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„ Hogyan teremthetek olyan légkört, ahol a 
gyerek szabadon kíváncsiskodhat, nyugodtan 
hibázhat, szabadon tanulhat a környezetéből, a 
társaitól, tőlem, a saját tapasztalataiból? Hogyan 
segíthetek neki abban, hogy felfedezze a tanulás 
izgalmát-, ami kiskorában természetes volt? 

(Carl Rogers) 
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A múzeumi órák jellemzői: 
 

1. A gyermek még ösztönösen vonzódik a természethez. Az iskolai és 
múzeumi oktatás- nevelés egyik célja, hogy a természetes kíváncsiságát 
kielégítsük, érdeklődését felkeltsük, fenntartsuk. 

2. A foglalkozásokra a tanítási időszakban: októbertől, havi egy vagy kettő 
alkalommal kerül sor. 

3. A helyszín, az SMMI épületében található Természeti örökségünk állandó 
természettudományi kiállítás, ill. a földszinti terem. 

4. A múzeumi órák célja, hogy az iskolai, 5. és 6. osztályos tananyagot 
érdekesen, minél több érzékszervet felhasználva sajátítsák el a gyerekek. 
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1. foglalkozás 

Az erdő életközössége, az erdő élete 1. 

 

Oktatási cél: az életközösség fogalma. Az életközösséget alkotó élőlények 
kapcsolata: búvóhely, védelem, szaporodási hely, táplálékforrás. Tápláléklánccal 
ismerkedünk. Fafajták vizsgálata. A tölgyfát, bükkfát, erdei fenyőt, hársfát, juhart 
ismerjék fel jellegzetes külső jegyei alapján. 

Új fogalmak, ismeretek: tápláléklánc, életközösség, makktermés, szárnyas mag, 
nyitvatermő 

Szemléltetés, eszközök: múzeumi, erdei dioráma, múzeumi vitrinek, múzeumi 
tablóképek, tölgyfa, bükkfa, erdei fenyő, hársfa, juharfa kérge, levele, termése, 
ezeket szemléltető képek, tölgyfakéreg szilikon mintájából gipsz pozitívok, CD  

Az anyag feldolgozása: 

1. Az erdő hangjainak hallgatása CD-ről: minden évszaknak más az erdő 
hangja,”arca” Dioráma megtekintése: téli erdő. 

 Hallgatag erdő c. dal éneklése és megtanulása a dioráma segítségével. A 
dalban szerepelnek a tölgy, macskabagoly, róka, görény, nyest, pinty 
megnevezések. Ezek azonosítása a dal segítségével. 

3. Beszélgetés az erdőről:  

 Mitől erdő az erdő? (Ez a beszélgetés a 4. osztályban tanultakon alapul: 
egyensúly fogalmával már találkoztak a gyerekek.  

  Erdő, mint életközösség (életközösség fogalma), életközösséget alkotó 
élőlények kapcsolata és ezekre példát keresünk a múzeumi vitrinekben, 
diorámában.(pl.: búvóhely: sün, amikor téli álmot alszik, macskabagoly a 
fán; szaporodási hely: lódarázsfészek, fakéreg a lárvákkal; táplálékforrás: 
lepke a virágokon nektárt szív, döglött cinkét eszik a dögbogarak, gomba a 
csigákkal stb.) 

4. Az életközösség élőlényei között legfontosabb kapcsolat a táplálkozási lánc. 

 A táplálkozási lánc fogalmának kikeresése a kislexikonból.  
 Táplálkozási láncok vizsgálata a múzeumi tablón, beszélgetés. 

5. Az erdő urai a fák. A természetes erdeink leggyakoribb fái a tölgyek, fenyők, 
bükkök. 

 Diorámában a tölgyfa vizsgálata (korona, kéreg, levél, termés) 
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Hozott tölgyfakéreg vizsgálata (cser, kocsányos, kocsánytalan), tölgyfalevél, 
termés vizsgálata 

 Bükkfa, erdei fenyő, hársfa, juharfa levelének, termésének vizsgálata 
 Párosító játék: összekeverem a kérget a levelekkel, termésekkel. Találd meg 

az összetartozókat! 
 Párosító játék képekkel. 

