„Gördülő Tanösvény” témakör-modulok
E:

Élőhelyek és életközösségeik
 E.1. Lombhullató erdők és élőviláguk
 tölgyesek
 bükkösök
 E.2. Tűlevelű erdők és élőviláguk
 lucfenyvesek
 E.3. Patakvölgyi, vízparti erdők és élőviláguk
 égerligetek
 fűzligetek
 E.4. Hegyvidéki kaszálók és élőviláguk
 kaszálórétek
 töviskések, cserjések
 E.5. Állóvizek és élőviláguk
 vízi makrogerinctelenek
 gerinces csoportok (kétéltűek, hüllők)
 E.6. Kisvízfolyások és élőviláguk
 vízi makrogerinctelenek
 gerinces csoportok (halak, kétéltűek, hüllők)

G:

Emberi tájhasználat és gazdálkodási formák
 G.1. Erdőgazdálkodás
 erdőművelés
 fahasználat
 G.2. Vadgazdálkodás
 vadászat
 vadgazdálkodás
 G.3. Bányászat
 külszíni kőbányászat
 vasércbányászat
 G.4. Tájhasználat
 földvár
 bányászat
 faúsztatás
 kisvasút

E.1. Lombhullató erdők és élőviláguk

Témakör

I. korosztály
II. korosztály
Cél:
A Börzsöny lomboserdő-típusainak, állományalkotó és kísérő
fafajainak megismertetése; a tölgyes és bükkös erdőkhöz
kapcsolódó
élővilág
sokszínűségének
és
jelenségeinek
bemutatása.
Szemléltető eszközök (indoor):
Tablók; ábrák; növényi preparátumok és száraz készítmények
(hajtások, termések; stb.); zoológiai bemutatóeszközök; stb.
Szemléltető eszközök (outdoor):
Erdei élőhelyek; társulások, életközösségek ill. azok fafajainak
jellegzetes példányai; növény- és állatfajok egyedei ill.
életnyomaik; stb.
Tanulói tevékenység (indoor):
- Válaszadás kérdések mentén
- Válaszadás és gondolkodás
- Készítmények, bemutató
kérdések mentén
eszközök tanulmányozása,
- Készítmények, bemutató
vizsgálata
eszközök tanulmányozása,
- Rajzolás
vizsgálata
- Jegyzetelés
Tanulói tevékenység (outdoor):
- Élőhelyek (tanösvény keretében való) bejárása és megismerése
- Életközösségek és fajok felkutatása, megtekintése
- Életnyomok keresése, felismerése
Várt eredmények:
- Erdei élőhelyek típusainak
- Középhegységi lombhullató
felismerése
erdőtársulások főbb
- Életközösségek jellemző
típusainak felismerése
növény- és állatfajainak
- Életközösségek jellemző
felismerése
növény- és állatfajainak
- Erdőalkotó fafajok ismerete
felismerése
- Erdőalkotó fafajok és
ökológiai szerepük ismerete

E.2. Tűlevelű erdők és élőviláguk

Témakör

I. korosztály
II. korosztály
Cél:
A Börzsönyi tűlevelű-telepítések fafajainak megismertetése; a
lucfenyvesekhez
kapcsolódó
élővilág
jellemző
tagjainak
bemutatása.
Szemléltető eszközök (indoor):
Tablók; ábrák; növényi preparátumok és száraz készítmények
(hajtások, termések; stb.); zoológiai bemutatóeszközök; stb.
Szemléltető eszközök (outdoor):
Erdei élőhelyek; életközösségek ill. a főbb tűlevelű fafajok
jellegzetes példányai; növény- és állatfajok egyedei ill.
életnyomaik; stb.
Tanulói tevékenység (indoor):
- Válaszadás kérdések mentén
- Válaszadás és gondolkodás
- Készítmények, bemutató
kérdések mentén
eszközök tanulmányozása,
- Készítmények, bemutató
vizsgálata
eszközök tanulmányozása,
- Rajzolás
vizsgálata
- Jegyzetelés
Tanulói tevékenység (outdoor):
- Élőhelyek (tanösvény keretében való) bejárása és megismerése
- Életközösségek és fajok felkutatása, megtekintése
- Életnyomok keresése, felismerése
Várt eredmények:
- Erdei élőhelyek típusainak
- Tűlevelű erdők főbb
felismerése
típusainak felismerése
- Életközösségek jellemző
- Életközösségek jellemző
növény- és állatfajainak
növény- és állatfajainak
felismerése
felismerése
- Állományalkotó tűlevelű
- Erdőalkotó fafajok és
fafajok ismerete
ökológiai szerepük ismerete

