ERDEI ISKOLA

GÁLNÉ NAGY ERIKA
JANKÓ ZOLTÁNNÉ

Mindig nagy örömmel vesszük, ha kapunk egy-egy jó gyakorlatot.
A Celldömölki Városi Általános Iskola 2010 májusában megvalósított
„erdei iskola” projektjét összeállító kolléganők sokszínű, a diákok
érdeklődésére számot tartó programot állítottak össze. A részletes
programban kiemelt tanulói beszámolók is arról tanúskodnak, hogy
a gyermekek számára felejthetetlen élmény marad ez a hét.

Jellege: külső projekt, innováció
Színtere: vegyes (nagyobb részben tanórán kívüli)
Időtartama: 5 nap
Célcsoport: általános iskola 6. évfolyama (6. c, 6. d
osztályok)

A projekt témájának rövid összefoglalása
Az erdei iskolában a szociális, életviteli és környezeti
kompetencia, valamint az IKT kompetencia fejlesztésével
az alábbi tevékenységek kerültek megvalósításra:
– A környéken lévő élővíz vizsgálata
– Növény- és állatfelismerés
– A környék jellemző kőzeteinek vizsgálata
– Az éghajlat elemeinek mérése (hőmérséklet, szélirány,
hőingás)
– Környezet- és légszennyezettség vizsgálata
– Üzemlátogatás – Vízmű
– Múzeumlátogatás – Ság Hegyi Múzeum
– Természeti értékek felkutatása – Ság Hegy Tájvédelmi
Körzet
– Népi kismesterségek a térségben: fazekas, kosárfonó,
fafaragó
A projekt célja
– Ismerje meg a tanuló a szűkebb környezetét! Tevékenykedjen „terepen” különböző feladatok megoldásával!
– A munka során legyen képes önálló feladatvégzésre,
de tudjon csoportban is eredményesen dolgozni!
Elsajátítható képességek, készségek
– Dokumentum készítése
– Internet- és könyvtárhasználati ismeretek
– Számítások végzése
– Önálló ismeretszerző képesség fejlesztése
– Rendszerezés, lényeglátás
– Jegyzetelés gyakorlása
– Kreatív gondolkodás fejlesztése
– Térképen történő tájékozódás javítása

– Vizuális képességek erősítése
– Kommunikációs képességek fejlesztése
– Interperszonális kapcsolatteremtő készség erősítése
– Szóbeli és írásbeli kifejezőképesség javítása
– Manuális képességek fejlesztése
– Hatékony csoportmunka erősítése
– Megfigyelőképesség fejlesztése
– GPS, fényképezőgép, távcső, mikroszkóp haszná latának gyakorlása

Tantárgyi kapcsolódások
történelem: a trianoni békeszerződés
magyar nyelv és irodalom: a Ság hegyhez kapcsolódó
mondák, Ság hegységnek törvényi című dokumentum feldolgozása, élménybeszámoló készítése
természetismeret, földrajz: előzetes ismeretek a vulkáni
hegyekről, működésükről, a Ság hegy növény- és állatvilága, vízi, vízparti életközösségek
rajz: a tanösvény élőlényeinek előzetes megrajzolása
ének-zene: „tábori dalok” tanulása
informatika: köszönőlevél, meghívó készítése, GPSkoordináták világhálóra tétele
matematika: gyakorlatban, terepen elvégzett mérések,
számolások
német: növényekkel, állatokkal kapcsolatos feladatok
technika: kézműves foglalkozások
testnevelés: túrázás
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A projekt megvalósításának szervezési feladatai
Egyeztetés
– a telephely projektvezetőjével,
– az intézményvezetéssel,
– a projektben részt vevő pedagógusokkal.
Tájékoztatás
– a szülőknek szülői értekezleten,
– a diákoknak.
– Előadók megkeresése
– A program előkészítése
– Feladatlapok készítése