6. Tölgyfakéreg szilikon mintájából gipsz pozitív készült. Otthoni feladat: élethűen 
kifesteni a kéregmintát. Színek megbeszélése. 

7. Összefoglalás. Értékelés. 

 

 

2. foglalkozás 

Az erdő életközössége, az erdő élete 2. 

 

Oktatási cél: Az erdő szintjeinek megismerése. Minden szinthez élőlények 
tartoznak. Felismerése annak, hogy minél gazdagabb az élőhely, annál sokrétűbbek 
az élőlények. Az erdő védelme. 

Fogalmak, ismeretek: lombhullató erdő, tűlevelű erdő, talajszint, gyepszint, 
cserjeszint, lombkoronaszint, rablógazdálkodás, hogyan védheted meg az erdőt. Ez 
az óra, a 4. osztályban tanultakra épít. 

Szemléltetés, eszközök: fehér papír, zsírkréta (dörzsnyomathoz),3 szintes ház 
makettje, állathangok CD, állatnevekkel ellátott papírok, az állatok 
bemutatkozásához kapott szempontok, Az erdő fohásza c. szöveg fénymásolatai, 
feladatlap 

Az anyag feldolgozása: 

1. Az otthoni feladat megoldásainak megtekintése: a kifestett gipsz pozitívok 
értékelése.(Szempont: hasonlít-e a valódi tölgyfakéregre.) 

2. Hallgatag erdő c. dal éneklése (ismétlés) 

3. Kéregminta készítése dörzsnyomattal. A múzeum kertjében található juharfa, 
hársfa, jegenyefenyő. Ezeknek, a fakérgeknek elkészítjük a dörzsnyomatát 
(papírok, zsírkréták felhasználásával). 

4. Lombhullató erdő és tűlevelű erdő fogalmának ismétlése. 



  6

5. Az erdő szintjei.  

 A ház makettjének megtekintése, összehasonlítva az erdő szintjeivel. Az 
élőlények megkeresik az életfeltételeiknek legmegfelelőbb élőhelyet.  

 A dioráma állatainak a hangjait CD-ről bejátszom. Állat kitalálása és 
besorolása az erdő szintjéhez. (sün, macskabagoly, vaddisznó, róka stb.) 

6. Párkereső játék 

Állatneveket húznak a gyerekek. Az állat hangján jelezve kell egymásra találni a 
pároknak. Aki megtalálta a párját, leül és megbeszélik az állat bemutatkozását (a 
szempontokat papíron kapják: élőhely, testalak, kültakaró, életmód, mozgás, 
táplálkozás) Miután megbeszélték, be kell mutatkozni a csoportnak. A csoport 
feladata, hogy kitalálja az állatot. 

 

7. Az erdő védelme 

 Az erdő életközösségét károsító tényezők (beszélgetés) 

 Az erdő számára a legnagyobb veszélyt az ember jelenti: rablógazdálkodás, 
környezetszennyezés fogalma. 

 Az erdő fohásza c. szöveget mindenki megkapja és elolvassa. Beszélgetés: 
hogyan védhetjük az erdőt. 

8. A két óra összefoglalása feladatlap kitöltésével. 

9. Ellenőrzés és értékelés. 

 

 

3. foglalkozás 

Madarak az erdőn 1. 

 

Oktatási cél: a madarak szerepe az erdő életközösségében. A madarak szerepe a 
biológiai egyensúly fenntartásában. A rovarpusztító nagy fakopáncs és a ragadozó 
erdei fülesbagoly megismerése, preparátum vizsgálata. 

