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Természetismeret feladatok, tanári instrukció 

 

 

Helyszín: 

 

 

Jó idő esetén: 

1. helyszín: a Nagy Tölgy alatt, a nagypálya bejáratánál, a kis fenyves mellett – három 

(A,B,C) csapat számára 

2. helyszín: az öreg tölgy alatt, a nagypálya beton bejáratánál – két (A,B) csapat számára 

 

 

Ha esne az eső: 

1. helyszín: a Készségfejlesztő Szakiskola szobáiban – három csapat számára 

2. helyszín: általános iskolai tanterem – két csapat számára 

 

Módszer: 

 

A helyszíneken a csapatok csoport-forgó módszerrel dolgoznak. 

 Egy-egy feladat megoldására 10-10 perc áll rendelkezésre. 

A pótfeladatra 5 perc áll rendelkezésre. 

A feladatok megoldásának sorrendje: 

 

„A” csapat : 1,2,3,4. feladat 

„B” csapat:2,3,1,4. feladat 

„C” csapat:3,1,2,4. feladat 

 

Zsűritagok: 

 

Állomásvezető: 1. feladat Kastélykerti tanösvény és 4. pótfeladat 

Gyógypedagógus: 2. feladat Piknik- kosár és 4. pótfeladat 

Feladatvezető: 3. feladat Egészséges ételek és 4. pótfeladat 
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Természetismeret feladatok, tanári instrukció 

 

1. feladat 

Kastélykerti tanösvény I. 

 

A feladat elvégzésére 10 perc áll rendelkezésre. 

 

A tölgyek környékén a feladatban szereplő növények megtalálhatóak, főként 

őshonosak. 

Esős idő esetén a tanterembe bekészített növényekre irányítja az állomásvezető a 

versenyzők figyelmét. 

Táblák a növények mellé beszúrva, melyeken a növények ismertetőjegyeinek rövid 

leírása olvasható. A táblákon 2-2 táblaragacs galacsin. 

 

1. táblán 

 

Hatalmas, földig zárt gömbös koronájú fa. 

Törzse sötétszürke, bordás kérgű. 

Levelei karéjosak. 

Termései a makkok. 

 

Felhasználása a gyógyításban: 

Az odvaiban összegyűlő víz a vadon élő állatok gyógyszere.  

Leveleiből főzött tea a tüdőt gyógyítja. 

 

 

2. táblán 

 

Amerikai származású szabálytalan koronájú fa. 

Törzse világosbarna, kérge bordás. Fiatal vesszői tüskések. 

Levelei tojás alakúak. 

Mézelő, fehér virágai lombfakadáskor, májusban nyílnak. 

Hüvelytermései laposak.  

 

Felhasználása a gyógyításban: 

A fa illatos, fehér virágaiból készítik a méhecskék a leghíresebb mézet. A virágokból 

főzött tea köhögéscsillapító és jót tesz annak, akinek sok a gyomorsava. 

 

 

 

 

3. táblán 

 

Örökzöld, tűlevelű fa. 

Törzse világosbarna, kérge foszladozó. 

Tobozvirágzata van. 
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Felhasználása a gyógyításban: 

Tűleveleiből fürdőszereket készítenek, például fürdőhabot, mert jót tesz a 

csontoknak és az ízületeknek, az illata pedig frissítő. 

 

4. táblán 

 

Tövises ágú cserje, bokor. 

Levelei karéjosak, a szélük fűrészes. 

Fehér virágai ernyős fürtben állnak. 

Termése ősszel izzó vörös, közepén csontos mag van.  

 

Felhasználása a gyógyításban: 

Fehér virágaiból és vörös terméséből készített tea a szív gyógyszere. 

 

5. táblán 

 

Erdő szélén élő tüskés bokor. Nemes rokonaik kertjeinkben pompáznak. 

Levelei fényesek, csipkés szélűek. 

Virágai rózsaszínűek. 

