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Simon Kerekes Csilla 
 

Reformpedagógiai törekvések alkalmazási lehetőségei  

az alsó tagozatos környezeti nevelésben 
 

Falusi gyermek vagyok. Beleszülettem egy Kisküküllő menti, dombok ol-
talmában meghúzódó tájba. Gyermekkoromat a szabadban töltöttem. Magam-
ba szívtam a virágba borult mezők bódító illatát, éreztem a gyöngyvirágos er-
dők enyhet adó árnyát. Nekem szólt a visszatérő kakukk s az aranymálinkó, 
számomra rejtett darazsat a gubacs, előlem bújt lyukba a rókafi. Enyém volt a 
végtelen kaszáló, a szénaillat, nekem kínálkozott a szegfűgomba, s nekem ala-
koskodtak a bolyongó felhők. Értem pottyant a földre az ízletes, szomjat oltó 
vadcseresznye, s ősszel, gyönyörködtetésemre öltözött pompás színekbe az 
elcsendesedő erdő.  

Tanítványaim, városi gyermekek lévén, egy betonrengetegbe születnek, s 
számukra a természet csak a fulladozó fát, a letéphető és szirmaira szedhető 
virágot, a szeméttárolásra is alkalmas parkot jelenti, vagy egy olyan hétvégi ki-
ruccanást, mely sütésre vagy hangoskodásra ad teret. Nem jelent számukra ér-
téket a változatosság, a varázslatosság, a titokzatosság. A mai gyermekeket már 
nem a mező szépsége, nem a madár dala vagy az erdő csendje nyűgözi le, ha-
nem a számítógép billentyűzete, a képernyőn gyorsan váltakozó képek. Volt 
olyan tanítványom, aki csodálkozva vette tudomásul, hogy a boltokban vásárolt 
tojás a tyúk tojása, s olyan is akadt, aki sokkal több autómárkát tudott felsorol-
ni, mint madárnevet. A mai iskolás elszakadt a természettől fizikai és szellemi 
értelemben is. Nem ismeri közelről természetes környezetét, hiszen lassan nem 
lát háziállatokat sem, nem tudja, milyen hangot adnak ki. Ha nem ismeri, nem 
is szeretheti, így tehát számára nem lehet érték, csupán tananyag. Pedig a gyer-
mek harmonikus fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy tapasztalja, megismerje, 
megszeresse és megértse, majd cselekedetein keresztül óvja a természet és az 
ember által teremtett környezetet. „Ahhoz, hogy az ember (jobb) összhangban 
élhessen a természettel, meg kell ismernie, meg kell tapasztalnia azt. (…) A 
természetben tapasztaltak, amellett, hogy örömet szereznek, kielégítik a kaland-
vágyat, és kapcsolatot teremtenek a természettel, jó lehetőséget kínálnak az 
emberi kíváncsiság feltámadására is. Ha valaki rádöbben arra, hogy egy mező 
nem csupán tájba ékelt zöld folt, hanem növények és állatok sokfélesége, akkor 
ez a felismerés indíttatást ad arra, hogy vele természettudományos nézőpontból 
is foglalkozzék. Az érzelmi kapcsolat és a belőle született tudás jó alap a későb-
bi döntésekhez.” (Susane Papst, Ch. Braun) 
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Két évtizedes tapasztalatom azt mutatja, hogy hazánkban a meghirdetett 
reform ellenére, az I–IV. osztályos környezeti nevelés csaknem teljes mérték-
ben elméleti síkon marad. A környezeti nevelés csak formális. Az ismeretanyag 
ömlesztése folyik érzelmi megalapozás és személyes tapasztalat nélkül. A tanu-
lók az ismereteket padban ülve, főleg olvasás útján, esetleg képek nézegetésével 
sajátítják el, pedig kisiskolás korban ez a legkevésbé hatékony tanulási módszer. 
A személyes tapasztalat, az élmény teszi maradandóvá az ismereteket. A városi 
iskolák elhelyezkedése, környezete, a heti egy alkalomra korlátozott természet-
ismereti óra, a szemléltetőanyagok, a kísérletezéshez szükséges eszközök és fel-
tételek hiánya, a tanítók elavult munkamódszerei rányomják bélyegüket a kör-
nyezeti nevelés egészére.  

A paradigmaváltás a környezeti nevelés terén is elengedhetetlen. Az isko-
lai környezetismeretnek főként a környezet iránti fogékony magatartást kell ki-
alakítania. Ebben segíthetnek a reformpedagógiai irányzatok, melyek módszerei 
hatékonyan alkalmazhatók a hagyományos oktatásban. 

Igazán hatékony környezeti nevelés csak tantárgyi integrációban történő 
tanítással érhető el. A tanulóknak csak akkor lehet az összefüggéseket köz-
vetíteni, ha megmutatjuk nekik, hogy a különböző tantárgyak hogyan egészítik 
ki egymást. Juhász-Nagy Pál nyomán tudjuk, hogy „a kulturált állapot elérése, az 
ökológiai műveltség megszerzése csak a kultúra területeinek (mítosz, művészet, 
tudomány) összekapcsolásával érhető el.” (Alakítsuk ki nevelési rendszerünket, 
környezeti nevelési filozófiánkat, holisztikus gyakorlat. Összeállította dr. Gu-
lyás Pálné, Budapest, 1996; 2. melléklet; a továbbiakban Gulyás P.) 