Új fogalmak: erdei fülesbagoly: ragadozó madár, vetélő ujj, erősen görbült 
karmok, nincs begye, görbe, erős csőr, tollas csüd, bagolyköpet; nagy fakopáncs: 
kúszóláb, erős farktollak, véső alakú csőr, ragadós nyelv, odú, tollászkodás 
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Szemléltetés, eszközök: erdei fülesbagoly, nagy fakopáncs preparátum, CD 
(állatok hangjával), bagolyköpetek, erdei fülesbagoly és libák tollai, nagyítók, 
fadarabok a kopogáshoz, anyósnyelv, tábla  

Az anyag feldolgozása:  

1. Az erdei fülesbagoly 

 Az erdei fülesbagoly hangjának bejátszása, állat kitalálása. 

 Erdei fülesbagoly preparátum vizsgálata (honnan kapta a nevét: tollfül, 
testrészei és ragadozó életmód kapcsolata; mely szervek, hogyan segítik elő 
a táplálék megszerzését) 

 Bagolyköpet vizsgálata (miért vizsgálják a bagolyköpeteket) 

 Erdei fülesbagoly tollainak vizsgálata és összehasonlítása libatollal. 
Nagyítóval megvizsgáljuk a toll szerkezetét. Tollászkodás szerepe.  

 Röpülés utánzása (bagoly hangtalan, liba suhog) 

2. A nagy fakopáncs 

 A nagy fakopáncs hangjának bejátszása, állat kitalálása. 

 Daltanulás: Harkály kopogtat c. dal. A dal szövegének megbeszélése. 

 A nagy fakopáncs preparátum vizsgálata (külleme, tápláléka, hogyan szerzi 
táplálékát, szaporodása) 

3. A madarak szerepe az erdő életközösségében. Miért találják meg élőhelyüket a 
madarak az erdőben? A madarak szerepe a biológiai egyensúly 
fenntartásában.(beszélgetés) 

4. Akasztófa játék a tanult fogalmakból. A táblára vízszintes vonalakat húzok a 
kitalálandó fogalom betűinek számának megfelelően. Ki kell találni a fogalmat.(pl. 
vetélőujj). A kitalált fogalom megbeszélése, társítása a madarakhoz. 

5. Munkafüzeti feladatok kitöltése. Javítás. 

6. Értékelés. 
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4. foglalkozás 

Madarak az erdőn 2. Madáretető téli vendégei 

 

Oktatási cél: madarak szerepe az erdő életközösségében, csőrtípusok 
megismerése, táplálkozásukkal való összefüggés felismerése, költöző és állandó 
madarak megismerése, a madarak téli etetésének szabályainak megismerése. 

Új fogalmak: nyelőcső, begy, előgyomor, zúzógyomor, bél stb. (galambbelső 
vizsgálatánál), költöző madár 

Szemléltetés, eszközök: madárkoponya, formalinos galambpreparátum, papír 
napraforgó, papírmadarak (kékcinke, fenyvescinke, barátcinke, pinty, csíz, 
tengelice, meggyvágó, zöldike, őszapó), madárnevek papíron, CD, papír, ceruza, 
madáretetőhöz: 3 palack, kis olló, ragasztó, madzag, fadarab, kézi fúró (ár) 

Az anyag feldolgozása:  

1. Madárkoponya vizsgálata, csőrtípus (pl. meggyvágó csőr alakja mutatja a 
táplálkozását, magevő. Ragadozó madár csőre (előző óra anyagának ismétlése). 

2. Madárbelső vizsgálata. Formalinos galambpreparátum vizsgálata, a gyomor. 

3. Napraforgó c. dal tanítása  

A dal éneklése közben a papírnapraforgóra” szállnak" az állandó madaraink 
(őszapó, kékcinke stb.) 

4. Madarak neveinek párosítása hanggal és képpel. 

5. Széncinke, kékcinke, meggyvágó, zöldike preparátumok vizsgálata és hangjuk 
hallgatása. 

6. Madárhang felismerő verseny. Minden gyereknél papír, ceruza. Bejátszom a 
madárhangot, találd ki melyik madár hangja. Ki találta el a legtöbbet? 

