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BEVEZETÉS 
 
„Annak, aki jól ismeri Magyarország részeinek képét, tájainak gazdagságát, városainak 
jellegét, a hazai föld szebb lesz, tágasabb lesz, nagyobb lesz, tehát kedvesebb is lesz. 
Több féltése és több terve fog kapcsolódni ehhez a szóhoz: Magyarország. E több féltés 
és több terv, több védenivaló és több alkotnivaló elemeiből tevődik össze az, amit a szó 
legtisztább értelmében nevezhetünk hazafiságnak." (Szabó Zoltán) 
 
 
Szabó Zoltán szociográfiai kutatóútjai során az országot járva, szinte mellékesen 

tapasztalta meg a hazai tájak ízét, jellegzetességeit. Benyomásaiból született meg a 

Szerelmes földrajz című könyve, melyből a dolgozatom bevezetőjéül választott idézet 

származik. Három éve a kiskunsági Szabadszállás település határában végeztem terepi, 

ökológiai vizsgálatokat és szóbeli gyűjtéseket a táj változásairól. E munka tudományos 

eredményeit összegezve készítettem el BSc szakdolgozatomat „Szabadszállás határának 

táj- és élőhely-változásai” címmel. A határt járva a kiskunsági tájat nagyon 

megszerettem, és a település lakóival megismerkedve, elbeszélgetve nemcsak 

tudományos, hanem emberi szempontból is gazdagodtam. 

Ennek az élménynek a hatására választottam tanári szakdolgozatom céljául a diákok 

tájszemléletét fejlesztő, tapasztalatokon és helyi tudáson alapuló módszerek 

kidolgozását, mely által nemcsak a természet és társadalomtudományok módszereibe 

nyernének bepillantást, hanem akár életreszóló tapasztalatokat is szerezhetnek. 

Szabadszállási kutatási eredményeimet és megfigyeléseimet felhasználva, a gyakorlati 

példákat e település adottságaira alapozom. Véleményem szerint a jelenlegi oktatási 

rendszerben méltatlanul kis szerepet kap a lakóhely természeti környezetének 

megismerése és a helyi közösség természetről, környező tájról generációk alatt 

felhalmozott tudása. Pedig e tudásformák, az UNESCO iránymutatásai szerint is, a 

modern kor környezeti és társadalmi problémáira is megoldással szolgálhatnak (forrás: 

UNESCO honlapja). A „hagyományos ökológiai tudás” (traditional ecological 

knowledge) és a helyhez köthető tudás (local knowledge) értéke a környezeti 

válságokkal súlytott korszakunkban egyre inkább felértékelődik, nemcsak a 

természetvédelem, hanem a társadalom számára is (MOLNAR et al. 2009).  



A tanulmány során mindkét szakom, a földrajz és a biológia módszertanából is merítek, 

ezen kívül a tantárgyközi kapcsolatokat is különösen fontosnak tartom. Az ismertetett 

módszertani példák a Hon- és népismeret oktatás, valamint a környezeti nevelés 

számára is új szempontokat adhatnak. Célom az ismeretelsajátítás mellett a saját 

élményeken, tapasztalatokon keresztüli megismerés és alkotás, a cselekedve, felfedezve 

tanulás, melyben a diákok-szülők-rokonok-tanárok egyenlő partnerként vesznek részt, 

és maga a tanulási folyamat közösségformáló erővé  is válik. Meggyőződésem, hogy a 

valóság megismerésében egy holisztikus, teljességre törekvő szemlélet lehet 

célravezető. 

 

Tanulmányomban először bemutatásra kerül a példatelepülés, Szabadszállás, majd 

ismertetem a dolgozatomban kifejtett módszerekkel fejlesztethető  kompetencia-

területeket, és kitérek a tantárgyközi kapcsolatokra is. Ezek után részletesen tárgyalásra 

kerülnek az egyes térképi, terepi és helyi tudáson alapuló módszerek, melyek szakköri 

foglalkozásokon, nyári táborokban, iskolai vetélkedőkben vagy kutató-felfedező 

projektek során is alkalmazhatóak. 

 

  



A helyszín bemutatása 

Tanulmányom során a módszertani példákat és megoldásokat Szabadszállás település 

környezetéből veszem. A következőkben röviden bemutatom e település táji 

környezetét és történetét.  

Szabadszállás régi kiskun település, amely a Duna–Tisza közén helyezkedik el. Nagy 

határú alföldi kisváros, lakosainak körében még ma is jelentős a mezőgazdasági 

tevékenység. Földje két kistáj találkozásánál fekszik, nyugaton a Duna-menti Solti-

síkság, keleten a Duna–Tisza közi homokhátság határolja. A két kistáj kialakulása 

elsősorban a Duna felszínformáló tevékenységéhez köthető: a Duna–Tisza közi 

homokhátság az Ős-Duna által lerakott hordalékkúpból keletkezett, a Solti-sík pedig a 

folyamszabályozások előtt még a Duna árterületét képezte. A környék természeti 

értékekben rendkívül gazdag. A nyugati határrész szikes tavai és életközösségei (a 

Büdös-szék és a Zab-szék környéke) a Kiskunsági Nemzeti Park részterületét képezik, a 

keleti határrész rétjei és a Kondor-tó Európai Uniós védettséget élvező Natura 2000-es 

terület, nedves időszakban a vízállásokat számtalan vízimadár látogatja (UJHAZY N. 

2010). 

Egykoron számos tanya állt a határban, a külterületen élők száma igen magas volt, mára 

azonban sokan a városba költöztek. A változó, városiasodott életmód hatására a 

gyerekek természetről gyűjthető tapasztalatainak köre jelentősen szűkült az előző 

generációkhoz képest. Mindemellett az igen szép és ízes helyi ö-ző nyelvjárás a fiatalok 

körében mind a mai napig elterjedt.  

A településnek igen gazdag helytörténeti gyűjteménye van, melyet Tóth Sándor 

helytörténeti kutató állított össze, aki könyvet is kiadott a település múltjáról, melyben 

olvashatunk híres költőink, József Attila és Petőfi Sándor szabadszállási kötődéseiről is 

(TÓTH S. 2005). A város havonta megjelenő folyóiratot ad ki „Szabadszállási 

Hírmondó” címmel. Kulturális intézményei a Városi Könyvtár, a József Attila 

Közösségi Ház és a Tájház, iskolái a Petőfi Sándor Általános Iskola, valamint a Kun 

László Középiskola és Szakiskola kihelyezett tagozata (www.szabadszallas.hu). 

Nappali tagozatos középiskolai képzésre a település fiataljai Kunszentmiklósra, 

Kecskemétre és Budapestre járnak, így sokan igen hamar elkerülnek szülőföldjükről. 

 



A terepi program pedagógiai környezete 

Helyszín: Szabadszállás, kiskunsági kisváros  

Korosztály: 7-12. évfolyam  

Célcsoport: Felső tagozat 7-8. évfolyamos szakkörös tanulók,, akik a település 

általános iskolájának önként jelentkező tanulói. (Bár a módszerek a gimnazista 

korosztálynál is alkalmazhatóak lennének, a városban nappali középiskolai képzés 

hiányában egy gimnáziumi szakkör nehezen lenne megvalósítható.) 

A szakkör jellege: A szakkör során a tanulók iskolai és terepi foglalkozásokon vesznek 

részt. Ezen kívül, projektmunka keretében önálló kutató és gyűjtőmunkát igénylő 

feladatokat is végeznek. A projektek során elkészült alkotásokkal nemcsak a szakkörben 

résztvevő tanulók, hanem a tágabb közösség, az iskola és a település lakói is 

megismerkedhetnek. (Például, az elkészült plakátokat elhelyezhetjük az iskola terében, 

a projektek során született írásokat a helyi újság is közölheti, vagy akár internetes 

oldalakon is megoszthatunk videófelvételeket, beszámolókat.) 

Tantárgyi kapcsolatok: 

- Természetismeret: haszonállatok, haszonnövények, tájékozódás (5. évf.) 

Magyarország élővilága, tájai (6. évf.)  

- Földrajz: Magyarország tájai (8. évf.), térképismeret (9. évf.)  

- Biológia: növény- és állattan, ökológia, természetvédelem (9. és 11. évf.) 

- Hon- és népismeret: lakókörnyezet, hagyományos paraszti életmód megismerése 

(5-6. évf.) 

- Történelem: a 20. század történelme, történeti térképek (8. és 12. évf.)  

- Magyar nyelv és irodalom: nyelvjárások, tájnyelvek (8 és 12. évf.), a táj költői: 

József Attila (8. és 12. évf.) és Petőfi Sándor (7. és 10. évf.) 

- Informatika: internetes térképek – Google Föld program (évfolyamhoz nem 

köthető) 

- Technika: kézművesség helyi anyagokból (1-8. évf.) 

- Kémia: kémhatás mérése (8. és 9. évf.). 

 



Fejlesztett kulcskompetenciák (a 2012-es Nemzeti Alaptanterv alapján): 

A kidolgozott terepi és helyi tudáson alapuló módszerek a Nemzeti Alaptanterv által 

megfogalmazott kulcskompetenciák fejlesztését is szolgálják. 

- Anyanyelvi kommunikáció: párbeszéd idősebb generációkkal, szóbeli gyűjtések; 

- Természettudományos és technikai kompetencia: a természettudományos 

módszerek elsajátítása (pl. élőhely-határozás, természetesség-mérés); 

- Digitális kompetencia: Google Föld program alkalmazása; 

- Szociális és állampolgári kompetencia: térbeli tájékozódás régi térképek, 

műholdfelvételek használatával, generációk közötti párbeszéd; 

- Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: önálló projektszervezés, 

részvételi tanulás; 

- Esztétikai, művészi tudatosság és kifejezőkészség: projektek során készült 

alkotások; 

- A hatékony és önálló tanulás (a tanulás tanítása): önálló ismeretszerzést és 

feldolgozást igénylő kutató-felfedező feladatok, projektek. 

  



TEREPI MEGFIGYELÉSEKEN ÉS HELYI TUDÁSON 
ALAPULÓ MÓDSZEREK 

A tárgyalt terepi megfigyeléseken és helyi tudáson alapuló módszerek a 

következőképpen csoportosíthatóak: 

 

Térképi módszerek: 

1. Régi térképek és műholdfelvételek alkalmazása 

Terepi módszerek: 

2. Élőhely-határozás 

3. Természetesség-mérés 

4. A táj évszakos változásainak megfigyelése 

Helyi tudáson alapuló módszerek: 

5. Szóbeli gyűjtések 

6. Részvételen alapuló, tapasztalati tanulás 

Különféle módszerek összekapcsolása: 

7. Módszerek együttes alkalmazása 

 

A módszerek bemutatásakor először kitérek a legfontosabb fejlesztési célokra, majd a 

tantárgyi kapcsolatokat tárgyalom. A tudományos és szakmódszertani előzmények 

ismertetését először általános módszertani javaslatok, majd Szabadszállás határára 

kidolgozott példafeladatok követik. 

  



1. Régi térképek és műholdfelvételek alkalmazása 

Célok: 

- Különböző térképi források, régi térképek, műholdfelvételek megismerése, 

használata. 

- A különféle térképi források és a valóság közötti kapcsolat keresése. 

Tantervi kapcsolatok: 

- Természetismeret: 6. évf. – Magyarország tájai,  

- Természetismeret: 5. évf. – Térképolvasás, térképi jelek  

- Földrajz: 8. évf. – Magyarország természetföldrajza  

- Földrajz: 9. évf. – Térképészet, távérzékelés 

- Informatika: Google Föld – internet és digitális térképek használata 

- Történelem: kor, amelyből a térkép származik (18-19. század, 20. század) 

- Biológia: növényzeti jelölések a térképeken 

 

Általános bevezető 

A térképszerű és a térképi ábrázolásokkal a diákok már a természetismeret tantárgy 

keretein belül elkezdenek megismerkedni. A térképészet történetével, történeti 

térképekkel, vagy a 20. század új vívmányával, a műholdfelvételekkel viszont csak 

elvétve találkoznak tanulmányaik során. Érdekes lehet számukra saját környezetükre, 

otthonukra a magasból tekinteni, hogyan látták azt korábbi századok térképészei, vagy 

mit mutatnak róla most a világűrből készült felvételek. E térképi források megfejtésével, 

célirányos használatával a diákok táj- és történeti szemléletének fejlődése is elérhető. 