Termése a piros csipkebogyó. 

 

 Felhasználása a gyógyításban: 

A csipkebogyó C-vitamin tartalma nagyon magas, ezért hideg vízbe áztatjuk be, 

így készítünk belőle teát megfázásra. 

 

6. táblán 

 

Szára alacsony, szívószálhoz hasonló. Sárga virágja tavasszal nyílik. A növény 

sérüléseiből tejnedv szivárog. 

Termése fehér, gömb alakú, ejtőernyős magokat tartalmaz, pitypangnak hívjuk.  

 

Felhasználása a gyógyításban: 

Sárga virágját és levelét salátába keverhetjük, mert magas a C-vitamin tartalma. 

 

7. táblán 

 

Szárazabb helyeken élő aromás illatú kúszónövény. 

Levelei nagyon aprók, hosszúkás alakúak. 

Halványlila virágai kicsinyek.  

 

Felhasználása a gyógyításban: 

A kis lila virágokból köhögés elleni gyógyszereket készítenek. 

Akár pizza-fűszerként használva jót tesz az emésztésnek. 

 

 

8. táblán 

 

Egyenes szárú, sárga, pici virágú gyógynövény. Csipkés szélű levele felül sima és 

sötétzöld, alul a fonákján világoszöld és nagyon molyhos-szőrös. 
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Felhasználása a gyógyításban: 

Teája minden szervünknek jót tesz. Régen csodaszernek tartották és varázsigét is 

költöttek róla, ami úgy kezdődik „csiribiri, csiribiri  ...” 

 

9. tábla 

 

Levele legjobban a kiscica farkára hasonlít, erről kapta vicces nevét. Fehér virágja 

jellegzetesen illatos. 

 

Felhasználása a gyógyításban: 

Teája segít elmulasztani a görcsölést és a gyulladásokat. 

 

10. táblán 

 

Levelei lándzsa alakúak, hosszú erűek, egy csokorból nőnek. 

Hosszú szárán fehéres virágzata van. 

 

 Felhasználása a gyógyításban: 

Leveleiből készített tea elmulasztja a köhögést. 

A frissen leszedett leveleknek sebgyógyító tulajdonsága is van, ezért bőrsérülések 

kezelésére használjuk 

 

Állomásvezető: „ A gyerekeknek akarunk itt egy tanösvényt kialakítani, hogy megismerhessék 

a kastélykert gyógyító növényeit. Látjátok, mi már leszúrtuk a növények mellé a táblákat, 

amiken a növények ismertetőjegyeinek rövid leírása van. Segítsetek nekünk a táblákra 

ragasztani a megfelelő névkártyákat!” 

 

Az állomásvezető átnyújtja a versenyzőknek a tíz darab névkártyát. 

1. névkártyán 

Tölgyfa 

2. névkártyán 

Akácfa 

3. névkártyán 

Erdei fenyő 

4. névkártyán 

Galagonya bokor 

5. névkártyán 

Csipkerózsa bokor 

6. névkártyán 

Gyermekláncfű 

7. névkártyán 

Kakukkfű 

8. névkártyán 

Apróbojtorján 

9. névkártyán 

Cickafark 

10. névkártyán 

Lándzsás útifű 
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A versenyzők a növények mellé szúrt táblákra ragasztják a névkártyákat. 

 

A feladat végeztével az állomásvezető a versenyzőkkel együtt javítja az esetleges hibákat és a 

megfelelő helyre ragasztják a névkártyákat, mert ez a pótfeladat megoldását segíti.  

Amikor a versenyző csapat a feladat végeztével elhagyja a Kastélykerti tanösvényt, az 

állomásvezető összegyűjti a következő csapat számára a névkártyákat. A táblákra 

visszaragasztja a táblaragacs galacsinokat. 

 

A Kastélykerti tanösvény feladatban összesen 20 pont szerezhető. 
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2. feladat 

Piknik-kosár 

 

 A feladat elvégzésére 10 perc áll rendelkezésre. 