7. Madáretető készítése palackból. 3 gyermek készít egy önetető madáretetőt. 
Közben a Napraforgó c. dal hallgatása CD-ről. 

8. Pap sapkája c. játék.  

A gyerekek körben ülnek, mindenki kap egy madárnevet, amit megjegyez. A 
játékvezető kezdi: A pap elvesztette a sapkáját. Megtalálta a meggyvágó. A 
meggyvágónak, rögtön válaszolnia kell: nem meggyvágó, hanem a tengelice. Aki 
nem rögtön válaszol, vagy visszahív, az zálogot ad. A zálogot, egy kérdés helyes 
megválaszolásával lehet visszakapni. 
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9. A Napraforgó c. dal éneklése 

10. Értékelés 

 

 

5. foglalkozás 

Erdei emlősök 

 

Oktatási cél: a ragadozók szerepe az erdő életközösségében. A ragadozó életmód 
jellemzői: szervei, viselkedés, mozgás, táplálkozás, fogazat. Növényevő, rovarevő 
állatok életmódja, táplálkozás és fogazat kapcsolata. 

Új fogalmak: ragadozó, kitűnő szaglás, hallás (kiváló érzékszervek), tarajos 
zápfog, szemfog, metszőfog, kotorék, rágcsáló, rovarevő, téli álom, vegyes 
táplálkozás 

Szemléltetés, eszközök: furulya, rókabőrök (ezeken ülnek a gyerekek), 
rókakoponya, kutyacsontváz, rókanyom, rókaláb, nyúlsíró síp, róka preparátum; 
borz preparátum, borznyom, kotorék, rajz kartonon, kivágva; borzetető doboz; sün 
preparátum, téli álom szemléltetése a dioráma segítségével; mókus preparátum, 
rágcsáló koponya (a metszőfog vizsgálata), CD a hangokkal 

Az anyag feldolgozása: 

1. A róka 

 Tölgyfa alatt róka ül c. dal eljátszása furulyán, majd rókahang hallgatása 
CD-ről. 

 Volt egy kicsi kakasom c. dal éneklése. Milyen következtetést lehet levonni 
a dalból a róka táplálkozására vonatkozóan?(ragadozó) 

 Róka preparátum bemutatása és vizsgálata. Keressünk olyan jegyeket, ami 
utal a ragadozó életmódra!  

 Más külső jegyek megfigyelése (rókabőr, láb, nyom felhasználásával). 

 Rókakoponya vizsgálata, fogainak megbeszélése (metszőfog, szemfog, 
zápfog) 

 Kutyacsontváz vizsgálata. Következtetések levonása: emlős 
csontvázrendszerére. 
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 Nyúlsíró síp szerepe, kipróbálása. 

2. A borz 

 A borz egy kotorék mögé rejtve. Ki lehet az? (állat kitalálása) 

 Borz preparátum vizsgálata (külseje), táplálkozásának megbeszélése (játék: 
borzetetés dobozból), vegyes táplálkozás 

 Fekszik a borz c. dal éneklése. Azonos alakú szavak keresése a dalban 
(borzalmas, borzong, borzasztó stb.) 

3. A sün 

 Egy izgalmas szövegrészlet felolvasása a sünről. Kiről szólhat a szöveg? 

 Sün preparátum vizsgálata (külső) 

 Fogazatának és a táplálkozásának összefüggései 

 Téli álom (dioráma segítségével megvizsgáljuk az épített fészket). 

4. A mókus 

 Mókus preparátum vizsgálata (külső, téli és nyári bunda eltérő színének 
indoklása) 

 mókus vagy nyúlkoponyán a metszőfog vizsgálata (rágcsáló) 

5. Összefoglalás játékkal. 

Kérdés-felelet játék: A gyerekek körben állnak, hátratett kézzel és tobozt 
adogatnak. Énekeljük az eddig tanult dalokat (Hallgatag erdő, Harkály kopogtat, 
Napraforgó, Fekszik a borz stb.) jelre elhallgatunk. Akinél a toboz épp van, egy 
kérdésre kell válaszolnia a tanultakkal kapcsolatban. 

