
TERMÉSZETESEN A TERMÉSZETTEL 
 

„Téli tudás-betakarítás!” 
 

A projekt második fordulójába is igyekeztünk iskolánk tanulóit, pedagógusait és a szülőket is 
„megmozgatni”. Az elkészült munkákat továbbra is a kiírás sorrendjében mutatjuk be, a 
projekt leírásába szintén csak néhány képet tudtunk elhelyezni - a fényképes dokumentációt 
külön mellékeljük.   
 
 
Választható feladatok önálló munkához: 
 

1. A természet patikája könyvtári kutatómunka 
 

Információgyűjtés gyógynövényekről és hatásukról - 5.-6. évfolyam: 
Dudásné Kovács Erika (biológia-kémia) 
 
A feladat elkészítése során gyógynövényeket és hatásukat, receptes könyv készítése esetén a 
feldolgozásukat is be kellett mutatni röviden, lényegre törően. A növények lehettek vadon 
élők és konyhakertben termesztettek is. Önállóan vagy 2-4 fős csoportokban dolgozhattak, 
lehettek osztály-, évfolyamtársak, 5. 6. osztályos csapatok vegyesen (testvérpárok is vannak 
az évfolyamokon). Szabadon választhattak, hogy gyógynövénytablót, kártyát, 
memóriajátékot, esetleg receptgyűjteményt készítenek a gyűjtőmunka eredményeként. A 
legnépszerűbb a tablókészítés volt, de számos memóriakártya és receptes könyv, sőt bemutató 
is készült a témában. Lelkesen és alaposan készítették el munkáikat gyerekek, melyekből a 
közeljövőben kiállítást szeretnénk szervezni, hogy az alsósok és a felsőbb évfolyamosok is 
megismerhessék az összegyűjtött információkat. 
 

 
 

 
 
(További képek, receptgyűjtemény és bemutató: Gyógynövények - 5.-6. évfolyam mappában) 

 
 



2. Piaci körséta idényzöldség, idénygyümölcs 
 

Déligyümölcsök, primőr zöldségek, idénygyümölcsök, -zöldségek – 1. évfolyam: 
Lakatos Éva tanító 1.c 
 
„Édes, magos, egészséges, finom, színes, illatos”- sorolták a gyerekek arra a kérdésre a 
válaszokat, hogy mi jut eszedbe a gyümölcs és zöldség szó hallatán. 
Nagy izgalommal indultunk el egy hideg reggelen első alkalommal együtt a piacra. 
Szívesen fogadtak minket a termelők és még meg is ajándékozták a gyerekeket egy- egy 
finom almával. Az első osztályos korunk ellenére, a gyerek ismerete a vitamindús étkekről 
meglepően szélesnek bizonyult. Felismerték a céklát és a fekete retket is. Valamennyit 
megfoghatták és még meséltek is róluk a piaci kofák. Néhányat meg is vásároltunk, majd az 
osztályteremben játékosan szereztünk ismereteket ízleléssel szaglással, tapintással az 
egészséges étkekről. A szülők is nagy segítségünkre voltak. A gyerekekkel küldtek még be 
felkockázott finomságokat. A végén gyümölcskoktélt kevertünk és a vitaminbomba 
elfogyasztásával zártuk a napot. 
De előkerülnek, a mai napig valamennyi órán legyen az matematika vagy éppen olvasás.  
Nagyon élveztük a gyerekekkel együtt ezt a közös búvárkodást. 
 

       

       
(További képek: Piaci körséta - 1. évfolyam mappában) 
 
Piackutatás bevásárlási szokásokról - Főzőcske szakkör és az 5. évfolyamos tanulók: 
Font Lajosné (biológia-technika) 
 
A felmérést 64 gyerek körében végeztük el, akik szüleiket, nagyszüleiket kérdezték meg 
vásárlási szokásaikról az alábbi kérdőív alapján: 
 