A tanulók előzetes feladatai
– A kullancsveszélyre felhívni a figyelmet
– Jó tanácsok összegyűjtése a túrához
– A kirándulók tízparancsolata – plakátkészítés (osztálymunka)
– Ötletbörze
– Kavicsgyűjtés
– Smile figurák rajzolása, a legjobb megszavazása
– Matricakészítés
– Köszönőlevél, meghívó készítése számítógépen
– Csoportalakítás
– A csoportnak névválasztás (egyenpóló, karkötő készítése)
– Előzetes ismeretek szerzése a különböző tanórákon
Nagyon készültünk erre a hétre. Az osztályok plakátot
készítettek „A kirándulók tízparancsolata” címmel.
Előzetes feladataink is voltak:
– Ötletbörzét tartottunk, így a mi ötleteink is bekerültek a programba.
– Smile figurákat rajzoltunk, majd a kész munkák
közül megszavaztuk a legjobbakat. Ezekkel ábrázoltuk
a hangulatunkat, tetszésünket.
– Kavicsokat gyűjtöttünk és mostunk, amelyeket később megfestettünk.
– Húzással 8 csapatot alakítottunk, és sokat gondolkoztunk a névválasztáson. Ötletes nevek születtek.
A programot megelőző héten különböző órákon hangolódtunk rá az eseményre.
Történelemórán: a trianoni békeszerződésről beszélgettünk.
Rajzórán: a hegy növény- és állatvilágát rajzoltuk le.
A legjobban sikerültek a tablóra kerültek.
Énekórán: tábori dalokat tanultunk.
Természetismeret- és földrajzórán: előzetes ismereteket kaptunk.

22

PROJEKT

A projekt részletes terve
1. nap
7.45: Gyülekező
8.00: Gyalogtúra a Ság hegyre
9.30–10.30: 6. c Madártani tanösvény – előadás, feladatlap kitöltése
6. d Geológiai tanösvény, molyhos tölgyes,
Trianoni-emlékmű – előadás, feladatlapok
10.30–11.30: 6. d Madártani tanösvény – előadás, feladatlap kitöltése
6. c Geológiai tanösvény, molyhos tölgyes,
Trianoni-emlékmű – előadás, feladatlapok
11.30–13.00: Kötetlen túrázás a Tündérvölgyben
„Matematikaóra” – feladatlap
Reggel izgatottan gyülekeztünk az osztályban. Busszal
mentünk fel a Ság hegyre, GPS-t is vittünk magunkkal.
No, nem azért, mert nélküle nem találtunk volna oda, hanem bizonyos pontokon felírtuk a földrajzi koordinátákat.
Később feltettük egy fényképpel együtt a Google Earth-be.
Így bárki a világon megnézheti, hol jártunk. Ti is!
Megismerkedtünk a geológiai és a madártani tanösvénnyel, ehhez kapcsolódóan feladatlapot töltöttünk ki.
Megvizsgálhattuk a molyhos tölgyest, mi fedeztük fel először a Ság hegyen a fehér pipacsot. Túráztunk a Tündérvölgyben, és felkapaszkodtunk a Trianoni-emlékműhöz.
Itt kiderült, mennyire figyeltünk történelemórán. Kérdésekre kellett a csapatoknak válaszolniuk.
Matekos feladatként a térben kellett 1 négyzetmétert
kimérnünk, és megszámolni, hány pitypang vagy fűcsomó található a területen.
13.00: Indulás busszal vissza az iskolába
14.00–15.00: 6. c A Ság hegy és a bányászat régi képeslapokon – gyűjtemény megtekintése
Kőzetfelismerés
6. d Számítógépes anyag a Ság hegyről – előadás – Könyvtári feladatok
15.00–16.00: 6. d A Ság hegy és a bányászat régi képeslapokon – gyűjtemény megtekintése
Kőzetfelismerés
6. c Számítógépes anyag a Ság hegyről – előadás – Könyvtári feladatok
Régi képeslapgyűjteménybe tekinthettünk bele Hetényi
József helyi gyűjtő jóvoltából. A hegyről és az ott folyó
bányászatról csodálhattunk meg korabeli felvételeket.
A kőzetfelismerést is gyakoroltuk. Most már tudjuk,
mi a különbség a bazalt és az andezit között.
A könyvtárban is érdekes feladatok vártak ránk. Tudjátok, mi az az „ürgeivás”? Mi már utánanéztünk.