E.3. Patakvölgyi, vízparti erdők és élőviláguk

Témakör

I. korosztály
II. korosztály
Cél:
A Börzsönyi kisvízfolyások és pangó vizek menti erdők
állományalkotó és kísérő fafajainak megismertetése; ezen
társulásokhoz
kapcsolódó
élővilág
sokszínűségének
és
jelenségeinek bemutatása.
Szemléltető eszközök (indoor):
Tablók; ábrák; növényi preparátumok és száraz készítmények
(hajtások, termések; stb.); zoológiai bemutatóeszközök; stb.
Szemléltető eszközök (outdoor):
Erdei élőhelyek; életközösségek ill. a főbb fafajok jellegzetes
példányai; növény- és állatfajok egyedei ill. életnyomaik; stb.
Tanulói tevékenység (indoor):
- Válaszadás kérdések mentén
- Válaszadás és gondolkodás
- Készítmények, bemutató
kérdések mentén
eszközök tanulmányozása,
- Készítmények, bemutató
vizsgálata
eszközök tanulmányozása,
- Rajzolás
vizsgálata
- Jegyzetelés
Tanulói tevékenység (outdoor):
- Élőhelyek (tanösvény keretében való) bejárása és megismerése
- Életközösségek és fajok felkutatása, megtekintése
- Életnyomok keresése, felismerése
Várt eredmények:
- Vízparti élőhelyek típusainak
- Vízparti erdők főbb típusainak
felismerése
felismerése
- Életközösségek jellemző
- Életközösségek jellemző
növény- és állatfajainak
növény- és állatfajainak
felismerése
felismerése
- Állományalkotó fafajok
- Erdőalkotó fafajok és
ismerete
ökológiai szerepük ismerete

E.4. Hegyvidéki kaszálók és élőviláguk

Témakör

I. korosztály
II. korosztály
Cél:
A Börzsönyi hegyi kaszálórétek életközösségének megismertetése;
a gyepterületekhez kapcsolódó élővilág jellemző fajainak és
jelenségeinek bemutatása.
Szemléltető eszközök (indoor):
Tablók; ábrák; növényi preparátumok és száraz készítmények
(hajtások, termések; stb.); zoológiai bemutatóeszközök; stb.
Szemléltető eszközök (outdoor):
Gyepi élőhelyek; életközösségek ill. a jellegzetes fajok példányai;
növény- és állatfajok egyedei ill. életnyomaik; stb.
Tanulói tevékenység (indoor):
- Válaszadás kérdések mentén
- Válaszadás és gondolkodás
- Készítmények, bemutató
kérdések mentén
eszközök tanulmányozása,
- Készítmények, bemutató
vizsgálata
eszközök tanulmányozása,
- Rajzolás
vizsgálata
- Jegyzetelés
Tanulói tevékenység (outdoor):
- Élőhelyek (tanösvény keretében való) bejárása és megismerése
- Életközösségek és fajok felkutatása, megtekintése
- Életnyomok keresése, felismerése
Várt eredmények:
- A kaszálók jellemző növény- Gyepek típusainak felismerése
és állatfajainak felismerése
és elkülönítése
- A kaszálók jelentőségének
- A kaszálók jellemző növényismerete
és állatfajainak felismerése
- A kaszálók ökológiai és
gazdasági jelentőségének
ismerete

