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Bevezető
A módszerről
A generációk közötti tanulás módszerével Herman de Jongh
(Veldwerk Nederland) jóvoltából ismerkedtünk meg, és a holland
szervezet vezetésével egy kétéves projektben, hat ország közös
munkájával szereztünk tapasztalatot (www.natureforcare.eu).
Magyarországi együttműködő intézményeink a Váci Idősek Otthona
és Klubja, valamint a váci Karolina Katolikus Általános Iskola voltak.
Ez az együttműködés azóta tart, és szeretnénk sokáig folytatni a
közös munkát.
Ez a kiadvány számos olyan foglalkozást tartalmaz, amit a
projekt során és azt követően sikerrel kipróbáltunk, és jó szívvel
adjuk át felhasználásra, saját igények szerinti alakításra. A
foglalkozások címe mellett található országjelzés annak kitalálójára
utal, erről részletesebb információ az utolsó oldalon található.
További anyagok alapítványunknál elérhetőek.
*
A programok során a gyerekek és az idősek oly’ módon
találkoznak egymással, hogy kisebb csoportokba bontva dolgoznakalkotnak, együtt és egymástól is tanulnak. Közben alkalmuk van
egymás életének történeteibe betekintést nyerni, elhangzik egyegy régi emlék, vagy éppen újdonságok a mából.
*
A foglalkozások 2-3 órát tartanak, elemeik a
beszélgetésektől kezdve a közös feladatmegoldáson át a
kreativitást-manualitást elősegítő kézműves alkotás, vagy a
mozgás. Cél, hogy minél többféleképpen megmozgassuk a
csoporttagok szellemét és testét, és hogy minél több teret adjunk
annak, hogy a különböző nemzedékekhez tartozó résztvevők
egymással kapcsolatba kerülhessenek.
*
A gyerekek ajánlott életkora 8-14 év, de hasonló programok nagy
sikerrel kerültek megszervezésre kisebbekkel (óvodások) és
nagyobbakkal (középiskolások) is.
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Hasznos tanácsok, javaslatok a szervezéshez
● Előkészítés: érdemes a gyerekeket is és az időseket is előre
felkészíteni a programra (hogyan viselkedjenek, milyen
helyzetekkel találkozhatnak)
● Helyszínválasztás: programtól függően lehet az idősek otthona,
egy klubhelyiség, az iskola vagy egyéb akadálymentes külső
helyszín (pl. park)
● Csoportalkotás: nekünk ez a kétféle elrendezés vált be:
 egy hosszú asztal köré ültessük le az időseket és gyerekeket
felváltva (így könnyű párokat és 4-6 fős csoportokat kialakítani)

 4-6 fős asztalokat készítsünk elő (ilyenkor könnyebb mozogni a
résztvevőknek, és kevésbé zavarja a beszélgetést a másik csoport)
● Először az időseket ültessük az asztalhoz – Kérjük az
idősgondozók segítségét, hogy az idősek hagyjanak maguk között
helyet a gyerekeknek
● Majd a gyerekek foglaljanak helyet – Kérjük a pedagógus
segítségét, hogy a nyitottabb, jó kommunikációs készségű gyerekek
ne egy kupacba üljenek.

● Érdemes vinnünk névtáblákat és vastag filctollakat, hogy
mindenki felírhassa, hogyan szólíthatják a többiek.
● Építsük fel úgy a programot, hogy minél többféle legyen az alábbi
foglalkozástípusokból:
mozgásos feladat
szabad beszélgetés visszaemlékezés
kézügyességet fejlesztő feladat

új ismeretek befogadása

● A feladatokat ismertessük hangosan, de utána győződjünk meg
róla, hogy minden csoport (jól) érti-e a feladatot. A gyerekek
esetleg elismételhetik a gyengébben halló idősebbeknek a
hallottakat.
● Ha foglalkozás-sorozatokat szervezünk, akkor érdemes
mindenkinek hoznia egy naplót, amibe minden alkalommal
beleírhatják, lerajzolhatják azt, amit éppen tanultak, ami a
legérdekesebb volt a számukra.
5

Teljes programvázlatok
Mivel a foglalkozásgyűjtemény kisebb (egy-két feladatból álló) egységeket
tartalmaz, szeretnénk pár példán keresztül megmutatni, hogy hogyan épül fel egy
komplex (2-3 órás) program:

Téma: Rügyek, csírák
1) Bemutatkozás (mi bemutatkozunk mindenkinek, az asztaloknál
pedig mindenki a másiknak)
2) Témafelvezetés
A magban a növény összes információja
Pihenőidőszak után növekedés (csírázás, rügyezés, lomb, virág)
Étkezésben tavaszi vitaminforrások
3) Juharnövendékek vizsgálata – fejlettségi sorrendbe tenni (kép 1.)
4) Mikor virágzik? (Rügyek, csírák) – Ld. 58. oldal
5) Sztereomikroszkópos vetítés a falra (levélrügy, virágrügy) (kép 3.)
6) Csírakóstolás
asztalhoz)

friss kenyérrel (tálban 4-5 féle csíra minden

7) Fűmagbaba készítés (nejlonharisnya és cérna segítségével) (kép 2.)

1

3

2
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Téma: Húsvét
1) Bemutatkozás
2) Ismerkedés és beszélgetés a Húsvéti ünnepkörről
3) Húsvéti szimbólumok – Ld. 95. oldal
4) Húsvéti idősor – Ld. 96. oldal
5) Díszkészítés – Ld. 75. oldal (Ez a leírás virágdísz készítését
mutatja be, de választhatunk ajtódíszeket, játékos figurákat is
ehhez a foglalkozáshoz.)
Amennyiben vannak hozzá megfelelő eszközeink, tojásfestéssel is
próbálkozhatunk.
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Téma: Madarak
1) Bemutatkozás
2) Ismerkedés és beszélgetés madarakkal kapcsolatos fényképek
segítségével (pl. ki szokta etetni a madarakat, van-e otthon madara )
3) Hogyan énekel? – Ld. 29. oldal
4) A madarak mint időjósok – Ld. 31. oldal

5) A téli madáretetés és –itatás aranyszabályai – Ld. 34. oldal
6) Kerti madaraink – színező – Ld. 77. oldal
7) Madáretető készítés – Ld. képek (a különböző folyóiratokban
illetve az interneten rengeteg féle madáretető ötlet van. Egyik jobban
kapcsolódik az újrahasznosítás témához, a másik a hagyományokhoz.
Keressünk a saját témánknak megfelelőt, amit a rendelkezésre álló
idő alatt a csoporttal meg tudunk alkotni.
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Téma: Újrahasznosítás
1) Bemutatkozás
2) Hogyan lehetne újrahasználni? – Ld 62. oldal
3) Hova dobjam? – Ld. 64. oldal
4) Mi készül belőle? – Ld. 68. oldal
5) Zoknilények készítése
6) Könyvjelző készítése maradék színespapírból, újságokból
A két kézműves foglalkozáshoz rengeteg ötlet (leírás és fénykép)
található az interneten.
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Akik már többször is kipróbálták, és
megszerették

„Nagyon fontos, hogy ne szakadjon meg az idősek
kapcsolata a fejlődő világgal, hanem esélyt adjunk arra, hogy
nyíljon ki számukra egy-egy ilyen alkalommal, amikor gyerekekkel
találkoznak. Amikor eljönnek ide a gyerekek, lehet látni, hogy az
idősek teljesen kivirulnak, élettel töltődik meg a szívük és a lelkük
azáltal, hogy a gyerekekkel beszélgetnek és a gyerekekkel együtt
közösen valamit tesznek és tevékenykednek.”
Szmolár Attila igazgató,
Váci Idősek Otthona és Klubja

„Iskolánk évek óta kapcsolatot ápol az idősek
otthonával, karácsonykor diákjaink műsorral, kis ajándékkal szoktak
kedveskedni az otthon lakóinak.
Az idősek és gyerekek együttes környezeti nevelése
keretében tartott közös foglalkozások kivételes lehetőséget adtak
múlt és jelen találkozására, a kötetlenebb beszélgetésekre. A még
szorosabb kapcsolat kialakítása mindkét generáció számára
hasznos. A gyermekek családi életre nevelésében, a keresztény
értékrend elmélyítésében segít az idősekkel való foglalkozás.”
Horváth Ágnes igazgató-helyettes,
Karolina Katolikus Általános Iskola
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Fényképes ízelítő eddigi programjainkból
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1

Hogyan lehetne
újrahasználni?

2

Régi mosóeszközök

3

Közmondások
párosítása

4

Élelmiszertárolás
régen

5

Alkotás őszi
levelekből

2

1
1

Körmönfonás

2

Madarak

3

Hogyan lehetne
újrahasználni?

4

Kavicsfestés

5

Levélhatározás
3

4

5
12

Mézeskalács és
adventi koszorú
készítés
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CZ

Az idősek, a gyerekek és a méhek
Évszak

Bármikor

Időtartam

10-15 perc

Célcsoport

Idősek
Gyerekek (8-14 év)

Célok

Az idősek és a gyerekek
megismerkedjenek.

Eszközök

● laminált fényképek a méhekről (8
cm átmérőjű kör alakú) felül
kilyukasztva
● olló
● zsinór
● alkoholos filctoll

Leírás:
A foglalkozás előtt a gyerekek megcsinálják a laminált
fényképeket, és kilyukasztják a képek felső szélét.
A foglalkozás kezdetén a gyerekek kiosztják a képeket,
mindenkinek egyet.
A zsinórokat befűzve, megcsomózva készen is van a medál. A
fehér hátoldalra a résztvevők ráírják a nevüket, és a nyakukba
teszik, majd bemutatkoznak a többieknek. A következő
tevékenységek alatt is a nyakukban maradhat a tematikus
névkártya.

Érdemes kérni, hogy nagy betűvel írjanak, és azt a
nevet írják rá, ahogy szeretnék, ha a többiek szólítanák
őket. (pl. „Kovács Jánosné” helyett „Marika néni” ill.
„Kiss Márton” helyett „Marci”)
Más csoportnál is felhasználhatjuk a névkártyákat, ha
előtte letöröltük a felírt neveket.
14

UK

Ökobingó
Évszak

Bármikor

Időtartam

15-30 perc

Célcsoport

Idősek
Gyerekek (8-14 év)

Célok

Segíteni az időseket és a gyerekeket, hogy
egy kicsit jobban megismerjék egymást.

