolt fajok a levezetô csoportosító játékhoz (a fényképeik, képeik szükségesek): Janka tarsóka, Boldogasszony papucsa, leánykökörcsin, enyves éger,
magas kôris, hegyi juhar, tornai vértô, bükk, kocsánytalan tölgy, kökény, gyepûrózsa,
légyölô galóca, erdei csiperke, kerti susulyka stb.
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Natúrázzunk! – Észak-Magyarország régió

A foglalkozás kezdetén nagyság-összehasonlító játék. Miben különböznek egymástól: fû, fa, bokor? Eljátsszuk és elmutogatjuk, hogy nagy, terebélyes fák vagyunk. A magasból mindent látunk, a szél enyhén fújja lombunkat (csak a felnyújtott karunk mozog,
törzsünk egyenes, vastag és nem mozog). Csípôre tett kézzel bokorrá válunk. Ha szél
van, egész testünk beleremeg, mindenünk ringatózik. Ha virággá válunk, leguggolunk,
aprók vagyunk, de cserébe szép színes szirmokat nyitunk. Két kezünkkel kelyhet formálunk a fejünk tetejére. A legszebbek akkor vagyunk, ha a napsütést nem takarja el
elôlünk bokor vagy fa. Kicsik azért vagyunk, mert az erôsebb szelek hamar eltörnék
testünket. Ha gombává válunk, maradunk guggolva, de két kezünket összekulcsolva kalapot formálva fejünk tetejére tesszük. A megtanult mutogatások után következik a játék.
Az adott vezényszóra (bokor, fa, gomba, virág) az adott testhelyzet elfoglalása. Ha szigorúak vagyunk, aki elrontja, leül. Egy gyôztes marad. Kisebbeknél, kezdô játékosoknál
legyünk elnézôbbek.
• A ráhangolódás után a feladatlapok megoldása. Erdô: A kivetített képek vagy az „élô”
anyag segítségével vezessük végig a gyerekeket a hasonlóságokon és a különbözôségeken
(alkat, törzs, levél, virág, termés). Vigyázat! A fenyôknek nincs termésük. A toboz a virágjuk, benne a magokkal. Színezzük ki a képeket. Tanuljuk meg, hogy mi, a fák, magasba
törünk erôs törzsünkkel és a szél csak a lombunkat lengeti. Cserjék: Tanuljuk meg, hogy
nincs törzsük, egybôl ágakkal és levelekkel kezdôdnek a talaj felett. Terméseik fontosak.
Mutassuk be ôket és színezzük ki a rajzokat. A virágok esetében a képekkel illusztráljuk
szépségüket és törékenységüket (pitypang, mezei zsálya, harangvirág, leánykökörcsin,
margitvirág stb.). Gombák: asztalonként helyezzünk el egy-egy termesztett csiperkét. Vegyék kezükbe, vizsgálják meg és mondják el, milyennek látják! Szedjék le egynek a kalapját. Tanuljuk meg, hogy a kalap alatt a tönk van! Vágjunk hosszanti irányba több részre a gombát. Figyeltessük meg így is az óvodásokkal. Színezzük ki a feladatlapot, ügyelve
a helyes színekre.
Lezárásként mutassuk/vetítsük fel a négy élôlénycsoport nagy, akár vázlatos képét (fa,
cserje, virág és gomba). A gyerekek az elôre elkészített kisebb képeket, rajzokat egyesével
helyezzék a megfelelô csoporthoz. A kivetített nagy kép mellett például legyen meg a faj
kinyomtatott, kis színes képe is. A faj neve hangozzék el, de ezt nem szükséges megjegyezniük. A besorolás a fontos. Aki éppen nincs soron, az súghat, de csak a bemelegítô
játék mutogatásai alapján: testtartással, szavak nélkül.
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Erdei ös v én y en
A t e v ék eny ség célja
Szabadtéri foglalkozás során a megfigyelôképesség erôsítése:
ide illik, ide nem illik. A természet szabályainak megismerése. Az élôlények túlélési stratégiáinak átélése a játék során. A rejtôszín és a rikító szín élményszerû megismerése.
Móds zer ek

Csoportos munka, önálló megfigyelés.