A kilencvenes évek elejétől szivárogtak be hazánkba azok a módszerek, 
játéktechnikák, melyek révén könnyíthetők, oldhatók az ismeretátadás kény-
szerhelyzetei, s azok a reformpedagógiai irányzatok, melyek arra bíztatnak, 
hogy merjünk elszakadni a tanóra-tantárgy-tananyag rendszerünktől, s az integ-
rált oktatás lehetőségeit kihasználva változatosságában, ugyanakkor egységében 
láttassuk a világot. Azt gondolom, hogy tanulva az újítást vállaló, utat kereső 
pedagógusoktól, a reformpedagógiai irányzatok egyes elemeinek alkalmazásá-
val, a tapasztalatokból kiindulva, a tanulók cselekvésén át a természet szeretet-
teljes megértéséhez eljutva sikerül az értékek megőrzését megtanítani, és elérni 
azt, hogy a felnövekvő nemzedék tájékozottan, a modern kor kihívásainak 
megfelelve, harmóniában éljen a természettel. 

 
Reformpedagógia az alsó tagozatos környezeti nevelésben 

 
Nyolc évig dolgoztam alternatív oktatásban. Ez idő alatt ismerkedtem 

meg a reformpedagógiai irányzatokkal, ezen belül a környezeti nevelés sokszí-
nűségével. Igyekeztem az alkalmazható elemeket, tartalmakat, módszereket – a 
tantervi keretek betartásával – az általam vezetett Step by Step osztályban ki-
próbálni. Nem áll szándékomban az eredményeket a hagyományos oktatás 
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eredményeivel összehasonlítani, mert ez csupán az ismeretanyag mennyiségét 
mutatná meg. A hagyományostól eltérő munka eredményei a későbbiekben 
mutatkoznak meg. Step by Step osztályban tanító kollegáinkkal együtt volt al-
kalmunk tapasztalatcserét folytatni, az eredményeinket ismertetni, a munka-
módszereinket megosztani hagyományos osztályban tanító pedagógusokkal, a 
Pedagógusok Háza által a 2004–2005-ös, valamint a 2006–2007-es tanítási 
években szervezett és általam is vezetett tanfolyam (Oktatási alternatívák) kere-
tében. A visszajelzések azt bizonyították, hogy sok, az alternatívákból kölcsön-
zött ötlet jó eredménnyel alkalmazható hagyományos osztályokban is.  

Célom: 
– felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire elszakadtunk környezetünktől, 
mennyire el tudjuk idegeníteni a gyermekeket a tantárgyként tanított termé-
szetismerettől;  
– bizonyítani, hogy szükséges és lehetséges a változtatás, egy előítéletektől 
mentes nyitás az újra, saját, valamint a felnövekvő generáció érdekében;  
– mivel kevés gyermek vesz részt iskolán kívüli környezeti nevelési progra-
mon, ízelítőt szeretnék adni az iskolai keretek között megvalósítható, a re-
formpedagógiák által nyújtott lehetőségekből, be szeretném mutatni ezek al-
kalmazását az általam vezetett osztályban. 

 
1. A tudományközpont 

 
A központnak félévente választott felelősei vannak, akik az élősarokban 

lévő állatokról gondoskodnak, ellenőrzik az eszközök használatát, és nyilván-
tartják a könyvkészletből otthonra kikölcsönzött könyveket. 

A központban találhatók a kísérletezéshez szükséges eszközök, a kísérle-
teket leíró kártyák, a mikroszkóp. A gyermekeknek kötelességük az eszközök 
rendeltetésszerű használata és használat utáni tisztítása. 

Végezhetők hosszabb távú megfigyelések is: tanítványaimmal például 
egyik őszi kirándulásunk során gyűjtött dió, vadgesztenye, szelídgesztenye és 
tölgy termését ültettük ládába, s követtük csírázásukat, fejlődésüket. Megfigye-
léseinket naponta jegyeztük. Növekedésük pontos jelzésére mérőrudacskákat 
állítottunk melléjük. Tavasszal kiszedtük a ládából, megfigyeltük gyökérzetüket, 
és udvaros házban lakó pajtásaiknak adtuk örökbe. 

A központban figyelhettük meg a növények szaporításának módozatait. 
Sok dísznövényt szaporítottunk dugványozással, vízben való gyökereztetéssel, 
magok segítségével. Miután termünkben már nem fértek a szaporított növé-
nyek, minden gyermek „örökbe fogadott” egyet-egyet, s otthonában gondozta. 
Azért, hogy a gyermekek megjegyezzék a növények nevét, névtáblákkal láttuk el 
a cserepeket. A teremben levő növények ápolásáról a félévenként kijelölt fele-
lősök gondoskodtak. Ők szervezték meg a virágok friss földbe való átültetését 
is, mely általában csoportmunkában történt. 
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A Luca-ág, a Borbála-ág hajtatása is a tudományközpontban történt. A 
gyermekek különböző gyümölcsfaágakat hoztak, ezek rügyezését, a rügyek fa-
kadását figyelték. Nem minden évben sikerült a zöldelltetés. Olyan években, 
mikor korán beállt a fagy, az ághegyekről vágott kis vesszők megfagytak, nem 
rügyeztek. Az is megtörtént, hogy csak február elejére hajtottak ki. 

