Módszertani segédanyag - teremtésvédelem

1. Ötletek alapmódszerekhez:
1 – 5. oldal
 frontális tanítás, munkáltatás, kutatás, fordítás, kézművesség, feladatlapok
2. Motiváló módszerek ötletei:
5 – 12. oldal
 pár és csoportmunka, játékok, vita, kutató-felfedező módszer, projekt hét,
erdei iskola, munkáltatás
3. Játékok, feladatok, modulelemek teremtésvédelmi témákhoz:
 lakóhely és klímaváltozás, ivóvíz, fair trade, mobil etikett, biokert,
GMO, rejtvény, papírkészítés, nomád tábor, madarak

12 – 20. oldal

Felhasznált módszertani könyvek:
 Nyitrainé Németh Ibolya: Módszertani kézikönyv nemcsak környezeti nevelőknek – MKNE 2005.
 Fogyasztó Kúra Környezeti nevelési modulgyűjtemény a fenntartható fogyasztásról –
– Magosfa Környezeti nevelési és ökoturisztikai alapítvány 2009.
 Schmidt Emese: Gyertek velem … madarászni! – MKNE 2008.
 Zöld Jeles Napok Módszertani kézikönyv – MKNE 200.
 angol és német szakanyag – internetes forrás

1. Ötletek alapmódszerekhez:
a. Neked – a cilinderes úrral ellentétben – mi jut eszedbe az alábbi szavakról?
Hogyan magyaráznád el az Úrnak, miről van szó?
Mi jut eszedbe a jövőről?
Rajzoljátok le, beszéljétek meg…
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b.

c. Egyéni kutatás
Szereti-e a mókus a vadgesztenyét? - Nyomozóképző
Szeretném, ha minél többen a kérdés nyomába erednétek
és minél több kismókust rászednétek a nyomozásra. Mihelyt
valamit megtudtok, értesítsetek! Ha igen, ha nem, a
„nyomozási jegyzőkönyvbe” írjátok meg, hogyan jutottatok a
megoldáshoz, és milyen bizonyítékokat tudtok felmutatni! Kik
és mik segítettek benne?
Kíváncsian várom,
vadgesztenyét”?

hogy

„szereti-e

a

mókus

a

d. Fordítás német és angol nyelvet tanuló diákok számára
Wasser für die Bienen
Eine kleine Umweltgeschichte zum Wert des Wassers und der Bienen

Seit Tagen beobachtete der Junge das Kind im Nachbargarten. Es
schien sehr beschäftigt zu sein. Überall ringsum in den Beeten und
am Rande der Wiese hatte es große und kleine Schalen und Becher
mit Wasser aufgestellt und jeden Mittag nach der Schule sah es
dort nach dem Rechten. Jeden Becher und jede Schale suchte es auf
und füllte sie mit frischem Wasser. Tag für Tag und auch heute
wieder.
Komische Sache. Und doof irgendwie auch. Der Junge musste
lachen.
„Worüber lachst du?“, fragte das Kind.
„Über dich“, antwortete der Junge.
„Über mich? Warum?“ Das Kind sah erstaunt auf.
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„Weil du so verrückte Dinge tust“, sagte der Junge.
„Verrückte Dinge?“, wunderte sich das Kind. „Verrückt ist, wenn man im Pyjama mit dem Rad durch den Garten fährt
oder wenn man nur noch rückwärts läuft oder wenn …“
„Nein, das meine ich nicht“, sagte der Junge schnell und deutete auf einen Joghurtbecher voller Wasser. „Das mit all
den Bechern und Schalen hier überall, das finde ich verrückt. Aus ihnen kann doch nichts wachsen. Sie sind leer.“
„Nein“, widersprach das Kind. „Sie sind nicht leer. Jeden Tag fülle ich frisches Wasser nach.“
„Und wozu?“
„Für die Bienen, die Käfer, die Vögel und all die anderen Tiere, die hier leben. Ist doch klar, oder?“
Der Junge musste wieder lachen. „Du fütterst die Tiere hier? Wie verrückt ist das denn?“
„Ich füttere sie doch nicht.“ Nun war es das Kind, das lachte. „Ich stelle ihnen nur Wasser bereit, denn wenn es nicht
regnet, finden sie nur morgens ein paar Tautropfen. Durstig sollen sie aber nicht sein.“
„Na und?“ Der Junge zuckte mit den Schultern. „Ist das denn so wichtig?“
Das Kind nickte. Es lachte nun nicht mehr. „Wasser ist wichtig und die Bienen sind wichtig“, antwortete es. „Was
wären wir alle ohne Wasser? Verdursten würden wir. Und ohne Bienen gäbe es kein Obst mehr, kein Gemüse und keine
Blumen. Das, finde ich, wäre verrückt, oder?“

e. Kézművesség
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Készítsünk poharat

f. Feladatlap – Lógos Lajos és az erdei iskola
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Megoldás:

2. Motiváló módszerek ötletei:
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Aktivity c. társasjáték szabályait használva játsszunk a következő feliratokkal elkészített kártyákkal

„Hirdetés” – melyik növény adhatta fel?
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Megoldások:
A. Tejoltó galaj – Galium verum; B. Tövisis iglice – ononis spinosa; C. Bodnározó v. széleslevelű
gyékény – typha latifolia; D. Nád – Phragmites communis; E. Apró békalencse – lemma minor;
F. Közönséges rence – Utiricularis vulgaris;G. Orvosi zilíz – Althaea officinalis.
Falugyűlés

Útépítés – szerepjáték
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Útépítés – szerepkártyák
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3. Játékok, feladatok, modulelemek teremtésvédelmi témákhoz:
a. Mérj és számolj!
Együtt sétáljunk el egy forgalmas kereszteződéshez vagy főúthoz, végezzünk forgalomszámlálást.
Bontsuk az osztályt 5 csoportra, az alábbiak szerint számolják a forgalmat 15 percen keresztül.