Fejles z t he t ő kompe t enciák

szervek finomítása, mozgás.

Megfigyelés, viszonyítás, kifejezôképesség, érzék-

Egész évben
A séta után az
ösvényre a gyerekek
percenként indulnak.
Öt könnyen észrevehetô és öt környezetbe beolvadó tárgy
(például alma, ruhacsipesz, zöld lap, gémkapocs, mûvirág,
mûanyag dinoszaurusz vagy játékállatka, egy fehér zokni,
egy zöld félliteres flaska, banán, elhagyott cipô, képeslap,
ceruza, kis cserepek, favonalzó).
10–30 fô.

4-6 évesek
Egy erdei ösvény –
egy parki sétaút.

Előkés zí t és

Az útvonal bejárása, a második szakaszának „preparálása” a feltûnô
és a rejtôzô tárgyakkal. Az úton vagy közvetlenül a két oldalán lehetnek ezek, és a gyerekek fejmagasságánál nem magasabban. Javaslatok: egy alma felkötve a bokorra, egy
katicás ruhacsipesz egy belógó vékony ágon, egy zöld lap gémkapoccsal odatûzve egy
levélhez, egy mûvirág a fû között – beszúrva a talajba, egy mûanyag dinoszaurusz a sétaút szélén, egy fehér zokni a köveken, egy zöld flaska a fûben, egy banán a fatörzsön,
egy elhagyott cipô az út közepén, egy képeslap a kövek mellett, egy ceruza a földön, egy
kis cserepes virág a fa tövében, egy favonalzó az avar mellett stb.
A t e v ékeny ség le veze t ése

Tevékenységek

A csoport összes tagja egy erdei sétán/városi park bejárásán vesz részt. Elôször közösen,
majd a végén egyesével, külön feladattal. A foglalkozásvezetô séta közben megmutatja az
erdôt vagy a park fáit. Megfigyelik a fákat, bokrokat, hallgatják a madarakat, meglesik a rovarokat, felveszik a csigákat. „Pöszmötölnek”, azaz sétálva vizsgálódnak, tanulnak. Ami az
útjukba kerül, arról megosztják a gondolataikat. Útközben biztosan találnak oda nem illô
tárgyakat (papírzsebkendôt, üres flakont stb.) Megbeszélik, hogy ezeknek hol a helyük.
Az út második felében érnek az elôre berendezett ösvényhez. Ezen az ösvényen jobb,
ha minden gyerek egyedül megy végig. Az indításnál és a megérkezésnél is várjunk rájuk.
Séta közben tíz elrejtett, nem odaillô dolgot kell felfedezniük és megjegyezniük. Az nyer,
aki a végén többet tud megnevezni. Használhatunk összesítô kártyát: ezen kinyomtatva
húsz olyan dolog képe szerepel, amit elrejtettünk. Tízhez lehet ceruzával X jelet tenni –
persze csak azokhoz, amelyeket megtaláltak. Ha mindenki megérkezett, közösen újra
végig lehet menni az ösvényen, megmutatva újból minden észrevett és megbújt tárgyat.
A végén megbeszéljük, hogy mely tárgyakat volt könnyû felfedezni és miért. Melyek
voltak azok a tárgyak, amelyek nagyon elbújtak, és miért. Vonhatunk párhuzamot az állatok táplálék-keresése és a játékunk között. A rejtôszín és a rikító szín nem véletlen az
állatvilágban. A rikító színek azt jelzik: Vigyázz, mérgezô vagy rossz ízû vagyok! Például
katica, szalamandra. A rejtôszínek sokszor mutatják: Jó ízû, ehetô vagyok, ezért a színem
hasonlít a környezethez, nehogy azonnal bekapjanak a vadászok.
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Mókus-mókus, v igyá z z!
A t e v ék eny ség célja
A gyermekek ismerjék meg a Natura 2000 területek jellegzetes élôhelyeit, az erdôk állatait. A mozgásos játék alapján kapjanak képet az állatok
életérôl. Lássák, hogy az állatok minden percben az életükre is vigyáznak, mert ahogy ôk
táplálkoznak, úgy ôket is megeheti valamilyen ragadozó. A feladat erôsíti az emlékezetet,
a szabálytudatot és a mozgáskoordinációt.
Móds zer

Csoportos játék.

