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Kalanderdő tanösvényeihez
általános iskolások részére

Kedves Olvasó!
A Kalanderdő kitűnő terep a játékra, ügyességed próbára tételére,
és egyúttal lehetőség a természet megismerésére is. Nem kell iskolapadban ülni ahhoz, hogy szinte észrevétlenül, játszva tanuld
meg a legfontosabb dolgokat a környezetünkben élő növényekről, állatokról.
A kezedben tartott füzet végigkalauzol a Kalanderdő tanösvényének titkai között. Az út mentén elhelyezett táblák segítségével lépésről lépésre fedezheted fel az erdő részeit és élőlényeit.
Figyeld meg az ábrákat, olvasd el a tudnivalókat, majd oldd meg
a füzetben található feladatokat! A séta végére rengeteg olyan
hasznos és érdekes tudnivaló lesz a birtokodban, amelyeket csak
itt, az erdőben lehet megismerni.
Ha a helyes irányba indulsz el a tanösvényen, akkor a feladatok
egymás után kapcsolódnak az információs táblákhoz, így lépésről lépésre haladhatsz a megoldásukkal. A helyes válaszokat az
utolsó oldal tartalmazza, így ha végképp elakadtál, ott találhatsz
segítséget.
Járj nyitott szemmel az ösvényen, hiszen nem csak a táblákon
találsz érdekességet, hanem a környező erdőben is!
És végül, ne feledd a legfontosabbat: az erdő, a természet kincs,
érték, amire mindig, mindenhol vigyáznod kell!
Sok sikert a vezetőfüzet kitöltéséhez!
SEFAG Zrt.

1.1. Süni tanösvény – Levelek
Ismerd fel és nevezd meg, milyen fák levelei láthatók a képeken!
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1.2. Süni tanösvény – Termés
Párosítsd össze az egyes növényeket a terméseik típusával!

bogyótermés
almatermés
hüvelytermés
csonthéjas termés

sárgabarack
körte
akác
szőlő
zöldborsó
dió

1.3. Süni tanösvény – Madarak
Állapítsd meg a csőrük alapján, mivel táplálkozhatnak az alábbi madarak!
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2.1. Mókus tanösvény – Mozgás
1. A mozgásnak mely két típusát ismerjük?
2. Melyik jellemző a növényekre és melyik az állatokra?
3. Milyen mozgásszerveik vannak az alábbi állatoknak:
vaddisznó:
ékszerteknős:
nagykócsag:
éti csiga:
földigiliszta:
ponty:
2.2. Mókus tanösvény – Légzés
1. A törzsfejlődés melyik szintjén jelenik meg a tüdő az állatvilágban?
2. Milyen különleges eleme van a madarak tüdejének?
3. Mely izmok segítik az emlősállatok légzését?
4. Mely állatoknál történik a gázcsere közvetlenül a sejtek és a
külső levegő között?
2.3. Mókus tanösvény – Tájolás
1. Keresd meg az északi irányt! Sorolj fel három eszközt vagy
módszert, ami ebben a segítségedre lehet!
2. Határozd meg, hogy a tájékozódásról szóló tábla milyen irányban található a Deseda tóhoz képest!
3. Határozd meg, milyen irányból érkeztél meg a táblához és
milyen irányba fogsz tovább menni!

2.4. Mókus tanösvény – Környezeti feltételek
1. Melyek a természetes környezeti elemek?
2. Rajzold le a táplálék körforgását a fotoszintézistől a talajba
visszajutó, elrothadó növényig!

3.1. Rigó tanösvény – Állatok élőhelye
Keressél olyan helyet a környéken, ami alkalmas lehet mókusok
vagy madarak élőhelyének! Miért ezt választottad? Mondd el!

3.2. Rigó tanösvény – A vízinövények élete
1. Szerinted miért van a víz felszínén úszó növényeknek lapos,
széles levele?
2. Mire lehet használni a legismertebb vízinövényt, a nádat?
Sorolj fel legalább két példát!

3.3. Rigó tanösvény – Éghajlat és időjárás
1. Mitől keletkezik a szél?
2. Milyen halmazállapotú lehet a levegőben lévő víz?
3. Hogyan keletkezik a villám?
4. A hat kilométerre lévő mennydörgést mennyi idő múlva halljuk meg?

3.4. Róka tanösvény – Környezeti elemek: talaj
1. Miből keletkezik a talaj?
2. Mi a talaj legfontosabb feladata?
3. Mi a humusz? Miből keletkezik?