E.5. Állóvizek és élőviláguk

Témakör

I. korosztály
II. korosztály
Cél:
A Börzsöny állóvíz-típusai és a hozzájuk kapcsolódó életközösség
megismertetése; az állóvizekhez kapcsolódó gerinctelen és
gerinces állatvilág sokszínűségének és jelenségeinek bemutatása.
Szemléltető eszközök (indoor):
Tablók; ábrák; növényi preparátumok és készítmények; zoológiai
bemutatóeszközök; stb.
Szemléltető eszközök (outdoor):
Állóvízi élőhelyek; életközösségek ill. a jellegzetes fajok példányai;
növény- és állatfajok egyedei ill. életnyomaik; stb.
Tanulói tevékenység (indoor):
- Válaszadás kérdések mentén
- Válaszadás és gondolkodás
- Készítmények, bemutató
kérdések mentén
eszközök tanulmányozása,
- Készítmények, bemutató
vizsgálata
eszközök tanulmányozása,
- Rajzolás
vizsgálata
- Jegyzetelés
Tanulói tevékenység (outdoor):
- Élőhelyek (tanösvény keretében való) bejárása és megismerése
- Vízi-makrogerinctelen fauna vizsgálata kézi eszközökkel
- Életnyomok keresése, felismerése
Várt eredmények:
- Állóvizek típusainak
- Állóvizek típusainak
elkülönítése, ismerete
elkülönítése, ismerete
- Jellemző növény- és
- Jellemző növény- és állatfajok
állatfajok felismerése
felismerése
- Az állóvizek természetben
- Makrogerinctelen fauna
betöltött szerepének
ökológiai szerepének ismerete
ismerete
- Az állóvizek természetben
betöltött szerepének ismerete

E.6. Kisvízfolyások és élőviláguk

Témakör

I. korosztály
II. korosztály
Cél:
A középhegységi kisvízfolyások és a hozzájuk kapcsolódó
életközösség megismertetése; e vizekhez kötődő gerinctelen és
gerinces állatvilág sokszínűségének és jelenségeinek bemutatása.
Szemléltető eszközök (indoor):
Tablók; ábrák; preparátumok és készítmények;
bemutatóeszközök; stb.
Szemléltető eszközök (outdoor):
Patakvölgyi élőhelyek; életközösségek ill. a jellegzetes fajok
példányai; növény- és állatfajok egyedei ill. életnyomaik; stb.
Tanulói tevékenység (indoor):
- Válaszadás kérdések mentén
- Válaszadás és gondolkodás
- Bemutató eszközök
kérdések mentén
tanulmányozása, vizsgálata
- Bemutató eszközök
- Rajzolás
tanulmányozása, vizsgálata
- Jegyzetelés
Tanulói tevékenység (outdoor):
- Élőhelyek (tanösvény keretében való) bejárása és megismerése
- Vízi-makrogerinctelen fauna vizsgálata kézi eszközökkel
- Életnyomok keresése, felismerése
Várt eredmények:
- Folyóvizek típusainak
- Folyóvizek típusainak
elkülönítése, ismerete
elkülönítése, ismerete
- Jellemző növény- és
- Jellemző növény- és állatfajok
állatfajok felismerése
felismerése
- Az kisvízfolyások
- A kisvizek faunájának
természetben betöltött
ökológiai szerepe
szerepének ismerete
- Az kisvízfolyások
természetben betöltött
szerepének ismerete

G.1. Erdőgazdálkodás

Témakör

I. korosztály
II. korosztály
Cél:
A Börzsöny erdeiben egykor folyt és jelenleg tapasztalható
erdőgazdálkodás alapvető jelenségeinek megismertetése; az
erdőművelési és fahasználati módszerek bemutatása; a tartamos
gazdálkodás szükségességének megértése.
Szemléltető eszközök (indoor):
Tematikus poszterek és tablók; tematikus (erdőgazdasági)
térképek; korabeli és jelenleg használatos eszközök makett/kép
formában megjelenítve; stb.
Szemléltető eszközök (outdoor):
Erdők; kis méretű vágásterületek (lékek); természetes újulatok;
rakodók; stb.
Tanulói tevékenység (indoor):
- Válaszadás kérdések mentén
- Válaszadás és gondolkodás
- Rajzolás
kérdések mentén
- Jegyzetelés
Tanulói tevékenység (outdoor):
- Erdőgazdálkodási módszerek megtekintése
- Tematikus tanösvény állomásainak bejárása
Várt eredmények:
- Az erdész munkájának
- Az erdész szerepének
megismerése
megismerése
- Az erdők gazdasági
- Az erdők gazdasági
szerepének, fontosságának
szerepének, fontosságának
ismerete
ismerete
- A fő fafajok (gazdasági)
- A fő fafajok gazdasági
hasznosításának fontossága
hasznosításának mikéntje,
fontossága