 

Egy piknik-kosárban csipkebogyó lekvár, teljes kiőrlésű zsömlék, bodza szörp, alma, müzli 

szeletek, mogyorókrém, szeletelt zsúrkenyér, kóla, gumicukor, Mars csoki. 

 

Az gyógypedagógus a tisztáson, a pléden ül, mellette a piknik-kosár: 

„Gyertek, üljetek ide mellém a plédre, mintha piknikeznénk. A kosárban különböző termékek 

vannak.  

Tegyétek a tálcára azokat az élelmiszereket, amiket szívesen elfogyasztanátok, mert jót tesz az 

egészségeteknek! 

A zacskóba azokat a termékeket tegyétek, amik nem használnak egészségeteknek és inkább 

vigyük vissza a boltba! Ha ügyesek vagytok, ugyanannyi termék kerül a tálcára, mint a 

zacskóba. 

Választásotokat indokoljátok!” 

 

A versenyzők a tálcára rakják a csipkebogyó lekvárt, a teljes kiőrlésű zsömléket, a bodza 

szörpöt, az almákat, a müzli szeleteket. 

A zacskóba rakják a mogyorókrémet, a szeletelt zsúrkenyeret, a kólát, a gumicukrot, a Mars 

csokit. 

A versenyzők indokolják választásaikat. 

 

A Piknik-kosár feladatban 20 pont szerezhető. 

 

 

Amikor a csapat távozik, a gyógypedagógus visszapakol a piknik-kosárba. 
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3. feladat 

Egészséges ételek 

 A feladat elvégzésére 10 perc áll rendelkezésre. 

 

 

Feladatvezető egy pléden ül, maga köré hívja a versenyzőket: 

„ Gyertek, üljetek körém! Egészséges ételekről szólnak a találós kérdések. 

Fejtsétek meg!” 

 

„Piros golyó vékony ágon, 

mosolyog a napsugáron. 

Szíve erős, mint a kő, 

ki mondja meg hogy mi ő?” 

 

Megoldás: cseresznye vagy meggy 

 

Feladatvezető: „ Mondjátok meg azt is, mire lehet felhasználni? Legalább hármat soroljatok 

föl!” 

 

A gyerekek megmondják mire használnák fel. 

 

 

„Medve szereti, 

ember is megeszi, 

farkas róka nyúl, 

                  hozzá sem nyúl! 

Mi az?” 

 

Megoldás: málna  

 

Feladatvezető: „ Mondjátok meg azt is, mire lehet felhasználni? Hármat soroljatok föl!” 

 

A gyerekek megmondják mire használnák fel. 

 

 

 

„Kerek vagyok mint a labda, 

fogyasztanak száz alakba. 

Nyersen esznek, főzve is, 

télen is és nyáron is. 

Saláta is, leves is, 

megisszák a vérem is. 

Mi vagyok?” 

 

Megoldás: paradicsom  

 

Feladatvezető: „ Mondjátok meg azt is, mire lehet felhasználni? Hármat soroljatok föl!” 

 

A gyerekek megmondják, mire használnák fel. 
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                  „Sok-sok gyöngyszem együtt lakik, 

levelekkel takarózik. 

Lehet lila, kék vagy sárga 

ha megérett, hordó várja. 

Mi az?” 

 

Megoldás: szőlő  

 

Feladatvezető: „ Mondjátok meg azt is, mire lehet felhasználni? Hármat soroljatok föl!” 

 

A gyerekek megmondják, mire használnák fel. 

 

 

                  „ Zöld vagyok tavasszal, 

nyáron pedig sárga. 

Fehéren kerülök  

malomban a zsákba. 

Mi vagyok?” 

 

Megoldás: búza  

 

Feladatvezető: „ Mondjátok meg azt is, mire lehet felhasználni? Hármat soroljatok föl!” 

 

A gyerekek megmondják, mire használnák fel. 