Régi térképek alkalmazása – módszertani előzmények és lehetőségek 

A régi térképek jelenleg a földrajzoktatásban szinte csak illusztrációs szereppel bírnak 

(például egy-egy torz földrészábrázolás az ókorból, vagy Lázár deák térképe). Pedig e 

térképek értékes történelmi alkotások, nagyon sok pontos információt is hordozhatnak. 

Olvasásuk – esztétikai szépségükből adódóan is – igen élvezetes lehet (szinte mint az 

elrejtett titkos kincs keresése). Sajnos a földrajz tantárgy alacsony óraszáma miatt e 

téma nehezen férhet bele a tanórai keretekbe, szakmódszertana szinte kidolgozatlan. 

Viszont a saját lakókörnyezet történetének, tájainak megismerésében igen hasznos 

eszköz lehet a régi térképek oknyomozó használata. 



Miről mesélhetnek a régi térképek? Erre a későbbiekben pár szabadszállás környéki 

példafeladattal szeretném felhívni a figyelmet. 

A régi térképek után ma már nem kell feltétlenül a levéltárban kutatni, közülük számos 

az interneten is elérhető. Az Országos Levéltár honlapján, a Magyar Levéltári Portálon 

(archivportal.hu/) a térképi adatbázis egyre bővül, már a megyei kataszteri térképek is 

hozzáférhetők. Leginkább ajánlhatóak a szép kivitelű, színes és részletes 1861 és 1866 

között készült II. katonai felmérés térképei, amelyek a Google Earth programmal 

párhuzamosan is felhasználhatók. Ezen kívül sok település büszkélkedhet helytörténeti 

gyűjteménnyel, kiadványokkal, melyekben szintén találhatunk régi térképeket, 

térképvázlatokat a település határáról. 

Műholdfelvételek alkalmazása – módszertani előzmények és lehetőségek 

A földrajz tankönyvekben egyre gyakrabban fordulnak elő műholdképek, leginkább 

távoli, ismeretlen tájakról, nagyobb területekről,  csak igen ritkán szerepelnek bennük a 

diákok közvetlen lakókörnyezetről vagy Magyarországról készült felvételek. A 

szabadon letölthető, internetes Google Föld alkalmazásnak 

(http://www.google.com/earth) köszönhetően viszont diákjaink a Föld bármely részéről, 

így a saját lakóhelyükről is,  megnézhetnek műholdképeket, földrajzi koordinátákhoz 

rendelhetik megfigyeléseiket, fényképeiket. A számtalan lehetőség közül csak néhány, 

témába illő megoldást szeretnék bemutatni. 

A különböző térképi források együttes alkalmazása, problémamegoldó terepi használata 

számos új lehetőséget rejt. A történeti folyamatokat, például a település terjeszkedését, 

átalakulását, a táj változásait is megfigyelhetjük a térképek segítségével. Egy önálló 

kutatáson-felfedezésen alapuló projektben is kiválóan felhasználhatóak a történeti 

térképek és a műholdfelvételek. 

 

  



Módszertani megoldások 

A következő példafeladatok az interneten szabadon elérhető II. katonai felmérés és a 

Google Föld program használatán alapulnak: 

 

1. Térképi jelölések megfejtése a II. katonai felmérés térképein 

A következő térképrészletek a II. katonai felmérésből, 1864-ből származnak. Fejtsétek 

meg, hogy mit ábrázolnak a jelölések és a térkép színei! Segítségül használhatjátok a 

következő oldalt: http://archivportal.arcanum.hu/maps/html/katfelm2b_google.html! 

a. Mit ábrázolnak a következő térképrészletek a célkeresztben (1. ábra)? Írd a 

betűjelüket a megfelelő helyre! 

 

 
1. ábra: A II. katonai felmérés térképének jelelölései 

Megoldás:

1. házak, kertek, kis tó - A 

2. homokbucka - B 

3. tanya gémeskúttal - C 

4. erdő, jeles fával - D 

5. tó - E 

6. szőlő, gémeskúttal - F 

7. legelő, gémeskúttal - G 

8. zsombékos, nádas mocsár - H

  

D C B 

H G F E 

A 
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b. Melyik szín mit jelöl a térképeken (1. táblázat)? Párosítsd a színkulcs elemeit a 

fogalmakkal! 

 

sötétebb 
kék (Megoldás: a) 

 

sötétebb 
zöld (Megoldás: g) 

 

halvány-
kék (Megoldás: c) 

 

élénk 
sötétzöld (Megoldás: e) 

 

sárga (Megoldás: h) 
 

vajszínű (Megoldás: f) 

 

halvány 
zöld (Megoldás: b) 

 

halvány 
barna (Megoldás: d) 

1. táblázat: A II. katonai felmérés térképének színkulcsa 

a) tó, nyílt vízfelület 

b) legelő 

c) kaszáló 

d) szőlős 

e) kert 

f) szántó 

g) erdő 

h) nyílt homokfelszín 

Megvalósítás: egyénileg otthoni munkával/csoportosan szakköri foglalkozáson. 
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2. Feladatok térképi nevekkel 

Térképi nevek gyűjtése:  

- Feladat: Gyűjtsetek önállóan a II. katonai felmérés térképéről, Szabadszállás 

határából földrajzi neveket! 

- Megvalósítás: önállóan/párban, otthon/iskola géptermében 

- Példa megoldások: Kis-rét, Büdös szék, Öreg szőlő, Nagycsinytova folyása, 

Kettös halom, Temető ér, Varga János, Strázsa hegy, stb. 

Térképi nevek rendszerezése:  

- Feladat: Csoportosítsátok a hasonló, gyűjtött térképi neveket! Készítsetek 

közösen egy plakátot, melyen felvázoljátok a csoportosítást! Mutassátok be a 

plakátot!  

- Megvalósítás: csoportos feladat szakköri foglalkozáson 

Megoldás: a térképi nevek a következő kategóriákba csoportosíthatók: szék, rét, 

halom, hegy-domb, ér, tanyák tulajdonosainak nevei 

Névmagyarázat:  

- Feladat: Próbáljátok megfejteni a nevek jelentését! 

- Megvalósítás: csoportosan/frontálisan, szakköri foglalkozáson 

- Példa megoldások: „Temető ér”: a temetőnél lép be a városba, „Strázsa hegy”: 

megfigyelőpont volt 

Helynevek mai használata:  

- Feladat: Mely helyneveket ismeritek, melyek vannak még ma is használatban? 

- Megvalósítás: frontálisan, szakköri foglalkozáson 

- Kiegészítő feladat - szóbeli gyűjtés: Mely helyneveket ismerik szüleitek, 

nagyszüleitek? (lásd: Szóbeli gyűjtések fejezet, 5. feladat) 
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3. Feladatok Google Föld műholdfelvételeinek használatával 

Vizsgáld meg az alábbi Szabadszállás határából származó műholdfelvételeket! 

a. Google Föld és a természetesség (2. ábra) 

 
2. ábra: Google Föld és a természetesség 

A két képen közös, hogy mindkettő növényzete: Megoldás: erdő 

Melyik terület növényzete kevésbé természetes? Miért?  

Megoldás: A „B” területé, itt a képen éppen egy tarvágás látszik, nagy területeken 

letermelték az erdőültetvényt. Ezzel szemben az „A” területen természetesen szórt 

facsoportokból álló, felnyílt erdőt látunk. 

b. Google Föld és a településformák 

Állítsd méretük, kiterjedésük szerinti növekvő sorrendbe a képeken látható településeket 

(3. ábra)! Nevezd meg, mit ábrázolhatnak a képek! 

 
3. ábra: Településformák megfigyelése Google Föld műholdfelvételen 

B A 

D C 

B A 
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Megoldás: 

1. D – tanya 

2. A – mezőgazdasági nagyüzem (Róna TSZ) 

3. C – tanyacsoport (Balázspuszta)  

4. B – kisváros (Szabadszállás)  

 

c. Részletes tájvizsgálat 

Párosítsd a műholdfelvételen szereplő betűket a megfelelő állításokkal (4. ábra)! 

 
4. ábra: Részletes tájelemzés Google Föld műholdfelvétel alapján

Megoldás: 

1. Fehér, szikes vizű tó (Zab-szék) - F 

2. Magas töltésű út - G 

3. Szántó, friss vetéssel - C 

4. Csupasz szántó - D 

5. Tanyahely a székparton - H 

6. Nádassal borított szék (Kőhalom-szék) - B 

7. Barna csíkban szegélyezi a zsióka(csatak) a Zab-szék partját - E 

8. Csatorna (Kígyós-ér), ültetett fasorral a partján – A 

Megvalósítás: csoportban szakköri foglalkozáson. 

 

  

B 

E 

H A 
G 

C 

D 

F 
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4. Költőink útján – Merre járt Petőfi Sándor és József Attila? 

A tanár előzetesen a Google Föld programban megjelöli a következő nevezetes helyeket 

(5. ábra): 

- Dörmögő-ház: itt lakott József Attila nagyapja.  

- Csinytovai csárda: Petőfi szüleinek tulajdona volt. 

- Kondor-tó: itt halászott József Attila nagybátyja. 

- Helytörténeti Gyűjtemény: a Petőfi család Szabadszálláshoz való kötődéséről 

itt sok mindent megtudhatunk. 

- Petőfi házának helye: itt állt Petőfi szüleinek háza, melyet egy árvíz elmosott. 

- Józan határrész: itt voltak Petőfi szüleinek földjei. 

- Vasútállomás: József Attila itt szállt le a vonatról, ha látogatóba jött. 

- Városháza, Református templom, stb. 

 
5. ábra: Helymegjelölés Google Föld műholdfelvételen 

A diákoknak a Google Föld programban megjelölt helyek és kiegészítő szöveges 

anyagok segítségével játékos feladatokat kell megoldaniuk, melyhez szükséges a 

program használata is. 

 

A helyjelzőkhöz 
leírások és 

fényképek is 
csatolhatók. 

Mappa 
hozzáadása 

Helyjelző 
hozzáadása 
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Példa feladatok 

1. Állapítsátok meg a Google Föld program segítségével a vasútállomás földrajzi 

helyzetét! 

Megoldás: északi szélesség 46º 52’ 14”, keleti hosszúság 19º 12’ 38” 

2. Mely nagyvárosba vezet az a főút, amely mellett a Petőfi szüleinek tulajdonát képező 

csárda található! (Az épületet még ma is áll.) 

Megoldás: Kecskemét 

3. Mely helyek ihlethették József Attila verseit? Párosítsátok az idézeteket a megfelelő 

helyszínekhez! 
A. József Attila: Holt vidék (részlet) 

Füstöl a víz, lóg a káka 
kókkadón a pusztaságba. 
Dunnába bútt fönn a magas. 
Sűrű csönd ropog a havas 
mezőben. 
Kövér homály, zsíros, csendes; 
lapos lapály, kerek, rendes. 
Csak egy ladik, mely hallhatón 
kotyog még a kásás tavon 
magában. 

B. József Attila: Dörmögő (részlet) 

Avas szalonnán élt, mint az idő. 
Telt-mult naponta, sárgán görbülő; 
szalmát számolt, vagy nézte az eget, 
a csillagokban szíve zizegett.  

C. József Attila: Kései sirató (részlet) 
Harminchat fokos lázban égek mindig 
s te nem ápolsz, anyám. 
Mint lenge, könnyü lány, ha odaintik, 
kinyujtóztál a halál oldalán. 
Lágy őszi tájból és sok kedves nőből 
próbállak összeállitani téged; 
de nem futja, már látom, az időből, 
a tömény tűz eléget. 
 
Utoljára Szabadszállásra mentem, 
a hadak vége volt 
s ez összekuszálódott Budapesten 
kenyér nélkül, üresen állt a bolt. 
A vonattetőn hasaltam keresztben, 
hoztam krumplit; a zsákban köles volt 
már; 
neked, én konok, csirkét is szereztem 
s te már seholse voltál.

 

Megoldás: A: Kondor-tó, B: Dörmögő-ház, C: vasútállomás 

Megvalósítás: csoportos munkával az iskola géptermében, vetélkedő részeként vagy 

szakköri foglalkozáson. 
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5. 150 év változásai – II. katonai felmérés térképének és a Google Föld képének 

összehasonlítása 

A következőkben a II. katonai térképen és Google Föld műholdfelvételein kell 

hasonlóságokat és különbségeket keresni. 

A. feladat 

Keresd meg a régi térképen kék színnel ábrázolt kis tavakat, és jelöld a 

műholdfelvételen e tavak helyét! 

