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Víz + Őrzők (Vízmegőrzők) –  
Álld ki a (k)vízpróbát! 

A társasjáték, ami játszva tanít 
a hazai vízgazdálkodásról
Szöveg: Major Réka, Hercig Zsuzsanna

Magyarország víznagyhatalom! – hangzik el sokszor. Ez az állítás 
azonban csak annyiban igaz, hogy nagy folyóinkon rengeteg víz ér-
kezik be az országba, viszont ennek jelentős hányada távozik is a déli 
országhatárainkon. Ma Magyarországon évente körülbelül 6 km3-rel 
több víz folyik ki a határokon, mint amennyi érkezik az országba. Ezt 
a vízmennyiséget úgy képzelhetjük el, mintha évente háromszor le-
csapolnánk a Balatont. Magyarország és a Kárpát-medence vízvesztő 
pozícióban van, és ha sürgősen nem változtatunk a vízgazdálkodási 
szokásainkon, annak beláthatatlan környezeti, társadalmi és gaz-
dasági következményei lesznek. De nem csak a kiszáradás fenyegeti 
hazánkat.

A klímaváltozás hatására egyre gyakrabban és egyre inkább kiszá-
míthatatlan módon jelentkeznek szélsőséges időjárási események: 
hol a túl sok víz (árvíz, villámárvíz, belvíz), hol a túl kevés víz (aszály) 
okoz problémát a településeken.

A vízmegtartó-képesség fejlesztése az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás egyik kulcskérdése. Tehát a megoldást a víz el-
vezetése helyett a víz megtartása jelentheti kis léptékben, minél 
természetközelibb módon. Ezt felismerve indult el 2017 szeptemberé-
ben a Belügyminisztérium koordinálásában és kilenc társult partner 
részvételével Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének 
megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében 
című LIFE-MICACC projekt. A projekt középpontjában egyrészt 
az önkormányzatok helyi alkalmazkodásban betöltött kulcsszerepe, 
másrészt a természetes vízmegtartás áll. 

A projekt célja az önkormányzatok döntéshozóinak, szakembereinek, 
egyéb alkalmazottainak, valamint a helyi érintettségű gazdasági 
szereplők figyelmének felhívása és tudásának bővítése volt a klí-
maváltozás hatásairól és a természetes vízmegtartást segítő meg-
oldásokról. Felmerült azonban bennünk a kérdés: hogyan lehetne 
ezt az összegyűjtött tapasztalatot és tudást egy teljesen más közeg 
számára is elérhetővé és befogadhatóvá tenni? Tudjuk mindannyian, 
hogy a környezettudatosságra nevelést nem lehet elég korán elkez-
deni, a projekt léptéke viszont jóval nagyobb annál, mint amivel egy 
általános iskolás a hétköznapi élet során találkozik. 

A Víz + Őrzők (Vízmegőrzők) társasjáték ezt az összetett problémát 
teszi könnyen megközelíthetővé. A játék során a diákok megismer-
kedhetnek nemcsak a természetes vízmegtartó megoldások előnyei-
vel, hanem azzal is, hogyan tudja ezt egy önkormányzat megvalósíta-
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ni. A legalább hatodik osztályos diákok önkormányzati 
döntéshozók és szakemberek bőrébe bújva valósíthat-
ják meg veszélyeztetett helyzetben lévő településük 
árvíz- és aszályvédelmi fejlesztéseit. Minderre viszont 
szűkös idő és erőforrás áll rendelkezésre. 

A diákoknak öt kör (a játékban ez öt év) alatt kell meg-
valósítaniuk azokat a fejlesztéseket, melyek csökkentik 
a település időjárásnak való kitettségét. A fejlesztési 
pontok elnyeréséhez pedig kvízkérdésekre kell választ 
adniuk. Ez a mechanika teszi sokrétűvé és több tan-
tárgy szempontjából is hasznos oktatási eszközzé a Víz 
+ Őrzők (Vízmegőrzők) társasjátékot. A kvízkérdéseket 
természetismeret, biológia, földrajz, matematika és fi-
zika tananyagokból válogattuk össze, ezzel ismételve és 
megerősítve a diákok természettudományos ismereteit. 
A természettudományos kérdések mellett megjelennek 
az árvíz- és aszályvédelemmel, a természetes vízmeg-
tartó megoldásokkal kapcsolatos kérdések is. Ezeknek 
a kérdéseknek a megválaszolásával értékes Európai 
Uniós támogatást nyerhetnek el, aminek segítségével 
könnyebben tudják a játék során a fejlesztéseket is 
finanszírozni. 