2. nap
7.45: Gyülekező
8.00: Indulás busszal a Sándor majorba
8.00–9.45: A major megtekintése, lovaglás, kocsikázás
9.45: Indulás a Danka pincébe
10.00–11.00: 6. c Danka pince: szőlészet, borászat, borlovagság – előadás
6. d „Magyaróra” – helyi mondák, Ság hegységnek törvényi – feladatlapok
11.00–12.00: 6. d Danka pince: szőlészet, borászat, borlovagság – előadás
6. c „Magyaróra” – helyi mondák, Ság hegységnek törvényi – feladatlapok
12.00–13.00: „Németóra” – feladatlap
13.00: Indulás vissza busszal az iskolába

6. d Régészeti kincsek a térségben – régész
előadása a Ság Hegyi Múzeumban
Szövegértés feladatlap Gáyer Gyula életéről
11.00–12.30: 6. d Madárvilág megismerése a Ság hegyen
madarász segítségével
Szövegértés feladatlap Eötvös Loránd életéről
6. c Régészeti kincsek a térségben – régész
előadása a Ság Hegyi Múzeumban
Szövegértés feladatlap Gáyer Gyula életéről
13.00: Indulás busszal vissza az iskolába

Reggel autóbusszal mentünk a Sándor majorba. Először körbenéztünk a gazdaságban, majd két lehetőség
közül választhattunk: kocsikázzunk vagy lovagoljunk.
Nagy élmény volt. Akadt, aki először ült lovon és kocsin.
Köszönjük Major Albert bácsinak. Míg vártunk, hogy
sorra kerüljünk, kutyát, cicát és lovat simogathattunk.
Innen elsétáltunk Danka Imre bácsi pincéjéhez. Betekintést nyertünk egy kicsit a szőlészet és a borászat
„tudományába”, belenyalhattunk a borba is.
Rendhagyó magyarórán vehettünk részt. Egy 1734ben íródott dokumentumot, a „Ság hegységnek törvényit” dolgoztuk fel, és a heggyel kapcsolatos mondákat
ismertük meg különböző feladatlapok kitöltésével.
Levezetésképpen egy német feladatsort oldottunk
meg.
14.00–15.00: Látogatás a helyi vízműnél
15.00–16.00: Folyóvíz és vízpart élővilágának vizsgálata:
– növénygyűjtés
– vízmintavétel
– feladatlap
Látogatásra indultunk a Kemenesi Vízműhöz. Megismerkedhettünk az ott folyó munkával, az érdekes berendezésekkel, gépekkel.
Majd a Cinca patak hídja alatt hűsöltünk. Kagylót,
csigát, vízmintát gyűjtöttünk.
3. nap
7.45: Gyülekező
8.00: Indulás a Ság hegyre gyalog
9.30–11.00: 6. c Madárvilág megismerése a Ság hegyen
madarász segítségével
Szövegértés feladatlap Eötvös Loránd életéről