Nevezd meg, milyen változásokat tapasztalsz a műholdfelvételen a régi térképen 

látotthoz képest a számokkal jelölt pontokban (6. ábra)! 

 
6. ábra: Szabadszállás változásai (II. katonai felmérés és Google Föld összehasonlítása)

Megoldás: 

1. beépültek a kertek 

2. terjeszkedett a város 

3. facsoportok, bokrok nőttek 

4. benőtte a növényzet a tavakat 

B. feladat 

Hogyan változott meg a Strázsa-hegy környéke?  

Nevezz meg három változást, amely a műholdfelvételen tapasztalható a régi térképhez 

képest (7. ábra)! 

4. 
4. 3. 

3. 
2. 

2. 

1. 
1. 
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7. ábra: Strázsa-hegy környékének változásai (II. katonai felmérés és Google Föld összehasonlítása) 

Megoldás: 

1. nincsenek mozgó homokbuckák 

2. beerdősítették a területet 

3. kiszáradt a tó 

C. feladat 

Találd ki, mit jelentenek a térképen szereplő alábbi kifejezése: „Kecskemét von 

Szabadszállás” és „Csőszház”! 

Mi a legnagyobb változás a műholdfelvételen a régi térképhez képest (8. ábra)! 

 
8. ábra: Balázspuszta változásai (II. katonai felmérés és Google Föld összehasonlítása) 

Megoldás: 

„Kecskemét von Szabadszállás”: út Kecskemét és Szabadszállás között  

„Csőszház”: itt lakott a csősz, aki őrizte a földeket 

Változás: Balázspuszta házai megépültek (csak néhány tanya volt még itt a 19. 

században) 
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D. feladat 

Melyik évben, 1864-ben vagy 2009-ben lehetett nagyobb vízállás? (Megoldás: 2009) 

Rajzold be a Lencsés-eret, a Zabhalmot és az egykori Varga tanya helyét a 

műholdfelvételre (9. ábra)! 

 
9. ábra: Zabszék környéke (II. katonai felmérés és Google Föld összehasonlítása) 

6. Személyes élményekhez köthető helyek műholdképeken és régi térképeken 

Keressétek meg, és jelöljétek a Google Föld programban a következő helyeket:  

- lakóházunk 

- tanyánk (vagy szüleid, nagyszüleid tanyájának helye) 

- földünk/kertünk/szőlőnk (ha van) 

- kedvenc helyem a városban 

- kedvenc helyem a határban 

Keressétek meg a II. katonai térképen is ezeket a pontokat! Milyenek lehettek a 19. 

század második felében?  

Megoldás: egyedi megoldások lehetségesek 

Megvalósítás: egyéni feladat, otthoni munka/iskolai gépterem 

  

Varga tanya 

Zabhalom 
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2. Élőhely-határozás 

Célok: 

- Lakóhely közeli legjellemzőbb élőhely- és növényzettípusok megismerése. 

- Élőhely-határozó alkalmazása. 

- Önálló vizsgálódás, saját tapsztalatok, élmények szerzése. 

Tantervi kapcsolatok: 

- Természetismeret: 6. évf. – Magyarország életközösségei (erdők, rétek) 

- Biológia: 9. évf. – Növénytan, 11. évf. – Ökológia 

- Földrajz: 8. évf. – Magyarország természetföldrajza 

 

Általános bevezető 

A hazai tanterv által előírt élőhelyismeret meglehetősen általánosított, a lakóhelyi 

sajátosságokra alig alapoz, csupán a rétek, a tölgy- és a bükkerdők kerülnek tárgyalásra. 

A diákok tapasztalataikon keresztül, saját vizsgálódásaik által sokkal mélyebb és 

színesebb képet kaphatnának otthonuk természeti környezetéről, ismereteik így valós 

alapokra kerülhetnének. Véleményem szerint, megfelelő tanári segítséggel, egy jól 

összeállított, helyi élőhelytípusokra kialakított, egyszerű határozó segítségével erre már 

a felső tagozatos tanulók is képesek lehetnek. 

 

Tudományos és szakmódszertani előzmények 

Magyarországon az ökológia és biogeográfia tudományának komoly hagyományai 

vannak. A társulástannal  (cönológiával) foglakozó kutatók összesen 470 

növénytársulást írtak le, amelyből mintegy 350 a természetes társulás (BORHIDI A.–

SÁNTA A. 1999). E rengeteg kategóriával még a szakembereknek is nehéz dolgozni, így 

egy egyszerűbben kezelhető, jóval keveseb, 86 kategóriás rendszert hoztak létre, mely a 

növényzettípusokat élőhelyek szerint csoportosítja, ez az ÁNÉR rendszer (BÖLÖNI J. et 

al. 2011). E rendszer szerint a 2003 és 2007 között zajlott MÉTA-program keretén belül 

az egész országot feltérképezték, és e jelentős kutatás eredményei térképes formában az 

interneten is elérhetők (www.novenyzetiterkep.hu). Az interneten, ezen kívül gazdag, 

képekkel illusztrált tudományos segédanyag áll rendelkezésre az említett élőhely-

kategóriákról (például a fényképeket és leírásokat is tartalmazó MÉTA-fotótár, valamint 

a MÉTA-térképek oldal).A honlapon egy közérthető segédanyagot is találunk az 

élőhely-határozáshoz („MÉTA Mindenki élőhely-határozója”). E hosszú lista és 
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határozó viszont talán kevéssé diákbarát, egyszerre nehezen befogadható, főleg a 

kisiskolás korosztálynak.  

Egy helyi, kistáji élőhelytípusokra kidolgozott, kevesebb kategóriával dolgozó, 

egyszerűsített élőhely-határozó viszont már számukra is használható lehet. E munkához 

segítségül szolgálhat a „Magyarország földrajzi kistájainak növényzete” című könyv, 

amelyben minden egyes kistájunk legjellemzőbb élőhelyei felsorolásra kerülnek 

(KIRÁLY G. et al. 2008).  (A „Növényismeret” című könyv (SIMON T. – SEREGÉLYES T. 

2001) is tartalmaz egy  diákok számára készült társuláshatározó kulcsot. Viszont ez a 

határozó nem élőhely, hanem hagyományos társulástani kategóriákat használ, 

véleményem szerint, meglehetősen bonyolult és kevéssé áttekinthető formában.) 

 

Módszertani megoldások, alkalmazás 

A terepi foglalkozásokhoz szükséges egy, a diákok számára is könnyen kezelhető, 

célszerű élőhely-határozó. Ezért tartottam fontosnak egy helyi táji adottságokra 

alapozott élőhely-határozó kidolgozását. A következőkben ismertetem létrehozásának 

lépéseit, majd részletesen bemutatom Szabadszállás nyugati határrészének élőhely-

határozóját, melyet saját terepi tapasztalataim alapján állítottam össze (1. melléklet). 

 

Helyi élőhely-határozó létrehozásának lépései 

1. Szakirodalmi tájékozódás: Fontos tisztában lennünk a tudományos körökben 

használatos helyi-kistáji élőhely és növényzetkategóriákkal (BÖLÖNI J. et al. 2011), a 

vizsgálandó kistáj növényzetéről is tájékozódjunk (KIRÁLY G. et al. 2008). 

2. Terepbejárás: A határozó készítése előtt feltétlenül szükséges a vizsgált terület 

bejárása, feltérképezése, fényképek készítése. A területen előforduló, lehetséges 

élőhelyek száma az internetről elérhető élőhelytérképek alapján könnyen szűkíthető. 

3.  Élőhelyek kiválasztása: A tapasztaltak alapján ki kell választani azokat a 

leggyakoribb élőhelyeket, amelyek szerepelnek majd a határozóban. 

4. Élőhely-határozó szerkesztése: A legegyszerűbb szövegszerkesztőben vagy a Power 

Point programban megszerkeszteni a praktikus formájú, sokszorosítható határozót. 

A határozóbélyegeket alaposan végig kell gondolni. A terepen készült fényképek 

közül a legjellemzőbbeket beilleszthetjük a határozókulcsba, használatakor ez nagy 

segítség lehet. 
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5.  Kiegészítés helyi elnevezésekkel, növénynevekkel: Érdekes és hasznos lehet a 

határozón feltüntetni az élőhelyek és a legjellegzetesebb növények helyi 

elnevezéseit is. Szerencsés esetben, a diákok maguk is gyűjthetnek növényneveket 

szüleiktől, nagyszüleiktől (lásd: Szóbeli gyűjtések fejezet). 

A terepbejárásnál, a legjellemzőbb élőhelyek kiválasztásánál a helyi természetvédelmi 

őr, vagy a területet jól ismerő botanikus segítségét is kérhetjük. A diákok is bevonhatók 

a határozó megalkotásába, gondolok itt a határjáró kirándulásokra, fényképek 

készítésére, vagy rajzok, illusztációk készítésre. 

 

Az élőhely-határozó alkalmazása 

- Közös, frontális használat: A határozás menetének elsajátításakor, első terepi 

foglalkozásokkor lehet szükséges, egyébként inkább a csoportos és az egyéni 

használat javasolt. 

- Irányított használat: Konkrét határozási feladat például állomásos vetélkedő 

részeként, ahol a megoldást tanulócsoportok vagy tanulópárok végzik (példa 

feladat: Határozzátok meg a térképen jelölt hely növényzetét!). 

- Önálló alkalmazás: Ha a tanulók már ismerik a határozás módszerét, önállóan is 

képesek alkalmazni, például egy projektmunkán belül, célirányos, 

problémamegoldó kutakodáskor. Projektfeladat lehet egy kisebb terület 

feltérképezése, összehasonlító vizsgálatok végzése, vagy más módszerek 

eredményeivel való összevetés (például szóbeli gyűjtésekkel, régi térképek 

jelöléseivel). 

Fontos, hogy a határozás eredményeit továbbgondoljuk és megpróbáljuk megkeresni az 

okait annak, miért lehet jellemző egy adott helyen egy bizonyos növényzettípus. A 

környezeti tényezőkön (domborzat, vízborítás, talaj, stb.) kívül érdemes végiggondolni 

a történeti-társadalmi hatásokat is. 

 

Szabadszállás környékének élőhely-határozója (1. melléklet) 

Vizsgált terület: 

Szabadszállás település nyugati határában fekvő határrész, amely a Solt-sík kistájhoz 

tartozik. Az itt igen értékes szikes tavak és gyepek (helyi elnevezéssel székek, például 

Büdös-szék, Zab-szék) a Kiskunsági Nemzeti Park részét képezik. Nagyobb terület 

vizsgálata megnehezítené a határozást, komolyabb botanikai tudást igényelne. Inkább 
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kisebb tájtípusokra, területekre koncentrálva érdemes kidolgozni az élőhely-határozót. 

A fent említett területen kívül például Szabadszállás keleti határán előforduló 

homokbuckák területe is alkalmas a feldolgozásra. 

Terepi vizsgálat: 

BSc szakdolgozatomhoz Szabadszállás határában terepi kutatást folytattam, 186 

pontban végeztem élőhely határozást. E tapasztalataim alapján állítottam össze a 

határozót. 

Legfontosabb szakirodalom: Solti-sík élőhelyei (MÁTÉ A.–VIDÉKI R. 2008) 

A terület legjellemzőbb élőhelyei (ÁNÉR-kategóriák szerint): 

- Mocsarak: nádasok (B1a), zsiókások (B6) 

- Gyepek: szikes rétek (F2) üde mézpázsitos szikfokok (F4), szikes tavak iszap- és 

vakszik növényzete (F5) 

- Cserjések: őshonos cserjés (P2a), nem őshonos, ezüstfás 

- Erdők: ültetett fasorok, facsoportok (őshonos (P45), nem őshonos (S7))  

 A határozóban csak a szárazföldi növényzettípusokat tüntettem fel, a „Vizek és 

hínarasok” élőhelyei nem szerepelnek. A szántók a magasabb térszíneken igen nagy 

területet foglalnak el, így a határozó részét képezik.) 

Határozáshoz szükséges növényfajok:  

- keskenylevelű ezüstfa (Eleagnus angustifolia)  

- sziki mézpázsit  (Puccinellia limosa)  

- nád (Phragmites australis) 

- zsióka (Bolboschoenus maritimus) 

E mindössze négy, igen gyakori növény felismerését a tanulók is könnyedén 

elsajátíthatják (fényképek, gyűjtött növények segítségével, növényhatározás terepi 

kirándulások alkalmával).  