1. Hol szokott vásárolni zöldség- és gyümölcsfélét?  
piac:   bevásárló központ:   egyéb: 

2. Ha piacon vásárol, odafigyel-e arra, hogy hazai vagy külföldi terméket vásárol? 
hazai:   külföldi:     nem figyeli: 



3. Milyen időközönként vásárol zöldség- és gyümölcsfélét? 
naponta:   hetente:     havonta: 

4. Van-e különbség a nyári és a téli vásárlási szokásai között? 
nem:   igen (pl.): 

5. Télen idény vagy primőr termékeket részesít előnyben? 
idény:   primőr: 
 

6. Milyen idény zöldség- és gyümölcsfélét szokott vásárolni? 
7. A primőr termékeket szokta-e helyettesíteni hazai, idény vagy tartósítószer nélkül készült, télire 

elkészített zöldség- és gyümölcsfélékkel? 
igen:   nem: 
Ha igen, pl: 

 

1. Arról, hogy hol szoktak vásárolni, 35-en nyilatkoztak, hogy főleg piacon, 10-en 
bevásárlóközpontban, a többiek vagy zöldségboltban vásárolnak, vagy maguk termelik 
meg a szükséges zöldségeket. 

2. Csak 7 család nyilatkozott arról, hogy nem követi figyelemmel a termék származását, 
a többiek (57) igyekeznek hazai termékeket vásárolni. 

3. A legtöbben (45) hetente, 10-en naponta és 6-an havonta vásárolnak zöldség- és 
gyümölcsfélét. 

4. 35 fő (többen) nyilatkozott arról, hogy másképp vásárolnak nyáron, mint télen. 
Nyáron több zöldség- és gyümölcsfélét esznek, így többet is vásárolnak. 29 fő 
(kevesebben) az évszakoktól függetlenül vásárol. 

5. Főleg idényzöldséget, -gyümölcsöt vesznek 53-an és csak 11-en részesítik előnyben a 
primőr termékeket. 

6. Rendkívül változó eredmények születtek. Általánosítani nem igazán tudtunk. 
7. Vidéki viszonylatban (bár város vagyunk) a felmérés szerint még mindig hagyománya 

van a befőzésnek (20 fő), savanyításnak (15 fő), lekvárkészítésnek, fagyasztásnak (10 
fő). Felvetődött az aszalt gyümölcs, lecsó, mint idényzöldség helyettesítésére szolgáló 
eljárás is. 

 
 

3. Az év állatai, növényei 

Az év állatai, növényei – 2.-3. évfolyam: 
Zsikláné Szarka Judit 3.b, Dobszai Ildikó 3.c, Hegyiné Szanádi Adrien 2.a 

 
Hazánkban több állat és növénycsoportból választanak meg évente egy fajt, mely abban az 
évben kiemelt figyelmet kap. A célja, hogy ezen az egy fajon keresztül ráirányítsuk a 
figyelmet valamely fajra. Ennek megfelelően minden évben megválasztásra kerül, az év 
madara, fája, hala, vadvirága, gombája, rovara. 
A program célja és küldetése olyan fajok vagy madárcsoportok társadalmi szintű bemutatása, 
melyek védelmében a lakosság egészének vagy egyes csoportjainak (például: gazdálkodók, 
vadászok, pedagógusok) különösen fontos szerepe van. 
Az év fája:  házi berkenye 
Az év madara:  gyurgyalag 



Az év hala:  menyhal 
Az év virága:  nyári tőzike 
Az év rovara:  citromlepke (Magyarország) 
Az év rovara:  tegzeslégy (Németország) 
Iskolánk 3. osztályos tanulói ezekről az élőlényekről készítettek tablókat. Az önálló munka 
könyvtári kutatómunkával kezdődött.  Meg kellett határozni a következő fogalmakat: madár, 
fa, hal, virág, rovar. A második feladat szólások, közmondások gyűjtése volt a gyerek által 
választott fajról. A harmadik feladat a kiválasztott év állata, vagy növénye bemutatása volt. 
Az utolsó feladat pedig egy tanulmányrajz készítése.  A gyerekek sok szép munkát 
készítettek. A tablók összeállításánál nemcsak a kötelező feladatokat végezték el, hanem sok 
új kreatív ötlet is megvalósult. 
A 3. b osztály tanulói csoportokban dolgoztak, így készítették el a tablókat. 
A 3. c osztály tanulói egyénileg készítettek egy-egy tablót az általuk kiválasztott fajról. 
 