A Luca-búza viszont minden évben kizöldült. Legutóbb, a változatosság 
kedvéért, a gyermekek ötlete alapján kettévágott narancs húsát kaparták ki kiska-
nállal (ez is különleges tapasztalat volt), s a héjba helyezett virágföldbe vetették a 
búzát. Tálcákra helyezve tették az ablakpárkányra a díszes „cserepeket”. Két nap 
múlva már megjelentek a sápadt kis csírák. A gyermekek szorgalmasan öntözték 
a magvakat, s nőtt is a búza, de az ötödik napon meglepődve tapasztalták, hogy a 
narancshéj külseje penészedik, rothadni kezd. A „Miért?” kérdésre hamarosan 
válasz is született. Hogy a búza mégiscsak a karácsonyi asztal dísze lehessen, el-
döntötték, hogy kis műanyagpohárkákba ültetik. A kényesebbje azonban nem 
nyúlt a narancshéjhoz. Elszántabb osztálytársát kérte meg, hogy végezze el a 
műveletet. Az átültetés jó alkalom volt a búza gyökérzetének tanulmányozásá-
hoz. Azt is megfigyelték, hogy ugyanarról a helyről indul a gyökér és a szár.  

Ugyancsak a tudományközpontban neveltünk békaporontyokat. Egy er-
dei pocsolyából hozott, petével teli „kocsonyát” tettünk akváriumba, pocsolya-
vízbe. Azt szerettük volna megfigyelni, hogy ilyen körülmények között fejlőd-
nek-e a peték, és ha igen, milyen ütemben. Nagy örömünkre megindult a fejlő-
dés, de mikor az ebihalak valamennyire megnőttek és kialakultak már az átlát-
szó kis végtagjaik, titokzatosan eltűntek. Az akváriumban egyre kevesebb po-
ronty úszkált. A titokra későn jöttünk rá. A pocsolyavízben olyan kis fehér, 
szabad szemmel alig látható, apró állatkák fejlődtek ki, amelyek a kifejlett po-
rontyra tömegesen rakódtak rá, és elpusztították azokat. Nem sikerült informá-
ciót szerezni arról, hogy milyen élőlények lehetnek a „kannibálok” (a gyerme-
kek így nevezték el őket). Hogy megmentsük a megmaradt porontyokat, az is-
kolához közeli patakba vittük őket. 

Amint említettem, ebben a központban található az élősarok is. Az élősa-
rok állatainak száma, faja változó. Volt olyan év, hogy halakat, teknősöket és 
hörcsögöt is gondoztak a gyermekek, de volt olyan is, hogy csak halak gondo-
zását vállalták. Tehát csak olyan állatok kerülhetnek az osztályba, melyek gon-
dozását a gyermekközösség maradéktalanul vállalja. A tanító csak segítőtárs. Az 
állatok örökbefogadását (mert rendszerint nem vásároljuk őket) alapos felké-
szülés előzi meg. A gyermekek tájékozódnak az állat természetéről, szokásairól, 
táplálkozásáról, gondozásának módjáról. Az összegzett anyagot a központ fali-
tábláján helyezzük el, hogy bármikor olvasható legyen. A megfelelő körülmények 
megteremtését követően kerülhet az állat az osztályterembe. Rövidebb szün-
időkben vállalkozó szellemű gyermekek járnak be naponta etetni, a nyári nagy-
vakációra pedig egy-két gyermek otthonába fogadja az állatokat. 
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Vendégállatok is ellátogathatnak egy Step by Step osztályba. Nem minden 
gyermeknek engedik otthon, hogy házi kedvencet tartson, ezért lehetőséget 
teremtünk arra – ha csak rövid időre is –, hogy mindenki részesülhessen az ap-
róságok okozta örömben. Az utóbbi évben például nyuszi és papagáj volt egy-
egy hétig vendégünk. Gondozásukat a gazdája folytatta, de beavatta a kíván-
csiskodókat is. A Step by Step osztályba járó gyermekek jellemzője, hogy imád-
nak „búvárkodni”: a vendégállatokról is sok-sok információt gyűjtenek össze. 

A talaj tanulmányozásakor került sor egy kísérletre, mely szintén a tudo-
mányközpontban zajlott. Egy láda egyik felébe puha kerti földet, a másik felébe 
törmelékes földet tettünk. Az önkéntes „gilisztabeszerzők” bemutatták külön-
böző helyről gyűjtött gilisztáikat (talajtól függően más-más a színük), majd 
számlálás után arányosan helyezték el a láda két felén. Néhány nap múlva kibo-
rítottuk a földet. A gyermekek megkeresték a gilisztákat, s azt tapasztalták, hogy 
a törmelékes földből áthúzódtak a kerti földbe. 

A rejtett életmódot folytató élőlényeket egy másik kísérlet folyamán is 
igyekeztünk megfigyelni: két 15x15 cm méretű üveglapot 2 cm-es távolságra 
egymástól egy talppal ellátott háromoldalú keretbe helyeztünk. A felső része 
nyitott maradt, itt töltöttük meg földdel a kis üvegládát. A meglévő összes gi-
lisztát belehelyeztük, a tetejére fűmagot vetettünk. Azt szerettük volna megfi-
gyelni, hogy a giliszták hogyan mozognak. A rendszeres öntözés következtében 
a fű serkenni kezdett, és megfelelően nedves volt a talaj a giliszták számára is, 
mégsem sikerült egyet sem megfigyelni. Némi kutakodás után rájöttünk, hogy a 
giliszták irtóznak a fénytől, ezért húzódnak el. Két könyvet rögzítettünk az 
üveglapokhoz, hogy elsötétítsük a felületet. Következő nap már sikerült megfi-
gyelni néhány, az üveg falához simuló gilisztát. Ezen kívül érdekes és tanulsá-
gos látvány volt az egyre erősödő fű gyökérzete. 