4.1. Róka tanösvény – Növények országa
1. Keressél terméseket a környéken! Állapítsd meg, hogy nyitvavagy zárvatermő növényekhez tartoznak-e!
2. A róluk szóló leírás alapján az erdő mely részén találkozhatsz
mohákkal?
3. Sorolj fel fás és lágy szárú zárvatermő növényeket!

4.2. Róka tanösvény – Állatok országa
A leírás alapján rajzold meg az állatok törzsfáját!
Helyezd el rajta az alábbi fajokat: őz, dévérkeszeg, kecskebéka,
gyurgyalag, szarvasbogár, éti csiga!

4.3. Róka tanösvény – A földgömb

1. Mutasd meg Európa térképén, hol van Magyarország!
2. Mutasd meg Magyarország térképén, hol van a lakhelyed!
3. Milyen pontosan érdemes megadni GPS eszközünknek célpontunk koordinátáit?
4.4. Róka tanösvény – Az erdő szerepe
a természet- és környezetvédelemben
1. Milyen természeti jelenségek hatásait tudják csökkenteni a fasorok, erdősávok?
2. Miből hoz létre szerves anyagot a zöld növényzet?
3. Hogyan befolyásolja az erdő a terület vízgazdálkodását?
4. Hogy hívjuk azt a folyamatot, amely során oxigént termel az
erdő?

1.1. feladat:
1.
bükk
2.
tölgy
3.
juhar
4.
vadgesztenye
1.2. feladat:
bogyótermés: szőlő
almatermés: körte
hüvelytermés: akác, zöldborsó
csonthéjas termés: sárgabarack, dió

Megoldások
3.3. feladat:
1.
Különböző hőmérsékletű légtömegek
találkozásakor.
2.
szilárd, cseppfolyós és légnemű egyaránt
3.
A felhők eltérő elektromos töltésű pontjai
között a feszültségkülönbség miatt elektromos ív keletkezik.
18 másodperc

4.

1.3. feladat:
1.
kisebb rágcsálókkal, madarakkal (ragadozó)
2.
hallal, békával
3.
magokkal
4.
rovarokkal
2.1. feladat:
1.
helyváltoztató és helyzetváltoztató
2.
helyváltoztató állatok, helyzetváltoztató
növények
3.
sorrendben: lábak, lábak és szárnyak,
bőrizomtömlő, úszóhártyás lábak,
bőrizomtömlő, uszonyok
2.2. feladat:
1.
kétéltűek
2.
légzsákok
3.
mellkasi és hasi
4.
rovarok
2.3. feladat:
1.
iránytű, térkép, fatörzsek, nap stb.
2.
nyugati

3.4. feladat:
1.
Elaprózódott kőzettörmelékből és lebomló szerves anyagokból a növények és a
különféle talajlakó fajok segítségével.
2.
A megfelelő mennyiségű tápanyaggal és
vízzel lássa el a növényeket.
3.
A talaj legnagyobb tápanyagtartalmú
összetevője, amely elpusztult élőlények
lebomló maradványaiból keletkezik.
4.1. feladat:
1.
nyitvatermő: fenyőfélék, ginkgo biloba;
zárvatermő: tölgy, bükk, gesztenye stb.
2.
Nedves, párás környezetben: pl. árnyékos
sziklákon, fatörzseken.
pl. tölgyfa, platánfa, almafa, kukorica,
ibolya, aranyeső
3.

4.2. feladat:
őz: emlősök; dévérkeszeg: halak; kecskebéka: kétéltűek; gyurgyalag: madarak;
szarvasbogár: ízeltlábúak; éti csiga:
puhatestűek
4.3. feladat:
1.

2.4. feladat:
1.
víz, talaj, levegő, hőmérséklet, fény
2.
levegő CO2-ja → fotoszintézis →
növényi szervek (ág, levél stb.) → elhalt
növényt baktériumok elbontják → CO2
3.2. feladat:
1.
Azért, hogy könnyebben fennmaradjon a
növény a felszínen.
tetőfedő anyag, bútor, árnyékoló,
szőnyeg, hangszer, térelválasztó
2.

3.

fok-szögperc-szögmásodperc, utóbbi
legalább egy tizedesjegy pontossággal

4.4. feladat:
1.
szél és zaj
2.
napenergia és szén-dioxid
3.
párologtat és megköti a lefolyó csapadékot
fotoszintézis
4.

www.desedakalanderdo.hu
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