6. Értékelés 
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6. foglalkozás 

Az erdőben élő nagyvadak 

 

Oktatási cél: Az őz és szarvas testfelépítése, életmódja és élőhelye közötti 
kapcsolat. Az őz és a szarvas rendszertani helye, azonos rendszertani csoportba 
tartozó tanult állat: a szarvasmarha. A vaddisznó és a házisertés hasonló és 
különböző jellegzetességei. A vadon élő állatok testalakja, mozgása. A fogazat és 
táplálkozás kapcsolata. 

Új fogalmak, ismeretek: gím és dámszarvas, páros ujjú patás, agancs, kérődzés, 
agyar, serte, túrókarima, mindenevő, redős zápfog, gumós zápfog; mi a különbség 
az agyar és a szarv között. 

Szemléltetés, eszközök: Hungarocell, ami szemlélteti az erdei pocsolyát, pálcikán 
állatok (sárgahasú unka, csíkbogár, szúnyoglárva, ebihal), vaddisznó preparátum, 
házisertés preparátum, vadmalac bőr, vaddisznó láb, agyar, vaddisznó nyom; 
szarvasborjú preparátum, gímszarvas és dámszarvas agancs, szarvas koponya 
fogakkal, lábnyom, műanyagcsövek, bőgőkürt, őzgida preparátum, őznyom, CD, 
lábnyomok papíron, párosítás az állatok képeivel, labda 

Az anyag feldolgozása:  

1. Az erdei pocsolya c. dal éneklése és eljátszása pálcikabábokkal. A dalban 
szereplő táplálék lánc részleteinek kiemelése, megbeszélése. 

2. A vaddisznó preparátum vizsgálata 

 Hang bejátszása 

 vaddisznószőr, vadmalacbőr, agyar, lábnyom vizsgálata 

 fogazat, táplálkozás kapcsolata 

 házisertés preparátum összehasonlítása a vaddisznóéval (5. osztályban 
tanult ismeretek felelevenítése: mindenevő, kan, koca, malacok, fogazat 
stb.) 

 3. A gímszarvas 

 A gímszarvas hangjának bejátszása 

 Szarvasborjú preparátum vizsgálata: miért jó, ha pöttyös? 

 bika, tehén, borjú fogalma 
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 gímszarvas, dámszarvas agancsának összehasonlítása, lábnyomok vizsgálata 
(párosujjú patás), szarvas koponya vizsgálat, kérődzés eljátszása 

 szarvasbőgés szerepe. Szarvasbőgés utánzása bőgőkürttel és műanyagcsővel 

 A szarv és az agancs összehasonlítása (A szarvasmarháról tanultak 
megbeszélése.) 

4. Az őz 

 Őzgida preparátum vizsgálata, őz és szarvas közötti különbség, tévhitek 
megbeszélése 

 őznyom vizsgálata 

5. Lábnyomkereső: Párosíts lábnyomokat a tanult állatok képével! (feladatlap) 

6. Összefoglalás játékkal: Labdadobálós kérdezz-felelek: Akinek dobom a labdát, 
válaszolnia kell a feltett kérdésre. 

7.Értékelés 

 

 

7. foglalkozás 

A rovarok világa 1. 

 

Oktatási cél: A rendszertani besorolás alapján a szarvasbogár megkülönböztető 
külső jegyeinek jellemzése. A lepkék jellemzése. A rovar fogalmának elmélyítése, 
fedezze fel a különbséget a bogarak és a lepkék között, ismerje fel a rovarokra 
jellemző közös tulajdonságokat. A teljes átalakulás fogalmának elmélyítése. A 
havasi cincér megismerése. Miért bogár a cincér? 