Népi elnevezések, növénynevek:  

A fent említett növények a helybéliek számára is jól ismertek, itteni elnevezéseik:  

olajfa (ezüstfa), székfű (mézpázsit), csatak (zsióka), nád (nád) 
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Feladatok, ötletek 

Egy szék növényzete – élőhely-határozás 

Induljatok el a magas székparttól a szék legmélyebb része, közepe felé! Közben:  

Határozzátok meg azokat az élőhelytípusokat, amelyeket kereszteztek!  

Jegyezzétek fel a nevüket, sorrendjüket!  

Készítsétek térképvázlatot a szék élőhelytípusairól! 

Hasonlítsátok össze két különböző szék növényzetét! 

Példa megoldás (terepi tapasztalatok alapján, két fiktív példa) (10. ábra): 

 

 

 

 

 

 
 

10. ábra: Székek növényzetének térképvázlata 

A növényzet különbségének lehetséges okai: 

- Székek mérete: általában a nagyobb, mélyebb székek közepén találni 

növényzettől mentes vízfelszínt. 

- Tájhasználati okok: a rendszeresen legeltetett, kaszált területeket kevésbé növi 

be a zsióka  és a nád. 

- Vízföldtani okok: A nagy mélységből érkező, nagy sótartalmú, felszín alatti 

vizek felszínre jutásának területi különbségei. 

Megvalósítás: csoportosan, egy vetélkedő része / terepi kirándulás közbeni feladat / 

projektmunka részfeladataként. 

 

 

 

  

mézpázsitos 

zsiókás 

nádas 

kiszáradt 
tófenék 
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3. Természetesség-mérés 

Célok: 

- Természetesség fogalmának megismerése, elmélyítése. 

- Természetesség-mérő használata, problémamegoldó alkalmazása. 

- Személyes elköteleződés a természetes élőhelyek védelméért. 

Tantervi kapcsolatok: 

- Természetismeret: 6. évf. – Magyarország életközösségei (erdők, rétek) 

- Biológia: 9. évf. – Növénytan, 11. évf. – Ökológia 

- Földrajz: 8. évf. – Magyarország természetföldrajza 

- Földrajz 10. évf. – Globális környezeti problémák – biodiverzitás krízis 

- (Biológia 7. évf. – Távoli tájak élővilága: élőhelyek pusztulása, másodlagos 

növényzet). 

 

Általános bevezető 

Az élővilág védelme nem lehet eredményes, ha csak egyes fajok védelmére szorítkozik, 

az élőhelyek természetközeli állapotban való megtartása is szükséges. A távoli tájak 

kihalás szélén álló fajainak megmentésére irányuló programok a diákok számára is 

közismertek (gondoljunk csak az óriáspandára, a bálnákra, az elefántokra). Ehhez 

képest saját környezetünk, élőhelyeink természetességének megőrzése jóval kisebb 

hangsúlyt kap, mind a médiában, mind a tantervben. Ennek oka véleményem szerint  

abban keresendő, hogy a tanulók nem ismerik eléggé településük határát, a helyi 

élőhelyeket, és így értékességüket sem tudják megbecsülni. E tapasztalatszerzést már 

kisiskoláskorban érdemes elkezdeni. Ebben a munkában hasznos eszköz lehet a MTA 

Ökológiai és Botanikai Intézetében kidolgozott természetesség-mérő, amely a 

későbbiekben részletes bemutatásra kerül.  

 

Tudományos és szakmódszertani előzmények 

Az emberi tájhasználat az évszázadok során nagyban átalakította a környező tájat, a 

természetes növényzet jelentős része átalakult, elpusztult, a megmaradt foltokban is 

inkább csak természetközeli állapotról beszélhetünk. 

 A magyar tudományos gyakorlatban a növényzet természetességét egy komoly 

fajismeretet igénylő, ötfokozatú Németh-Seregélyes skálán határozzák meg. A korábban 

említett MÉTA-programban, Magyarország természetes növénytakarójának 
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térképezésekor is ezt az ötszintű skálát használták. A MÉTA-programban résztvevő 

kutatók összeállították egy a laikusok és diákok számára is közérthető természetesség-

mérőt (BIRÓ M. 2011). Öt különböző élőhely-típusra (erdő, cserjés, gyep, mocsarak és 

vízfelületek, egyéb élőhelyek) kidolgozott határozóhoz csak néhány növényfaj ismerete 

szükséges, és akár már felső tagozatos gyerekek is használhatják. Középiskolában 

különösen hasznos lehet, ahol választható érettségi feladat a szóbeli feleletet kiváltó 

önálló kutakodás (2. melléklet). 

Az természetesség-mérőt a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület kiadta (BIRÓ M. - 

MOLNÁR ZS. 2011), valamint interneten, bárki számára elérhető, letölthető a 

dokumentum az alábbi oldalon: http://www.novenyzetiterkep.hu/termeszetessegmero 

A természetesség mérésének lépései a következők (BIRÓ M. - MOLNÁR ZS. 2011): 

- Határolj le a tájból egy egységes növényzetű részletet! 

- Válaszd ki, ez milyen típusú élőhely (erdő, cserjés, gyep, stb.)! 

- Az igaz állítások pontszámait karikázd be (ahol bizonytalan vagy, számolj 

feleannyi pontot)! Add össze a pontszámaidat! 

- Állapítsd meg a természetességet az értékelés alapján! 

Három kategóriába lehet besorolni a természetesség-mérővel az értékelt növényzetet: 

70 pont felett: természetközeli állapotú,  

40-70 pont között: közepes állapotú (leromlott vagy regenerálódó terület, esetleg 

fiatalos erdő), 

40 pont alatt: zavart, mesterséges vagy degradált állapotú. 

(A használati útmutatót a természetesség-mérő segédlet is tartalmazza.) 

A természetesség-méréshez szükséges növényfajokról is készült honlap, ez szintén 

hasznos segítség lehet: http://termeszetesseg.blogspot.hu/ 

A megválaszolandó kérdések a következő, természetességet meghatározó 

szempontokba sorolhatók:  

- szerkezet: korösszetétel, öreg fák megléte, stb. 

- fajgazdagság: adott területen megszámolható növényfajok száma mutatja 

- környezet: élőhelyfolt kiterjedése, táji környezet 

- degradáltáság nyomai: taposás, utak, szemetesség 

- inváziós növények: idegenhonos növények tömeges jelenléte leromlottságra utal 

- történetiség: a terület múltja, múltbeli tájhasználat 
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Módszertani megoldások: 

A természetesség-mérés használatába fokozatosan lehet bevezetni a diákokat, melynek 

ajánlott lépései a következők: 

1. Növényismereti alapozás:  

A természetesség-méréshez fontos egy alapvető fajismeret elsajátítása. Ezt 

különféle módszerekkel is elérhetjük: ppt-vetítés vagy digitális tananyag 

segítségével (http://termeszetesseg.blogspot.hu/). A szükséges növényekről 

terepi határozólapot is készíthetünk, terepi kirándulás során vagy előre 

begyűjtött növények tantermi határozásával.  

2. Adatlap kipróbálása közösen egy kirándulás során: 

Fontos, hogy a természetesség-mérőt a diákokkal együtt kipróbáljuk, 

megbeszéljük használatát és a felmerülő nehézségeket. Erre a következő 

módszer ajánlott: 

Csapatonként párban vagy egyénileg a diákok egy-egy adatlapot kapnak és 

önállóan dolgoznak. Ha mindenki elkészült összehasonlítjuk, az eredményeket, 

megbeszéljük az eltéréseket, az esetleges problémás pontokat. Értelmezzük az 

eredményeket, akár más források (pl. régi térképek) segítségül hívásával. 

3. Használat terepi, feladatlapos vetélkedőbe illesztve: 

A természetesség-mérés terepi vetélkedőbe is jól beilleszthető, más feladatokkal 

is jól kombinálható (pl. helymeghatározás térkép alapján). 

4. Kutatás alapú tanulás, önálló felfedezés (projektszerűen, csoportokban): 

A diákok saját célkitűzéseik alapján egy csoportos projektmunkában is 

felhasználhatják a módszert, például egy kisebb terület feltérképezésekor. 
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Feladatok, ötletek 

Természetesség-mérés Szabadszállás környékén - Összehasonlító feladatok: 

Becsüljétek meg a természetesség-mérő segítségével a következő párok 

természetességét! 

- nyáras-borókás erdő + fenyő/akác/nemes nyár ültetvény 

- erősen legelt terület + gyengén legelt terület 

- falu széli gyep + gyep a nemzeti park belső területein 

- szikes gyep + homoki gyep + kaszálórét 

Készítsetek fényképeket a helyszínen, jegyezzétek fel az alábbi adatokat: a megfigyelés 

helyszíne, időpontja, jellemző élőhelytípus! 

Hasonlítsátok össze a kapott eredményeket, próbáljátok meg megmagyarázni a 

különbségeket, keressétek meg a természetességet csökkentő okokat! 

Megvalósítás:  

- önálló kutatásra alkalmas feladat, melyet tanulócsoportok végezhetnek; 

- biztos élőhelyismeret, természetesség-mérésben való jártasság szükséges; 

- területek kiválasztásában, eredmények értékelésében a tanári segítség is fontos. 

A természetesség csökkenésének várható legfontosabb okai a következők lehetnek:  

- szabályos sorokba ültetett, homogén erdők, idegenhonos fafajokkal;  

- nem őshonos növényfajok (selyemkóró, akác) térnyerése, elsősorban homoki 

területeken (homoki/sziki gyep összehasonlítása alapján); 

- falu közeli bolygatások, feltúrások (falu közeli / nemzeti park belső területén 

található gyep különbségei alapján); 

- erős legeltetés (erősen/gyengén legelt gyep különbségei alapján); 

- szemétlerakás. 
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4. A táj évszakos változásainak észlelése rendszeres 
megfigyelésekkel 

Célok: 
- Természettudományos mérések, megfigyelések rendszeres végzése a lakóhely 

közvetlen környezetében. 

- Saját tapasztalatok rendszerezése, következtetések levonása. 

- Önálló alkotás, saját élmények által a lakókörnyezet iránti kötődés elmélyülése. 

Tantervi kapcsolatok: 

- Természetismeret: 6. évf. – Magyarország életközösségei (erdők, rétek) 

- Biológia: 9. évf. – Növénytan, 11. évf. – Ökológia 

- Földrajz: 8. évf. – Magyarország természetföldrajza (vízrajz, talajok, Alföld) 

- Rajz, vizuális művészetek 

 

Általános bevezető 

A rendszeres mérések és megfigyelések a természettudományos vizsgálódások alapját 

jelentik. Az természetben, saját település határában átélt élmények, valamint a 

tapasztalatok alapján levont következtetések maradandóbbak, mint az iskolapadban 

szerzett tudás. A tájak változásának folyamatait is csak rendszeresen megismétélt 

vizsgálatokkal lehet nyomon követni. Diákokkal inkább a kisebb léptékű változások, 

például egy éven belüli évszakos vagy egy-két év különbségei követhetők nyomon, de 

ez is nagyon fontos lépés egy „dinamikus” tájszemlélet kialakulásában. 

 

Módszertani és tudományos előzmények 

A természettudományok, földtudományok közül számos használ rendszeres méréseket 

megfigyeléseket. Ilyenek a meteorológiai állomások adatai, vízállások vízszintmérései, 

vagy a hosszútávú botanikai, zoológiai monitoringvizsgálatok, amelyek a 

természetvédelem számára is egyre inkább szükségesek. Ilyenfajta vizsgálatokkal az 

esetleges, egyedi, évek közötti különbségek mellett a hosszabb távú tendenciákra is 

következtethetünk. 

Az iskolai életben, elsősorban szakköri foglalkozások keretein belül, vagy nyári 

táborokban hazánkban már van hagyománya a diákokkal végzett rendszeres 

megfigyeléseknek, pléldáulmérések az iskolai kis meteorológiai állomásokon, a 

vízminőségi vizsgálatok vagy a rendszeres madárgyűrűzés. A Waldorf-iskolákban 
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elterjedt feladat egy fa életének megfigyelése, nyomonkövetése, saját élmények, 

benyomások megörökítése írásban, rajzban. Ebben az esetben is a természet rendszeres 

megfigyeléséről beszélhetünk, csak éppen más megközelítésből kiindulva: sokkal 

inkább az érzelmek, a művészetek oldaláról. Véleményem szerint mindkét megközelítés 

(a tudományos és a művészi) értékes és szükséges, így két példafeladatom is ezt 

kettősséget tükrözi. Az első inkább szakirányos, tudományos megközelítésű, rendszeres 

vízügyi vizsgálatokról szól. A második pedig egy kisebb terület életének, változásainak 

megfigyelése, többféle szempont szerint, tudományos-művészi formába öltve. Mindkét 

feladat megvalósítása projektszerűen képzelhető el. 
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Módszertani megoldások, lehetőségek 

Vízügyi őrjárat – rendszeres vízügyi megfigyelések 

- Megfigyelési pontok kijelölése: A következő helyeken lehet és érdemes megfigyelési 

pontokat kijelölni, melyek lehetőség szerint könnyen megközelíthetőek legyenek a 

tanulók számára; 

 szikes tavak vízszintje: a székek nyár elejére rendszerint kiszáradnak; 

 kis tavak a településen belül, lacák; 

 pincék: nagy vízállás esetén a pincékben is megáll a víz; 

 egykori érmedrek; 

 útszéli árkok; 

 csatornák: vízszintüket mesterségesen tartják fenn. 