Fejles z t he t ő kompe t enciák

Figyelem, koncentráció, finommotorikus képesség.
Egész évben

10-30 fô.

4-6 éves

Óvodaudvar, rét, park

Addig tart, amíg egy
mókus marad. Fordulók:
a csoport érdeklôdése szerint.
3-4 hulahopp karika

Előkés zí t és
Összegyûjteni, megbeszélni az adott élôlény tulajdonságait, kitérve
arra, hogy mit eszik, milyen a lakóhelye, kik vadásznak rá.
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Szabályok: a mókusnak élelmet kell gyûjteni télre, ezért ide-oda szaladgál az erdôben.
Eközben fentrôl az égbôl a sas, a földön a róka, a fákon pedig a nyest vadászik rá. Ha sas
jön, mozdulatlanul le kell kucorodnia a földre, hogy ne vegye észre. Ha róka jár a területen, akkor gyorsan fel kell másznia a fára – a játékban magasra nyújtózva kell megállnia.
Ha nyest jön, be kell szaladnia az odújába – a játékban ezt 3-4 hulahopp karikával jelöljük ki elôre. 5 másodpercük van beérni az odúkba, aki nem ért oda, azt megették, így
kiesett. Persze, nem minden mókus fér be az odúba!
A játékmester dönti el, hogy épp milyen veszély fenyegeti a mókusokat. Ô és segítôi
figyelik, hogy mely mókusok rontják el a mozgást. Ôk sajnos kiesnek, és csak a következô
játékba állhatnak majd be. Néha közömbös élôlények neveit is lehet kiabálni, ilyenkor
a mókusok tovább szaladgálhatnak (rigó, gólya, szarvas stb.). Ha egy mókus ezektôl is
menekül, büntetés, kiesés nem jár érte.
Fuss ürge , fuss!
A t e v ék eny ség célja

A gyermekek ismerjék meg a Natura 2000 területek jellegzetes élôhelyeit, a mezôk állatait. A mozgásos játék alapján kapjanak képet az állatok
életérôl. Csodálkozzanak rá a sokféleségre és változatosságra.

Fejles z t he t ő kompe t enciák

Figyelem, koncentráció, finommotorikus képesség

Egész évben
6-7 éves
Egy rét, óvodaudvar,
park területe.

10-30 fô
(3-5 fôs kiscsoportok)

Amíg 4 ürge marad.
Fordulók: a csoport
érdeklôdése szerint.

3 x 4 db hulahopp karika, vagy 3 különbözô színû,
vastag szalag (kb. 3-3,5 méter hosszúak)

Előkés zí t és
Összegyûjteni, megbeszélni az ürge (vagy más választott, környéken
ismert élôlény) tulajdonságait, kitérve arra, hogy mit eszik, milyen a lakóhelye, kik vadásznak rá.
A t e v ékeny ség le veze t ése
A játékosok: Minden gyermek ürge (vagy pocok, egér,
hörcsög, amit választottunk elôre).

Szabályok: Az ürgék a réten élik a mindennapjaikat. Mindig eljön a táplálékszegény idô
szak. Szûkös hónapokban csak azok tudnak életben maradni, akik ügyesek, és sikerül
innivalót, táplálékot vagy a ragadozó elôl búvóhelyet találniuk. A karikák vagy a színes
szalagok jelölik az élelem, az ivóvíz és a búvóhely helyét. A játéktéren három egymástól
távol esô részben jelöljük ki az élelem-sarkot (4 karika egymás mellett), az ivóvíz-sarkot
és a búvóhelyet. Ha nincs 12 karikánk, akkor szalagokkal is körbekeríthetjük ezeket. A játékmester vezényli a játékot. ÉLELEM, INNIVALÓ vagy BÚVÓHELY kiáltásokkal vezényli
az ürgéket. Az ürgéknek a lehetô leggyorsabban a megfelelô karikákba kell állniuk. A két
legutolsó, illetve a rossz helyre szaladók mindig kiesnek. A kiesôk után az életben maradt
ürgék kilépnek a karikákból, és ide-oda szaladgálnak, sétálnak. A következô vezényszóra
újra a megfelelô helyet kell megkeresniük. A 4 legügyesebb ürge a nyertes, ôk biztosan
túlélték a telet.
Magyarázat: Egy élôhely nem képes minden állatot eltartani. Ha sokan vannak, akkor
nem elég mindegyiküknek az élelem, az innivaló és a búvóhely. Mindez az erôforrás
a szûkös idôszakban tovább fogy. A tavaszt csak a legügyesebbek érik meg: számukra
aztán ismét eljön a bôség ideje.