G.2. Vadgazdálkodás

Témakör

I. korosztály
II. korosztály
Cél:
A Börzsönyben élő vadászható nagyvadfajok, ill. a honos
ragadozófajok megismerése; a vadgazdálkodás szerepének, hazai
helyzetének tisztázása; az erdő és a vad kapcsolatának reális
értékelése.
Szemléltető eszközök (indoor):
Trófeák; fogak/állkapcsok; bőrök, gereznák; preparátumok; stb.
Szemléltető eszközök (outdoor):
Vadgazdálkodási berendezések; használati eszközök; életnyomok
Tanulói tevékenység (indoor):
- Válaszadás kérdések mentén
- Válaszadás és gondolkodás
- Fogazati típusok elkülönítése
kérdések mentén
- Életkor meghatározása
- Fogazati típusok elkülönítése
(trófeák alapján)
és jellemzése
- Rajzolás
- Életkor meghatározása
(trófeák, preparátumok, stb.
alapján)
- Jegyzetelés
Tanulói tevékenység (outdoor):
- Életjelek keresése és felismerése
- Vadgazdálkodási eszközök használatának megismerése
Várt eredmények:
- Egyes nagy- és
- Nagy- és apróvadfajok,
apróvadfajok, valamint
valamint ragadozók
ragadozók felismerése
felismerése
- A vadfajok természetben
- Vadfajok ökológiai szerepének
betöltött szerepének
ismerete
ismerete
- Életjelek felismerése
- Életjelek felismerése
- Vadgazdálkodás szerepének
- A vadgazdálkodás
helytálló értékelése
szerepének ismerete

G.3. Bányászat

Témakör

I. korosztály
II. korosztály
Cél:
A Börzsöny bányakincseinek (ásványok és ércek) egykor volt és
mai hasznosítási formáinak, a területhasználati változások okokozati összefüggéseinek megismerése; történelmi áttekintés a
befoglaló környezet társadalmi és gazdasági változásairól; az
emberi táj- és természetalakító hatásainak bemutatása.
Szemléltető eszközök (indoor):
Ásvány- és ércminták; korabeli eszközök makett/kép formában
megjelenítve; stb.
Szemléltető eszközök (outdoor):
Külszíni bánya; bányavágatok; alapkőzet valamint felszínre
bukkanó ásványok, ércek lelőhelyei
Tanulói tevékenység (indoor):
- Válaszadás kérdések mentén
- Válaszadás és gondolkodás
- A Börzsöny alapkőzetének
kérdések mentén
felismerése
- Főbb kőzettípusok
- Bányászat szerepének
elkülönítése és jellemzése
jellemzése
- Bányászat szerepének és
- Rajzolás
helyzetének jellemzése
- Jegyzetelés
Tanulói tevékenység (outdoor):
- Kőfejtő megtekintése, kőzetek vizsgálata
- Bányavágat „felfedezése”, vasérc-telérek vizsgálata
Várt eredmények:
- Alapkőzet megismerése
- Fő kőzettípusok és alapkőzet
- Bányászat szerepének
megismerése
ismerete
- Bányászat egykori és mai
- Az ember táj- és
szerepének ismerete
természetátalakító
- Az ember táj- és
tevékenységének hatásai
természetátalakító
tevékenységének hatásai

G.4. Tájhasználat

Témakör

I. korosztály
II. korosztály
Cél:
A Börzsöny földtani és földrajzi alapvetése; az ember
megjelenését követő tájalakító hatások nyomai; a természetes és
a különböző gazdálkodási formák nyomán kialakuló élőhelyek
változásai.
Szemléltető eszközök (indoor):
Tematikus poszterek és tablók; tematikus (katonai felmérési, stb.)
térképek; stb.
Szemléltető eszközök (outdoor):
Tájak; egykori földvár nyomai (Vár-hegy); faúsztatás, vas- és
kőbányászat nyomai; erdei vasút nyomvonalai
Tanulói tevékenység (indoor):
- Válaszadás kérdések mentén
- Válaszadás és gondolkodás
- Rajzolás
kérdések mentén
- Jegyzetelés
Tanulói tevékenység (outdoor):
- földvár nyomainak felfedezése
- faúsztatás nyomainak felismerése patakok mentén
- kőfejtő és ércbányák megtekintése
- erdei vasút nyomvonalának felkutatása
Várt eredmények:
- Az emberi hatások
- Az emberi hatások,
fontosságának megértése
természetalakító
- A tájhasználat nyomainak
tevékenységek fontosságának
felismerése
megértése
- Az egykori és mai
tájhasználat nyomainak
felismerése

