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3. MODUL:
A TERMÉSZET EGYENSÚLYA
Alapelvek:
•
•
•

Hulladék= élelemforrás (waste=food);
A természet alkalmazkodóképes, dinamikus (nature is adaptive, dynamic
and responsive);
A diverzitás vagy változatosság feltárása (promote diversity), a
biodiverzitás vagy biológiai sokféleség ereje (diversity gives strength).

Általános célkitűzések:
A tanulók:

•
•
•
•
•

Fedezzék fel az anyag körforgását a természetben;
Ismerjék fel az élőlények és környezetük közötti kapcsolatokat;
Értsék meg a diverzitás jelentőségét;
Sajátítsák el a “cirkuláris gazdaság” fogalmát;
Támogassák tevékenységeikkel a diverzitást és a cirkuláris gazdaságot.

Interdiszciplináris jellegéből adódóan “A természet
leckéi” tanulási projekt több tantárgyon belüli készségek
fejlesztésére alkalmas:
Művészetek, Technológia, Biológia, Fizika, Kémia, Földrajz,
Matematika, Közgazdaságtan, Idegen nyelvek.
Ajánlott korosztály: 12-16 éves tanulók

INSPIRÁCIÓ
A természet egyensúlya (60 perc)
•

A “HOME” ismeretterjesztő film bevezető részének
megtekintése (2 perc):
http://www.youtube.com/watch?v=rrkLp9oDD3s
CÉLOK
•
A film alapján egy megbeszélést lehet folytatni a
figyelemfelkeltés.
következő gondolatok kapcsán:
• Mi a véleményetek a film (“Home”) címéről?
KÉZSÉGEK
• Mit értetek a természet egyensúlyán?
megfigyelés,
• Hogyan lehet ezt az egyensúlyt megbontani?
megbeszélés, kritikus
• Az egyensúlyt milyen zavaró tényezők érinthetik
gondolkodás,
vagy bonthatják fel?
brainstorming.
• Mit jelent: természetes- illetve mesterséges
élőhely, biodegradáció?

FELFEDEZÉS
Anyagkörforgás a természetben (50 perc)
•
CÉLOK
fedezzék fel az
anyag körforgását a
természetben.

KÉZSÉGEK
megfigyelés,
megbeszélés,
kérdések alapján való
felfedezés,
csoportmunka.

•

A tanulók megtanulják, hogy a természetben minden
körforgásban van, az anyag nem vész el, minden
átalakul. Nem beszélhetünk toxikus hulladékanyag
felhalmozódásról. A természetben ami egyesek
számára hulladéknak számít, az másoknak
megélhetési forrást jelenthet.
Kísérletezés: Konyhai hulladékokat nedves talajt
tartalmazó edényben, rothasztási folyamatnak vettjük
alá (pár héttel a bemutatás előtt). A doboz tetejét
fóliával bevonjuk. Megkérjük a tanulókat figyeljék
meg a dobozban lezajló folyamatot, majd
válaszoljanak a következő kérdésekre:

•Mit tartalmaz a doboz?
•Mi történt a dobozban levő
ételmaradékokkal, miért kellemetlen
szagúak?

•Mi képződött az ételmaradékokon?
•A penész, milyen élőlény, mivel
táplálkozik?
•Mi a penészeknek a természetben való
szerepük?

FELFEDEZÉS
Anyagkörforgás a természetben (50 perc)
Kártyajáték:
Kiosztjuk a tanulóknak a paklikat. Csoportmunkát
folytatva, állítsák sorrendbe a kártyákat a természetben
lezajló folyamatok vagy a táplálkozási szokások alapján.
A végeredmény egy kör lesz, amelyet a tanulók
alakítanak ki, amikor a kártyák alapján felsorakoznak.
Kihangsúlyozzuk azt, hogy ez a kör, a természetben való
anyagkörforgást jelenti.

ANYAGKÖRFORGÁS

FELFEDEZÉS
Feladat: miből keletkeznek a következő anyagok és
miként vesznek részt az anyagkörforgásban?

1. ábra

Albert Ágnes

2. ábra: Ökológiai rekonstrukció

3. ábra

FELFEDEZÉS
Kölcsönhatások, diverzitás és
stabilitás a természetben (2x50 perc.)
CÉLOK
fedezzék fel a
diverzitást;
ismerjék fel a
természetben
előforduló
kölcsönhatásokat;
soroljanak példákat
miként
alkalmazkodtak az
élőlények
környezetükhöz.