Eszközök

● egy elkészített Öko-bingó lap minden
résztvevőnek (Ld. minta alább)
● íróeszköz

Leírás:
Osszunk ki egy Öko-bingó lapot mindenkinek. Íróeszközzel a
kezükben körbe kell járniuk a teremben, és mindenkitől
megkérdezni, hogy igaz-e rá az éppen kiválasztott leírás. Ha
igen, fel kell írni a nevét a megfelelő mezőbe. Minden kérdésre
lehetőleg más-más nevet kell találni. A győztes az, aki elsőként
tölti ki a lapot, és bekiabálja hangosan, hogy ’bingóóó’.
Az Öko-bingó lap elkészítésénél jobb, ha a kérdéseket
minden egyes csoportnak megfelelően magunk állítjuk
össze – a kérdéseknek mindkét generációhoz illeszkedni
kell. Sok variációja van a játéknak, a csoport méretétől és
mozgékonyságától függően.
Óvatosan bánjunk a kérdésekkel, mert lehetnek olyanok,
amik nem mindenki számára kedvesek – pl. ha van
kerekesszékben ülő személy, ne kérdezzünk a
mozgékonyságról, mert ezzel fájdalmat okozhatunk.
Íme egy „minta bingó”:
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Ökobingó – Minta

Félek a
sötétben.

Biciklivel
megyek
iskolába.

Szeretek
olvasni.

Zenélek
(játszom
hangszeren
/ énekelek).

név:

név:

név:

név:

……………..…

……………..…

……………..…

……………..…

Szoktam
otthon
mosogatni.

Túl sokat
nézem a
tévét.

Van otthon
háziállatom.

Még sosem
pecáztam.

név:

név:

név:

név:

……………..…

……………..…

……………..…

……………..…

Szeretek
sportolni.

Láttam már
medvét.

Szeretem /
Van
szerettem az szobanövéiskolámat.
nyem.

név:

név:

név:

név:

……………..…

……………..…

……………..…

……………..…

Szelektíven
gyűjtöm
otthon a
szemetet.

Tudok
utánozni
állathangot.

A szobám
nagyon
rendetlen.

Nem
szeretem a
Túrórudit.

név:

név:

név:

név:

……………..…

……………..…

……………..…

……………..…
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BG

A hely, ahol lakunk – régen és most
Évszak

Bármikor

Időtartam

50 perc

Célcsoport

Idősek
Gyerekek (8-12 év)

Célok

A diákok felismerjék, hogy a
településük változik, és maguk
értékeljék ezeket a változásokat.

Eszközök

● Régi és mostani fényképek , képek
a településről
● Fekete-fehér vonalas rajzok a
település egyes részleteiről
● Színes ceruza vagy vízfesték

Leírás:
Kérdezzük meg az időseket és a gyerekeket, mióta élnek ezen a
településen.
Folytassuk a beszélgetést az alábbi kérdésekkel:
 Észrevett valaki mostanában valamilyen változást a
környezetében – pl. építkezés, régi épület felújítása, parkban
történt változás, stb.?
 Mit mondanak a régi és mostani képek a csoport számára? Ki
milyen változást vesz észre? Tetszenek a bekövetkezett
változások?
 Melyek azok a változások, amik elősegítik / megakadályozzák,
hogy a gyerekek az utcán játsszanak?
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A hely, ahol lakunk – régen és most

Vannak olyan változások, amik nagyon nem tetszenek? Miért?
Mit lehetne tenni, hogy a jövőben elkerüljünk ilyen
tévedéseket? Hogy lehetne a település szépségét megőrizni?

Kérjük meg az időseket, hogy meséljék el néhány emléküket,
ami a település múltjához kapcsolódik.
Adjuk oda a fekete-fehér vonalas rajzokat és a színes ceruzát
vagy vízfestéket.
Végül rendezzünk kiállítást, mutassunk be néhány történetet,
az összes kiszínezett képet és a fényképeket.

A foglalkozás előtti felkészülés során kérjük meg a
diákokat, hogy otthon keressenek, és hozzanak
magukkal a települést ábrázoló fényképeket,
képeslapokat. Ez sarkallja őket, hogy minél több
mindent tudjanak meg, és néhány érdekes történetet
kérdezzenek a családtagoktól is.
Bevihetünk magunkkal a város nevezetességeit
bemutató, sok képpel illusztrált könyveket.
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UK

Az iskolánk körül
Évszak

Bármikor

Időtartam

2 x 45 perc

Célcsoport

Idősek
Gyerekek (8-12 év)

Célok

Az időseknek megmutatni,
hogyan működik ma egy iskola,
a fiataloknak pedig
ismeretszerzés, hogy milyen volt
az iskola a múltban.

Eszközök

Az előkészítéshez:
● papír
● ceruza
A látogatáshoz:
● finomságok az idősek
megvendégelésére (pl. tea,
keksz)

Leírás:
A gyerekeknek előre, az idősek látogatása előtt el kell készíteni
az idegenvezetés menetét. Körülbelül egy óra, amíg a gyerekek
eldöntik, hogy mit mutassanak meg az időseknek, majd
kidolgozzák az idegenvezetés útvonalát, és kitalálják a
kérdéseket, amiket majd feltesznek az időseknek az ő hajdani
iskolájukról. A gyerekeknek azt is ki kell gondolniuk, hogy mire
lesz szükségük az időseknek a séta folyamán (van-e kerekes
székben ülő), hova tudnak mosdóba menni, stb.
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Az iskolánk körül

Az is fontos, hogy megtervezzék, hogy hogyan lesz az idősek
fogadása, találkoznak-e az igazgatóval, aki elmondja az iskoláról
a főbb tudnivalókat. Ne felejtsük el megvendégelni az időseket,
kínáljuk meg őket egy csésze meleg innivalóval és valami
harapnivalóval a látogatás végén.

A gyerekek fogadják az időseket, majd körbevezetik őket az
iskolán. Közben feltehetik kérdéseiket, amik érdeklik őket egy
régi iskoláról. Egy következő órán a tanárral beszéljék át a
gyerekek, mit tudtak meg, hasonlítsák össze, milyen volt régen
az iskola, és milyen most.

Sok variációja van a tevékenységnek, attól függően,
mekkora és milyen mozgékony a csoport. Nagy kihívás
lehet, ha ténylegesen csak a gyerekek hoznak meg
minden döntést, ami a látogatással kapcsolatos. Ez azt
jelenti, hogy mindenre nekik kell gondolniuk, attól
kezdve, hogy hogyan hívják meg az időseket, eldöntik a
látogatás napját, időpontját, és így tovább. Ez a
tevékenység nem csak az időseknek nagyszerű, hanem
a gyerekeknek is, mivel fejleszti a szervezési
készségüket és a szociális érzéküket.
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Településünk története képekben
Évszak

Bármikor

Időtartam

35-45 perc

Célcsoport

Idősek
Gyerekek (8-14 év)

Célok

Segíteni a gyerekeknek elképzelni, hogy
hogyan is változott a településük az idők
folyamán.
Az idősebb embereknek lehetőséget adni,
hogy történelem tanárként szerepeljenek.

Eszközök

● a településen készült régi fényképek
● térképek
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Településünk története képekben

Leírás:
A legtöbb idős embernek vannak a múltból fényképei, amiken
látható, hogy milyen volt a település hajdanán, illetve általában
mindig van a csoportban legalább egy ember, akit különösen
érdekel a helytörténet. A foglalkozás lényege az, hogy az
idősekkel együttdolgozva összeállítsunk egy bemutatót (poszter
vagy power point) a településünk múltjáról, régi fényképek és
térképek segítségével. A fényképeket úgy is rendezhetjük, hogy
azok bemutassák az „egykor és most” állapotokat. Engedjük az
időseknek, hogy mint történelem tanárok meséljenek a
fiataloknak, akik így felismerik az időközben bekövetkezett
változásokat. Gyakran a fiatalokat lenyűgözi, hogy hogyan éltek
az emberek akárcsak ötven évvel ezelőtt!

Ennek a tevékenységnek a csoport méretétől és
mozgékonyságától függően sok variációja van.
Amikor mi végeztük ezt a tevékenységet, az idősek közül
legfőképp egyikük mesélt, és a többiek kiegészítették.
22
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Tervezzünk meg a településünket!
Évszak

Bármikor

Időtartam

45 perc

Célcsoport

Idősek
Gyerekek (10 éves kortól)

Célok

Lehetőséget adjunk az időseknek és a
gyerekeknek, hogy belegondoljanak,
milyennek is szeretnék látni a
településüket a jövőben.

Eszközök

● a települést ábrázoló, nagyméretű
térkép (M=1:10.000 méretarányú jó lesz,
ezen 1cm a rajzon = 100m a valóságban).
Ezen a méretű térképen már láthatóak a
házak.
● kisméretű, makett házak –
társasjátékból is kölcsönözhetjük őket, de
csinálhatunk saját magunk is
● nagy papír
● tollak
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Tervezzünk meg a településünket!

Leírás:

Az időseket és gyerekeket osszuk két vegyes csoportra. Mindkét
csoportnak adjunk egy térképet, és segítsünk nekik tájékozódni
rajta, megtalálni, hogy hol laknak ők, hol vannak az üzletek, hol
az iskola, stb. Az emberek általában szeretik nézegetni a
térképeket, és ez jó segítség, hogy lelkes beszélgetés induljon
be arról, hogy mi hol található. Az idősek el is mondhatják, hogy
mi változott a múlthoz képest.
Aztán lepjük meg a csoportot egy képzeletbeli helyzettel: Vajon
milyen lesz a település 10 év múlva? Több lakóház lesz vagy
több bolt, vagy valami más? Beszéljék meg elképzeléseiket, és
döntsék el, mi hova kerüljön. Ekkor használhatják a kis
maketteket az ábrázoláshoz.
Mintegy 20 perc után kérjünk visszajelzést minden csoporttól:
kérdezzük meg miért akarják, hogy a település ilyen irányban
fejlődjön.

Több variációban létezik ez a tevékenység, a csoporttól
és a rendelkezésre álló időtől függően. Például a
gyerekek maguk is rajzolhatják a térképet, mondjuk
földrajz óra keretében, és ők maguk készíthetik el a
házak és más épületek makettjeit.
Ezt a tevékenységet kapcsolhatjuk a Településünk egykor
c. foglalkozáshoz.
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Évszakok – fotóriport
Évszak

Minden évszak

Időtartam

60-90 perc

Célcsoport

Idősek
Gyerekek (8-14 év)

Célok

Kreativitás elősegítése a
természetfotókról való
beszélgetés által.
Meghitt hangulatot teremteni.
Serkenteni a csapatszellemet.
Élvezni a szabadlevegőt.

Eszközök

● egy digitális fényképezőgép
csapatonként
● számítógép + projektor +
kártyaolvasó
● vetítővászon vagy fehér
falfelület
● cd lejátszó, zene
● hangulatos terem székekkel,
asztalokkal

Leírás:
Szervezzük a gyerekeket és az időseket csapatokba, 2-3 gyerek
jusson egy idős emberre.
Hagyjunk időt arra, hogy az idősek és a gyerekek megismerjék
egymást, megkérdezzék egymás nevét, hogy hol születtek, vagy
hogy mi az, amit szeretnek a természetben, stb.
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Évszakok – fotóriport

Miután minden csapat kapott egy digitális fényképezőgépet,
elmehetnek sétálni (a kertbe, a parkba, a természetbe), hogy az
adott
évszakra
jellemző
fényképeket
készítsenek.
Minden csapat a végén maximum 6 képet kell kiválasszon, amit
a csapatból egy ember feltesz a teremben lévő számítógépre.
Azután a fotóriportot bemutatják az egész csoportnak.
A képek bemutatása közben a csapat kommentálhatja a
látottakat.
Háttérzeneként egy odaillő zenedarabot tegyünk be, mint pl.
Vivaldi Négy Évszak c. művének az évszaknak megfelelő
részlete.