- Vízügyi őrjárat, vízszint feljegyzése: A vállakozó diákok heti-kétheti 

rendszerességgel körbejárják a kijelölt megfigyelési pontokat, és feljegyzik a 

vízszintet (van/nincs vízállás az adott területen. A növekvés/csökkenés 

megállapításához viszonyítási pontok is szükségesek, például egy kihelyezett pálca, 

cövek is vízmérce lehet.). 

- Adatok összesítése: Fontos, hogy a diákok által gyűjtött adatok összesítésre 

kerüljenek. Ez legegyszerűbben táblázatos formában történhet, mely mindenki 

számára elérhető, közösen kitölthető, bővíthető (2. táblázat).  

Javasolt jelölések: + (van víz), - (nincs víz), nőtt, csökkent 

 IX.20 X.20. stb…. 

Büdös-szék + +   

Laca 1. + +  

stb…    

2. táblázat: Vízállás változásai – táblázat az adatok rendszerezésére 

- Kiegészítő feladat: élővilág megfigyelése: Hasznos, ha a vízügyi feljegyzéseket 

biológiai megfigyelések is kiegészítik, ugyanis a vízszint változását az élőlények is 

követik: vízimadarak, vízi gerinctelen állatok jelenhetnek meg nagy vízálláskor, de a 

növényzetben is tapasztalhatunk különbségeket. 
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- Fényképek készítése az őrjáratkor: Nagyon fontos, hogy a megfigyelések 

alkalmával a diákok a vizsgált ponton fényképekkel is megörökítsék a vízszint és az 

élővilág változásait. 

- Csapadék mérése iskolai meteorológiai állomáson: Tanulságos lehet az adatok 

összevetése a rendszeres csapadékmérés eredményeivel, és azok alapján 

összefüggések megállapítása. 

- Értékelés, megbeszélés: A szakköri foglalkozásokon érdemes rendszeresen, közösen 

megbeszélni az új észleléseket, megfigyeléseket, megkeresni a változások és az 

egyes mérőpontok eredményei közötti különbségek okát. Ha egy teljes évben 

sikerült az adatokat begyűjteni, abból különféle ábrák (pl. a vízszint változását jelző 

oszlopdiagrammok) szerkeszthetőek. 

- Poszter készítése: A mérési eredményeket, az elkészült grafikonokat és a legjobb 

fényképeket felhasználva poszter is készíthető a vízügyi őrjárat munkájáról, amit így 

az egész iskola megismerhet. 

 

Egy szék élete, kisebb terület sorsának követése 

- Megfigyelési hely választása: Minden tanuló választ egy megfelelő határbéli, 

természetközeli helyszínt, amely lehetőleg : 

 könnyen megközelíthető számukra; 

 legyen személyes, családi kötődés a területhez (itt áll/állt a tanyájuk, itt van a 

földük, stb.); 

 egy kisebb szék, gyepterület, tópart, csatornapart, laca, stb. 

- Rendszeres megfigyelések, benyomások megfogalmazása: A tanulók feladata, hogy 

heti, de legalább havi rendszerességgel meglátogassák a választott területet, és 

változásait naplószerűen megörökítsék: leírással, rajzzal, fényképekkel, saját 

érzéseikre, benyomásaikra is reflektálva.  

- Megfigyelési szempontok választása:  

 kötött, a tanár által előre megfogalmazott szempontok: inkább tudományos 

célú vizsgálódásoknál alkalmazandó megoldás, amikor fontos, hogy azonos 

szempontokkal, módszerekkel gyűjtsenek a diákok adatokat.  

 diákokkal közösen összeállított szempontok: közös munka során a tanár 

jobban építhet a diákok javaslataira, érdeklődésére, a megfigyelési 
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szempontok egységesek lesznek, az eredmények pedig könnyen 

összevethetőek. 

 egyedi szempontok: minden tanuló saját szempontjai alapján dologozik, így 

egyedi, személyes alkotások születhetnek. Ugyanakkor fontos a munka 

közbeni, diákok közötti párbeszéd, kölcsönös segítségnyújtás is. 

- Lehetséges megfigyelési szempontok: megfigyelt / éppen virágzó növényfajok,  

észlelt állatfajok és viselkedésük, a terület vízállása, a talaj nedvessége, a táj 

jellemző színei, aktuális időjárás, meghatározó illatok, stb. 

- Kiegészítő feladatok: 

 Szóbeli gyűjtések rokonoktól, ismerősöktől a terület múltjáról: a szülőktől, 

idősebb rokonoktól, ismerősöktől származó, a területre vonatkozó 

elbeszélések jól kiegészíthetik a saját megfigyeléseket. 

 Régi térképek: az érdeklődő tanulók megkereshetik a területet régi 

térképeken is, a térkép alapján elképzelhetik, hogy milyen lehetett a környék 

a múltban. 

- Alkotások összegyűjtése, rendszerezése: az összegyűjtött írásokból, alkotásokból a 

diákok egy kis gyűjteményes mappát (portfóliót) állítanak össze, melyet bemutatnak 

társaiknak. 

- Közös plakátkészítés: a mappák bemutatását, tapaszalatok megbeszélését, 

rendszerezését követően a tanulók egy közös plakátot készítenek saját munkáikból 

válogatva. 
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5. Szóbeli gyűjtések 

Célok: 
 Információgyűjtés a lakóhely környezetének természeti adottságairól, a 

környező táj jellemzőiről, történeti változásairól. 

 Jártasság szerzése a szóbeli gyűjtések végzésében. 

 Generációk közötti párbeszéd elősegítése. 

Tantervi kapcsolatok: 

- Természetismeret: 5. évf. – Termesztett növények, tenyésztett állatok 

- Földrajz 8. osztály – Magyarország tájai  

- Történelem: 8. évf. és 12. évf. – Magyarország története a 20. században 

- Hon- és népismeret 

 

Általános bevezetés 

Szóbeli gyűjtések, az idősebb korosztály képviselőivel történő beszélgetések során a 

természeti környezetről és a tájban történő gazdálkodásról is sok értékes információt 

megtudhatunk. Különösen igaz ez a Szabadszálláshoz hasonló, egykor kiterjedt 

tanyavilággal övezett,  alföldi mezővárosainkra, ahol az idősebb korosztály sok tagjának 

még gazdag, hagyományokon és tapasztalatokon alapuló tájszemlélete  van. A szóbeli 

gyűjtések, interjúk alkalmával nemcsak egy a társadalomtudomány számára hasznos 

módszerrel ismerkednek meg a tanulók, hanem szüleikkel, nagyszüleikkel, rokonaikkal 

beszélgetve a generációk közötti párbeszéd is erősödhet. 

 

Tudományos és módszertani előzmények 

A társadalomtudományi kutatások módszertanában bevett forma az interjúkészítés, 

melynek elsődleges célja a tudományos hitelességű adatgyűjtés. Ezzel szemben a 

pedagógiai célú interjúknál maga a párbeszéd létrejötte is érték, a személyes élmény, a 

vallomás útravaló lehet a diákok számára. Emiatt talán a formai keretek sem lehetnek 

olyan kötöttek, vagyis csak annyira, amennyire a feladat megkívánja. Leginkább a 

nyitott kérdéseket is tartalmazó, kérdések sorrendjét rugalmasan alakító úgynevezett 

„félig strukturált  interjúkészítés” módszere (KOVÁCS É. 2007) ültethető át a pedagógiai 

gyakorlatba, valamint a „résztvevő megfigyelés” módszere, ami a következő fejezetben 

kerül részletes bemutatásra. Az interjúkészítés eredményessége nem csupán a 
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tudományos alaposságon múlik, hanem emberi hozzáállásunkon és a 

beszélgetőpartnerünkkel szemben tanúsított tiszteletünktön is (SEIDMAN I. 2002). 

Jó példa a szóbeli gyűjtések alkalmazására a bárándi Csillagvirág Népfőiskola munkája: 

a nyári tábori foglalkozások során a fiatalokból és gyerekekből álló csapatok, egy 

vetélkedő keretében meglátogatják a falubeli időseket, gazdálkodókat, és tőlük 

gyűjtenek válaszokat különféle kérdésekre. Az összegyűlt eredmények képezik a 

gyűjteményes mappákból álló helytörténeti kiállítás anyagát is, amit szintén a fiatalok 

állítottak össze. 
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Módszertani megoldások, lehetőségek 

Tanári szerepkör és a tanulók önállóságát tekintve a szóbeli gyűjtések három csoportba 

sorolhatók (3. táblázat): 

1. Tanár által irányított szóbeli gyűjtések 

2. Tanár által csak háttérből koordinált, segített szóbeli gyűjtések 

3. Önálló, készségszintű szóbeli gyűjtések 

Cél, hogy a tanulók a szóbeli gyűjtés módszerében fokozatosan elmélyedjenek, és végül 

legyenek képesek belső motiváltságú, önálló kutatásra is, ami igazán egy saját 

célkitűzésű projektmunka keretein belül képzelhető el.  

SZÓBELI GYŰJTÉSEK 
DIÁKOKKAL 

Tanár által közvetlenül 
irányított szóbeli 

gyűjtés 

Kisebb szóbeli gyűjtési 
feladatok 

Önálló kutatómunka, 
készségszintű szóbeli 

gyűjtés 

Megvalósítás Közös szakköri 
foglalkozás 

Kisebb önálló, szakköri 
feladat Projektfeladat része 

Résztvevők Egész szakkörrel, 
tanárral együtt 

Egy-egy 
diákcsoport/tanuló 

Egy-egy 
diákcsoport/tanuló 

Témaválasztás, 
beszélgetőpartner 

választása 

Elsősorban a tanár 
által, a diákok javaslata 

alapján 

Elsősorban a diákok 
által, a tanár ajánlásait 

figyelembe véve 
A diákok által 

Beszélgetőpartner 
előzetes felkeresése Tanár Tanár/diákok Diákok 

Kérdések gyűjtése Tanár+diákok 
Diákok, tanári 

ellenőrzés, 
segítségnyújtás 

Diákok önállóan 

Az interjú irányítója Tanár + diákok is 
kérdeznek Diákok Diákok 

Eredmények 
összegzése, 
bemutatása 

A gyűjtést követő 
szakköri foglalkozáson 

a eredmények és a 
személyes benyomások 

megbeszélése 

A gyűjtést követő 
szakköri foglalkozáson a 

csoportok 
eredményeinek 

összevetése, 
megvitatása 

Projektbemutató 
részeként 

Tanár szerepe 
Központi szerep: 

célkitűzés, irányítás, 
szervezés 

Feladatlépésenként 
konkrét ellenőrzés, 

segítségnyújtás 
Háttérből segítő 

Fejlesztési cél 
Megismerkedés a 

szóbeli gyűjtés 
módszerével 

Szóbeli gyűjtés 
módszerének 

kipróbálása, nehézségek 
feltárása, gyakorlat 

szerzése 

Szóbeli gyűjtés 
módszerének önálló, 

problémamegoldó 
alkalmazása 

3. táblázat: Szóbeli gyűjtések megvalósítási formái diákokkal 
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Feladatok a szóbeli gyűjtések során: 

Beszélgetőpartner választása, felkeresése: 

- a legjobb, ha a diákok személyes ismerőst, családtagot, rokont választanak; 

- ismeretlen személy megkeresése esetén nagyon fontos a személyes 

kapcsolatfelvétel; 

- az ideális beszélgetőtárs a témában jártas, szívesen fogad minket. 

Témaválasztás: 

- konkrét, kézzelfogható témát érdemes választani; 

- az ideális téma a tanulót is érdekli és a beszélgetőpartner számára is kedves.  