A diákoldalra kiírandó szükséges képletek:
 elfogyasztott üzemanyag (összes km * fogyasztás);
 egy órára a CO2 kibocsájtás (elfogyasztott üzemanyag * 2,6 kg * 4);
 egy napra a CO2 kibocsájtás (egy órai CO2* 8 óra);
 egy éves CO2 kibocsájtás (egy napi CO2 * 365 nap).
b. Közmondások a vízről. Az alábbi közmondásokat kivágjuk, a gyerekek húznak belőle
egyet - egyet. Mindenki megpróbálja elmagyarázni az általa húzott közmondás jelentését.
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c. Fair trade termesztés – társasjáték a kakaóbabról
Osszuk 5 csoportra a tanulókat. Nézzük meg képen, hogy néz ki egy kakaótermés és a kakaóbab.
Rajzoljon mindenki néhány kakaóbabot, színezze ki.

Kártyák a társasjátékhoz
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d. Mobiltelefon etikett
Már mindenkit mobilozni látunk úton – útfélen, csak nem biztos, hogy jókor, jó helyen… Még az is lehet,
hogy valakit zavarunk a telefonálásunkkal. Vannak-e szabályok amit érdemes betartani?
Állítsunk össze a környezetünkben leggyakrabban előforduló szituációkból egy csokrot. A diákok
csoportokban beszéljék meg és adják elő a többieknek az udvarias és az udvariatlan megoldási variációkat.
Utána minden szereplő mondja el, hogy érezte magát.
Feladatként a diákok is kitalálhatnak számukra fontos szituációkat, ezeket feladhatják a többi csoportnak.
e. Tervezzünk biokertet!
Kérjük meg a gyerekeket, hogy családjuk számára tervezzenek olyan kertet, amelyben nincs szükség
természetidegen növényvédő szerekre. Kiscsoportokban válasszák ki az alábbi táblázat segítségével, milyen
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növényeket szeretnének termeszteni, melyikből hány sort szeretnének, és ezek milyen sorrendben kerüljenek
egymás mellé. Csomagolópapírra készítessük el a konyhakertek vázlatát.

f. Az éhezők minisztere:
Az alábbi cikkeket kiosztjuk a tanulók között, a diákok egyik fele az egyik, másik fele a másik cikket kapja. A
terem két oldalán helyezzük el a NE FOGADJUK EL!, vagy a FOGADJUK EL! feliratokat. Az olvasás után
tegyünk fel kérdéseket: Jól tette-e a miniszter? Te mit tennél a helyében? Válaszaik alapján a gyerekek a két
tábla valamelyikéhez állnak. Vita zajlik a két csapat között. Az érvek alapján lehet csapatot változtatni.
Időnként rákérdezhetünk, ki miért vált. A vitát lezárjuk.
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1. cikk

2. cikk
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g.

h. Rejtvény
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Megoldások: 1. malom, 2. munkabér, 3. helyi, 4. tea, 5. áru, 6. idény, 7. esély, 8. csoki, 9. vásár, 10. kakaó, 11.
fejlődő, 12. cserje, 13. tőzsde, 14. szüret, 15. kávé, 16. címke, 17. focilabda, 18. gyermekmunka, 19.
közvetlenül, 20. biotermék, 21. GMO-mentes.
i. Párosítás – gyermekmunka.
Melyik szöveghez nem jut kép? Beszélgessetek a képekről!
Megoldás: 1.
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j. Papírkészítés

k. Nomád tábor
Kisebb csoportokban dolgozzunk. Képzeljük el, hogy nomád táborba készülünk. Gyűjtsük össze
(csomagolópapírra írjuk fel), mi mindent kellene vinnünk, s mi mindenre tudnánk ott helyben megoldást
találni. Gondoljunk végig mindent aprólékosan: a WC kialakításától az esetleges esőmentes étkezési helyig,
vagy a fürdési lehetőség megoldásáig.
l. Madaraink - feladatalap
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Megoldások:
 d – daru, a –vadlúd , c –kárókatona, b – vadkacsa
 a – Fertő- tó, b –Kis-Balaton, c – Tatai Öreg-tó, d –Velencei-tó, e – Szegedi Fehér-tó,
f – Hortobágyi halastavak
 kakukkhoz az a. és h. rajzok tartoznak,
a többi rajz: b– kanalasgém, c– rétisas, d – erdei pinty, e – mezei veréb, f – harkály, g – bagoly-láb
megoldások a 7. oldalról: Sárgarigó totó:
1-a, 2-b, 3-c, 4-c, 5-c, 6-a, 7-b, 8-b, 9-a, 10-c
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