Mielőtt odaadjuk a fényképezőgépeket, ellenőrizzük,
hogy mindegyiknek üres legyen a memóriakártyája, és
az elemek / akkumulátorok működnek.
A fényképek feltöltése alatt játsszunk egyet, hogy jobban
összekovácsoljuk a társaságot!
Előtte készítsünk elő valamilyen enni- és innivalót, amit
a fényképek nézegetése közben fogyaszthat a csoport,
lehet ez fagyi is!
Egy előkészítő órán magyarázzuk el a gyerekeknek,
hogyan kell biztonságosan tolni a kerekes széket. Ez
akkor fontos, ha az idősekkel való találkozáskor lesz
alkalmuk ezt ki is próbálni.
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Játék a bunda körül
Évszak

Tél

Időtartam

60 perc

Célcsoport

Idősek
Gyerekek (8-14 év)

Célok

Csapatszellem létrehozása
Tapintás fejlesztése
Emlékek felidézése

Eszközök

● szőrme és bőr darabok
● tapintó zsákok vagy dobozok (annyi, ahány
szőrme és bőr áll rendelkezésünkre)
● laminált fényképek (A4) a bundájukért
vadászott állatokról (pl. róka, nerc,
pézsmapatkány, nyúl, bárány, kecske, hiúz,
mókus)
● toll vagy címkék a tapintózsákok
megjelölésére
● feladatlap három oszloppal
● golyóstollak
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Játék a bunda körül

Leírás:

Alakítsunk 4-6 fős vegyes csoportokat. Adjunk időt, hogy a
csoport tagjai megismerhessék egymást.
Adjunk minden csoportnak egy számozott tapintó zsákot és egy
feladatlapot. Kérjük meg, hogy tapintsák ki, hogy mi van a
zsákban, és írják az első oszlopba, hogy milyen tapintású (puha,
sprőd, szúrós, hosszúszőrű, sima.) A második oszlopba
jegyezzék fel, szerintük melyik állatból származik.
A tapintó zsákot tovább adjuk a másik csoportnak, és minden
csoport
legalább
5
zsákot
próbáljon
ki.
Azután közösen megbeszéljük, melyik szőr vagy bőr melyik
állathoz tartozik, és a helyes megoldásokat a harmadik oszlopba
írják.
Ezt követheti egy közös beszélgetés az alábbi témákról (a
gyerekek életkorától függően):
-Nyári meleg és téli hideg – Hogyan védekeznek az állatok a
hőmérsékletváltozással szemben?
-Mit viselt az ember a múltban? Milyen állatból készítették
kalapjukat, kabátjaikat, sáljainkat? Ezt vajon könnyű volt
beszerezni?
-Tartottak a csoportbeli idősek haszonállatot, pl. birkát?
Használták a gyapját? És mi a helyzet a nyúlszőrrel?
-Állatok elpusztítása a bundájuk miatt – pro és kontra érvek
-Illegális vadászat, veszélyeztetett állatfajok
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Hogyan énekel?
Évszak

Bármelyik

Időtartam

10-15 perc

Célcsoport

Idősek
Gyerekek (8-14 év)

Célok

Szókincsbővítés nyelvi játék
segítségével
Ismeretek felfrissítése

Eszközök

● 2 sorozat kártya (az egyik sorozaton
madárnevek, a másikon az általuk
kiadott hangot leíró ige szerepel)
(ld. minta alább, amit szét kell vágni)

Leírás:
Alakítsunk ki 4-6 fős asztaltársaságokat, ahol a gyerekek és
idősek vegyesen, közel azonos számban ülnek.
Tegyük az asztalokra a 2 sorozat kártyát összekeverve. Az
asztaltársaságok várják meg a kezdés jelét.
A kezdés jelre megkezdődhet a párosítás – a madár neve mellé
kerüljön a hangjára vonatkozó ige.

Tapasztalatunk szerint az idősek ügyesebbek voltak
ebben a feladatban, rengeteg szólást, közmondást,
vagy mondókát kezdtek el tanítani a gyerekeknek. A
gyerekek pedig sok új kifejezést megismertek.
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Hogyan énekel? - Kártyák

bagoly
daru
fecske
fülemüle
fürj
galamb
gólya
szarka
kakukk
kuvik
lúd
rigó
ruca
varjú
veréb

huhog
krúgat
csivitel
csattog
pitypalattyol
búg
kelepel
csörög
kakukkol
kuvikol
gágog
rikkant
hápog
károg
csiripel
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A madarak mint időjósok
Évszak

Ősz, tél

Időtartam

10-15 perc

Célcsoport

Idősek
Gyerekek (8-14 év)

Célok

Új ismereteket szerezni a madarak
viselkedéséről

Eszközök

• feladatlap – 3 madár fényképével
és 6-8 időjárásra vonatkozó állítással
– asztalonként 1 db (ld. minta alább)

Leírás:
Alakítsunk ki 4-6 fős asztaltársaságokat, ahol a gyerekek és
idősek vegyesen, közel azonos számban ülnek.
Tegyük az asztalokra a feladatlapot. Az asztaltársaságok
megvárják a kezdés jelét. Majd megkezdődhet a fényképek és
az állítások párosítása. Beszéljék meg, hogy valaki ismer-e más
ilyen jellegű megfigyeléseket, népi bölcsességeket, akár
ugyanezekre, akár más madárfajokra vonatkozóan.

Válasszunk olyan állításokat, amik se nem túl nehezek,
sem nem túl könnyűek. Néhány szövegbe rejtett
segítség jól jön, amiből esetleg következtetni lehet a
madár méretére vagy egyéb szokásaira (pl. az eresz
alatt pihen), stb.
A betűméret legyen könnyen olvasható mindenkinek!
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A madarak mint időjósok - Feladatlap

A MADARAK MINT IDŐJÓSOK - NÉPI MEGFIGYELÉSEK
Melyik madárhoz, melyik megfigyelés igaz? A mondatok számát írják a képek alá!

_______________ _____________________ ____________________
1. HA AZ ERESZ ALÁ BEHÚZÓDNAK, A VIHAR SZINTE BIZTOS.
2. HA A FARKÁT RÁZZA, HÓVIHAR KÖZELEDIK.
3. HA CSAPATOSTUL BEHÚZÓDNAK A BOKROK ÁGAI KÖZÉ, HÓVIHAR KÖZELEG
4. AMIKOR TÉLEN FALKÁBAN KERINGENEK ÉS KÁROGNAK, HAVAZÁS VAGY FAGY
VÁRHATÓ.
5. HA KORÁN FELÜL AZ ÜLŐRÚDRA (MINÉL MAGASABBRA), ERŐS FAGY LESZ.
6. FAGY KÖZELEDTEKOR A FÁK CSÚCSAIRA TELEPEDNEK, HA ALSÓBB ÁGAKRA
SZÁLLNAK, SZÉL LESZ.
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A madarak mint időjósok - Megoldókulcs
Népi megfigyelések
Verebek:
Ha falkába verődve röpködnek, annyit jelent, erős szél lesz.
Ha az eresz alá behúzódnak, a vihar szinte biztos.
Ha tyúkólak körül tollat, pihét kezdenek gyűjteni télen, akkor
kemény fagyok jönnek.
Ha csendben ülnek a fákon, bokrokon, havazást jelent.
Ha csapatostul behúzódnak a bokrok ágai közé, hóvihar közeleg.
Varjak:
Fagy közeledtekor a fák csúcsaira telepednek, ha alsóbb ágakra
szállnak, szél lesz.
Amikor télen falkában keringenek és kárognak, havazás vagy
fagy várható.
Tyúk:
Ha a farkát rázza, hóvihar közeledik.
Ha korán felül az ülőrúdra (minél magasabbra), erős fagy lesz.
(Forrás: Zebegényi újság, 2011. október)
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A téli madáretetés és –itatás
aranyszabályai
Évszak

Késő ősz, kora tél

Időtartam

20-25 perc

Célcsoport

Idősek
Gyerekek (8-14 év)

Célok

A csoport tudásának
összegyűjtése.
Általános ismeretek átadása.
Játékosan tenni mindezt.

Eszközök

● 2 féle feladatlap (ld. Minta
alább) asztalonként 1-1 db
A csoportok az a) feladatlap
középső részére tudják írni
ötleteiket.
A b) feladatlap az előzőnek egy
előre kitöltött változata,
ugyanabban a szerkezetben.

Leírás:

Alakítsunk ki 4-6 fős asztaltársaságokat, ahol a gyerekek és
idősek vegyesen, közel azonos számban ülnek.
Tegyük az asztalokra az a) feladatlapot. Az asztaltársaságok
megvárják a kezdés jelét.
Majd megkezdődhet az ötletek, élmények, tapasztalatok
megbeszélése, és ezek felsorolása a lapon. Hagyjunk nekik jó
pár percet, mert biztos, hogy a lista megírásán túl néhány
személyes élmény elmesélésére is sor kerül.
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A téli madáretetés és -itatás

Amikor már elkészültek az a) feladatlappal, osszuk ki a b)
feladatlapot. Az asztaltársaságok elkezdhetik összevetni a saját
ötleteiket az előre elkészített listával.
Néhány perc múlva kérjük mindenki figyelmét, és sorra minden
asztaltársaság mondja el, hogy milyen olyan dolgot írtak, ami a
nyomtatott listán nem szerepelt.