Egy neves régész, Ilon Gábor mondta el nekünk a tájjal
kapcsolatos régészeti ismereteket. Az ő kalauzolásával
néztük végig a Ság Hegyi Múzeumban található „kincseket”.
A madarász vezetésével a hegyen megfigyelhető madarak hangjával ismerkedtünk élőben, illetve néhányat távcső segítségével is megfigyelhettünk.
Tudjátok, hogy idén öt hollófióka született?
A két program mellett még Eötvös Loránd és Gáyer
Gyula munkásságába is bepillantást nyerhettünk szövegfeldolgozás során.
Kézműves foglalkozások:
Három csoport kialakítása. Forgószínpadszerűen helycsere.
14.00–14.40: Fazekas
14.40–15.20: Fafaragó
15.20–16.00: Kosárfonó
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Izgalmas délután következett. Mindenki kipróbálhatta,
mennyire ügyes. Belekóstolhattunk a fazekasmunkába
Berta István és felesége segítségével. A bátrabbak oda is
ülhettek a korong mellé. Kosarat fontunk Teri nénivel,
és mindenki elkészíthette a saját sípját Gyula bácsi irányításával. Kész fúvószenekarunk volt. A kiállításon
megtekinthetők „alkotásaink”.
4. nap
7.45: Gyülekező
8.00: Indulás a „téglagyári” tóhoz
8.15–9.15: 6. c A tó és a tópart mint élőhely vizsgálata –
növénygyűjtés, kéregminta rajz, vízmintavétel,
feladatlap kitöltése
6. d Ismerkedés a horgászat „tudományával” a
helyi horgászegyesület tagjainak segítségével
9.15–10.15: 6. d A tó és a tópart mint élőhely vizsgálata –
növénygyűjtés, kéregmintarajz, vízmintavétel,
feladatlap kitöltése
6. c Ismerkedés a horgászat „tudományával” a
helyi horgászegyesület tagjainak segítségével
10.30: Indulás vissza az iskolába
11.00–12.00: 6. c Könyvtári óra (víziszótár, gyűjtés a tanösvény képeihez)
6. d Kavicsfestés
12.00–13.00: 6. d Könyvtári óra (víziszótár, gyűjtés a tanösvény képeihez)
6. c Kavicsfestés
Reggel a „téglagyári” tóhoz mentük. Profi horgászok
vártak bennünket. Megismerkedhettünk ezzel a hobbival, amelyről nem is gondoltuk volna, mennyire összetett. Mennyiféle bot, etetőanyag, felszerelés kell hozzá!
Körbejártuk a tavat, és élőben vizsgálhattuk a vízi
élőlényeket. Kéregmintát rajzoltunk, feladatlapot töltöttünk ki, vízmintát vettünk.
A legizgalmasabb pillanat volt, amikor kipróbálhattuk, hogyan kell a horgászbotot használni. Mindkét
csoport fogott halat. Igaz, hogy mi csak törpeharcsát,
de a közelben egy szerencsés horgász egy szép pontyot.
Ennek szemtanúi lehettünk.
Az iskolába visszatérve gyönyörű kavicsokat készítettünk, és víziszótárat állítottunk össze.
14.00–15.00: 6. c Vizsgálódások a laborban – a gyűjtött
vízminták nitrát- és foszfáttartalmának
meghatározása, pH-érték mérése, fonalas
zöldmoszat vizsgálata mikroszkóppal
6. d Vízszennyezés – filmvetítés, interaktív
anyag
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15.00–16.00: 6. d Vizsgálódások a laborban – a gyűjtött
vízminták nitrát- és foszfáttartalmának
meghatározása, pH-érték mérése, fonalas
zöldmoszat vizsgálata mikroszkóppal
6. c Vízszennyezés – filmvetítés, interaktív
anyag
A gyűjtött vízmintákat megvizsgáltuk. Igazi laboránsoknak érezhettük magunkat. Foszfát- és nitráttartalmat hasonlítottunk össze.
Mikroszkóp segítségével gyönyörű zöldmoszatokat
láttunk.
Sokat tudtunk meg a víz szennyezettségéről, és megdöbbenve figyeltük a filmet, amely felvázolta, mi vár az
emberiségre 2070-ben, ha nem vigyázunk a környezetünkre.
5. nap
7.45: Gyülekező
8.00–9.00: 6. c Környezetvédelmi vetélkedő – feladatlap
6. d Menetlevél készítése
9.00–10.00: 6. d Környezetvédelmi vetélkedő – feladatlap
6. c Menetlevél készítése
10.00–10.30: 6. c Zöld Őrség (2 csapat)
10.30–11.00: 6. d Zöld Őrség (2 csapat)
11.00–11.30: 6. c Zöld Őrség (2 csapat)
11.30–12.00: 6. d Zöld Őrség (2 csapat)
10.00–12.00: A Zöld Őrség programja mellett további feladatok:
– csapatcsasztuska írása
– egyéni értékelőlap kitöltése
– egyéni napló készítése
Tovább bővítettük a környezetvédelemmel kapcsolatos
ismereteinket. Csapatonként izgalmas feladatlapokat
tölthettünk ki, és sok fontos ismeretet, információt
kaptunk.
Besegítettünk a Zöld Őrség munkájába. Minden csapat fél órát dolgozott.
A délelőtt folyamán elkészítettük a menetlevelünket, és csasztuskát írtunk. Készültünk a délutáni versenyre.
13.45: Indulás a Ság hegyre
◆ Záró akadályverseny
1. állomás – TOTÓ
2. állomás – NYOMOLVASÁS
3. állomás – MOCSÁRJÁRÁS
4. állomás – ÉNEK FELADATLAP, ÉNEKLÉS