A Barangoló (munkafüzet) egyik ajánlott feladata volt a havonta történő 
információgyűjtés tetszés szerinti állatról. A rajzzal, képpel, szöveggel ellátott 
ívek bemutatás után a tudományközpontba kerültek, így bárki megtekinthette. 
Tanév végére kis gyűjtemények kerekedtek ki, melyeket a gyermekek (más gyűj-
teményekhez hasonlóan) hazavittek. Mivel minden könyvecske meglepetés a 
szülő számára, a gyermekek igyekeztek saját erőfeszítéssel, szülői segítség nél-
kül (tanítói útmutatással) elkészíteni azt.  

A tudományközpont számos időszakos kiállításnak is helyet ad. Ide állít-
juk ki a kirándulások alkalmával begyűjtött tárgyakat (kövek, csigaházak, 
fakéregdarabkák, őszi bogyótermésekből készült csokrok, száraz növényi ré-
szek…), de ide kerülnek a gyermekek egyéni gyűjteményei is. 

A szelektív szemétgyűjtés sem idegen tanítványaink számára. Az osztály-
terembe három kukát helyeztünk, külön gyűjtjük a papírt, külön a műanyag pa-
lackokat és a csomagolóanyagokból származó hulladékot is. (A gyermekeket 
nem értesítettük arról, hogy iskolaszinten a hulladék ugyanabba a szeméttáro-
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lóba kerül, nincs szelektív gyűjtés. Attól tartottunk, kedvüket vesztik. Önerőből 
pedig nem tudjuk gyűjtőállomásokra szállítani a papírt, mert többe kerül a szál-
lítás, mint a papír értéke. Egy iskolaszintű akciót pedig nem lehet megszervez-
ni, ha a felek nem érzik magukat érintetteknek.) Volt olyan időszak, hogy a szü-
lőkkel való közös egyeztetés nyomán minden gyermek ételes dobozban hozta 
eledelét. Sajnos, egyszerűbbnek tűnt a szülőknek a fóliába való csomagolás, 
mert az akció rövid életű volt. 

 
2. A naptárak 

 
A Step by Step osztályokban többféle naptárt vezetnek a gyermekek:  
a) A hónapokat jelző naptár 

Évszakoknak, hónapoknak megfelelő kivitelezésű. Szerepe: megtanítani a 
gyermekeket tájékozódni az év hónapjai, napjai között, megismertetni a nap, 
hét, hónap, évszak és év fogalmával, és figyelmét a jeles napokra irányítani. 

Minden hónapra külön-külön készül egy nagyobb méretű naptár. Első 
osztályban a tanító készíti, és a számokat feltünteti rajta. Általában grafika és 
hónaphoz illő versrészlet is kerül rá. A tanító feltünteti a hónapok különböző 
elnevezéseit is. Nagyobb osztályokban már maguk a gyermekek készítik és töl-
tik ki. A reggeli találkozó alatt megbeszélik a dátumot, a napot, megnevezik az 
évet és a hónapot. Ezt követően termést, levelet, időjárási jelenségeket stb. áb-
rázoló jellegzetes matricákat ragasztanak a naphoz.  

Következik: a nap eseményeinek a megbeszélése. Az események felsorolá-
sában segítséget nyújtanak a tanítók által elkészített kártyák. Elsőként a névna-
pok, ezek eredete, jelentése, a név híres viselői szerepelnek. Helyet kapnak a vi-
lágnapok, ünnepek, a természethez fűződő jelenségek (például a napfordulók), az 
időjárással kapcsolatos népi jóslások. Az ezek alapján készített emlékeztető kár-
tyák a megbeszélést követően kerülnek fel a naptárra. A jeles eseményeket az 
időfán is feltüntetjük (az őszieket levelekre, a télieket hópelyhekre, a tavasziakat 
virágokra… írva). Az időfán kerül kiemelésre a gyermekek születésnapja is. 

A kártyák négy dobozban kapnak helyet, a négy évszakot szimbolizálva. 
Minden doboznak három-három rekesze van, ezzel a hónapokat jelezzük. A 
hónapoknak többféle elnevezését is feltüntettük (például: november – őszutó, 
enyészet, Szent András). Minden rekesz belseje lépcsőzetes (4–5 lépcső), a he-
tek érzékeltetésére. Minden lépcsőfokra annyi kártya kerül, ahány nap van az 
illető héten. Pl. a 2012-es év februári hónap első lépcsőfokára csupán négy kár-
tya kerül, a másodikra, harmadikra, negyedikre hét-hét, az utolsóra három. 

A naptárban megemlítjük a népszokásokat, a mezőgazdasági munkákat is. 
A naptáron a szabadnapokat vidám rajzokkal jelöljük. Minden pénteken 

előre megbeszéljük a szombati és vasárnapi eseményeket is. Ugyancsak ekkor 
ismételjük át a hétre vonatkozó legfontosabb eseményeket, tudnivalókat. A 
rendszerezés a hónapok végén is megtörténik. 
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b) Időjárási naptár 
Ugyancsak évszakoknak, hónapoknak megfelelő kivitelezésű az időjárási 

naptár. Célja: az időjárási megfigyelések rendszeres jegyzése, összehasonlítások, 
következtetések megfogalmazása. Mielőtt elkezdenénk vezetni (első osztálytól 
kezdve), meg kell beszélni bizonyos alapvető fogalmakat, jelenségeket, ezek 
kialakulását (még mielőtt a tanterv alapján szóba kerülnének). Például: felhő – 
parányi, a levegőben lebegő víz-, illetve páracseppek sokasága. Ha a páracsep-
pecskék összetapadnak, nőnek, nehezednek, eső alakjában hullnak a földre. Ha 
a vízcseppek megfagynak, hópelyhekké válnak. 