Megtarthatják a lapokat, amiket otthon vagy az
iskolában kirakhatnak a falra, és a tél folyamán mindig
szem előtt lesz, hogy mik az aktuális feladatok.
A betűméret legyen könnyen olvasható mindenkinek!
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Téli madáritatás aranyszabályai

Téli madáretetés aranyszabályai

36

Feladatlap a)
A téli madáretetés és -itatás

Téli madáritatás aranyszabályai

Mikor etessünk?
- a tartós fagyok beálltával, ezek megszűntéig
- az első hó leesésétől a hóolvadásig
- ónos eső esetén

Téli madáretetés aranyszabályai

Számos etetőtípust alkalmazhatunk:
- talajetető
- dúcetető
- függő etető
- etetőtálca
- ablaketető

Mivel NE etessünk?
- sózott, adalékokkal kezelt magvakkal, szalonnával
- kenyérrel (bélgyulladást okoz)

Mivel etessünk?
- olajos magvakkal (napraforgó, köles, muhar stb.)
- almával és főtt zöldségekkel
- állati zsiradékkal (faggyú, sótlan szalonna, cinkegolyó)

A legegyszerűbb itató a műanyag virágalátét
- a mélysége ne legyen több 10 cm-nél
- átmérője legalább 30-40 cm körül legyen
- így a madarak fürdeni is tudnak benne
- tegyünk ágat, követ az itatótálcába, kerti tóba
Mindig legyen tiszta víz az itatóban:
- naponta cseréljük
- télen naponta szedjük ki a jeget, és töltsünk csaphideg
vizet helyette
-különösen nyáron havonta algátlanítsunk
Szinte bárhol itathatunk:
- a talajon és a talajszint felett (tuskóra, kisasztalra
helyezett tálcával)
- kertben
- ablakban
- teraszon, erkélyen
Egész évben itassunk!
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Feladatlap b)
A téli madáretetés és –itatás

CZ

Képeken a méhek
Évszak

Bármikor

Időtartam

20-30 perc

Célcsoport

Idősek
Gyerekek (8-14 év)

Célok

Kölcsönös együttműködés a
csoport tagjai között
Új ismereteket szerezni a méhek
életéről

Eszközök

● boríték (minden csoportnak
1db)
● színes képek (kaptár, méhsejt
(lép), méhkas, a méhek ellenségei,
méhek, stb.) – a képeket 10-14
darabra vágjuk, és minden képet
egy borítékba tesszük
● szöveg, ami a képekre
vonatkozik – ezt is a borítékba
tesszük

Leírás:
Alakítsunk ki 4-6 fős asztaltársaságokat, ahol a gyerekek és
idősek vegyesen, közel azonos számban ülnek.
Minden csoport kap egy borítékot, benne a képdarabkák és a rá
vonatkozó szöveg.
Az időseknek és a gyerekeknek ki kell raknia a darabokra vágott
képet, és elolvasni a szöveget. A csoportból egy ember
felolvassa / elmondja a szöveg tartalmát a többi csoportnak,
hogy ők is tanulhassanak a leírtakból.
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Képeken a méhek

Egy példa – A ‘méhek ellenségei’ képhez tartozó szöveg:
A méheknek sok természetes ellensége van – például
darazsak és lódarazsak. A lódarazsak a kaptár elé
repülnek, követik a méheket, és megtámadják őket. Majd
beviszik őket a fészkükbe, és megeszik őket. A darazsak
megeszik az elpusztult méheket, amik a kaptár előtt
fekszenek. Néha be is hatolnak a kolóniába, ott
megkezdődik a küzdelem, amiben a darazsak a
mozgékonyságuknak köszönhetően gyakran győztesen
kerülnek ki. A kolóniákat ki is rabolhatják, így néha csak a
lépek szétrágott maradványa marad meg. Miután a
méheket összeszurkálták, és darabokra harapták, a
felhalmozott táplálékukat kirabolják. Más nagy veszély a
méhekre nézve a parazita-, a vírusos és a bakteriális
fertőzések.
Sok érdekességet találunk szakkönyvekben és interneten
is, néhány példa:
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9hek
http://mek.oszk.hu/03400/03408/html/2838.html
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CZ

Kvíz A-tól Z-ig (a méhek)
Évszak

Bármikor

Időtartam

30 perc

Célcsoport

Idősek
Gyerekek (8-14 év)

Célok

Együttműködés az idősek és a gyerekek között.
Átismételni és új dolgokat tanulni a méhekről.
Erősíteni a kapcsolatot az idősek és a gyerekek
között.

Eszközök

● parafatábla (kb. 70 x 100 cm vagy nagyobb)
● rajzszög
● papír kártyák (hatszög alakú) a kérdésekkel
● fehér írótáblák
● íróeszköz
● szivacs
● kerámia tálkák
● kicsi kártyák, amik méhecskét ábrázolnak (sok
legyen – ezek a jutalompontok)
● mindenféle méhészkedéssel kapcsolatos eszköz
● méhviasz
● lép (méz nélkül)
● propolisz
● különböző típusú mézek
● kaptár
● keret viasszal
● képek régi idők kaptárairól
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Kvíz A-tól Z-ig (a méhek)
Leírás:
A foglalkozás előtt a gyerekek készítsenek méhsejt alakú papír
kártyákat (kb. 15 cm), és mindegyiknek az egyik oldalára az
ábécé egy betűje kerüljön, kb. 10 cm nagyságban. Ha lehet, az
összes betű szerepeljen.
A tanár ezután felragasztja az előre elkészített kérdéseket a
kártyák másik oldalára. Fontos: a válaszok kezdőbetűje feleljen
meg a papíron található betűknek!
Természetesen a kérdéseket sem a gyerekek, sem az idősek
nem tudják előre.
A kártyákat rögzítjük a parafatáblára úgy, hogy a betű
látszódjon. Csapatokat alakítunk az idősekből és gyerekekből
vegyesen, és minden csapat úgy helyezkedjen el, hogy a
parafatáblát és egymást is lássák.
Minden csapat kap egy írótáblát, íróeszközt és egy tálkát,
amiben a jutalompontokat gyűjti.
A játék során az egyik csapat választ egy betűt, a tanár
felolvassa a kérdést, és a csapatok gyors megbeszélés után
felírják a választ az írótáblára. A tanár jelzésére minden csapat
egyszerre felmutatja a válaszát. A helyes válaszért jutalompont
jár.
Majd a tanár felmutatja a választ illusztráló képet vagy eszközt.
Aztán a játék folytatódik, a következő betűt a következő csapat
választja.
A játék végeztével összeszámoljuk a pontokat, és kihirdetjük a
nyertes csapatot.

Akkor is játszhatunk ilyet, ha nincsenek méhészkedéssel
kapcsolatos tárgyaink, VAGY vendégül hívhatunk egy
méhészt.
Jutalompont a képek helyett lehet akár mézes cukorka
is, amit utána a csapattagok meg is ehetnek.
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Kvíz A-tól Z-ig (a méhek)
Példa a kérdésekre és válaszokra:

betű

megoldás

kérdés a kártya hátán

P

propolisz

méhek készítik rügyek
mézgájából, fertőtleníti a
méhsejteket

N

nektár

mézelő virágokból szipókázott
friss nedű

P
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N

Kvíz A-tól Z-ig (a méhek)
További példák a kérdésekre és válaszokra:
betű

megoldás

kérdés a kártya hátán

A

anyabölcső

Nagyobb, kúpalakú méhsejt,
amiben az új anya fejlődik.

B

beporzás

Emiatt a tevékenysége miatt az
egyik legfontosabb haszonállat a
méh.

CS

család

A méhek több tízezer egyedből álló
egysége.

D

dolgozó

Terméketlen nőstény, ő védi a
családot, állít elő mézet, viaszt.

E

enzimek

A garatmirigy által termelt anyag,
ami a méz előállításához kell.

F

fullánk

Horgaik miatt szakadnak a bőrbe, a
méreg ezen keresztül jut a testbe

G

garatmirigy

Az a szerv, ami segítségével a
nektárt a méhek átalakítják mézzé.

H

here

Hímnemű méhek, a megtermékenyítetlen petesejtből fejlődnek.

I

ízlelés

A méheknek ez az érzékelése a
szájban és a lábakon is működik. A
cukrot érzékeli, de a mesterséges
édesítőszert nem.

K

kaptár

Ember alkotta, nyitható méhlakás.
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Kvíz A-tól Z-ig (a méhek)
betű

megoldás

kérdés a kártya hátán

L

lép

Hatszögű sejtcellák táblás együttese, ebből pergetik ki a mézet.

M

méz

Nektárból alakítják át enzimekkel,
lépek sejtjeiben tárolják.

N

nektár

Mézelő virágokból szipókázott friss
nedű.

O

odvas fa

A természetben ilyen helyekre szívesen költöznek a méhcsaládok.

P

propolisz

Méhek készítik rügyek mézgájából,
ez fertőtleníti a méhsejteket.

R

rajzás

A család bizonyos méret elérésével
ezt teszi. (Magyarország: máj-jún.)

S

sejtcella

Jellegzetesen hatszög alakú, viaszból készül, petéit ide rakja az anya.

SZ

szaglás

A tájékozódásban és a kommunikációban is fontos érzékelés.

T

tájoló
repülés

A kaptár áthelyezésekor a kaptár
körüli „zsongó” repülés.

Ü

üvegpohá Lakásban a méhet ne csapjuk le!
r
Ezzel a konyhai eszközzel és egy
papírral könnyen kitessékelhetjük.

V

virágpor

A méhek ebből fedezik fehérjeszükségletüket. Fiasításnál fontos.
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HU

Sikerül összepárosítani? (növények)
Évszak

Ősz

Időtartam

15-20 perc

Célcsoport

Idősek
Gyerekek (8-14 év)

Célok

Felfrissíteni a tudást és új ismereteket
szerezni a növényekről.
Az idősek élményeinek, tudásának
megismerése:
hogyan és hányféleképpen
használták/használják a növényeket a
háztartásban?

Eszközök

● növények neve kis kartonlapon (pl.:
dió, bodza, vadrózsa, som, hársfa,
mogyoró, gesztenye)
● ugyanazon növények levelének rajza
/ fényképe / préselt változata
● ugyanazon növények virágának rajza
/ fényképe / szárított változata
● ugyanazon növények termésének
rajza / fényképe / szárított változata
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Sikerül összepárosítani?
Leírás:
Alakítsunk ki 4-6 fős asztaltársaságokat, ahol a gyerekek és
idősek vegyesen, közel azonos számban ülnek.
A csoportoknak kiosztunk egy összekevert sorozat
növénynevet, levelének képét és termésének képét. Minden
csoport egyszerre kezd.
A csoportoknak össze kell párosítani a megfelelő nevet a
megfelelő képekkel.
Kérjük meg az asztaltársaságokat, hogy a párosítás közben vagy
utána beszéljenek arról, miképpen használták ezeket a
növényeket a háztartásban.
Pl.: lekvár, (gyógy)tea, hajfesték stb.

A szövegek és a képek legyenek elég nagyméretűek,
hogy azokat mindenki jól lássa!
A foglalkozás után üljünk le a gyerekekkel, beszéljük át,
hogy miket hallottak, tudtak meg az idős emberektől.
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Sikerül összepárosítani? - Minta

vadrózsa

fekete bodza

húsos som

hárs

kökény

mogyoró

dió

szelídgesztenye
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Sikerül összepárosítani? - Minta

kökény - termés
hárs - virág
vadrózsa - virág

húsos som - virág
fekete bodza - virág

húsos som - levél és termés

vadrózsa - termés

hárs - levél
mogyoró - termés

fekete bodza - termés
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Milyen az íze? (tájfajták)
Évszak

Ősz, amikor az alma már érik

Időtartam

20-25 perc

Célcsoport

Idősek
Gyerekek (8-14 év)

Célok

Ismeretszerzés a helyi tájfajtákról.
Megtapasztalni, hogy a különböző
gyümölcsfajták mennyire különbözőek lehetnek.
Az idősek élményeit megtudni az őszi kerti
munkákról, a szüretről.
Az idősek tapasztalatát kikérdezni, hogy hogyan
tartósították a gyümölcsöket, milyen ételeket
készítettek belőlük.