 

Az egészséges ételek feladatban 10 pont szerezhető. 
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4.Pótfeladat 

Úton  
A feladat elvégzésére 5 perc áll rendelkezésre. 

 

 

A versenyzők érkezése előtt a pedagógus bekeni a sarkát csípős paprikával, ami vérbőséget 

okoz és kipirosodik. 

 

A pedagógus leül a tisztáson a plédre, illetve a teremben egy székre és lehúzza a bakancsát, 

legyűri a zokniját: 

„Az úton feltörte a bakancs a sarkamat, már egészen piros, de még szerencsére nem 

hólyagosodott föl. Javasoljatok rá gyógynövényt, amivel itt és most meggyógyítanátok, mert 

még hosszú az út hazafelé!” 

A versenyzők lándzsás útifű levelet tépnek le, azt az állomásvezető sarkán, a piros 

bőrfelületre simítják, ráhúzzák a zoknit, azzal rögzítik a levelet és így kell bekötni a 

bakancsot.  

 

4.1. 

Ha a gyerekek tanácstalanok a pedagógus javaslatot tesz: 

„Menjetek végig a tanösvényünkön és figyelmesen olvassátok el újra a táblácskákat! Biztosan 

találtok olyat, ami az úton-járónak segítség.” 

A versenyzők rátalálnak a tanösvényen a lándzsás útifű táblájára és a növényre.  

 

A 10.áblán 

Lándzsás útifű 

Levelei lándzsa alakúak, hosszú erűek, egy csokorból nőnek. 

Hosszú szárán fehéres virágzata van. 

Felhasználása a gyógyításban: 

Leveleiből készített tea elmulasztja a köhögést. 

A frissen leszedett leveleknek sebgyógyító tulajdonsága is van, ezért bőrsérülések 

kezelésére használjuk. 

 

A táblán olvasható instrukciónak megfelelően egy levelét letépik, azt a pedagógus sarkán, a 

piros bőrfelületre simítják, ráhúzzák a zoknit, azzal rögzítik a levelet és így kell bekötni a 

bakancsot.  

 

4.2. 

Ha a gyerekek nem találnak rá a lándzsás útifű táblájára, a pedagógus megmondja nekik mit 

keressenek: 

„A lándzsás útifű tábláját keressétek. Olvassátok el lassan, hangosan!”  

A táblán olvasható instrukciónak megfelelően egy levelét letépik, azt a pedagógus sarkán, a 

piros bőrfelületre simítják, ráhúzzák a zoknit, azzal rögzítik a levelet és így kell bekötni a 

bakancsot.  

 

4.3. 

 Ha a gyerekek nem találnak rá a lándzsás útifű táblájára, a pedagógus megmutatja nekik: 

„A lándzsás útifű tábláját kerestétek. Olvassátok el lassan, hangosan!”  
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A táblán olvasható instrukciónak megfelelően egy levelét letépik, azt a pedagógus sarkán, a 

piros bőrfelületre simítják, ráhúzzák a zoknit, azzal rögzítik a levelet és így kell bekötni a 

bakancsot.  

 

4.4. 

Ha a gyerekek nem tudnák értelmezni az olvasottakat, a pedagógus magyarázza: 

„Látjátok, a sarkamon ez bőrsérülés. Ezért érdemes egy lándzsás útifű levelet leszednetek és 

azt a piros bőrfelületre tenni.” 

 

4.5. 

Ha a gyerekek még ettől is több segítséget igényelnek, a pedagógus folyamatosan mondja a 

gyerekeknek, hogyan járjanak el: 

„Tegyétek a levelet a piros bőrfelületre! Óvatosan húzzátok rá a zoknit, azzal rögzítsétek, 

hogy visszadughassam a bakancsba a lábam. Segítsetek ebben! Végül bekötöm a 

bakancsom.” 

 

A pótfeladatban 5 pont szerezhető. 

 

 