Az időjárási naptár kitöltése a reggeli találkozó egyik jelentős mozzanata. 
Két napra kell odafigyelniük a gyermekeknek. A jelenlegire és az elmúltra, mert 
egész napra kiterjedő megfigyeléseket végzünk. A munka mozzanatai:  

 Az ablakhőmérőről a szolgálatosok leolvassák a hőmérsékletet, ismer-
tetik társaikkal, és beírják a naptár megfelelő rovatába. Ha köd vagy 
harmat, esetleg dér keletkezett, azt is bejegyzik.  

 Közösen megbeszéljük az elmúlt napi időjárási összetevőket (szél, 
csapadék, napsütés, felhőzet). Ezt követően kiegészítik a megfigyelé-
seket. Hónap végén elkészíthető a hónap hőmérsékletének görbéje. 

A rövidebb távú, de folyamatos megfigyelések és változások jelzésére 
szolgál az időjárási óra. Ezt a tanítás ideje alatt többször beállítják, átállítják, a 
beállt változások függvényében. Például: meg lehet figyelni a felhőzet, napsütés 
váltakozását egy óra leforgása alatt; az órának több mutatója is lehet, mert 
ugyanabban az időben fújhat a szél is, eshet az eső is, villámolhat is, de lehet 
csupán napsütés vagy szél. Az időjárási órát minden gyermek otthoni haszná-
latra is elkészítette, így a megfigyeléseket rövidebb időközönként is jegyezhetik.  

 

c) A természet eseménynaptára 
Ez a legnehezebben elkészíthető, kitölthető. Célja: a természetben, a nö-

vény- és állatvilágban végbemenő változások nyomon követése. A szobában, 
tanteremben ülő gyermek keveset észlel abból, ami az őt körülvevő élővilágban 
évente menetrendszerűen zajlik le. Három–négyhetente tett kirándulásaink sem 
elegendők a teljes körű észleléshez. Ezért e naptár kitöltéséhez elengedhetetlen 
a könyvek felhasználása. Az alábbiakban bemutatott naptár elkészítéséhez Var-
ga Domokos Erdei esztendő című könyve szolgált alapul.  

DECEMBER JANUÁR FEBRUÁR 
A nálunk telelő madarak csa-
patokban keresik a magvakat. 
Sűrű bokrok, farakások közé 
húzódnak a  fagy elől. 
Az őzek, szarvasok főleg a hó 
felett keresik az eledelt. 
A vaddisznók a hó alól sze-
degetik a lehullott termést. 

A telelő madarak csapatok-
ba verődve keresgélik a 
magvakat. Sűrű bokrok, 
farakások közé húzódnak, 
hogy meg ne fagyjanak. 
Az erdészek gondoskodnak 
a vadak etetéséről.  

A medve megszüli kicsinyeit 
(kb. kettőt). 
A rigó négy-hat tojást rak, 13–
14 nap múlva költ. 
Nyílik a tőzike. 
Virágzik az égerfa, a kecskefűz, 
a nyír, a nyár, a mogyoróbokor, 
a som. 
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MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS 
Nyílik a tőzike. 
Virágzik a szártalan kankalin. 
Rügyet bont a vadkörte. 
Felébred a sün, a borz. 
 

Virágzik a szártalan kanka-
lin. Bomlani kezd a nárcisz. 
Nyílik az aranyfa, a juhar, a 
kökény. Megindul a rügyfa-
kadás. 
A hónap vége felé 4–6 to-
jást rak a fakopáncs, 12–13 
nap alatt költ. 
3–5 tojást rak a gólya, 30–
33 nap alatt költi ki. 
Előbújnak a férgek. 

Virágzik a nárcisz, a gyöngyvi-
rág, a szőlő, a bodza, a vad-
gesztenye, érni kezd a szamóca, 
a málna. 
Kibújnak a kis harkályok az 
odúból, előbújik a cserebogár. 
Fakad az akác, növekednek az 
erdei emlősök fiai. 
Rajzanak a méhek, csereboga-
rak, 4–5 tojást rak a sárgarigó, 
14–15 napig kotlik. 

JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS 
Érik a szamóca, a málna, 
virágzik a hárs és a vadgesz-
tenye.  
Ez az erdei gyógynövény-
gyűjtés ideje. 
A fiatal mókusok kijárnak 
már a fészkükből. 

Érik a szamóca, a málna. 
Az erdei gyógynövénygyűj-
tés ideje. 
A hónap elején kirepülnek a 
kis sárgarigók. 
A hónap vége felé kezdenek 
kirepülni a kis gólyák. 

Kirepülnek (55 napra költés 
után) a kis gólyák. 
A szarvasoknak új szarva nő. 
Rendre elhallgatnak az éne-
kesmadarak. 
Gyűjthető a kakukkfű. 

SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER 
Érik a mogyoró, vörösödik a 
som, sárgul a vackor, pirul a 
vadalma. 
Érik a szőlő. A seregélyek 
csapatokba verődve pusztít-
ják az érett gyümölcsöket. 
Vonulni kezdenek a vándor-
madarak. 

Színesednek a fák, potyog a 
a bükkmakk. 
Pörögnek a juharok, a hár-
sak. Beérik a csipkebogyó, a 
galagonya, a kökény. 
Az állatok bundája sűrűbbé 
válik, színt váltanak, híznak, 
élelmet gyűjtenek. 

 

Minden gyermek kapott egy üres naptárat. Év közben, az olvasottak, hal-
lottak, a tapasztaltak alapján folyamatosan töltötték ki. 

 
3. Madárka, madárka 

 
A 2006–2007-es tanév őszén indítottunk elsős gyermekek kérésére egy 

madármegismerési témakört (tanítást kísérő projektet) annak kapcsán, hogy 
kevés gyermek tudott megemlíteni olyan énekesmadarakat, amelyek télire elvo-
nulnak vagy nálunk telelnek.  

Elsőként a gyermekek saját forrásanyagaikból szereztek információkat a 
madarakra, az áttelelésre vonatkozóan. Néhány ismertebb madár képét be is 
mutatták, viszont, ha sétáink során megpillantottunk egy-egy madarat, nem is-
merték fel. Ekkor született egy több hetet felölelő témakör ötlete. 

A tervezés során eszembe jutottak a Waldorf-iskolákban előszeretettel 
használt állatleírások. Herman Ottó A madarak hasznáról és káráról (Budapest, 
1901) című könyvének alapján összeállítottunk egy könyvecskét, mely a madarak 
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általános jellemzői, testfelépítése, szaporodása, a fiókák nevelése, az áttelelési 
nehézségek mellett 15 madár ismertetését tartalmazta. (Az információkat Béldi 
Miklós Madárhatározó című könyve segítségével egészítettük ki.) A témakör so-
rán hetente ismerkedtünk meg egy-egy madárral. A tevékenységek az 
interdiszciplinaritás jegyében zajlottak, irodalommal, kézimunkával, rajzzal, ma-
tematikával egybekötve.  

A témakör elején ablaketetőt készítettünk, madáreledelt helyeztünk el az 
osztály ablaka előtti fára. Folyamatosan figyeltük az etetőt látogató madarakat, 
feljegyeztük gyakoriságukat. 

A könyvecske munkalapok formájában került a gyerekekhez. A munka-
lapokhoz egy-egy színes képet mellékeltünk, melyet a gyermekek kellett bera-
gasszanak, s majd e kép alapján, a tanítóval együtt dolgozva színezték a körvo-
nalakkal felvázolt fekete-fehér madarakat. Így alaposan megfigyelték a madár 
színeit, egyedi jellegzetességeit. Herman Ottó vidám, mókás hangvételű leírásai 
lenyűgözték a gyerekeket, és mindig türelmetlenül várták az „újabb madárkát”.  

A tanító munkaeszköze egy nagyméretű ív (melyen megjelent a tanulók 
munkalapján is olvasható szöveg, a madár színes és körvonalas képe), valamint 
zsírkrétakészlet volt. 

A madárismertető közös olvasását követően (szinte hihetetlen, hogy az 
elsős gyermekek négy hónap alatt szinte észrevétlenül tanulnak meg olvasni 
ismeretlen, de érdekfeszítő szövegek alapján!) megbeszéltük az olvasottakat. A 
tanító kérdéseit követően a gyermekek tettek fel egymásnak kérdéseket. A tanu-
lók lapján levő egyik körvonalas madárka színezését követően, felvételről hall-
gattuk meg a madár hangját, ez bizonyult a tevékenység fénypontjának. Másod-
szori hallgatás alatt a gyermekek önállóan színezték ki a második, tükörképes 
madárkontúrt. A nap folyamán, a gyermekek kérésére (központcserék alatt is) 
többször hangzott el a madárdal. 

A tevékenység végén egy színes fényképből kivágott, tükörképesen össze-
ragasztott madárka „repült” fel egy talpra rögzített, a tudományközpontban 
elhelyezett kőris ágára. 

Párhuzamosan a madarakkal való ismerkedéssel, egy kis zenés előadás 
összeállításán is dolgoztunk. Ez teljesen spontánul alakult így. Egyik tanulólány 
egy régi hanglemezt hozott az iskolába, mely rigókról, csízekről, harkályról szó-
ló dalos játékot tartalmazott. Címe: A lusta kisrigó. Mindnyájunkat megragadott 
a tanulságos zenés történet, s a gyermekek lelkesedésére és fáradhatatlanságára 
alapozva naponta megtanultunk egy-egy dalrészt, mígnem a végére jutottunk. 
Ugyancsak a gyermekek ötlete és elképzelése alapján elkészítettük a jelmezeket, 
a díszletet, kiosztottuk a szerepeket, s betanultuk a darabot. 

A témakör végén könyvecskévé fűztük a munkalapokat, és címet adtunk 
neki: Madárka, madárka. Alcíme: Énekes madaraink.  
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Ugyancsak témazáró tevékenység volt a gyermekek által megszervezett 
vetélkedő, melynek során csapatokba szerveződve mérték össze tudásukat. A 
témazárás része volt A lusta kisrigó bemutatója, melyet a szülők lelkesen fogad-
tak. Az előadással óvodákba is ellátogattunk, s tévéfelvétel is készült róla. 