Kérdések gyűjtése: 

- fontos, hogy helyet kapjanak a diákok saját kérdései  

- a kérdések előzetes összegyűjtése, a szakköri foglalkozáson való megbeszélése 

esetén  a sugalmazó és helytelen kérdések kiszűrhetők. 

Beszélgetés helyszíne: 

- a beszélgetőpartner otthonában; 

- az iskolában; 

- a terepen. 

Beszélgetés menete: 

- fontos időt szánni a ráhangolódásra és a bemutatkozásra; 

- a kérdések sorrendje beszélgetés közben változhat; 

- türelmesen és éberen figyeljünk beszélgetőpartnerünkre;  

- az előkerülő családi fényképeknek, tárgyaknak is fontos szerepük lehet. 

Eszközök, rögzítés: 

- Diktafon: A beszélgetés rögzítésére leghasznosabb diktafonos felvétel készítése, ez 

utólag visszahallgatható, elemezhető.  

- Jegyzetelés: A gyűjtés közben hasznos jegyzeteket készíteni, kiemelni a 

leglényegesebb mondandót (szó szerinti idézeteket is érdemes feljegyezni). A 

jegyzetek utólag is gyorsan, könnyen áttekinthetők. 

- Videofelvétel:  A felvétel nemcsak visszanézhető, elemezhető, hanem egy 

projektben is jól felhasználható, mások számára is bemutatható. 

Etikai kérdések: 

- A beszélgetést időpontját, időtartamát szükséges előre egyeztetni, tartsuk 

tiszteletben beszélgetőtársunk időbeosztását.  
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- Mivel beszélgetőtársunk egyenlő partner a munkában, közöljük vele szóbeli 

gyűjtésünk célját! 

- Ne vágjunk bele beszélgetőtársunk szavába! 

- Diktafonos és videofelvételt csak a beszélgetőpartner hozzájárulásával, 

engedélyével készíthetünk.  

Beszélgetés eredményeinek rendszerezése:  

- a jegyzetek áttekintése; 

- a diktafonos felvétel újrahallgatása, lényeges válaszok kiírása; 

- táblázatos, számítógépes rendszerezés. 

Az eredmények felhasználásának, bemutatásának lehetőségei: 

- prezentáció készítése;  

- poszter készítése: idézetekkel, fényképekkel, rajzokkal;  

- rövidfilm: a felvett beszélgetésekből és egyéb videofelvételekből egy rövid 

filmrészlet állítható össze. 

 

Megvalósítás: 

A diákok által végzett szóbeli gyűjtések, a kutatás mélysége alapján,  két csoportba 

sorolhatóak: 

A. Kisebb feladatok, rövid kérdések: 

Ha a szakkör több vagy minden egyes tagja felteszi ugyanazokat a rövid kérdéseket 

szüleinek, nagyszüleinek, érdekes lehet a válaszok összevetése, megbeszélése, akár kis 

statisztikát is készíthetünk az eredményekből. 

B. Nagyobb léptékű projektek, önálló kutatás: 

Egy összetettebb, több részkérdést is érintő témakör önálló kutatása, felfedezése, 

melyben a szóbeli gyűjtések kiemelt szerepet kapnak. A projekt eredményeként tabló, 

prezentáció készülhet, melyekhez felhasználhatók a régi családi fényképek, a saját 

készítésű rajzok, fényképek, írások, idézetek is. Ezen kívül rövidfilm állítható össze a 

szóbeli gyűjtések videofelvételeinek felhasználásával. 
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Példa témakörök és feladatok 

1. Gyerekek feladatai régen, játékok, élmények a határban 

Kérdezzétek meg nagyszüleitektől, szüleitektől, hogy gyerekkorukban… 

a) milyen feladataik, kötelességeik voltak? 

b) milyen anyagokból készítettek játékot, mivel játszottak? 

c) milyen meghatározó gyerekkori élményeik vannak, amelyek a falu határában 

történtek? 

Megoldás (példa válaszok saját gyűjtés alapján): 

a)  „Ott a legkisebbtől a legnagyobbig mind be volt fogva, …egyik gulyás volt, 

másik kanász volt, vagy libapásztor volt.” (Csősz Imréné) 

b) „Akkor nem ilyen modern játékok voltak ám még” „A csumát betekertük 

papírral, ilyen baba, olyan baba. …Most nem is tudnak játszani a gyerökök se 

ebbe a sok cókmók műanyag valamivel.” „Csumával jobban eljátszottak… mint 

a drágább játékokkal.” (Harcsa Mihályné) 

c) Juhász István: Gyermekkorában sokat járt ki a szüleivel vályogot vetni. 

 
Megvalósítás: önálló, otthoni gyűjtőmunka 

Szakköri foglalkozás feladatai: A kérdésekre kapott válaszokat megbeszéljük, miben 

volt más a korábbi generációk gyerekkora? Beszélgetés a diákokakkal saját 

szokásaikról, játékaikról, határbéli élményeikről. 

 

2. Tanyák a határban - kis statisztika: 

A diákoknak a következő kérdésekre kell válaszolniuk igennel vagy nemmel: 

 Ki él közületek tanyán?  

 Melyikőtök családjának van jelenleg is tanyája? 

 Melyikőtök szülei éltek, vagy élnek ma is tanyán? (anyára, apára külön) 

 Melyikőtök nagyszülei éltek vagy élnek ma is tanyán? (4 nagyszülőre külön) 

A válaszokat összesítjük, kiszámítjuk, hogy az egyes kérdések hány százalékban igazak 

a diákokra. 

Megvalósítás: Szakköri foglalkozáson kézfeltartással jeleznek, akikre igazak az 

állítások. 
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Kiegészítő feladatok:  

- Terepi foglalkozás egy tanyás határrészen, vagy egy olyan területen, ahol 

nagyrészt lerombolták már a tanyákat. Régi térképeken is érdemes megkeresni a 

tanyahelyeket. 

- Szóbeli gyűjtés szülőktől, nagyszülőktől: mikor és miért költöztek be a városba? 

 

3. Gazdálkodás a földeken - szóbeli gyűjtés egy nagyszülőtől 

A következő feladatban a diákok nagyszüleiknek teszik fel a következő kérdéseket 

(Zárójelben általános válaszokat fogalmaztam meg, saját szóbeli gyűjtéseim alapján). 

 Hol élt családjuk gyerekkorukban?  

(Egyes családok a városban laktak, mások időszakosan tanyán és voltak olyanok 

akik egész évben tanyán laktak.) 

 Merre, mely határrészeken voltak a földjeik?  

(Sok családnak volt erdő és szőlőterülete is szántóföldjein kívül.) 

 Milyen minőségű termőföldek voltak a család tulajdonában, milyen talajuk volt? 

Milyen terményeket termesztettek?  

(Pl. feketeföld, jó szántóföldön búzát, kukoricát, homokos talajon rozst 

termesztettek, vagy szőlőt és erdőt telepítettek, vízállásos, vagy szikes 

gyepterületeken legeltetni, kaszálni lehetett.) 

 Milyen fajta állatokat tartottak, mivel etették, merre legeltették azokat?  

(A tanyákon mindenféle állatot, sokféle baromfit, disznót, szarvasmarhát és sokfelé 

juhot is tartottak. Leggyakrabban a tanya környéki gyepeken legeltették az 

állatokat.) 

Megvalósítás: Önálló otthoni gyűjtőmunka. A diákok a kérdésekre kapott válaszokat 

feljegyzik, eseleg diktafonos vagy videofelvételt készítenek. 

Szakköri feladat: A válaszok megbeszélése, összehasonlítása kiértékelése. Fontos 

megvitatni, hogy korábban mennyire meghatározó volt az emberek mindennapjában a 

termőföld, és a település határában a különböző területek más-más hasznosításra 

alkalmasak – az egyes családok mindennapi tevékenysége is attól függött, hogy hol és 

milyen földjeik voltak. 
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Kiegészítő feladat: 

- térképvázlat készítése tanya épületeiről és környékéről; 

- régi családi fényképek gyűjtése a tanyáról; 

- a család földterületeinek megkeresése régi térképen, Google Föld programban. 

 

4. Növények a határban – helyi elnevezésük és felhasználásuk 

Kérdezzétek meg szüleiteket, nagyszüleiteket, mely vadon termő növényeket ismerik! 

Mire használták régen azokat? Hol teremnek? 

Megoldás (példa válaszok saját gyűjtés alapján) (4. táblázat): 

SZÉKFŰ mézpázsit 
(Puccinellia sp.) 

„Szénának az a legjobb, az a székfű, ezen a részen a szikes 
talajon van” (Puskás Mihály) 

CSATAK 
zsióka 

(Bolboshoenus 
maritimus) 

„Csatakbul kötelet fontak, kötélfonyóval, kazlak kötözésére 
használták (Somogyi László) 

„a csatakot a szarvasmarhák is legelték, ha gyönge volt” (Csősz 
Imréné) 

NÁD nád (Phragmites 
australis) 

„Ott akkora nádak voltak a Kondorba.” „Mindenki oda járt a 
környékbül nádér.” (Csősz Imréné) 

REKÖTTYE rekettyefűz (Salix „Régen is volt, kosarat lehetett belőle fonni” 
(Langó Károly) 

SÍKÁRFŰ 
élesmosófű 

(Chrysopogon 
gryllus) 

„Homokon volt, nagyszüleimnek volt Balázson, síkárkefének 
kötötték meg” (Csősz Imréné) 

4. táblázat: Növények helyi elnevezései 

Megvalósítás: önálló otthoni gyűjtőmunka 

Szakköri foglalkozás feladatai: A diákok által gyűjtött növényneveket összesítjük, a 

helyi elnevezéseket a tudományos növénynevekhez párosítjuk, megbeszéljük, milyen 

élőhelyen, mely határrészen fordulnak elő. A növényeket megkeressük a 

növényhatározóban. 

 

5. Tájnevek gyűjtése 

Gyűjtsetek szüleitektől, nagyszüleitektől határrészneveket! Miről nevezetesek ezek a 

határrészek szüleitek, nagyszüleitek szerint? Merre jártatok már Ti is? 

Megoldás (példa válaszok saját gyűjtés alapján) (5. táblázat): 
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FEKETE „Jobb volt a föld.” „Székszéna terem.” (Csősz Jenő) 

BALÁZSI-RÉT „Ez volt a Balázsi-rét, egészen a Kondor partig.” „Ott rétek, nádak 
teremtek.” (Puskás Mihály) 

ARANYEGYHÁZA „Leginkább szőlők voltak ott. Szőlők, meg szántóföldek is voltak.” 
„Homokos, ott leginkább rozsot termeltek” (Harcsa Mihály) 

LAPOS-RÉT „Tanya kevés volt.” „Tavasszal sok víz volt, későn tudtak bele 
vetni.” (Szekeres Jánosné) 

CSINYTOVA „Sárfészök volt.” „Rétes, folyásos rész.” (Csősz Imréné) 

5. táblázat: Határrészek elnevezései szóbeli gyűjtések alapján 

Megvalósítás: önálló, otthoni gyűjtőmunka 

Szakköri foglalkozás feladatai: A diákok által összegyűjtött elnevezéseket összesítjük, 

megbeszéljük, megkeressük térképen. 
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6. Részvételen alapuló, tapasztalati tanulás 

Célok: 

- Saját tapasztalatokon alapuló tudásszerzés; 

- Tudásáramlás elősegítése a családon belül, és a helyi közösségben; 

- Folyamatszemlélet fejlesztése. 

Tantervi kapcsolatok: 

- Természetismeret: 5. évf. – Termesztett növények, tenyésztett állatok 

- Természetismeret: 6. évf. – Magyarország életközösségei (erdők, rétek) 

- Földrajz 8. osztály – Magyarország tájai  

- Technika, kémia 

 

Általános bevezető, tudományos és szakmódszertani előzmények 

A társadalomtudományok, mint például a szociológia és a kulturális antropológia 

módszertanában résztvevő megfigyelésnek nevezik azt, amikor a kutató együtt él és 

tevékenykedik a kutatott közösséggel, részt vesz munkájukban, ünnepeiken.  A saját 

tapasztalataink alapján levont következtetéseket hitelesebbnek, megbízhatóbbnak 

tartjuk. Az előbbiekkel az oktatásban párhuzamot keresve elmondhatjuk, hogy az iskola 

a környező világtól sok szempontból elszigetelt. A tanulóktól elvárt tudás általában nem 

a közvetlen tapasztalataikon alapul, hanem a tankönyvekből készen kapott ismeretek 

elsajátítását kérjük számon rajtuk. Egy hagyományos családi tanyasi gazdaságban, vagy 

bármely kézműves szakmában viszont a részvételen, a közvetlen tapasztalaton, 

élményen van a hangsúly, bizonyos tudás csak így szerzhető és örökíthető tovább. 