              

               

(További képek: Az év állatai, növényei – 2.- 3. évfolyam mappában)  
 

Az év állatai, növényei – 5-8. évfolyam: 
Dudásné Kovács Erika (biológia-kémia) 
 
Iskolánkban minden évben tartunk Madarak és fák napja alkalmából rendezvényt az alsó és a 
felső évfolyamokon, így ez a feladat nem okozott gondot a gyerekeknek – talán csak az a 
tény, hogy egy kicsit korábban kezdtünk el foglalkozni ezekkel az élőlényekkel. 
Az előző évekhez hasonlóan az érintett élőlények bemutatása tabló, vagy bemutatók 
formájában történt, annyi „szigorítással”, hogy az 5-6. évfolyamoktól tablókat kértünk 
(melyekből ugyancsak kiállítást szervezünk, hagyományainkhoz hűen a Madarak és fák napja 
rendezvényünk előtt), míg a 7-8. évfolyamosoknak bemutatókat kellett készíteniük. A 
„gyógynövényes csapatok” itt is dolgozhattak együtt és igazán szép megoldások születtek. 
 
 



 
 

                               

                 
      
 

       
 
(További képek, bemutatók: Az év állatai, növényei – 5.-8. évfolyam mappában)  

 
 
Segítséggel megvalósítható feladatok: 
 

1. „Nem kidobni, továbbadni!”  
 
„Nem kidodni, továbbadni!” – 3.c: 
Dobszai Ildikó tanító 

 A 3.c osztályos tanulók műsorral szerették volna meglepni a szülőket farsang alkalmából.  
Arra gondoltunk a gyerekkel, hogy saját magunk készítjük műsorszámunkhoz a kellékeket is. 
A farsangi jókedv jegyében telt a készülődés is.  
 

☺ Mindenki hozott otthonról egy-egy pár kinőtt zoknit. Ezekből bábokat, kukacokat 
készítettünk. 

☺ A kukac színes haja fonálból készült pom-pom.  
☺ Szeme egy hungarocell golyó elfelezve, filccel szemgolyót is rajzoltunk rá. 
☺ Mindenki kezére jutott ebből  a mókás figurából! 
☺ Jó szórakozást, szórakoztatást kívánunk mindenkinek!  

 



               
 
 
 
Ház körül fellelhető maradék textíliák hasznosítása – 8. évfolyamos lányok: 
Font Lajosné (biológia-technika) 
 
A 8. évfolyamos lányokkal gyűjtöttünk össze olyan maradék, használaton kívüli pólókat, 
pulóvereket, amik otthon már a „rongyos zsákban” voltak megtalálhatók. Ezekből kézi 
varrással illatzsákokat és állatfigurákat készítettünk. Az elkészített zsákokat és figurákat 
szárított narancshéjjal, fahéjjal tömtük ki, így szekrények, fiókok illatosítására lehet 
felhasználni. 
 

    
  
(További képek: „Nem kidobni, továbbadni” mappában) 
 
 
 

2. Régi, hagyományos téli tevékenységek, munkák kipróbálása 
 
Hagyományőrző délután – 5. évfolyamos lányok: 
Font Lajosné (biológia-technika) 
 
Egyik hétfő délután jöttünk össze az 5. évfolyam lányaival, hogy megismerkedjünk a régi 
textilkészítés műveleteivel és használati tárgyaival. Vendéget is hívtunk, egy idős nénit, aki 
még fiatalkorából jól ismerte ezeket az eszközöket és tevékenységeket – így be is tudta 
mutatni a gyerekeknek. Kipróbálhattuk a rokkát, a mángorlót, a gerebent. Valódi, régi, kézzel 
készített textíliákat is a kezünkbe vehettünk: ágyneműket, törülközőket, zsebkendőket. 
Farsang lévén fánksütéssel és csipkebogyótea készítéssel kötöttük össze hagyományőrző 
programunkat. Vendégünk eredeti népdalokat énekelt nekünk, amitől igazán vidámmá 
kerekedett a délután. 
 



  
 
(További képek: Hagyományőrző délután mappában) 
 
 
 

3. Az intézmény közelében található Natura2000-es területek, fajok bemutatása 
 
Natura2000-es területek – 4. évfolyam: 
Vincze Aliz tanító (4.b) 

 

(További képek: Natura2000 – 4. évfolyam mappában) 

Lakóhelyünkön, Soltvadkerten nincs Natura 2000-es terület. Ezért a város mellet található 
falu, Bócsa mellett található Natura 2000-es területen lévő fajok bemutatására vállalkoztak a 
4. évfolyamos tanulók. 
 