KÉZSÉGEK
megfigyelés,
csoportmunka,
kutatás során történő
felfedezés, kritikus
gondolkodás,
analitikus
gondolkodás,
megbeszélés, vita.

Ismeretterjesztő film megtekintése:
Planet Earth-Seasonal forests-David Attenborough,
Selection (48 perc és 11 másodperc):
http://www.youtube.com/watch?v=MTe2fA4gRT4
http://www.youtube.com/watch?v=8p0-pMRajdg
http://www.youtube.com/watch?v=0e_4slFMn4k&fe
ature=watch_response
http://www.youtube.com/watch?v=ive-AIjARZI
•A “kutatócsoportok” kialakítása és a
tanulmányozandó területek leosztása.
•Kutatási munkalapok használata.
Vita:
•Milyen életfeltételeket biztosítanak a vizsgált
területek?
•Hogyan alkalmazkodtak az élőlények a környezeti
feltételekhez?
•Milyen különbségeket észleltetek a vizsgált
területek biodiverzitását illetően?

Rajz / Fogalmazás:
Egy hal (kárász) élőhelye: mocsár vs. tó?

•Hosszantartó szárazság hatása a két élőhelyre.
•Az élőhelyek diverzitásának bemutatása: búvóvagy rejtekhelyek, táplálkozási lehetőségek,
párkeresés.

MEGÉRTÉS
Cirkuláris gazdaság (50 perc)

CÉLOK
értsék meg az
anyag körforgását a
mesterséges
környezetben is;
azonosítsák a
természetben levő
anyagkörforgást a
cirkuláris
gazdasággal.

KÉZSÉGEK
megfigyelés,
analitikus
gondolkodás,
párbeszéd,
összehasonlítás, vita.

“Get loopy”
http://www.youtube.com/watch?v=njxfN586cFk

Ötletgyűjtés-filmnézés: “természetes” vagy
“mesterséges”.
A tanulók a kisfilm alapján megpróbálnak minél
több elemet feljegyezni, a két megadott
fogalommal kapcsolatban.
Vita: “hulladék” vagy “életforrás,
élelemforrás”?
•A tanulók megpróbálják eldönteni a lejegyzett
elemek közül, melyek számítanak hulladéknak
és melyek életforrásnak (élelemforrásnak).
•“hulladék=élelemforrás, életforrás” alapelv:
érvényes-e az emberek által kialakított
környezetben (a mesterséges környezetben).
Hogyan lehetne a mesterséges környezet
hulladékait hasznossá tenni?

ALKALMAZÁS
Tervezés és építés: madáretetők készítése
hulladékanyagokból
CÉLOK
fedezzék fel a
diverzitást
támogassák a
diverzitást és a
cirkuláris
gazdaságot.

KÉZSÉGEK
megfigyelés,
kreativitás,
csoportmunka,
analitikus
gondolkodás,
kezdeményező
szellem.

Web kamerákon keresztül élőben láthatjuk a
madáretetőket felkereső fajokat.
http://www.viewbirds.com/
http://www.viewbirds.com/feeders.htm
http://www.ciconia.ro/cam.html
A madáretető legfontosabb tulajdonságai;
A madáretető kihelyezése, megfelelő eledel
biztosítása;
A madáretető lehetséges téli vendégei;
A fajok meghatározása, megismerése.

A tanulók értékelése
Reflektív kérdések alapján:
•
A mai tevékenység során felfedeztem, hogy...
•
Az ismereteim kibővültek, mivel...
•
Nagyon érdekesnek tűnt, hogy...
•
Fogalmazz meg egy-egy gondolatot a következőkkel kapcsolatban: diverzitás,
anyagkörforgás a természetben, stabilitás a természetben...
•
A Természet Leckéiből megtanultam....
•
A Természet Leckéi után megváltoztattam...
•
A Természet Leckéiben tanultak, útmutatókká váltak a hétköznapi
tevékenységeimben azáltal, hogy...
Értékelési táblázat segítségével (1. csatolmány)
Az anyagok természetes körforgásának bemutatására szolgáló kártyákat
a 2. csatolmány tartalmazza.