Eszközök

● Különféle fajtájú almák (lehetőleg a piacról,
helyi tájfajtákat vegyünk)
● tányérok (asztalonként 2)
● kések (asztalonként 2-4)
● a témához kapcsolódó fényképek
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Milyen az íze? (tájfajták)
Leírás:

Alakítsunk ki 4-6 fős asztaltársaságokat, ahol a gyerekek és
idősek vegyesen, közel azonos számban ülnek.
Az asztalra helyezzük a képeket, amik a beszélgetés katalizátora
is lehetnek.
Az asztalokra tegyünk 2-2 tányért, késeket, különböző fajtájú,
már előre megmosott almákat. Ha van elég helyünk a
mozgásra, maguk az asztaltársaságok vihetik ezeket maguknak
az asztalhoz a közös kosárból, vagy pár gyerek.
Vágják fel az almát szép cikkekre, az egyik tányérra tegyék
ezeket, a másikra tehetik a magházat, szárat.
Ízleljék meg, és beszélgessenek arról, hogy melyik milyen,
zamatosabb, édesebb, savanykásabb, kásásabb, keményebb,
stb.
Beszéljenek arról, milyen volt a szüret az idősek fiatal korában,
milyen kerti munkákat kellett végezniük. A gyerekek is
elmesélhetik, hogy náluk ez hogyan történik.
A gyümölcsök tartósítása és az otthon készült ételek témák se
maradjanak ki!
A foglalkozás után üljünk le a gyerekekkel, beszéljük át,
hogy miket hallottak, tudtak meg az idős emberektől.
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Milyen az íze? (tájfajták) –
Minta
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HU

Erdei tavasz
Évszak

Tél vége, tavasz eleje

Időtartam

20-25 perc

Célcsoport

Idősek
Gyerekek (8-14 év)

Célok

Ráhangolódni az érkező tavaszra
Emlékeket felidézni és élményeket
megosztani egymással a tavaszról
Szövegértés fejlesztése

Eszközök

● feladatlap páronként 1 db (Fekete
István: Az erdő ébredése c. művének
részlete) – Ld. alább
● toll vagy ceruza

Leírás:
Alakítsunk ki idős-gyerek párokat, vagy ha a létszám igényli, 3-4
fős vegyes csoportokat.
Ráhangolódásképpen a csoportok beszéljék meg, hogy milyen
jelei vannak a természetben a tavasz érkezésének. Amikor úgy
látjuk, minden csoportnál összegyűltek példák, közösen
beszéljük meg, minden csoport mondjon egy példát.
Majd a pároknak kiosztunk 1 db feladatlapot és tollat /ceruzát.
A pároknak meg kell találniuk, hogy melyik szó melyik helyre
kerül a szövegben. Ellenőrzésképpen vagy mi felolvassuk a
szöveget mint egy mesét, vagy sorra mondják ők a
megoldásokat.

Közben aláfestő zenének madárhangokat bemutató
cd-t is lejátszhatunk.
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Erdei tavasz – Feladatlap

Az erdő ébredése

Amikor még _____ fagyos csizmái kopognak a hegyeken, s az öregedő tél
önmagáról dúdol jeges nótákat a fenyőknek, lent a völgyekben megpuhul a
szélhordta _____, és a mezőkön bogarászó _____ felnéznek a felhőkre, hogy
valahonnan délről nem hoztak-e valami üzenetet. Mert ilyenkor van már
valami a levegőben, amitől elcsendesedik a fák orgonája, figyelve kihúzzák
magukat az öreg bükkök, és a _____ rügyeit úgy csiklandozza valami belülről,
hogy már alig férnek a bőrükbe. Esténként puha _____ leng a patakok ágya
felett, különös vajúdó párát lehel a föld, amelytől megreszketnek az alvó _____
bábbölcsőjükben, és álmosan fintorog a _____ meleg téli fészkében. S ha felsüt
a nap, nyújtózkodik az erdő. A fák korhadt ágakat dobnak le magukról, az
_____ kezdenek felszáradni, a _____ a téli sziszegés helyett lágyabb
suhogással fésüli az erdőt, s egy reggelen a bokrok alatt kinyitja ezer fehér
csillagszemét a _____.
(Részlet Fekete István: Az erdő ébredése című elbeszéléséből)

1.
2.
3.
4.

lepkék
mókus
szél
február

5.
6.
7.
8.

utak
som
avar
köd
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9. varjak
10. hóvirág

Erdei tavasz – Megoldókulcs

Az erdő ébredése
Amikor még február fagyos csizmái kopognak a hegyeken, s az öregedő tél
önmagáról dúdol jeges nótákat a fenyőknek, lent a völgyekben megpuhul a
szélhordta avar, és a mezőkön bogarászó varjak felnéznek a felhőkre, hogy
valahonnan délről nem hoztak-e valami üzenetet. Mert ilyenkor van már
valami a levegőben, amitől elcsendesedik a fák orgonája, figyelve kihúzzák
magukat az öreg bükkök, és a som rügyeit úgy csiklandozza valami belülről,
hogy már alig férnek a bőrükbe. Esténként puha köd leng a patakok ágya felett,
különös vajúdó párát lehel a föld, amelytől megreszketnek az alvó lepkék
bábbölcsőjükben, és álmosan fintorog a mókus meleg téli fészkében. S ha
felsüt a nap, nyújtózkodik az erdő. A fák korhadt ágakat dobnak le magukról,
az utak kezdenek felszáradni, a szél a téli sziszegés helyett lágyabb suhogással
fésüli az erdőt, s egy reggelen a bokrok alatt kinyitja ezer fehér csillagszemét a
hóvirág.
(Részlet Fekete István: Az erdő ébredése című elbeszéléséből)
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Állatcsaládok
Évszak

Bármelyik, de jól köthető a tavaszhoz

Időtartam

10-15 perc

Célcsoport

Idősek
Gyerekek (8-12 év)

Célok

Anyanyelvi szókincsbővítés
Állatismeret bővítése

Eszközök

● szókártyák (csapatonként 1 szett)
● képkártyák (csapatonként 1 szett)

Leírás:
A tavasz beköszöntével a természetben eljön a fiókák és kölykök
világra jöttének ideje. Ez a foglalkozás a hím, nőstény és
kölyökállatok megnevezéseivel foglalkozik.
Alakítsunk ki 4-6 fős asztaltársaságokat, ahol a gyerekek és
idősek vegyesen, közel azonos számban ülnek.
Az asztalokra elhelyezünk 1 db szókártya szettet és 1 db
képkártya szettet.
A feladat, hogy meg kell találni az egyes állatfajok
családtagjainak neveit és a hozzájuk tartozó fényképeket.

Használhatjuk csak a szókártyákat vagy csak a
képkártyákat is. Ez utóbbi esetben a résztvevőknek
maguknak kell előállni a megfelelő kifejezésekkel.
Ha egyforma méretű és minőségű kártyákat készítünk,
memóriajátéknak is használhatjuk.
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Állatcsaládok – Szókártyák

muflon

ló

fácán

vaddisznó

őz

szarvas

ÁLLATFAJ

kos

mén

kakas

kan

bak

bika

HÍM

anyajuh

kanca

tojó

koca

suta

tehén

NŐSTÉNY

bárány

csikó

csibe

malac

gida

borjú

KÖLYÖK
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Állatcsaládok – Képkártyák
hím

nőstény

muflon

fácán

őz

vaddisznó
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kölyök
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Mikor virágzik? (Rügyek, csírák)
Évszak

Tavasz

Időtartam

10-15 perc

Célcsoport

Idősek
Gyerekek (8-12 év)

Célok

Ráirányítani a figyelmet a virágba borulás és
lombfakadás sokféleségére
Apró részletek megfigyelésére való
nyitottságot fejleszteni
Ráhangolódni a tavaszra

Eszközök

● növénynév kártyák – asztalonként 1 sorozat
● kivetített képek sorozata vagy asztalonként
1 képválogatás (ld. minta alább)
● toll vagy ceruza
● üres papírlap / feladatlap (ld. minta alább)

Leírás:
Alakítsunk ki 4-6 fős asztaltársaságokat, ahol a gyerekek és
idősek vegyesen, közel azonos számban ülnek.
Az asztalokra elhelyezünk 1 db feladatlapot és tollakat,
ceruzákat, valamint a növényneveket tartalmazó kártyákat. Két
csoportra kell a növényneveket osztani:
 a lombfakadás előtt virágzók
 a lombfakadás után virágzók
Ellenőrzésképpen vetítsük le a kártyákon szereplő növényekről
készített képeket vagy osszuk ki a képválogatást. Mielőtt
vetítünk, bizonyosodjunk meg róla, hogy mindenki készen áll az
ellenőrzésre.
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Mikor virágzik? (Rügyek, csírák)

A feladathoz jól kapcsolható egyéb tevékenységek:
1)

2)

3)

4)

Tegyük fejlettségi sorrendbe! Azonos növénynek a
magját és különböző fejlettségű csíranövényeinek
sorozatát adjuk minden asztaltársaságnak, és együtt
tegyék ezeket egymás után fejlettségi sorrendbe. A
megfigyeléshez adhatunk nagyítókat, minimikroszkópokat. (Megj.: mi magunk juharmagokkal és
magoncokkal próbáltuk ki, látványos és könnyen
beszerezhető.)
Különböző fajtájú növények (fák, cserjék) hajtásainak
vizsgálata: Melyik rügy milyen alakú / színű?
Sztereomikroszkópos
rügyvizsgálat.
Nagyon
látványos nagyban kivetítve, hogy mit takarnak a
rügypikkelyek, leveleket vagy virágkezdeményt?
Csírakóstolás. A téma remek alkalom arra, hogy
különböző csírákat kóstoltassunk meg a tél végén,
amikor mindenfajta friss zöld ízre vágyik a
szervezetünk. Boltban is kapható sok-sok féle,
például lucernacsíra, retekcsíra, mungóbab csíra,
hagymacsíra, brokkoli csíra.
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Mikor virágzik? Rügyek, csírák – Minta
Lombfakadás után:

Lombfakadás előtt:

mogyoró

vadrózsa

cseresznye

fekete bodza

húsos som
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Mikor virágzik? Rügyek, csírák – Minta
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HU

Hogyan lehetne újrahasználni?
Évszak

Bármelyik

Időtartam

10-15 perc

Célcsoport

Idősek
Gyerekek (8-14 év)

Célok

Felidézni az idős emberek múltra
vonatkozó emlékeit.
Ötleteket gyűjteni az idős emberektől arról,
hogy milyen volt az újrahasznosítás régen.