A Bócsa-bugaci homokbuckák kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület 
 
A tartós szegfű pannon endemikus faj, összes ismert állománya Magyarországon található. A 
fokozottan védett faj állományainak megőrzése érdekében fajvédelmi terv készült. E tervben 
ajánlott fő intézkedéseket is felsorakoztató LIFE-Nature projektjavaslat kedvező nemzetközi 
bírálat alá esett, így lehetővé vált a célirányos fajvédelmi intézkedések gyakorlati 
megvalósítása. 
 
A LIFE-Nature projekt keretében mintegy 100 hektáron került lehatárolásra a tervezési 
területen belül az a projektterület, amely a térségben a faj legjelentősebb populációjának 
élőhelyét foglalja magában. Ez egyben, mint kezelési mintaterület példaként szolgálhat a 
kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület egészére alkalmazható, elsősorban 
természetvédelmi szempontokat figyelembe vevő kezelési előírások alkalmazásához. 
A természetvédelmi kezelés, a tartós szegfű, illetve élőhelye védelme szempontjából stratégiai 
jelentőségű a kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területen belül legmeghatározóbb 
területhasználat, az erdőgazdálkodás összetett céljainak az összehangolása a tartós szegfű 
ökológiai igényeivel. A tartós szegfű jelentős élőhelyén a homoki gyepek és a homoki erdők 



maradványai akác állományokkal körülvéve,  azok terjeszkedésétől veszélyeztetve maradtak 
fenn. 
 
A bócsai projektterület az 1974 óta védett Kiskunsági Nemzeti Park Bócsa-Bugac 
buckavilága és a homokpuszta egység országos jelentőségű védett természeti területen 
helyezkedik el. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő területen 
elhelyezkedő projektterület jelentős része fokozottan védett természeti terület. A fokozott 
védelem ellenére emberi gondatlanságból bekövetkezett természeti katasztrófa, tűz pusztította 
a tartós szegfű projektterületen található termőhelyét az 1992. évben.  Ez jelentősen 
megváltoztatta a korábbi élőhely képét.  
A tűz nyomán magról kelt és sarj akácosok foglalták el a terület jelentős részét. 
Napjaikra további terjeszkedésük figyelhető meg, a homoki gyepek és a borókások 
területének rovására. Az idegenhonos, agresszíven terjedő akácosok visszaszorítása és az 
őshonos homoki erdő és gyep mozaikok rekonstrukciója fontos természetvédelmi, 
élőhelykezelési feladat. 
 
A terület a Kiskunsági Nemzeti Park törzsterületéhez tartozik, 1975 óta védett. 
A területen élő védett faj: CIRSUIM BRACHYCEPHALUM, 

COLCHICUM ARENRIUM, 
    DIANTHUS DIUTINUS, 
    IRIS HUMILIS SSP ARENARIA. 
 
 A 4. osztályos tanulók e védett fajok bemutatására vállalkoztak. 
 
 
 
Natura2000-es területek – 7.-8. évfolyam: 
Dudásné Kovács Erika (biológia-kémia), Hegyiné Szanádi Adrien (földrajz) 
 
A 7. és 8. évfolyamos tanulók feladata volt a felső tagozaton, hogy búvárkodjanak, nézzenek 
utána mit is jelent a Natura2000-es terület, hol találhatók hazánkban, illetve Soltvadkert 
környékén és mutassák be azt. Egyénileg és 2-4 fős csoportokban dolgozhattak a gyerekek. 
Voltak, akik csak a Natura2000-es területekről általánosságban gyűjtöttek információkat, de 
akadt lakóhelyünkhöz közeli terület bemutatása is szép számmal – természetesen ugyanaz a 
terület több csoportnál is feldolgozásra került, így az elkészült bemutatók közül csak néhányat 
mellékeltünk. Bemutatókat az 5., 6. évfolyamosok is készíthettek, ha akartak – néhány lelkes 
tanuló munkáját szintén bemutatunk. 
 
(A bemutatók a Natura2000 – 7.-8. évfolyam mappában) 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