Új fogalmak, ismeretek: rovarok testfelépítése: fej, tor, potroh; torhoz 3 pár ízelt 
láb és egy vagy két pár szárny kapcsolódik, kitinváz; rágó szájszerv, teljes 
átalakulás, pödörnyelv, pikkelyes szárny, teljes átalakulás 

Szemléltetés, eszközök: havasi cincér tablókép, havasi cincér preparátum, cincér 
rágta fa, szarvasbogár preparátum, rovaros doboz, lepkedoboz, múzeumi vitrinben 
nagy éjjeli pávaszem, nagyméretű papír szarvasbogár, teljes átalakulást szemléltető 
ábra, lárva, báb preparátum, anyósnyelv, fejre felerősíthető szarvasbogár rágók, 
ragasztószalag, havasi cincérek hurkapálcán 
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Az anyag feldolgozása: 

1. Havasi cincér 

 Találós kérdés a dalban: Kék és fekete a háta c. dal éneklése. A megoldás 
megkeresése a múzeumi tablóképek között. 

 Havasi cincér preparátum vizsgálata 

 Kinagyított havasi cincér vizsgálata (alakja, színe és a fejen levő szervek 
alakja jellegzetes). 

 Miért bogár a cincér? 

 Cincér rágta fa vizsgálata 

2. Szarvasbogár 

 Szarvasbogár vizsgálata 

 Nagyméretű, papír szarvasbogár vizsgálata  

3. Rovaros doboz vizsgálata: Miben különbözik a rovar és a bogár? 

4. Lepke 

 Lepkedoboz vizsgálata 

 Nagy éjjeli pávaszem megfigyelése 

 A pödörnyelv szemléltetése anyósnyelvvel (nyaló- szívó készülék) 

 Teljes átalakulás (rajzon), lárva, báb vizsgálat (preparátum) 

 Teljes átalakulás pantomimes elemekkel eljátszva 

 Pille, pille c. dal éneklése, megtanítása 

5. Játék: Szarvasbogár birkózás: A gyerekek párban a fejre erősítik a szarvasbogár 
rágóját. Ráállnak a ragasztószalagra. Birkózniuk kell. A vesztes az, aki leesik a 
szalagról. 

6. Összefoglalás 

7. Értékelés 
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8. foglalkozás 

Rovarlesen (mikroszkóppal) 

 

Oktatási cél: A szabad szemmel nem látható világ megismerése mikroszkóppal, 
mikroszkóp használata 

Új fogalmak, ismeretek: szájszervek 

Szemléltetés, eszközök: mikroszkópok, számítógépek, rovarlábak, lepkeszárnyak, 
szájszervek, képek a szájszervekről     

Az anyag feldolgozása 

1. Pille, pille c. dal éneklése (ismétlés), Kék és fekete a háta c. dal (ismétlés) 

2. Lepkeszárny vizsgálata mikroszkóppal 

3. Rovarláb vizsgálata (ízelt láb) 

4. Házi légy vizsgálata, mikroszkóppal (testtájai, láb, szelvényezett test, összetett 
szem, szőrök) 

5. Néhány szájszerv szemléltetése tárgyakkal 

 rágó szájszerv: harapófogó (pl.: szarvasbogár), pödörnyelv: anyósnyelv (pl. 
lepkék), szúró-szívó szájszerv: injekciós fecskendő (poloska, kabóca, 
levéltetű), nyaló szájszerv (méhecske) 

 szájszervek képekben, párosítás az állatokhoz 

A mikroszkópos program mellett lehetőség nyílik a számítógépen a lábnyomok 
vizsgálatára, játékos párkeresésre (www.sulinet.hu képes kvíz) ill. állatok 
körvonalait párosítani állatokkal. 

 

 

9. foglalkozás 

Vizek, vízpartok madarai, rétek madarai 

 

Oktatási cél: a gólyák életmódja, szerepe a vizek, vizes rétek életközösségében. A 
gólyák az emberek környezetében találták meg a fészkelő helyüket. A tőkés réce 
helye a vizek életközösségében. (a házikacsát tanulták 5. osztályban, a tanult 
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ismeretek felelevenítése, elmélyítése,), sirály megfigyelése. Héja vizsgálata 
(markolóláb). Néhány madár lábtípusának megismerése (vetési varjú: lépegető; 
fácán: kaparóláb) Összehasonlítást végzünk a fácán és a házityúk között 
(hasonlóság és különbség) A vadon élő életmód és a háziasított állatok közötti 
különbség. 

