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EGY INNOVATÍV, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TANESZKÖZ REND-
SZER A KÖRNYEZETISMERET-TANÍTÁS SZOLGÁLATÁBAN
A mi világunk tankönyvcsalád több mint másfél évtizede piacvezető 
szerepet tölt be a környezetismereti tankönyvek sorában. Mindez a 
tartalmában és módszereiben folyamatosan megújuló, készségfej-
lesztő, gyermekközpontú kiadványoknak köszönhető.

TANKÖNYVSZEMLE

A megújult tankönyvcsalád és a hozzá tartozó taneszkö-
zök szerzője Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró. 
Szemlélete örökérvényű: rácsodálkozni, megismerni, 
megszeretni, megvédeni. A szerző a holisztikus pedagó-
gia képviselője: az elme, a test és a lélek párhuzamosan 
fejlesztendő.

A szerző oktatást-nevelést segítő kiadványai
A mi világunk környezetismereti tankönyvek és munkafü-
zetek 1–4. évfolyam 
A tankönyvekhez készült digitális tananyagok 1–4. évf.
Varázslatos világ – környezetismereti olvasókönyv 2–4. évf.
Tanítói kézikönyvek 1–4. évfolyam
Kerettanterv 1–4. évfolyam
Tanmenetjavaslatok 1–4. évfolyam
Zöld kalandok: Az erdő (Erdei iskola munkatankönyv a 
8–10 éves korosztály számára)
Zöld kalandok: Vizek, vízpartok (Erdei iskola munkatan-
könyv a 8–10 éves korosztály számára)
Az e-Világ tananyagtartalmú online játék az 1–4. évfolyam 
számára (2012 januárjától)

A tankönyvcsalád a tények bemutatását változatos szö-
vegtípusokkal, képekkel, rajzokkal, játékokkal segíti elő.  
Élmény- és cselekvésközpontú, a tapasztalatokon alapuló 
tanulásra épít. 

Modern szemléletű, sok új elemet vonultat fel. Feladatai 
nagyban fejlesztik a gyerekek kreativitását. Lehetőséget 
teremt számukra a természettudományos kutatási mód-
szerek megismerésére. Az évfolyamok témáinak egymás-

ra épülésével jól megalapozza a felső tagozaton ráépíthető 
ismereteket.

Tartalmak
1. A hazánkban található leggyakoribb élőhelyek, élőlé-

nyek megismerése (kert, park, erdő, mező, vizek, vízpar-
tok).

Világtájak, felszínformák. A lakóhely és a haza múltjá-
nak, jelenének megismerése és a cselekvő szeretetére ne-
velés. A fenntartható fejlődés szempontjából hangsúlyos 
kulcskompetenciák fejlesztése (új témákkal is, pl.: az ál-
latok iránti felelősség). Az élő és élettelen környezet vé-
delme, a környezettudatos szemlélet és magatartás meg-
alapozása.

2. Testi-lelki egészség. Az egészséges életvitel alapjainak 
megismerése (egészséges életrend, napirend; helyes tisz-
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tálkodási és táplálkozási szokások, rendszeres testmozgás; 
önismeret, emberi kapcsolatok, barátság, hazaszeretet).

A tankönyvcsalád az ismeretekkel párhuzamosan alap-
vetően fontos nevelési értékeket is közvetít. Megalapozza 
a gyerekek környezettudatos magatartását, társadalmi-
pszichológiai érettségét.

Az alapvetően fontos megismerési módszerek – tanul-
mányi séta, kísérlet – mellett fontos az újabb ismeretszer-
zési módszerek kipróbálása. 

A tankönyvcsaládhoz készült digitális tananya-
gokról

A tananyag szerkezete:
– Filmbejátszások és animációk
– Feladatok
– Kérdéscsoportok

A tankönyvcsaládhoz tartozó digitális tananyagok � lm-
jei, interaktív feladatai és kérdéscsoportjai segítik az él-
ményközpontú környezetismeret-tanítást. 

Az 1-2 perces � lmbejátszások vagy animációk könnyí-
tik a megértést. A gyerekek az élőlényeket mozgás közben 
láthatják. A � lmeket kísérő narrációs szöveg fontos infor-
mációkat hordoz. Az animációk segítenek megértetni a 
különböző folyamatokat, természeti jelenségeket. Minden 
mozzanat megállítható és újranézhető. 

A feladatok megértését fotók segítik. A navigáció min-
den évfolyamon egy-egy kedves állat� gura segítségével 
történik. A feladatok és kérdések értékelése úgyszintén. 
Témánként százalékosan is értékelik a gyerekek teljesít-
ményét. Lehetőség van a javításra és a jó válasz megtekin-
tésére. 

A kérdéscsoportok változatosak, a pontos, értő olvasás-
ra is ösztönöznek.

A jó megoldás jutalma – a pontokon kívül – a puzzle 
játék, labirintus játék és rövid természet� lm. 

A szemléltetés, a feladatok, a kérdések a tanóra bármely 
részébe beilleszthetőek, színessé, érdekesebbé varázsolva 
azt. A digitális tananyag ebben az életkorban természete-
sen nem válthatja ki a tankönyvet és a pedagógust. A gye-
rekek önállóan is könnyen és szívesen dolgoznak vele.

Amennyiben nem rendelkezik az iskola digitális táblá-
val, laptop és projektor segítségével is használható.

Reméljük, hogy az új „e-Világ” tananyagtartalmú online 
játékok rövidesen a gyerekek kedvenceivé válnak, ame-
lyekkel könnyedén és játékosan tanulhatnak.

Köszönetet mondunk azoknak a kedves kollégáknak, 
akik alkotó véleményükkel hosszú évek óta hozzájárul-
nak a taneszközcsalád fejlesztéséhez, és ennek segítségé-
vel tanítanak. 

Kérjük azokat a kedves kollégáinkat, hogy – akik még 
nem ismerik – próbálják ki valamennyi itt felsorolt tan-
eszközünket!

Nem csupán az eredményes tanulás és a siker, hanem 
elsősorban a gyerekek örömszerző tanulása érdekében. 