A társasjáték viszont nem csak a tananyag ismétlésé-
ben és könnyebb elsajátításában segít – nem beszél-
tünk még a játék társas jellegéről. Hiszen a diákok nem 
egymással versenyeznek abban, hogy ki tudja előbb és 
szebben felépíteni ezeket a településvédelmi berende-

zéseket, hanem együtt kell működniük ahhoz, hogy meg 
tudják valósítani a fejlesztéseket. Együtt kell döntése-
ket hozniuk az önkormányzat gazdálkodásáról, a fej-
lesztések prioritásairól is, valamint egymásnak teszik 
fel és válaszolják meg a kvízkérdéseket. Egy társasjá-
tékkal ideális esetben négy diák játszik, így a tanóra 
alatt több kisebb csoportban tudnak együtt játékosan 
tanulni a gyerekek, a tanár felügyelete és irányítása 
mellett. 

A Víz + Őrzők (Vízmegőrzők) társasjáték ingyenesen 
letölthető 2021. év végétől a LIFE-MICACC projekt 
weboldalán. Annak érdekében, hogy minél több helyre 
könnyen eljuttathassuk, a print & play (nyomtasd és 
játszd) megvalósítást látjuk a legjobb megoldásnak. 
A letölthető társasjáték tartalmaz minden szüksé-
ges játékelemet, játékszabályt és kiegészítő útmutató 
anyagot a tanárok és a diákok részére is. A diákokat már 
a játék elkészítésébe is könnyű bevonni, a folyamat e 
fázisában már kialakulhatnak a csapatok, akik elké-
szíthetik saját társasjátékukat. Ezt követően egy tanóra 
keretében (ez lehet természetismeret- vagy földrajzóra 
is) megismerkedhetnek a játék szabályaival és a termé-
szetes vízmegtartó megoldásokkal. Ekkor van lehetősé-
gük azt a játékhoz szükséges új tudást elsajátítani, ami 
a projekt egyik legfőbb célja. A harmadik órán pedig 
kezdődhet a játék! A teljes játék ideje nem szükséges, 
hogy tovább nyúljon 35 percnél, így alkalmas arra, hogy 
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egy tanóra alatt minden csapat a végére érjen – és remé-
nyeink szerint győzzön a szélsőséges időjárás ellen. 

A játékban már gyakorlott diákok számára a játéknak 
több variációja is készült. Lehetőség van az idő szű-
kítésére, de a forrásokat is korlátozhatjuk – vagy akár 
teljesen figyelmen kívül is hagyhatjuk. Ezek a verziók 
jól kombinálhatók az „extrém időjárás” verzióval is, 
ahol a természet még szélsőségesebb formában sújtja 
a diákok által irányított települést. Emellett a társas-
játékhoz tartoznak alternatív témákat gyakoroltató 
kérdéscsomagok is, melyek segítségével a pedagógusok 
könnyebben fókuszálhatják a kvízkérdéseket olyan 
tanagyagra, amit éppen ismételtetni szeretnének a di-
ákokkal. 

A Víz + Őrzők (Vízmegőrzők) társasjáték egy remek 
pedagógiai eszköz, ami felhívja a tanárok és diákok 
figyelmét is a villámárvizek és aszályok problémáira, 
mindeközben megoldást is nyújt ezekre a problémák-
ra a természetes vízmegtartó megoldások képében. 
Amellett, hogy új ismeretekkel gazdagítja a gyerekeket, 
korábbi tananyagok és témák tudását is segít elmélyí-
teni. A játék mechanikái a diákok közti kooperációra 
épülnek, a legjobb eredményt csak kitartó csapatmun-
kával és egymásra való figyelemmel lehet elérni. A tár-
sas hatékonyan, mégis játékos eszközökkel járul hozzá 
a diákok környezeti neveléséhez. 

A Víz + Őrzők (Vízmegőrzők) társasjáték 
a http://vizmegtartomegoldasok.bm.hu weboldalon 
ingyenesen elérhető 2021. év végétől „nyomtasd és 
játszd” (print & play) formában.

http://vizmegtartomegoldasok.bm.hu