A t e v ék eny ség célja
A természetben található anyagokból saját illusztráció, kép
készítése. A terepi foglalkozások, erdei séták során a gyerekek számos növényt és állatot
megismernek, kialakul a belsô kép az erdô életközösségérôl. A foglalkozás során önállóan készítenek alkotást egy-egy levél, termés, ág vagy kô felhasználásával a saját erdôrôl,
tájról, növényekrôl és állatokról. Az óvodába visszatérve ezekbôl a szülôk és a többi
csoport számára kiállítást szervezhetünk.

Tevékenységek
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Móds zer ek

Egyéni munka, önálló alkotás létrehozása.

Fejles z t he t ő kompe t enciák

Megfigyelés, figyelem, önálló munka, koncentráció,
finommotorikus képesség, beszédbátorság, nyelvhasználat, memória.
Egész évben
4-6 éves
erdei óvoda
(pl. Bükkszentkereszt)

10-30 fô

2 óra

A/4-es rajz- vagy keményebb kartonok a csoportlétszámnak
megfelelôen, természetes anyagok (falevelek, kövek, termések,
ágak, kérgek), ollók, folyékony ragasztó, színes ceruzák,
filctollak, zsírkréták.

Előkés zí t és

Opcionális: minden résztvevônek „természetkémlelô” ablakocska,
mely A4-es kartonból készül, a közepén egy kb. 15 cm × 15 cm-es négyzet alakú kivágás
van. A foglalkozás elôtti nap ezek közösen is elkészíthetôek. (Ld. még a kiadvány „A” és
„B” fejezetében, a képkeretezônél!)
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Az erdei séta során az erdô megfigyelése. „Ami nekem szép” – számunkra kedves természetes anyagok gyûjtése. Gyûjtsünk számunkra szép tárgyakat, kincseket! (Például érdekes
ág, kéregdarab, lehullott levelek, termések, fenyôtobozok, apró kövek, üres csigaházak.)
Közben az eddig megismert tudás felelevenítése kérdés-feleletekkel. Mitôl erdô egy erdô?
Milyen élôlények élnek itt? Kinek melyik a kedvence? Milyen magasra nônek itt a fák?
Milyen részeit ismerhetjük a fáknak? Kik találnak itt búvóhelyet? Hova bújhatnak itt az állatok? Kik a legkisebbek – kik a legnagyobbak az erdôben? Keresôjátékokkal tehetjük interaktívabbá a feladatot. Használhatjuk az ujjainkat (mutató- és hüvelykujjak) négyzet
alakban összerakva, mint egy fényképezôgépet. Ezen átnézve csodálkozunk, találunk rá
a nekem szép részletre (levelekre, mohákra, kövekre, ágakra vagy csigaházakra). A keresések mindig célzottan irányítottak legyenek: „Most leveleket keressünk az ablakocskán!”
Az „én erdôm” kép elkészítése szabadon választott technikával, de szerepeljen benne
természetes anyag, amit a gyerek gyûjtött. Készüljünk elôre a kincseket nem gyûjtô gyerekekre, és legyenek nálunk levelek, ágak, kavicsok, termések, fenyôtobozok.
Az elkészült képek bemutatása a csoport tagjainak. Címadás, esetlegesen egy történet elmesélése róla (nem kötelezô).
Java solt olva sni va lók és iroda lom
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