A gyerekek kitartó és eredményes munkájának jutalma egy erdei kirándu-
lás volt, melynek során – már tavasz lévén – volt alkalmuk a természetben is 
megfigyelni és felismerni a madarakat és dalukat. 

 
4. Almaprojekt 

 
Folyamatorientált, tanítást kísérő almaprojektünket ugyancsak ősszel 

kezdtük el. Az első teendő a témaválasztás volt. Az őszi betakarítás kapcsán 
került szó a zöldségekről, gyümölcsökről. Egyik tanuló egy reggeli találkozóra 
négy almafajtát hozott, bemutatta, felszeletelte, és végigkóstoltatta társaival. 
Miután kialakult egy ízlés szerinti rangsor, ismertette a fajták nevét. Ekkor szü-
letett meg az igény többfajta alma megismerésére, s az Almaprojekt (a gyerme-
kek természetesen ebben a korban nem használják ezt a kifejezést) gondolata. 
Mivel környékünkön kevés az elterjedt almafajták száma, megegyeztünk, hogy 
mindenki megpróbál információt szerezni, de közben feljegyez mindent, amit 
almával kapcsolatosan olvas. Célunk az volt, hogy minél több információt 
gyűjtsünk, és osszunk meg egymással. Egy hét alapgyűjtési időt szabtunk meg, 
de kiegészítést bármikor elfogadtunk. A hét leteltével a következő adatok gyűl-
tek össze (ezeket természetesen rendszereztük). 
Irodalom Képzőművészet Matematika Egészségtan 
Szólások, közmon-
dások; találós kér-
dések. Biblia. 
Mesék 
Weöres Sándor, 
Kányádi Sándor, 
József Attila versei 

Motívum népi al-
kotásokban. 
Magfűzés. 
Almaszínek. 

Tömeg, 
szimmetria, törtek. 

Vitaminok 

Növény Eledel Zene Emberi test 
Fa és ennek 
felépítése. 
Fajta. 
Kukac, kártevők. 

Pite, leves, baba-
étel, aszalás, kom-
pót, lekvár. 

Hangértékek. Ha-
lász Judit: Alma-
szósz. Népdalok 
(Vásárhelyi piacon). 
Gyermekjátékok. 
Megzenésített ver-
sek: Zengő ábécé. 

Érzékszervek, 
egyensúlyozás. 
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A téma feldolgozása több hetet vett igénybe. Közben megejtettünk egy 
látogatást a városszéli gyümölcsösbe, megfigyeltük a fákat, a különböző  termé-
seket. A gyűjtött almából kompótot készítettünk az iskolában. A tartósított al-
mából folyamatosan fogyasztottunk (úgynevezett almanapokat tartottunk), a 
magvakból karkötőt fűztünk, kézimunkákon díszítőelemként használtuk. Mivel 
pontosan a projekt idejére esett a kétszázadik tanítási nap (a Step by Step osztá-
lyokban megünneplik a kerek százas napokat), kétszáz szárított almakarikából 
készítettünk faliképet. A maradék almakarikákból gyönyörű karácsonyfadísze-
ket, üdvözlőlapokat varázsoltunk. 

 
Projektzárás 

A projekt értékelésekor jutalmaztuk a gyermekek munkáját. 
Farsangi mulatság keretében elfogyasztottuk a kompótot, a szülők segít-

ségével almafánkot készítettünk. 
A tanult irodalmi anyagokból kis gyűjteményt készítettünk, a dalokból, 

versekből műsort mutattunk be a szülőknek, a meséket bábokkal dramatizáltuk. 
A szülők jutalmazták a gyermekek munkáját. 
 

5. Újrapapír 
 
A másodikos munkafüzet (Barangoló) egyik témája a papír, ennek készítési 

módja. Javasolt tevékenységként szerepel az újrapapír készítése. Ennek megva-
lósítását mutatom be. 

 A gyermekek az iskolában tojástartókat daraboltak fel és áztattak vízbe. 
Otthoni feladatuk volt, hogy reklámpapírt aprítsanak, és vízbe áztatva hozzák 
el az iskolába. 

A cél az volt, hogy kétféle alapanyagból készüljön papír.  
Kétnapi áztatást követően mixerrel kevertük pépessé az anyagot. A 

gyermekek azt tapasztalták, hogy a tojástartót pépesebbre lehet keverni, a rek-
lámlapokból készült anyagot sajnos nem, mert nagyobb papírdarabok maradtak 
benne. (A jelenségre magyarázatot is találtak.) Ráadásul az eleve színes reklám-
lapok csúnya kékesszürkés színt adtak a pépnek. Ezért a gyerekek úgy dön-
töttek, a tojástartóból készült pépet fogják elsőként felhasználni. 

Mivel nem volt lehetőségünk keret készítésére, egyszerű ablakhálódarab-
bal próbáltuk ki a merítést. Miután a gyerekek kitapasztalták, hogy milyen álla-
gú kell hogy legyen az anyag, hogy mennyit kell egy alkalommal meríteni a há-
lóra, sor kerülhetett az alapanyag színezésére.  Elsőként a fehérrel próbálkoz-
tak, de hamarosan tapasztalták, hogy bármennyi festék kerül a péphez, úgysem 
sikerül előállítani a kereskedelemből ismert hófehér papírt. Piros, kék és sárga 
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színnel próbálkoztak. Színezés után minden gyerek rendre merített, és az ott-
honról hozott vásznán szárította a papírt. Voltak sikertelen merítések is, mert a 
háló felületére nem került fel egyenletesen az alapanyag, de lehetősége nyílt 
minden gyermeknek a merítés megismétlésére. Miután elfogyott az anyag, elő-
került a reklámlapok pépje. Mivel a szürkéskék szín nem tetszett nekik, sárgát 
kevertek hozzá, így jött létre a zöld színű anyag.  