Eszközök

● feladatlap (ld. Minta alább) – a
mindennapi élet 6-8 féle hulladékának
képével – asztalonként 1 db
● toll vagy ceruza

Leírás:
Alakítsunk ki 4-6 fős asztaltársaságokat, ahol a gyerekek és
idősek vegyesen, közel azonos számban ülnek.
Az asztalokra elhelyezünk 1 db feladatlapot és tollakat,
ceruzákat.
A beszélgetés arra irányul, hogy az idős emberek hogyan
hasznosították újra a képeken látható csomagolóanyagokat. A
papírra tudják listázni a felmerült ötleteket.
Majd minden asztaltársaság bemutatja a listáját.
Gyűjtsük össze az ötleteket, mert remek megoldásokkal
találkozhatunk!
Gondolkozzunk el azon is a csoporttal, hogy hogyan
lehet megelőzni a hulladékok keletkezését (Pl. tudatos

vásárlással, kerti termesztéssel - nem vásárlással
beszerzett kerti gyümölcs, zöldség -, vagy vigyázunk
a ruhánkra, ne kelljen mindig kimosni, újat venni)!
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Hogyan lehetne újrahasználni? – Minta

Lyukas zokni

Befőttes üveg
Papírzacskó

Használt újság
Tejfölös pohár

Gyufás skatulya
Tejes zacskó
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HU

Hova dobjam?
Évszak

Bármelyik

Időtartam

10-15 perc

Célcsoport

Idősek
Gyerekek (8-14 év)

Célok

Megmutatni az újrahasznosítás új módjait
(szelektív hulladékgyűjtés).
Felidézni a szelektív hulladékgyűjtés
szabályait.

Eszközök

● feladatlap (ld. Minta alább) – a szelektív
gyűjtőtartályok vonalas rajzával –
asztalonként 1 db
● toll vagy ceruza
● színes ceruza vagy filctoll vagy zsírkréta
● kártyák, amiken különböző fajta
hulladékok szerepelnek – asztalonként 1
sorozat

Leírás:
Alakítsunk ki 4-6 fős asztaltársaságokat, ahol a gyerekek és
idősek vegyesen, közel azonos számban ülnek.
Az asztalokra elhelyezünk 1 db feladatlapot, 1 sorozat kártyát,
tollakat, ceruzákat. Először is az asztaltársaságoknak meg kell
vitatniuk, hogy az egyes szelektív gyűjtőtartályok milyen
színűek, és eszerint színezzék is ki. Miközben színeznek, nézzünk
körbe, hogy jó-e a színezés, és ha tévednek, segítsünk nekik,
hogy a továbbiakban a jó színt használják.
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Hova dobjam?

Ezt követően a kártyákat vegyék kézbe, és minden szemetet
„dobjanak” a megfelelő szelektív gyűjtőtartályba. Vigyázat, van
„egyéb” feliratú tartály is! Amikor minden csapat kész, nézzük
meg a megoldásokat együtt! Amikor az „egyéb” feliratú
tartályról beszélünk, kérdezzük meg sorra, hogy ezeket a
hulladékokat hova kell dobjuk? (pl. használt sütőolaj, gyógyszer,
szárazelem, stb.)
A feliratok betűmérete kellően nagy legyen, hogy
olvashatóak legyenek mindenki számára!
A feladatlapon szereplő konténerek fajtái egyezzenek
meg
a
településen
szelektíven
gyűjtött
hulladékfajtákkal!

Hova dobjam? – Kártyák
ALMACSUTKA

SÖRÖS ÜVEG

ÁSVÁNYVÍZ

BEFŐTTES

FLAKONJA

ÜVEG

ÚJSÁGPAPÍR

ELROMLOTT
TELEFONTÖLTŐ

LEJÁRT
GYÓGYSZER

MANDARIN-

DOBOZ

HASZNÁLT

MŰANYAG

SZÖRPÖS

ÉTOLAJ

PALACK

ÜVEG

TETRA PAK

KÉT

EGYIK

OLDALÁN
ELHASZNÁLT

OLDALÁN
HASZNÁLT

PAPÍR

PAPÍR

FÉMKUPAK

HÉJ

MARGARINO

FÉMDARAB

S DOBOZ

TEA FILTER

HASZNÁLT

HASZNÁLT

ELEMEK

ALUFÓLIA

NEJLON

TEJES

SZATYOR

ZACSKÓ

ELSZAKADT TEJES DOBOZ
NEJLON
ZACSKÓ
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Hova dobjam? – Minta

papír

műanyag

színes üveg

fehér üveg

?

egyéb
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Hova dobjam? – Megoldás

Papír:

tetra pak doboz
két oldalán elhasznált papír
újságpapír
tejes doboz

Műanyag:

ásványvíz flakonja
műanyag palack
margarinos doboz
tejes zacskó
elszakadt nejlon zacskó

Színes üveg:

sörös üveg
befőttes üveg

Fehér üveg:

szörpös üveg

Egyéb:

almacsutka (komposzt)
lejárt gyógyszer (gyógyszertárba vissza)
mandarinhéj (komposzt)
használt étolaj (gyűjtőpont)
egyik oldalán elhasznált papír (még
használható a másik oldala! )
használt elemek (gyűjtőpont)
elromlott telefontöltő (gyűjtőpont)
fémkupak (ha van fémgyűjtés, akkor a
fémgyűjtő konténerbe)
fémdarab (ha van fémgyűjtés, akkor a
fémgyűjtő konténerbe)
teafilter (komposzt)
nejlon szatyor (ne dobd ki, még használd
tovább! )
használt alufólia (kommunális hulladék)
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Mi készül belőle?
Évszak

Bármelyik

Időtartam

5-10 perc

Célcsoport

Idősek
Gyerekek (8-14 év)

Célok

Megmutatni az újrahasznosítás új módjait
(szelektív hulladékgyűjtés).
A szelektív hulladékgyűjtés fontosságának
kiemelése.
Szelektív hulladékgyűjtésre ösztönzés.

Eszközök

● feladatlap (ld. Minta alább) – a szelektív
gyűjtőtartályok nevével – asztalonként 1 db
● toll vagy ceruza

Leírás:
Alakítsunk ki 4-6 fős asztaltársaságokat, ahol a gyerekek és
idősek vegyesen, közel azonos számban ülnek.
Az asztalokra elhelyezünk 1 db feladatlapot, tollakat, ceruzákat.
Egymás között beszéljék meg, majd írják a papírra, hogy a
szelektíven gyűjtött hulladékból milyen új termékeket állítanak
elő.
Amikor minden asztaltársaság kész, nézzük meg együtt az
ötleteket.
Ezt a feladatot érdemes a „Hova dobjam?” feladat vagy
egy a szelektív hulladékgyűjtésről szóló beszélgetés
után elvégezni. Közösen megbeszélhetjük, hogy mi a
különbség a régi idők és a mostani újrahasznosítási
módok között.
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Mi készül belőle? - Feladatlap
Ezeknek a termékeknek szolgál nyersanyagul
a szelektív gyűjtő konténerekből származó

papír:

műanyag:

üveg:

fém:
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Mi készül belőle? – Megoldási ötletek

Papír:

Iskolai füzet
Fénymásoló papír
Újság
Könyv

Műanyag:

Virágcserepek
Ruhafogasok
Műanyag palackok
Polár pulcsi
Polár takaró

Üveg:

Befőttes üveg
Üvegpalack

Fém:

Konzervdoboz
Üdítős doboz
Csavar
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Mosás egykor és ma
Évszak

Bármelyik

Időtartam

25-30 perc

Célcsoport

Idősek
Gyerekek (10-14 év)

Célok

Felidézni az idősek segítségével a mosás régi
mikéntjét
A gyerekekkel pedig megismertetni mindezt
Összehasonlítani, hogy mennyi munka volt
ez régen és mennyi manapság

Eszközök

● feladatlap (ld. minta alább) – asztalonként
1 db
● toll vagy ceruza
● fényképválogatás (ld. minta alább) – a
mosás régi eszközeiről és a mosás fázisairól

Leírás:
Alakítsunk ki 4-6 fős asztaltársaságokat, ahol a gyerekek és
idősek vegyesen, közel azonos számban ülnek.
Az asztalokra elhelyezünk 1 db feladatlapot, tollakat, ceruzákat.
Közösen gyűjtsék össze és írják le, hogy milyen eszközei vannak
ma a mosásnak és hogyan lesz a szennyesből tiszta ruha,
valamint hogy hogyan történt mindez régen.
Amikor minden asztaltársaság kész, nézzük meg együtt az
összegyűjtött információkat.
Ezt a feladatot érdemes még kiegészíteni a ma
kapható, környezetbarát mosószerek (pl. mosószóda,
mosódió) bemutatásával, és megbeszélni, hogy melyik
miért és mire jó.
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Mosás egykor és ma – Minta

egykor

Mosás
ma

Milyen eszközök
kellettek a mosáshoz?
●
●
●
●
●
●
…

Milyen eszközök
kellenek a mosáshoz?
●
●
●
●
●
●
…

Hogyan lett a
szennyesből tiszta
ruha?
●
●
●
●
●
●
…

Hogyan lesz a
szennyesből tiszta
ruha?
●
●
●
●
●
●
…
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Mosás egykor és ma – Minta

1

2

3

4

5

6
8

7
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9

Mosás egykor és ma – Megoldó kulcsok
A mosás eszközei és menete
régen:

A mosás eszközei és menete
ma:

• üst: ebben felmelegítik a vizet
• dézsa: ebbe öntik a meleg
vizet, a szennyes ruhára
• áztatás: a dézsában álló ruhák
akár napokig áznak
• mosóteknő: ebben mosták
tisztára a ruhát
• mosás a patakban: (vagy a
patakban)
• sulyok, sulykoló: a dörzsölés
mellett a sulykolóval való
ütemes csapdosás révén tisztult
a ruha
• mángorló, hengeres
mángorló: ezzel simították és
fényesítették a ruhát
• faszenes vasaló: vasból van,
izzó parazsat raktak bele, ezzel
vasaltak

• lavór: a finomabb
ruhaneműt ebbe áztatjuk, és
aztán kézzel mossuk
(dörzsöljük, öblítjük)
A makacs foltos ruhát is előre
beáztatjuk
• mosógép: beletöltjük a
piszkos ruhaneműt,
beletöltjük a mosószert,
bekapcsoljuk, és amikor lejár
kiszedjük a tisztára mosott
ruhát
• centrifuga: a legtöbb
mosógépben benne van, ez
„csavarja ki” a vizet a mosás
után a ruhából
• szárítógép: belerakjuk a
vizes tiszta ruhát,
bekapcsoljuk, és szinte
teljesen szárazon vesszük ki
• vasaló: manapság
elektromos árammal működik

A képek megoldásai:

1 – díszes sulyok, sulykoló
2 – mosóteknő
3 – mosás a patakban
4 – mángorló (hengeres)
5 – mángorló

6 – áztatás
7 – üst
8 – dézsa
9 – faszenes vasaló
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CZ