Új fogalmak, ismeretek: fehér gólya, gázlóláb (csüd, gázlóhártya, ujjak), ék alakú 
csőr, tojó, gácsér, lemezes csőr, mindenevő, fészekhagyó, markolóláb, tépőcsőr, 
lépegető és kaparóláb 

Szemléltetés, eszközök: fehér gólya preparátum, tőkés réce preparátum (tojó és 
gácsér), sirály, héja, vetési varjú, fácán preparátum, CD madárhangokkal, sikló, 
rák, gyík szemléltető eszközök, tavi dioráma, lábak képei kinagyítva 

Anyag feldolgozása:  

1. Olyan dalok, versek felidézése, éneklése, amiben folyók, tavak, tavi madarak 
találhatóak. Pl.: Tavaszi szél vizet áraszt …, Tiszán innen, Dunán túl …, Széles 
a Duna …, Hej, Dunáról fúj a szél … , Hej, halászok, halászok … stb. 

2. Én vagyok a széles szájú béka c. vicces dal eljátszása: sikló, rák, gyík, gólya 
preparátumok felhasználásával. Táplálékláncról tanultak ismétlése. 

3. A dalban szereplő fehér gólya bemutatása (preparátum) és vizsgálata.(külső 
jegyek, táplálkozás, életmód stb.) 

4. A tőkés réce bemutatása (gácsér, tojó) és összehasonlítása a házikacsával. 

5. Sirály bemutatása, lábának vizsgálata. 

6.  Héja, vetési varjú vizsgálata (kiemelten a láb) 

7. A fácán és a házityúk összehasonlítása. 

8. Játék a lábakkal: összekevert képek: kinek a lábát ábrázolja? 

9. Feladatlap kitöltése. 

10. Összefoglalás, értékelés 
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11.  foglalkozás 

Eddig tanult ismeretek összefoglalása, játékos módon 

 

Oktatási cél: Az eddig tanult ismeretek összefoglalása játékos módon. 

Szemléltetési eszközök: kártyák, fogalmakkal, társasjáték (lsd. melléklet)  

Anyag feldolgozása: A gyerekek kártyát húznak, amin fogalmak lesznek felírva. 
Az összetartozó fogalmak „megtalálják” egymást és csoportot alkotnak. Egy 
csoportban kb. 4-5 fő lehet. Minden csoport társasozik, amivel játékosan 
összefoglalja a múzeumi órán tanultakat. A kérdező kártyákon olyan kérdéseket 
találnak, aminek megválaszolásával felidézik az erdei, tavi, rétek élővilágáról 
tanultakat. 
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Melléklet 
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Melléklet 1 
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Melléklet 2 

 

Melyik állatról szól a felolvasott szöveg? 

 

Hangos szuszogással trappol az avarban, miközben megeszi az útjába 

kerülő hernyókat, csigákat, egereket, gyümölcsöket, gombákat, sőt bátran 

megtámadja a viperát is. Elfogásához cselhez folyamodik. Felingerli a kígyót, 

mire az feléje kap. Ekkor a …..  összegömbölyödik. Ismételten piszkálja, de 

most más irányból. A kígyó ismét feléje kap. Egy idő után ettől a vipera 

teljesen kifárad. Ekkor a ….. ügyesen elkapja a nyakát, és addig szorítja, míg 

meg nem fullad. A ….. nagyon szeret enni, éjszakái nagy részét vadászattal 

tölti. 
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Melléklet 3 
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Melléklet 4. 