Alternatív iskolákban már sokfelé megvalósul a kézműves, alkotó és a tudásszerző 

feladatok egysége, a cselekedve tanulás. Ehhez elengedhetetlen a szakterületek közötti 

szorosabb együttműködés. Nagyon fontos e tevékenységeket a helyi adottságokhoz is 

igazítani, a helyi közösségen belüli tanulást elősegíteni, vagy éppen helyben gyűjtött 

anyagokat felhasználni.  
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Módszertani lehetőségek, példafeladatok: 

1. Legeltetés pásztorokkal 

Feladat: 

- Csatlakozz egy pásztorhoz egy teljes napra! 

- Jegyezd fel a megfigyeléseidet naplószerűen!  

 Milyen menetrendje van a napnak? 

 Milyen feladatai vannak a pásztornak napközben? 

 Figyeld meg, milyen eszközöket, tárgyakat használ a pásztor! 

 Figyeld meg az állatok viselkedését napközben! 

 Hogyan tereli, irányítja az állatokat a pásztor? 

- Készíts fényképeket a nap jelesebb eseményeiről, megfigyeléseidről! 

- Kérdezz bátran a pásztortól, ha valamire kíváncsi vagy! 

Előkészületek:  

- A megfelelő pásztor előzetes megkeresése, időpont megbeszélése,(szerencsés, 

ha a pásztor a tanár, vagy a diákok által már személyesen ismert.); 

- Előkészítő foglalkozás a magyar pásztorhagyományokról; 

- A megfigyelések szempontjainak megbeszélése a jelentkezőkkel. 

Megvalósítás: az önként jelentkező tanulók önállóan, vagy párokban végzik 

megfigyeléseiket. Ez a feledat inkább fiúknak való. 

Kiegészítő feladatok: 

- A legelőterület megkeresése régi térképeken, műholdfelvételen 

- Élőhely- és növényhatározás a legelőn 

- Szóbeli gyűjtések: 

 Előzetesen: szülőktől, nagyszülőktől a régi pásztorokról, legeltetésről 

 A pásztortól legeltetés közben egy-egy választott témakörben 

Utólagos feladatok: 

Tapasztalatok megbeszélése, bemutatása, összevetése a szakköri foglalkozáson. 

Szabadszállási lehetőségek: 

- A településtől közvetlenül keletre a szarvasmarhacsorda manapság is naponta 

kijár tavasztól őszig. 

- A nagyobb szikes gyepeket legeltetés céljára juhászoknak adja bérbe a nemzeti 

park, csak nyártól legeltethetnek. 
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- A helyi TSZ-nek is van birkanyája és egy szarvasmarhagulyája. 

- A Kiskunsági Nemzeti Park saját tulajdonában is van egy szürkemarha-gulya. 

- A gazdák saját földjükön, a település határában többfelé tartanak juhokat és 

szarvasmarhát is, ám gyakran villanypásztorral körülvett területen őrzik őket. 

 

2. Részvétel kaszálásban 

a) Kézi kaszálás 

Feladat: Sajátítsd el a kézzel kaszálást egy idősebb rokonodtól! Mire kell 

figyelni kaszálás közben? 

b) Kaszálás géppel 

Feladat:Csatlakozz egy napra egy kaszálógéppel dolgozókhoz! Figyeld meg, 

hogy milyen feladataik vannak napközben, hogyan dolgoznak? 

Előzetes feladatok: 

A tanítómester vagy a kaszálógépet kezelő emberek megkeresése, időpontegyeztetés. 

Kiegészítő feladatok: 

- Kaszálóterületek keresése a II. katonai felmérés térképén 

- A megfigyelés helyszínének megkeresése régi térképeken, műholdfelvételeken 

- Élőhely- és növényhatározás a kaszálókon 

- Szóbeli gyűjtés: 

o előzetesen: szülőktől, nagyszülőktől 

o kaszálás közben 

o példa kérdések:  

Hol terem a jó széna?  

Mikor érdemes kaszálni?  

Hogyan kaszáltak régen? 

Mi lesz a lekaszált növény sorsa?  

Hogyan kell a szénát szárítani, raktározni?  

Szabadszállási lehetőségek: 

- A Balázsi-réten ma is kiterjedt kaszálókat találni, melyeket kaszálógépekkel 

kaszálnak. Ezek Natura 2000-es védett területek, ahol kisebb csíkokban nem 

kaszálják le a növényzetet hogy maradjon az itt élő állatoknak búvóhelye. 

- A nemzeti park területén a nyugati határrészen a szikes gyepeket is kaszálják, 

szintén géppel. 
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- Korábban szinte minden kis gyepterületet, árokszélt, út menti mezsgyét 

kaszáltak, vagy legeltettek. Ma már ez kevésbé általános, mivel a szarvasmarha- 

és lóállomány az utóbbi időben nagyon lecsökkent a településen, de azért még 

elvétve találni pár gazdát, aki kézzel kaszál állatai számára. 

 

3. Helyben gyűjthető anyagok és felhasználásuk 

A hagyományosan mezőgazdaságból élő parasztemberek az épületeikhez, vagy akár a 

játékaikhoz szükséges anyagokat a lehető legegyszerűbben elérhető forrásból 

biztosították: a saját lakóhelyük közvetlen közelében található természetes anyagokból, 

növényekből.  

Növényi anyagok felhasználása 

A következő táblázatban a Szabadszállás határában termő, iskolai kézműves 

foglalkozásokon is felhasználható növények kerülnek bemutatásra (6. táblázat).  

NÖVÉNYFAJ RÉSZE ÉLŐHELY  GYŰJTÉS IDEJE FELHASZNÁLÁS 

Nád 
száraz szár, 

levél 

mocsak, csatorna- 

és tópartok 
télen 

dekoráció, kunyhóépítés, 

stb. 

Gyékény 

buzogány 

 

mocsak, csatorna- 

és tópartok 
kora nyáron díszek 

friss levél  tavasszal fonás, kosárkészítés 

Zsióka 

(„csatak”) 

friss szár, 

levél 
szikes tavak tavasszal kötélkészítés 

Élesmosófű 

(„síkárfű) 
gyökérzet 

kötöttebb 

homoktalaj 
tavasztól őszig kefekészítés 

Kukorica csuhéj szántóföldek nyáron 
díszek, játékok, 

használati eszközök 

Fűzfa fajok vessző 
csatornapartok, 

láprétek 
tavasszal kosárkészítés 

Selyemkóró 
száraz 

termés 

homokos 

területek 
ősz díszek, játékok 

Fenyő fajok toboz erdő egész évben díszek, játékok 

6. táblázat: Szabadszállás határában gyűjthető növények és felhasználásuk 
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 Növények begyűjtése a diákokkal együtt: 
A fent felsorolt növények felhasználása méginkább hasznos és érdekes, ha tanulók 

maguk gyűjtik be a szükséges növényi anyagokat, megismerkednek az egyes növények 

élőhelyével, előfordulásával. Másrészt pedig maga a gyűjtés is élmény, egy 

tevékenység: például egy téli nádvágás vagy a zsióka kaszálása. A természetvédelmi 

területeken csakis a természetvédelmi őr engedélyével gyűjthetünk bármilyen növényi 

anyagot. 

Növényhatározás, növények jellemzői: 

Fontos, hogy megbeszéljük a növények határozóbélyegeit és előfordulását. Érdemes 

kiemelni, hogy a növény mennyire elterjedt, gyakori, őshonos-e vagy sem (például a 

táblázatban említett selyemkóró egy nagyon gyorsan terjedő idegenhonos növény, és a 

fenyőfélék sem őshonosak ezen a területen). 

Növényi anyagok előkészítése: 

A begyűjtött anyagok sokszor még nem készek a felhasználásra, meg kell tisztítani 

azokat; a fűzfavesszőt, kukoricacsuhéjt be kell áztatni, hogy ne legyen törékeny. 

Felhasználás, kézművesség: 

A felhasználáshoz alkalmat adhat az év egy-egy jeles napja – például karácsonykor 

díszeket készíthetünk belőlük.. Feldíszíthetjük az osztálytermet is az alkotásokkal, vagy 

akár különféle játékokhoz is felhasználhatók az anyagok (pl. kötél). A különféle tárgyak 

(például kosarak, kefék) használati értékük is van. 

Megvalósítás kerete: Szakköri foglalkozáson, nyári táborban, technika órán, 

osztályfőnöki órán. 

Szóbeli gyűjtés: 

A kézműves foglalkozást kiegészítheti szóbeli gyűjtés is a növények használatáról, 

gyűjtésének módjáról, idejéről szülőktől, nagyszülőktől (lásd „Szóbeli gyűjtések” 

fejezet 4. feladat – nád, zsióka, fűzfa felhasználása). 

Helyi közösség bevonása: 

Nemcsak a szóbeli gyűjtésekkor, hanem más tevékenységek alkalmával is érdemes lehet 

bevonni a helyi közösség tapasztalt tagjait: segíthetnek a növények megkeresésében, 

begyűjtésében, előkészítésében, vagy kézműves foglalkozások vezetésével is 

megbízhatjuk őket. Így a tanulás sok szempontból hitelesebb, élményszerűbb lesz. 
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Egyéb: A növényi anyagok nem csak kézművességre alkalmasak: gyógynövényeket is 

gyűjthetünk a határban (például kamillát, orbáncfüvet, mentát), melyekből teát is 

főzhetünk. 

Természetesen nem csak növényi anyagok használhatók fel: a határban agyagot, 

homokot is gyűjthetünk, melyből például kísérletek végzésére alkalmas terepasztal is 

készíthető. 

 

A. feladat: Kefe készítése élesmosófűből, azaz síkárból 

 
11. ábra: Élesmosófű bugavirágzata és élőhelye 

- A növény jellemzői:  

Az élesmosófű  (szabadszállási elnevezéssel síkárfű) erős, súrolásra (azaz sikálásra), 

mosásra alkalmas gyökérzetéről kapta a nevét. A fűfélék csoportjába tarozik, laza 

bugavirágzata van, magas növésű, széles levelei csomóban állnak (SIMON T. – 

SEREGÉLYES T. 2001) (11. ábra). 

- Szóbeli gyűjtések (részletek): 
Németh Mihályné: 
„Ilyen, ilyen hosszú volt az a síkár. A levele meg ződ, már előre tudta az ember, na ott is egy bukor, 
ott is egy bukor, ott is egy bukor, …ilyen barna fődbül köllött kiásni. Úgyhogy a nők csak kiráztuk, 
mög kipucoltuk, mög rossz fésűvel ki kellett (kifésülni) a gazat belűle, de azt nem is bírtuk volna mink 
nők ásni, azt ez emberek csinálták.” 
 
Jegyzetek Langó Kálmán elbeszélése alapján: 
 a síkár partosabb helyön nő, nem olyan rossz homokba; 
 kiásták a síkárt, 1-2 év múlva újra begyöpösödött a terület, utána nem volt rajta síkár; 
 szögénység volt, ők maguk is szedtek, távolabbról is jöttek családok síkárt ásni; 
 kimosták a síkárt, majd Kunszentmiklóson eladták. 
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- Helyi irányító keresése: 

Fontos egy olyan helybéli lakost keresni, aki el tudja magyarázni a síkár gyűjtésének 

előkészítésének módját, esetleg a kézműves foglalkozás vezetését is elvállalja. 

Ideális esetben a szakkör diákjainak családjában is találhatunk ilyen személyt. 

- Megfelelő határrész keresése: 

A szóbeli gyűjtések alapján: kötöttebb barna homokon fordul elő a síkárfű. 

Ma leggyakrabban homoki parlagokon találkozhatunk vele, e területek nem 

védettek, így itt nincs akadálya a gyűjtésnek (11. ábra). 

- Síkárfű gyűjtése: 

A síkár gyökérzetét a talajból ki kell ásni, ez komoly fizikai munka, régebben is 

férfiak végezték, szükséges lehet férfi rokonok, ismerősök vagy kollégák segítséget 

kérni.  („de azt nem is bírtuk volna mink nők ásni” – Németh Mihályné) 

- Gyökér előkészítése: 
„Kiráztuk, mög kipucoltuk, mög rossz fésűvel ki kellett a gazat belűle.” (Németh Mihályné) 

A gyökeret meg kell tisztítani a sártól, rázással és mosással, ez a nők feladata volt. 