Húsvéti virágdíszek
Évszak

Tavasz

Időtartam

60-90 perc

Célcsoport

Idősek
Gyerekek (8-14 év)

Célok

Együttműködés elősegítése idősek és
gyerekek között
Erősíteni a kapcsolatot idősek és gyerekek
között
Ajándékot készíteni az időseknek

Eszközök

● színes tálak
● élő tavaszi virágok
● élő zöld levelek
● kötöző a virágdíszekhez
● oázis (más néven tűzőhab) – a virágosok
által is használt szivacsszerű anyag, amibe a
virágokat szúrják
● éles kés
● metszőolló
● fogó
● ragasztó pisztoly
● drót
● dekoráció – kagylók, fényes kavicsok,
szalagok, textildarabkák, stb.
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Húsvéti virágdíszek
Leírás:
Az idősek és a gyerekek együtt dolgoznak kisebb csoportokban
(2-3 idős és 2-3 gyerek).
Minden csoport asztalára tesszük a szükséges felszerelést és az
alapanyagokat.
Először is a gyerekek beáztatják az oázist vízbe. Majd közösen
belerakják a tálba, és betűzik a virágokat és a leveleket, szépen
elrendezve, és egy kötöző szalaggal díszítik (ezt drótra rögzítve a
virágok közé is tudják tenni, tetszőleges helyre).
Ha csak szárított virággal és száraz díszítő elemekkel (kagylók,
kavicsok, stb.) dolgozunk, akkor az oázist ne áztassuk be, viszont
ragasztópisztolyt is alkalmazhatunk a rögzítéshez.
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Kerti énekesmadaraink
Évszak

Bármelyik

Időtartam

15-20 perc

Célcsoport

Idősek
Gyerekek (8-14 év)

Célok

Megfigyelési képesség ébrentartása,
elmélyülés.
Színezési készség fejlesztése.
Kerti énekesmadarakhoz kapcsolódó
élmények felfrissítése

Eszközök

● 2 féle feladatlap (ld. minta alább) vagy
kártyasorozatok
a) 4-6 hasonló termetű és alakú kerti
énekesmadár színes képe és neve –
asztalonként 1-2 db sorozat
b) Ugyanezen madaraknak a vonalas
rajza - lehetőleg más irányból
ábrázolva, és más sorrendben
szerepeljenek a papíron! (Ha
kártyákkal dolgozunk, akkor a
kártyákat keverjük össze.) –
mindenkinek jusson legalább 3 féle,
amiből választhat.
● színes ceruza vagy filctoll vagy zsírkréta

77

Kerti énekesmadaraink

Leírás:
Alakítsunk ki 4-6 fős asztaltársaságokat, ahol a gyerekek és
idősek vegyesen, közel azonos számban ülnek.
Minden asztaltársaság kap 1-2 színes képeket tartalmazó
sorozatot, valamint a madarak vonalas rajzát, és a színező
eszközöket. Találják ki, hogy melyik vonalas rajz melyik madarat
ábrázolja, írják oda a nevét, majd kiszínezhetik a fényképek
segítségével. Aprólékosan meg kell figyelniük a madarakat, hogy
a tollazat foltjai alapján beazonosítsák a fajokat, majd megfelelő
színnel dolgozzák ki.
Színezés közben remek alkalom nyílik a beszélgetésre, a kerti
madarakhoz kötődő élmények elmesélésére.

Olyan fényképeket keressünk, ahol jól látszik a tollazat
mintázata és színe, a csőr formája.
A kiszínezett rajzokat egymásnak ajándékozhatják
idősek és gyerekek.
A feliratok betűmérete legyen könnyen olvasható a
rosszabbul látóknak is!

78

Kerti énekesmadaraink – Minta

Barátcinege

Meggyvágó

Széncinege

Tengelic

Kékcinege

Erdei pinty
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Kerti énekesmadaraink – Minta

Széncinege

Tengelic

Kékcinege

Erdei pinty

Barátcinege

Meggyvágó
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CZ

Méhviaszból gyertya
Évszak

Bármelyik

Időtartam

15 perc – a méhviasz felmelegítése
15 perc – a gyertyák öntése
20-30 perc – a gyertya kihűlése

Célcsoport

Idősek
Gyerekek (10-14 év)

Célok

Együttműködés elősegítése az idősek
és a gyerekek között.
Természetes anyaggal dolgozni.
Ajándékot készíteni az időseknek.

Eszközök

● méhviasz
● gyertyaöntő figurák
● befőttes gumik
● fa ruhacsipeszek
● pamut fonal kanócnak
● tányérok
● merőkanál a méhviasznak
● edény a méhviasz felmelegítésére
● nagy, vízzel teli edény
● tűzhely vagy elektromos rezsó
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Méhviaszból gyertya

Leírás:
A nagyobb gyerekek segítenek vízfürdőben felmelegíteni a
méhviaszt. Közben a többi gyerek az idősekkel együtt
csoportokban előkészítik a gyertyaöntő formákat – rögzíteni a
kanócot, feltenni a befőttes gumikat legalább három helyen. A
felmelegített viaszt óvatosan öntjük a formába, a kanócot
középre helyezzük, csipesszel rögzítjük. A méhviasszal töltött
formákat tányérra tesszük, és hűvös helyre rakjuk, hogy
megszilárduljon. Mintegy 20-30 perc múlva levehetjük a
formákat, és készen van a gyertyánk.

Jó, ha van öntőformánk minden egyes idős ember
számára, így egy időben készülhetnek a gyertyák.
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Tapéta virágokkal és levelekkel
Évszak

Bármelyik

Időtartam

60-90 perc

Célcsoport

Idősek
Gyerekek (8-14 év)

Célok

Legyünk kreatívak a természettel
Az idősek és a gyerekek együtt dolgozzanak
Kidíszíteni egy hosszú folyosót vagy nagy
falfelületet
Csapat-szellem elősegítése
Élvezzük, hogy a szabadban vagyunk

Eszközök

● doboz, amibe gyűjtjük a természeti
kincseket (csoportonként 1 db)
● hosszú papír tapéta
● kétoldali ragasztószalag
● olló

83

Tapéta virágokkal és levelekkel
Leírás:
Szervezzük az időseket és a gyerekeket 4-6 fős vegyes
csoportokba.
Hagyjunk időt a csoportoknak, hogy megismerkedjenek
egymással, megtudva egymás nevét, ki hol és melyik évben
született, mit szeret a természetben, stb.
Miután minden csoport kapott egy dobozt, amibe gyűjthetik a
természeti kincseket, sétára indulunk (a természetbe, a közeli
parkba vagy a kertbe)
Fontos: csak növényeket gyűjtünk, azoknak is csak egy részét,
nem szedjük ki őket gyökerestül. Védett növényt nem szedünk!
Miután visszatérünk a terembe, mindenki helyet foglal az
asztalnál a kincsekkel, és a csoport megkezdi ezek elrendezését
a tapétán. A kétoldali ragasztóval rögzítjük a virágokat, leveleket
a tapétára.

Előtte magyarázzuk el a gyerekeknek, hogyan kell
biztonságosan és a kerekesszékben ülőnek a lehető
legkényelmesebben kerekesszéket tolni. Ez akkor fontos,
ha a csoportban lesznek kerekesszékben ülő idősek.
Előre vágjuk méretre a tapétát.
Ragasszuk a kétoldali ragasztót a tapéta egyik oldalára
(nem kell a teljes felületet befedni a kétoldali
ragasztóval, elég, ha csak kisebb darabokat ragasztunk
fel).
Figyeljünk arra, hogy minden virág, levél jól legyen
felragasztva a papírra!
És arra is hívjuk fel a figyelmet, hogy mit nem
ragasztunk fel a papírra!
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Mézeskalács készítés
Évszak

Tél eleje, december

Időtartam

25+35 perc + sütés

Célcsoport

Idősek
Gyerekek (8-14 év)

Célok

A mézeskalács történeti vonatkozásaival és
típusaival ismerkedni
Mézeskalácsot készíteni

Eszközök

● fényképe s összeállítás mézeskalácsokról
(ld. Minta – alább)
● begyúrt tészta
● liszt nyújtáshoz
● nyújtófa
● nyújtódeszka
● sütő
● sablonok és kések vagy kiszúró formák
● díszítéshez tojás, tökmag, szezámmag, mák,
stb.

Leírás:
A 4-6 fős asztalokhoz idősek és gyerekek vegyesen ülnek.
Mielőtt sütni kezdenénk, hogy egymásra és a témára
hangolódjunk, beszélgetünk a mézeskalácsok típusairól (pl.
mézes bábok, mézeskalács szívek), a tipikus formákról, hogy
miért és mikor készítették őket. Az interneten számos remek
forrás található háttéranyagként. Mintaként egy fénykép
összeállítást alább bemutatunk. Adhatunk időt, hogy az
asztaltársaságok megbeszélhessék személyes élményeiket
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Mézeskalács készítés

– ehhez is adhat támpontokat a képösszeállítás, valamint
ötleteket is tudnak meríteni a saját mézeskalács készítéséhez.
Majd kiosztjuk a nyújtáshoz szükséges eszközöket, a tésztát.
Minden asztalra kis tálkákban helyezzük el a díszítésre szánt
magokat és a tojást, amivel megkenjük a kinyújtott formákat a
díszítés előtt.
A sütőt melegítsük be, mert hamar elkészülnek a kalácsok!
Ne felejtsünk el kóstoló darabokat is készíteni! 

Előzetes foglalkozásként a gyerekekkel együtt
készíthetjük el a tésztát, amit az idősekkel közös
találkozás alkalmával használunk.
Ha több időnk van a foglalkozás során, térjünk ki a
jellemző fűszerek (gyömbér, fahéj, szegfűszeg)
gyógyhatásaira is!
Készíthetünk közös alkotást is, például mézeskalács
betlehemes jelenetet. Mindenki egy-egy elemét készíti
el.
Ha fel akarjuk fűzni a figurákat, még melegen kell
átszúrni ! (Hústűvel, gyufaszállal, hurkapálcával)

Mézeskalács készítés közben olvashatunk mesét,
például Mátyás királyról és a tordai mézes pogácsákról,
ld.
http://mek.oszk.hu/01700/01705/html/
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Mézeskalács készítés – Minta

87

HU

Farsang – Mi hogy volt?
Évszak

Tél vége, január-február

Időtartam

20 perc

Célcsoport

Idősek
Gyerekek (8-14 év)

Célok

Felidézni /megismerni a régi farsangi
szokásokat

Eszközök

● feladatlap (ld. minta – alább) –
asztalonként 1 db
● toll, ceruza

Leírás:
Alkossunk 4-6 fős asztaltársaságokat, ahol idősek és gyerekek
vegyesen ülnek.
A rövid ismerkedés után kérjük meg az időseket, hogy
meséljenek arról, milyen volt a farsang az ő fiatalságuk idején.
Hogy egy kicsit irányítsuk a gondolataikat, támpontként
adhatunk feladatlapot, amit minden csoportnak kiosztunk, az
írószerekkel együtt. Az alábbi példán négy témakört határoztunk
meg, illetve helyet hagytunk egyéb témában felmerült
emlékeknek.
Miután a csoportok összeszedték az emlékeiket, együtt
beszéljük át, mert más asztaltársaságok élményeiből is sokat
tanulhatunk, ráadásul ilyenkor további emlékek kerülnek elő.