Társasjáték szabályok 

Az indulhat elsőként a Start mezőről, aki először egyest dob. A pályán a kék 
lábnyomok a kérdezőmezők.  Aki erre rálép, annak húznia kell egy kérdező-
kártyát a kupac tetejéről. Ha a kérdezőkártyára leírt kérdésre helyesen 
válaszol, akkor előreléphet három mezőt. Ha nem tudja, vagy rosszul tudja a 
választ, vissza kell lépnie hármat.  

1. Megakadályoztad, hogy szennyezőanyagot öntsenek a vízbe, jutalmul még 
egyszer dobhatsz! 

2. Nincs híd, keresned kell egy gázlót, hogy átjuss a túlpartra! Lépj vissza három 
mezőt! 

3. Átsegítetted a békákat az úttesten, így nem gázolták el őket. Jutalmul lépj előre 
két mezőt! 

4. Krokodiloktól hemzseg a folyó, meg kell várnod, hogy jóllakjanak, csak utána 
kelhetsz át a folyón. Addig egy körből kimaradsz.  

5. Segítettél megkeresni az eltévedt medvebocsokat, jutalomból a medvemamától 
mézet kaptál. Egyél meg egy mézes kenyeret, és lépj előre négy mezőt! 

6. Eltévedtél a mocsárban, körülötted süppedős iszap van. Meg kell várnod a 
hattyúkat, ők majd a hátukon kivisznek innen. Egy dobásból kimaradsz. 

7. Az éjszaka farkasok vették körül a táborotokat, meg kell várnod, amíg 
elmennek. Egy körből kimaradsz. 

8. A termeszek felfalták a térképedet, ezért eltévedtél. Lépj vissza három mezőt! 
9. Segítettél a borznak kitakarítani a várát. Jutalmul még egyszer dobhatsz! 
10. A makik megtanítottak a fákon ugrálni, így gyorsabban haladsz. Ugorj előre 

három mezőt! 
11. Elbújtattad a nyuszit a farkas elől. Jutalomból lépj hármat! 
12. Eltévedtél a barlang útvesztőiben, míg megtalálod a helyes utat, egy körből 

kimaradsz! 
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Melléklet 5. 

Kérdezőkártyák 

Mondj néhány jellemzőt a 
tölgyfáról! 

Jellemezd az erdei fenyőt! Sorold el az erdő szintjeit! 

Erdei fülesbagoly, vaddisznó, 
sün, hangya: melyik szinten 
él az erdőben? 

Milyen lába van a nagy 
fakopáncsnak és miben 
segíti? 

Milyen lába van az erdei 
fülesbagolynak és miben 
segíti? 

Bizonyítsd be, hogy az erdei 
fülesbagoly ragadozó madár! 

Mutasd be a többieknek a 
nagy fakopáncsot! 

Sorolj fel legalább 6 madarat, 
ami nem költöző madár! 

Mit tudsz a borzról? Mutasd 
be őt a többieknek! 

Jellemezd a mókust! 
Legalább 5 jellemzőt mondj 
róla! 

Mivel táplálkozik a sün? 

Milyen foga van a 
vaddisznónak? 

Bizonyítsd be a rókáról, hogy 
ragadozó állat! 

Mi a kérődzés? 

Mi a különbség a szarv és az 
agancs között? 

Mutasd be a vaddisznót a 
társaidnak! 

Sorold fel a rovarok részeit? 

Mi az a teljes átalakulás? Jellemezd a tőkés récét? Milyen lába van a gólyának? 

Milyen ragadozó madarakat 
ismersz (nemcsak erdei)? 

Bizonyítsd be, hogy a héja 
ragadozó madár! 

Hogy hívják a hím, nőstény, 
gyermek szarvast? 

Milyen lába van az őznek és 
a szarvasnak? 

Milyen szájszerve van a 
lepkének? 

Sorolj fel néhány lombhullató 
fafajtát! 

Válassz ki egyet, a múzeum-
ban megismert állatok közül 
és mutasd be társaidnak 
(legalább 5 jellemző)! 

Hogyan szerzi a táplálékát a 
nagy fakopáncs? 

Milyen szájszerve van a 
szarvasbogárnak?  

 

 