- Kefekészítés: 

 Segítség lehet, ha a padlásokról, udvarokból előkerül egy régi, síkárból 

készített kefe, melyen megfigyelhetjük a kefekészítés módját. 

 Idősebb korosztály még maga is készíthetett kefét síkárból, érdemes őket 

megkeresni, tanácsot kérni. 

 Szabad a kísérletezés és a próbálkozás. 

- Kefe kipróbálása: 

Tisztítsunk meg egy koszos tárgyat az elkészült kefével vagy egyszerűen a síkár  

erős gyökerével. 
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B. feladat: Mosás székvízzel 

Szabadszállás határában sok, kisebb-nagyobb szikes vízű tavat találni, helyi dialektus 

szerint „széksós vízűek” ezért úgy is nevezik őket, hogy „székek”. A sziksótól a vizük 

kémhatása erősen lúgos. A kiszáradt tavak felszínéről összesöpört „széksót” 

szappankészítésre használták fel, de maga a „székes víz” egy kis mész hozzáadásával 

alkalmas volt mosásra, melyhez a tóparti „székparti” tanyákról könnyen hozzájuthattak 

az ott élők. Hasznos és érdekes feladat lehet diákokkal is kipróbálni a székvízzel történő 

mosást. 
Harcsa Mihály és feleségének elbeszélése: 
„Olyan székvíz volt. Székes, széksós. Úgyhogy mosni lehetett benne. ..! Széksó fel volt benne oldva. 
…munkásruhát, nadrágot, ezt-azt, nem köllött ahho’, nem szennyeztük szappannyal a vizet, úgy vitte ki, 
hogy no. Mikor nagyon száraz volt, akkor lehetett a széksót söpörni. Azt meg hát ugye, le lehetett forrázni, 
osztán az olyan lúgos volt, hogy.  
…Lehetett mosni a vízzel. No oszt úgy is lehetett tisztítani, mikor zavaros volt, ugye nem volt olyan 
átlátszó víz a mi környékünkön, akkor bevittem egy vödör vizet, akkor töttem bele egy fél kanál meszet, 
oltott meszet, belemorzsoltuk, szóval eláztattuk benne, oszt olyan gyünyörű tisztára leült a’ attól a fél 
kanál mésztül a’ víz, hogy szinte inni lehetett volna belűle. Leült a salakja a mésztül. Oszt akkor az olyan 
jó lúgos volt, hogy nincs az a mosószer, avval fölérne. Az, az, nagyon jó volt. Mosni.” 
 
- Szóbeli gyűjtés: 

A diákok maguk is végezhetnek szóbeli gyűjtéseket a témában, megkérdezve 

nagyszüleiket, használták-e a széksós vizet mosásra. (Ez leginkább azoknál a 

családoknál fordulhatott elő, ahol a tanya a szék közvetlen partján állt.) 

- Szükséges eszközök: székvíz, lavór, égetett mész, koszos rongy. 

- A mosás lépései: 
„Bevittem egy vödör vizet, akkor töttem bele egy fél kanál meszet, oltott meszet, belemorzsoltuk, 
szóval eláztattuk benne, oszt olyan gyünyörű tisztára leült a’ attól a fél kanál mésztül a’ víz, hogy 
szinte inni lehetett volna belűle.” (Harcsa Mihályné) 

 Kimerjük a széksós vizet a székből egy vödörrel. 

 A vödörbe fél kanál meszet szórunk. 

 A koszos rongyot a vízben dörzsöljük. 

 Érdemes lehet „kontroll kísérletként” egy hasonlóan koszos textildarabot 

nem szikes, hanem tiszta vízben kimosni, megfigyelni a különbségeket. 

- Foglalkozás helyszíne:  

Lehetőleg kint, a szabadban a szikes tó partján, azaz a székparton. 

- Kiegészítő feladat – kémhatás mérése: 

Egyszerű pH-mérő papírcsíkkal a víz kémhatásána megmérésével igazolhatjuk 

annak lúgosságát. 
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7. Módszerek együttes alkalmazása 

A korábbiakban tárgyalt módszerek együttes alkalmazása, összekapcsolása 

elmélyültebb ismeretszerzést és sokoldalúbb fejlesztést tesz lehetővé. Egy szakkör 

tervének felépítésekor a módszerek egymásra épülésére is törekedni kell. Ez 

megvalósulhat irányítottabb formában - egyszerűbb szakköri feladatok és terepi 

vetélkedő, vagy egy komplex projektmunka során, ahol a diákok választják ki a 

céljuknak megfelelő eszközöket. A térképi-terepi módszerek és a szóbeli gyűjtések és 

részvételen alapuló tanulás módszereinek ötvözésével, ha mindez a tanulók személyes 

kötődésén, érdeklődésén alapul, nagyon egyedi és tartalmas projektek születhetnek.  

A példafeladatok ismertetésekor is törekedtem a lehetséges kapcsolódási pontok 

kiemelésére, kiegészítő feladatként megnevezve más módszerek alkalmazását is. A 

következőkben két komplex,  terepi vetélkedő tervezete kerül bemutatásra. 
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1. Terepi  vetélkedő a városban 

Helyszín: Szabadszállás város 

Megvalósítás: állomásos vetélkedő 4-5 fős csapatoknak 

Az állomásokat a csapatoknak régi térképek, műholdfelvételek alapján kell 

megtalálniuk. 

Lehetséges állomások a városban: kis tavak (lacák), városon keresztül folyó érmeder, 

nevezetes épületek, emlékművek, egykori vásártér, megkeresendő személyek lakhelye, 

stb. 

Feladatötletek:  

- városismereti kérdések, melyekhez az adott helyszínen találnak információt a 

diákok (pl. neves épületek, emlékművek, szobrok, emléktáblák); 

- régi térképek olvasása, összevetése a műholdfelvétellel és a helyszínen 

megfigyeltekkel (pl. utak, lacák, neves épületek, városrészek megkeresése és 

jelölése; hasonló feladat a „Régi térképek és műholdfelvételek alkalmazása” 

fejezet, 5./A példafeladata);  

Példa feladat: Keressétek meg  és jelöljétek a Városházát a 1866-os II. katonai felmérés 

térképén (12. ábra)! Hány éves volt az épület amikor a térkép készült? 

 
12. ábra: Szabadszállás központja II. katonai felmérés térképén 

- növényhatározás: a lacák növényzete; 

- fényképek, rajzok készítése a helyszíneken; 

- rövid szóbeli gyűjtés:  előre egyeztetett személlyel vagy az arra járók 

megkérdezése: pl. Milyen volt régen egy vásár? – helyszín: vásártér, piac. 

  

Megoldás: 
A Városházán jelölve 

van építésének 
időpontja (1826). 
Ha ezt a diákok 

megtalálják ki tudják 
számolni, hogy a II. 

katonai felmérés 
idejében, 1866-ban, 

40 éves volt. 

Városháza 
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2. Terepi vetélkedő a természeti környezetben 

Helyszín: Szabadszállás nyugati határa, a Zab-szék környéke 

Megvalósítás: állomásos vetélkedő csapatoknak 

Időpont: május-június 

 

Keressétek fel az állomások helyszínét a műholdfelvétel alapján (13. ábra)! 

 
13. ábra: Google Föld műholdfelvétel használata terepi vetélkedőnél (Zabszék környéke) 

1. állomás: Növényhatározás és növényfelismerés 

Ismerjétek fel a következő  növényeket!  

Példafajok: nád, zsióka, mézpázsit, ezüstfa, bálványfa, stb. 

Használjátok a „Növényismeret” című könyvet a határozáshoz! 

2. állomás: Feladat régi térképpel 

Jelöljétek be a II. katonai felmérés térképére, hogy merre húzódik az az út,  

amelyen álltok (14. ábra)! 

6 d c 
b 
a 

3 

1 

4 5 
7 

2 
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14. ábra: Terepi feladat a II. katonai felmérés térképén (út megjelölése) 

3. állomás: Élőhelyhatározás 

Az élőhelyhatározó segítségével határozzátok meg az a, b és c pontok élőhely-

típusát! 

(Megoldás: a. szántó, b. zsiókás, c. mézpázsitos) 

Az egyes élőhelyeknek jellegzetes színe van műholdfelvételen.  

Milyen élőhelytípus lehet jellemző, a műholdfelvétel színe alapján a d pontban? 

 (Megoldás: d. zsiókás) 

4. állomás: Tájhasználat megfigyelése 

Figyeljétek meg az állatnyomokat!  

Állapítsátok meg, hogy mire használják az állomáspont környékét! 

A talált nyomok: (Megoldás: marhatrágya, taposásnyom) 

A környék hasznosítása: (Megoldás: marhalegeltetés) 

5. állomás: Talaj- és vízvizsgálatok 

Rajzoljátok le a kiszáradt szikes tófenék mintázatát! (Megoldás: 15. ábra) 

Jelöljétek a rajzon a megfigyelhető jellegzetességeket! 

 Jegyezzétek fel a megfigyelés dátumát! 

 
15. ábra: Kiszáradt szikes tófenék rajza 

repedés 
madár 

lábnyoma 

Megfigyelés dátuma: 
2009. május 2. 



56 
 

Mérjétek meg a tó közepén még megmaradt víz kémhatását! 

 pH: (Megoldás: 7-8) 

 A víz kémhatása tehát erősen …… (Megoldás: lúgos). 

Húzzátok alá a helyes megoldást! 

A műholdfelvétel készítésének időpontjában magasabb/alacsonyabb volt a 

vízállás, mint jelenleg. 

6. állomás: Mikrodomborzat megfigyelése 

Rajzoljátok le a székpart domborzatának keresztmetszetét!  

Jelöljétek a rajzon a jellemző növényzetet is! (Megoldás: 16. ábra) 

 

 

 

 

 

16. ábra: Székpart domborzatának metszete a növényzet jelölésével 

7. állomás: Rövid szóbeli gyűjtés 

Kérdezzétek meg a tanya tulajdonosától a következőket, majd jegyezzétek fel a 

válaszokat! 

Példa kérdések: 

- Hogy nevezik ezt a határrészt? Miről kapta a nevét?  

(Megoldás: Fekete. Jó minőségű fekete talajáról.) 

- Milyen természeti adottságú helyre volt érdemes tanyát építeni környéken, hova 

építkeztek?  

(Megoldás: leggyakrabban a székek magasabb partjára építkeztek, ahol 

legelő gyep és szántóföld is a közelben volt, és a magaslatot nem érte el a víz.) 

- Mennyi tanya volt itt a környéken?  

(Megoldás: nagyon sok, a közvetlen közelben három) 

- Hova jártak a gyerekek iskolába?  

(Megoldás: nem messze volt egy tanyasi iskola) 
  

nincs 
növényzet 

mézpázsitos 
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ÖSSZEGFOGLALÁS 

Jelen tanulmány olyan módszerek kidolgozását tűzte ki célul, amelyek a felnövekvő 

nemzedék helyi tudáson és saját tapasztalatokon alapuló tájszemléletének fejlesztésére 

szolgálnak. Kitértem a régi térképek és műholdfelvételek alkalmazási lehetőségeire, 

növénytani, földrajzi ismereteket felhasználó terepi módszerekre, mint a 

természetesség-mérésre, élőhely-határozásra, vagy a táj évszakos változásainak 

megfigyelésére. A szóbeli gyűjtések és a részvételen alapuló tanulás során a diákok 

helybéli közösség ismereteiből és tapasztalataiból tanulhatnak, kötődésük 

szülőföldjükhöz ezáltal is erősödhet.  

A tanulmányban szereplő módszerekhez a példafeladatok helyszínéül a kiskunsági 

kisvárost, Szabadszállást és környékét választottam. A feladatok elkészítéséhez saját 

tájökológiai terepi kutatásaim, szóbeli gyűjtéseim és megfigyeléseim szolgáltak alapul. 

Így állíthattam össze valóban a helyi adottságokra kidolgozott élőhely-határozót, terepi 

feladatokat, segédletet szóbeli gyűjtések végzéséhez, résztvevő megfigyeléshez és a 

helyben gyűjthető anyagok feldolgozásához. Az ismertetett sokoldalú, a földrajz és 

biológia mellett még számos szakterülettel kapcsolódó módszerek, kiválóan 

alkalmazhatóak lehetnek kutató-felfedező projekteknél, vetélkedőknél, vagy szakköri 

foglalkozáson.  
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