Nagyon izgatottak voltunk. Négy állomásból álló akadályverseny várt ránk.
1. állomás – Egy TOTÓ megoldásával adtunk számot a héten szerzett elméleti tudásunkról.
2. állomás – Nyomolvasás. Itt a megfigyelőképességünkre volt szükség. Állatnyomokat vizsgáltunk, azonosítottunk be.
3. állomás – Egy igazi mocsárjárásban volt részünk.
Szó szerint egy nagy pocsolyán kellett átkelni időre.
Nagyon jól szórakoztunk, és persze volt, aki többször
bele is esett.
4. állomás – Énektudásunkat mutattuk be. Volt, aki
operával kápráztatta el az állomásvezetőt, és így szerzett plusz pontot a csapatának.
◆ Így éreztem magam a héten… – közös plakát készítése
(Írj egy szót vagy egy rövid mondatot!)
◆ Szalonnasütés
◆ Csasztuska előadása

– A tanösvény rajzai mellé a gyűjtött szöveg leírása csoportonként
– GPS-koordináták és a képek a Google Earth-be helyezése
– Gondolattérképek készítése az élménybeszámolóhoz
(magyarórán)
– A tanulók által írt szöveg élménybeszámolóvá fűzése
tanári segítséggel
– A szöveghez képek válogatása – projektoros kivetítés
(PowerPoint)

Projektzáró nap
A meghívott vendégek, az intézményvezetés és osztályok
képviseletében 2-2 tanuló részvételével mutattuk be az
„erdei iskola” hetet, majd megnyitottuk a kiállítást.
A kiállítás anyaga
Fényképek, feladatlapok, gyűjtött anyagok (vízminta, virágzatok, kéreg stb.), fazekas alkotások, faragott sípok,
vesszőfonások, plakátok, smile fejek, menetlevelek, csasztuskák, egyéni naplók, oklevelek, köszönőlevelek, meghívók, mezei virágcsokor

Záró feladat: Közösen, mind az 56-an elkészítettünk
egy plakátot. Egy szót vagy rövid mondatot írhattunk,
amely a hétről eszünkbe jutott.
A délután másik fénypontja a szalonnasütés volt.
Odaültünk a tűz köré, és együtt falatoztunk.
Búcsúzóul a csapatok előadták a csasztuskájukat.
◆ Eredményhirdetés
Hétfőn, itt az iskolában került sor az eredményhirdetésre. Nagyon büszkék vagyunk, mert az összes csapat
kiváló eredményt ért el. De nem ez volt a lényeg, hanem, hogy jól éreztük magunkat.
A csapatokat oklevéllel jutalmazták, és aki kiemelkedett munkájával a többiek közül, egyéni oklevélben
is részesült.
Az eredményhirdetés után közös fényképezés következett. Tartalmas, mozgalmas hét volt. Szórakozva tanultunk.
Reméljük, egyre több osztály részesülhet abban a
szerencsében, hogy eltölthet egy hasonló „erdei iskolai”
hetet!

Utómunkálatok
– A préselt növényekből növénygyűjtemény készítése
– Az Eragon című film megtekintése

A projekt értékelése
– A záró akadályverseny eredménye – csapateredmények
– Egyéni oklevél – a héten legjobban teljesítő, osztályonként 10 főnek
– Egyéni napló értékelése
– Heti magatartás- és szorgalomjegy megállapítása –
közösen a tanulókkal
– Erdei iskola értékelőlap kitöltése a tanulók által
A projekt eredménye
– Új pedagógiai módszerek bevezetése, kipróbálása
– Eredményes tanórán kívüli tanulás
– A tanulási kedv pozitív irányba történő mozdítása
– Egyéni és csoportos munka eredményességének növelése
– Produktumok létrehozása, melyekben szükség volt az
egyéni és a csoportos munka eredményességére is
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