A türelmetlenség miatt a száradást siettetni akarták. A megszikkadt papírt 
óvatosan levették a vászonról (természetesen nem mindenkinek sikerült töké-
letesen), és tálcára téve a fűtőtestre helyezték. Érdekes megfigyeléseket végez-
tek ekkor is. Tapasztalták, hogy a széltől befelé kezd száradni a papír, mert ott 
vékonyabb. Rájöttek arra is, hogy száradáskor kivilágosodik a szín. 

A szinte teljesen száraz papír préselése következett (kezdetleges eszkö-
zökkel), hogy a feltűrődött szélek kisimuljanak. A préselés ideje alatt lejegyezték 
a füzeteikbe a készítés menetét és megfigyeléseiket. 

Karácsonyi időszak előtt lévén, azt javasolták, hogy készüljön üdvözlőlap 
a kis papírlemezekből. Mindenki saját elképzelése szerint dolgozott.  

 
Összegzés 

 
Dr. Gulyás Pálné írja a természettel kapcsolatban: 
„A természet az ember élő-lakóhelye. Az ember élvezi, elfogadja a termé-

szet adottságait, megőrzi, megóvja utódainak is, csak elfogadható határokon 
belül – indokolt esetben – változtatja.  

A természet az ember és utódai létének feltétele, eszközkészítésének tárgya, 
nyersanyagainak, energiájának forrása. Az ember kész a természet történetét, fo-
lyamatait, szerkezetét, funkcióit megismerni, élettelen, élő anyagait, kincseit 
számba venni.  Képes létfenntartásához folytatott tevékenységében a természet 
törvényeit betartva, kincseit csak indokolt mértékben felhasználva, a Föld eltartó 
képességét figyelembe véve, célját elérni.” (Gulyás P.: i. m. 3. melléklet) 

Jó volna a fentiekben leírt állapotot elérni. Mi, pedagógusok, sokat tehe-
tünk ennek érdekében. Hogy milyen eszközökkel, talán nem is olyan fontos. 
De minden tanítónak a leghatékonyabb módszereket kell kiválasztania. 

A hazai tanítói társadalom megosztott annak megítélésében, hogy ered-
ményesek-e vagy nem a hazánkban meghonosodott alternatívák, köztük a Step 
by Step. Meggyőződésem, hogy nem légből kapott, szakmailag megkérdőjelez-
hető felmérések alapján kell ítélkezni, és nem olyan pedagógusok elfogult vé-
leményét kell figyelembe venni, akik nem ismertek meg és nem próbáltak ki 
semmilyen más alternatívát. Olyan józan gondolkodású, tájékozott, széles látó-
körű tanítók véleményére érdemes figyelni, akik közvetlen tapasztalataik alapján 
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felszínre tudják hozni a pozitívumokat, a negatívumokat. Érdemes a gyermekek 
és szülők véleményét is meghallgatni. Úgy érzem, fennáll annak a veszélye, 
hogy az alternatívák – az egyre csökkenő gyermeklétszám és az iskolák közötti 
versengés miatt –, a pedagógusok és iskolavezetők között folytatott értelmet-
len, ésszerűtlen vita áldozataivá válnak. A XXI. században a hagyományokhoz 
való ragaszkodás nem lehet a folyamatos fejlődés gátolója. E két folyamat 
egészségesen kiegészítheti egymást.  

A konkrét tevékenységek bemutatásán keresztül szerettem volna bizonyí-
tani, hogy sikerrel alkalmazhatók a reformpedagógiai elképzelések egyes elemei 
a sok lehetőséget biztosító Step by Step osztályban vagy a hagyományos okta-
tásban, ha nem tartjuk a tankönyvet a tanítás bibliájának. Tudom, hogy tevé-
kenységünk nem tökéletes; tájékozottság, felkészültség, eszköz vagy támogatás 
hiányában rengeteg lehetőséget elszalasztunk; hogy sok elképzelés megvalósít-
hatatlan iskolánk gyenge felszereltsége miatt. De biztos vagyok benne, hogy ez 
a kevés is, amit többletként, másként nyújtottunk tanítványainknak, hozzájárul 
ahhoz, hogy érdeklődő, nyitott, a természetet szerető, Wass Albert szavaival 
„látó emberek” legyenek.  Meggyőződésem, hogy a hagyományos osztályokban 
oktató, rugalmas tanítók is megtalálják annak módját, hogy a gyermekek kez-
deményezésére és érdeklődésére építve oldott hangulatú, tartalmas tevékenysé-
gekkel vezessék a gyermekeket a megismerés útján. Egyetlen pedagógusnak 
sem szabad szem elől tévesztenie azt, hogy tevékenységével hozzájárulhat a 
környezeti válság elmélyülésének megakadályozásához, az élő természet fenn-
tartásához kapcsolódó felelősségteljes magatartással rendelkező nemzedék 
formálásához, egészséges életmódjuk, életvitelük valóra váltásához, egy testi-
lelki és szociálisan is egészségesebb, erősebb korosztály felneveléséhez. 
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