Az idősek szívesen mesélnek, a gyerekek szívesen írnak.

88

Farsang – Mi hogy volt?
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Farsang – Jelmezek
Évszak

Tél vége, január-február

Időtartam

40 perc

Célcsoport

Idősek
Gyerekek (8-14 év)

Célok

Megismerni a különböző korok farsangi
ízléseit

Eszközök

● feladatlap (ld. minta – alább) –
asztalonként 1 db
● toll, ceruza
● jelmez kártyák – asztalonként 1 szett (ld.
minta – alább)
Jelmezkészítéshez eszközök:
● csomagolópapírok vagy textilmaradékok
● olló
● ragasztó vagy tű és cérna

Leírás:
Az asztaltársaságok beszéljék meg és készítsenek egy listát arról,
hogy mik voltak a kedvenc farsangi jelmezek az idősek
fiatalkorában, és mik a kedvenc jelmezek most a gyerekeknél.
Ehhez mintát mutatunk alább. Sok klasszikus
(mindkét
oszlopban szereplő) jelmez mellett elő fognak kerülni olyanok,
amiket el kell magyarázzunk a másik korosztálynak. Ezt
megtehetik asztalonként is, de akár a közös megbeszélés alatt is.
Majd osszuk ki a jelmezkártyákat a csoportoknak, amiket
aszerint kell csoportosítaniuk, hogy melyek azok, amiket mi
magunk elkészíthetünk, és melyek azok, amiket boltban veszünk
meg.
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Farsang – Jelmezek
Egzakt megoldókulcs nincsen, mert mindannyian más-más
képességekkel rendelkezünk, de fontosnak tartjuk, hogy
gondolkozzanak el azon (főleg a gyerekek), hogy mi mindent
lehet elkészíteni saját magunknak. Az időseknek vélhetően sok
ötlet és emlék fog eszébe jutni.
Ha egy közös feladatlezárásos megbeszélést tartunk, a kártyák
minden csoportnál legyenek azonosak, de ha nem tartunk ilyen
zárókört, ez nem szükséges. Legalább 10 kép jusson egy
szettbe.
Miután már elméletben körüljártuk a jelmezek témáját,
készítsünk is el csoportonként egy jelmezt!
Adhatunk meg mi ötletet, vagy ők kitalálják és elkészítik, majd a
többieknek pedig ki kell találni, hogy mi az.

A feladatlapokat a gyerekek szívesebben írják.
A jelmezkészítésen kívül vihetünk egyéb alapanyagokat
farsangi díszítések elkészítéséhez is, és minden
csoportban lehetnek olyanok, akik a jelmezen dolgoznak
és mások, akik pedig a díszeken.
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Farsang – Jelmezek

egykor

A kedvenc jelmezek
manapság
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Farsang – Jelmezek
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Húsvét
Évszak

Tavasz, Húsvét előtt

Időtartam

20+20 perc

Célcsoport

Idősek
Gyerekek (8-14 év)

Célok

A húsvéti életszimbólumokat megbeszélni
A húsvéti eseményeket felidézni

Eszközök

● húsvéti életszimbólumok képválogatás (ld.
minta – alább) asztalonként 1 db
● toll, ceruza
● húsvéti idősor feladatlap (ld. minta – alább)
asztalonként 1 db

Leírás:
A csoportoknak kiosztunk egy képválogatást, amin a húsvéti
életszimbólumokat találják. Kérjük meg őket, hogy beszéljék
meg, melyik miért kapcsolódik a húsvéthoz, és miben
mutatkozik meg az életszimbólum minősége. Öt-tíz perc
elmúltával beszéljük meg közösen a gondolataikat.
Majd elevenítsük fel húsvét eseménysorát egy idősor
segítségével! Minden asztalra kiteszünk egy feladatlapot, amire
a csoportoknak fel kell írniuk, hogy milyen esemény történt
akkor és hogy milyen népszokások kötődnek ezekhez az
időpontokhoz. Remek alkalom, hogy felfrissítsük az ünnepről
tudásunkat, vagy éppen új ismeretek szerezzünk róla.

Az idősorhoz készíthetünk képkártyákat is, amiket el kell
helyezniük az időskálán.
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Húsvét - Minta

Húsvéti életszimbólumok
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Húsvét - Minta

Húsvéti idősor

Virágvasárnap ● Nagycsütörtök ● Nagypéntek ● Nagyszombat ● Húsvét vasárnap ● Húsvét hétfő
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Passzold a labdát!
Évszak

Bármelyik (beltéri tevékenység)

Időtartam

5-10 perc

Célcsoport

Idősek
Gyerekek (8-14 év)

Célok

A labdákat ellenkező irányban továbbadni
zenére

Eszközök

● székek mindenkinek (körben elhelyezve)
● zene
● kisebb és nagyobb labdák, amiket egy
kézben is meg lehet fogni (10 főre 15 labda)

Leírás:
A csoport kb. 10-14 főből áll, fele idős ember, a másik fele
gyerek. A körben elhelyezett székekre vegyesen üljenek le.
Mindenki kap egy labdát (van, aki kettőt is), beindítjuk a zenét,
és a nagyobb labdákat jobbra, a kisebbeket pedig balra kell
továbbadni. Célunk az, hogy próbáljuk a jó irányba továbbítani a
labdákat, és amikor a zene megáll, legfeljebb csak egy labda
legyen nálunk.
Ez egy szórakoztató társas foglakozás, és habár
egyszerűnek tűnik, mégis olykor igazi kihívás, hogy
hogyan ne ejtsük le a sok labdát, ami a kezünkbe kerül.
Amikor mi ezt a foglalkozást tartottuk, felvettük a
kapcsolatot egy speciálisan idősek tornájával foglalkozó
gyógytornásszal. Talán érdemes elhívni minden
esetben egy szakembert.
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Virághagyma ültetés
Évszak

Szeptember-november (kültéri
tevékenység)

Időtartam

45 perc + előkészület

Célcsoport

Idősek
Gyerekek

Célok

Megtanulni, hogy mik a hagymás
virágok.
Hogyan kell ültetni krókuszt,
nárciszt, tulipánokat.
Felfedezni, hogy hova a legjobb
ültetni ezeket a növényeket, hogy
minél mutatósabbak legyenek a
virágzáskor.

Eszközök

● különböző színű és tenyészidejű
növények hagymái
● ásó
● vasvilla
● komposzt

Leírás:
Egy rövid bemutató után, hogy hogyan kell megtervezni egy
virág-ágyást, gondoljuk ki, hogy mit hova ültessünk, hogy jól
nézzenek ki a növények a virágzáskor. A hagymákat jó
vízáteresztő talajba ültessük, ahol napot is kapnak. Az
ültetőgödör mélysége megfelel a hagymák nagyságának kétháromszorosával, a szélesség pedig a hagyma méretének
kétszerese. Figyeljünk arra, hogy a rögöket morzsoljuk szét, a
hagymák pedig helyes irányban, a gyökérkezdeménnyel lefelé
álljanak a gödörben.
Az idősek és a gyerekek kigondolhatják a színfoltokat, és hogy a
különböző magasságú növények hova kerüljenek.
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Virághagyma ültetés

Ennek a tevékenységnek variációi is léteznek, mert a
hagymásokat ültethetjük cserepekbe is, így beltéri
tevékenységként is kivitelezhető.
Ha van az idősek között olyan, aki a kertészkedést
szereti, megtaníthatja a gyerekeknek, mit hogyan kell
csinálni.
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Zárszó
Sok sikert kívánunk mindenkinek az ajánlott foglalkozások
kipróbálásához, továbbfejlesztéséhez és újabbak kitalálásához!
Tapasztalatunk szerint a módszer meghozza gyümölcsét, a
mosolygós gyermekarcokat és a lelkesen mesélő, magukat újra
fontosnak, hasznosnak érző idős embereket látván.
Kicsik és Nagyik projektpartnerek:

Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Mangfold i Arbeidslivet (Norvégia)

Nature for Care projektpartnerek:
BG

BE

CZ

NL

UK

HU

Borrowed Nature Association (Bulgária)
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw (Belgium)
Chaloupky o.p.s. (Csehország)
Stichting Veldwerk Nederland (Hollandia)
Sense & Sustainability Training (Egyesült Királyság)
Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány
(Magyarország)
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A Magosfa Alapítványról
www.magosfa.hu
magosfa@magosfa.hu

A Magosfa a Börzsöny második legmagasabb
csúcsa (916 m). Az elnevezés a népmesék
életfájára is utal, amely életet ad, és mag(v)as
gondolatokat, értékeket terjeszt.
A Magosfa Alapítvány küldetése, hogy a
természet szeretetére, tiszteletére, védelmére,
és a fenntartható életmódra ösztönözzünk
minél több gyermeket és felnőttet. Ezt a
környezettudatos szemléletmód átadásával, a
környezeti nevelés eszközeivel igyekszünk
elérni. Az ökoturizmus népszerűsítésén
keresztül segítjük a helyi értékek megőrzését, a
települések és a helyi társadalom megújulását.
Környezeti nevelési tevékenységeink elsődleges
helyszíne a Kismagos Környezeti Nevelési és
Ökoturisztikai Központ, amely nem csak erdei
iskola, hanem szállás- és rendezvényhelyszín is.
www.kismagos.hu
kismagos@magosfa.hu
06-27-375 450
06-20-984 39 46
2623 Kismaros, Láng u. 4.

A „Kicsik és nagyik” c.
projektről

Együtt tanulni, egymástól tanulni.
Felfedezni világunk értékeit.

Tevékenységünk célja, hogy alkalmat
teremtsünk az idősebb és fiatalabb
generációknak, hogy találkozzanak és
ismerkedhessenek egymással úgy, hogy
mindegyikük számára fontos és hasznos
dolgokról tanulnak.
Az általunk választott témák a természet, a
környezet, a fenntarthatóság köréből
kerültek ki. Ezzel kapcsolatban sokat
kaphatunk a múlttól, és sokat adhatunk a
jövőnek.
A projekt során félnapos foglalkozásokat
tartunk idősekből és gyerekekből álló
csoportoknak,az ország minden régiójában
(2014-2016).
Egyhetes tábort tartunk Kismaroson, a
Kismagosban (2015 nyara).
Bemutató filmet készítünk a módszerről
(2016).
Honlapunkon közzétesszük a foglalkozások
alkalmával összegyűjtött fenntarthatósági
tippeket (2016).
Ezt a kiadványt is a projekt keretében
készítettük.
A projekt a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával valósulhatott meg.
Projektpartnereink:

