
A Kelet-Mecsek Mozaik projekt rövid bemutatása 

 

Nyisztor Judit vagyok. A Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanítója. Az 

általam tervezett projektet a 2021/2022-es tanévben kívánom bevezetni saját osztályomban, a 

4. a osztályban. Összetételét tekintve meglehetősen változatos képet mutat az osztályközösség, 

ugyanis  sajátos nevelési igényű, beilleszkedési-, tanulási-, és magatartási nehézség diagnózisú, 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, érzelmileg súlyosan elhanyagolt, mozaik 

családban vagy egyszülős családban nevelkedő, egzisztenciális bizonytalanságban élő, 

családok átmeneti otthonában élő gyermekek alkotják  a 4. a osztályt.  A 17 fős osztályból 6-an 

élnek rendezett családi körülmények között. Ráadásul három év alatt én vagyok a harmadik 

osztályfőnökük. A tanulói sokféleség, a neveltetésből adódó különbségek, a szociális 

éretlenség, a szociokulturális háttér különbözősége, a figyelem koncentráció és feladattartás 

gyengesége, az együttműködési készség alacsony nívója, a fluktuációból adódó állandóan 

változó osztályközösség, mind-mind akadályozó tényezői a tanítási-tanulási folyamat 

hagyományos tervezésének. Mindezek együttesen támasztják alá a Kelet-Mecsek Mozaik 

projekt bevezetésének indokoltságát.  

A hagyományos módszerek alkalmazása nem hozta meg a várt eredményeket. Más célravezető 

módszerek igénye merült fel bennem. A Kelet-Mecsek Mozaik projekt megvalósítása során sok 

esetben természeti környezetbe ágyazódik  a tanítási- tanulási folyamat. A Kelet-Mecsek ismert 

kirándulóhelyeinek, jelentősebb túraútvonalainak, településeinek bejárásával megismerkedünk 

a környék természeti, növénytani, állattani, víztani, kőzettani, történeti, kultúrtörténeti, 

vallástörténeti, tájképi értékeivel.(Az életkori sajátoságok figyelembevételével.) Mivel 

iskolánkban kiemelt fontosságú a német nemzetiségi nyelvoktatás, a német nemzeti kultúra 

megismerése és a hagyományok ápolása, így az is a projekt részét képezné. Az említett projekt 

a tantárgyak közti koncentráció lehetőségét hordozza magában. A tantárgyi integráción túl 

az  információs és kommunikációs technológiák (IKT) használatának kiterjesztése, illetve a 

tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése is célként jelenik meg. A természeti 

környezetben történt közvetlen tapasztalatszerzést követően osztálytermi körülmények között 

dolgozzuk fel a megszerzett ismereteket.  A tudástartalmak bővítésén túl, kreatív-, és 

gasztronómiai programok, játékok, sport….stb. színesítenék a tanítást.  Mivel az osztályunkban 

többen tanulási nehézségekkel küzdenek, így a multiszenzoros tapasztalatszerzés 

megkönnyítené a megismerési folyamatot, valamint az ismeretelsajátítást. Egyben lehetőséget 

teremt a kiemelten tehetséges diákok tehetséggondozására is. „A konstruktív didaktika 



jellemzői a tapasztalati tudás felhasználása, a változatos kontextus, a szituativitás, a társas 

elsajátítás, cselekvés és szereplés, életszerűség, adaptivitás” (Nahalka István,1998. 140.o.)  

A projektpedagógia elméletének és módszertanának integratív szemléletű alkalmazása 

várhatóan hatékonyabbá, eredményesebbé teszi a tanulást. Ezen kívül élménypedagógiai 

elemeket, storyline módszert, és kooperatív technikákat is alkalmazok a tervezési 

tevékenységem során elősegítve ezzel a szociális kompetenciák fejlesztését, amelyek jelen 

helyzetben prioritást élveznek. Pedagógiai szempontból az említett projekt módszertani 

megújulást és széleskörű interdiszciplináris szemléletet feltételez.  

A projekt lebonyolításához szükséges a megfelelő személyi feltételek biztosítása.  Egyrészt 

azon kollégáim segítségére számítok, akik kompetensek a projekthez kapcsolódó témákban pl. 

földrajz-, biológia-, történelem-, és testnevelés szakos nevelők, másrészt a gyermek kíséret 

biztosításában a pedagógiai asszisztensek munkája is elengedhetetlen.   

A projekt sikeres megvalósítása érdekében fontos a külső kapcsolatok felkutatása és építése. A 

szakmaiság biztosítása érdekében régész, író, gombaszakellenőr, fazekas, néptáncoktató is 

bevonásra kerül az említett projekt sikeres megvalósítása érdekében.  

Iskolánk eszközellátottsága kiváló, IKT eszközök, szemléltető eszközök, applikációk jó 

minőségben és megfelelő mennyiségben állnak rendelkezésre. A Kelet-Mecsek Mozaik projekt 

keretén belül, az itt élő nemzetiségek ételeit is elkészítjük. Ezt azért tudom a projektbe 

beépíteni, mert az ételeket jól felszerelt tankonyhában tudjuk elkészíteni. A tantermen kívüli 

oktatás a természetben zajlik majd, aminek nincs nagy eszközigénye. Az utazás az intézmény 

saját iskolabuszával megoldható.  

A projekt megvalósításához szükséges anyagi erőforrásokat az iskolavezetéssel egyeztetve az 

iskola alapítványa, a Bólyi Német Nemzetiségi Önkormányzat biztosítja, illetve osztálypénzből 

finanszírozódik. Törekszem azonban külső szponzorok és pályázati lehetőségek felkutatásra is. 

Az általam bevezetni kívánt projekt illeszkedik Nemzeti Alaptantervhez (Nat.). Az aktív tanulás 

fontosságával kapcsolatban az alábbiakat írja a Nat: 

„Az aktív tanulás a tanulónak a tanulási tevékenységekben történő részvételét hangsúlyozza. A 

tanulási tevékenység legfőbb célja olyan tanulói kompetenciák fejlesztése, amelyek lehetővé 

teszik az ismereteknek különböző helyzetekben történő kreatív alkalmazását. A 

tevékenységekre épülő tanulásszervezési formák segítik a tanulót a tanulási eredmények által 



kijelölt ismeretek megszerzésben, és ezen keresztül a kompetenciák fejlesztésében.” (Nat, 

2020. 293.o.) 

A tanulók tanulási tevékenységekben való aktív részvétele kulcsfontosságú, ezért ennek 

előmozdítása érdekében a pedagógusoknak mindvégig a tevékenységközpontú 

tanulásszervezési formákat kívánatos előnyben részesíteniük. A tanulás társas természetéből 

adódó előnyök, a differenciált egyéni munka adta lehetőségek kihasználása, valamint a párban 

vagy csoportban végzett kutatásalapú, felfedező, tevékeny és jól szervezett együttműködő 

tanulás támogatása szintén hozzájárul a korszerű tanulási környezet megteremtéséhez.(Nat, 

2020. 294.o.) 

A Kerettanterv ajánlásaival is összhangban van a bevezetni kívánt projekt. A következő 

ajánlásokat fogalmazza meg a Környezetismeret 3-4. évfolyam kerettanterve: 

„A környezetismeret tanításának legfontosabb célja a 3–4. évfolyamon azoknak a 

képességeknek a fejlesztése, valamint azoknak a szokásoknak az alakítása, melyek szűkebb és 

tágabb környezetük megismeréséhez és a felsőbb évfolyamokon a természettudományos 

tárgyak tanulásához szükségesek. 

Az életkorból és a fejlesztési feladatokból következően biztosítani kell, hogy a tanulók cselekvő 

tapasztalatszerzés útján elemi szinten sajátítsák el a természettudományos ismeretszerzés 

alapvető módszereit, nem pedig biológiai, földrajzi, kémiai, fizikai ismeretek tanítására van 

szükség. A tanulási folyamat során az ismeretszerző módszerek elsajátításán keresztül a 

megismerési képességek fejlesztése a fő cél, az ismeretanyag pedig a célok elérését szolgáló 

eszköz.” (Kerettanterv 2020.,Környezetismeret 3-4.osztály 3. o) 

Végül, de nem utolsó sorban az iskola helyi tantervébe is beleilleszthető a projekt, hiszen az 

iskola tantestületének jelentős része preferálja a projektoktatást. (Erre vonatkozóan 

attitűdkutatást végeztem kollégáim körében. ) Ez pedig a helyi tantervben is megfogalmazódik  

a következőképpen:  

„Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka 

elősegítése céljából a tanulók számára projektoktatást (témaheteket, témanapokat) szerveznek. 

A projektoktatás egy iskolai napon legalább három órát meghaladó foglalkozás vagy több 

iskolai órán, tanítási napon át zajló tanítási-tanulási folyamat. Ennek során – elsősorban – a 

tantárgyi rendszerbe nehezen beilleszthető ismeretek feldolgozása történik egy-egy témakör 



köré csoportosítva a gyerekek aktív részvételével zajló közös, sokféle tevékenységre építve.” 

(Pedagógiai Program, 2020. 42.o.) 

 

A projekt várható következményei az ismeretek bővülése, a szűkebb környezet megismerése. 

A sajátos nevelési igényű tanulók lemorzsolódásának megelőzése a tapasztalati úton történő 

aktív tanulás lehetőségeinek a kiszélesítésével. A tehetséges tanulóknak jó kiindulópont 

ismereteik további bővítéséhez. A változatos kooperációt igénylő munkaformák alkalmazása 

során az együttműködési és kommunikációs készség fejlődése, amely várhatóan a szociális 

kompetencia fejlődését is előmozdítja. Mindezeken túl remélhetőleg rengeteg élménnyel 

gazdagodnak a tanulók.  

A tervezett projekt megfelel a multiszenzorialitás, az örömalapú tanulás (Gyarmathy, 2019.) a 

társakkal való aktív és közös cselekvésben megvalósuló tevékenységközpontú tanítás 

feltételeinek. 

Az alábbiakban a már megvalósult két alprojekt tervezetét, feladatlapjait, valamint néhány 

tanulói produktum fotóját mutatom be. A projektsorozat harmadik állomása szervezés alatt áll. 

(Megjegyzés: A Kelet-Mecsek Mozaik projekt több éven keresztül átívelő projektsorozat, itt 

ennek két alprojektjét osztom meg a kedves kollégákkal.) 

Felhasznált források:  

x Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2020. 42.o. 

x Gyarmathy Éva: Öröm és boldogság az iskolában. In: Új Pedagógiai Szemle, 2019. 9-

10. sz.  

x Kerettanterv az általános iskola 1–4. évfolyama számára. Környezetismeret 3-4. osztály 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_alt_isk_1_4_

evf/  Letöltés: 2021. március 28. 

x Nahalka István: A tanulás. In: Falus Iván (szerk.) Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest, 1998. 140.o. 

x Nemzeti alaptanterv. Magyar Közlöny 2020. évi 17. szám 293.o. 

x Nemzeti alaptanterv. Magyar Közlöny 2020. évi 17. szám 294.o. 
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ely 

várhatóan a szociális kom
petencia fejlődését is előm

ozdítja. M
indezeken túl rem

élhetőleg rengeteg élm
énnyel gazdagodnak a tanulók.  

A
 tervezett projekt m

egfelel a m
ultiszenzorialitás, az öröm

alapú tanulás a társakkal való aktív és közös cselekvésben m
egvalósuló 

tevékenységközpontú tanítás feltételeinek. 

    



2. alprojekt: „E
rdő m

élyén, falu szélén…
.” 

A
 projekt  

x 
írója: N

yisztor Judit 
x 

m
egvalósítója: N

yisztor Judit osztálya (A
 Bólyi Á

ltalános Iskola és A
M

I 4. a osztálya) 
  A

 projektben résztvevők köre, szám
a:  

x 
tanulók (17 fő)  

x 
pedagógusok (2 fő: 1 pedagógus, 1 pedagógiai asszisztens)  

x 
szolgáltatók  

 A
 m

egvalósítás : 

x 
helyszíne: Ó

bánya-Ó
bányai-völgy-K

isújbánya 
x 

időpontja:  
¾

 
Tanterm

en kívüli feladatok: 2021. október 22.  
¾

 
Tanterm

i feladatok: 2021. novem
ber eleje 

A
 projekt célja:  

x 
közvetlen m

egfigyelés útján fedezhessék fel a term
észet szépségeit 

x 
környezettudatos szem

léletm
ód, m

agatartás alakítása 
x 

tanulók egészséges testi, lelki fejlődése 
x 

önálló viselkedéskultúra fejlesztése (tájházban, tem
plom

ban, erdőben) 
x 

közösségi élet pozitív alakulása 
x 

hon- és népism
eret, a nem

zeti kultúra m
egism

erése 
 



T
evékenységek bem

utatása 
Felelős, 

résztvevők 
M

ódszerek, 
m

unkaform
ák 

E
szközök, 

dokum
entum

ok 
Idő 

E
rőforrások 

I. E
lőkészítő szakasz 

1.F
elvetés, célkitűzés:  

   „O
któber végén kirándulni m

együnk 
Ó

bányára. V
égig járva az Ó

bányai-völgyet 
eljutunk K

isújbányára. V
égcél a C

igány-
hegyi kilátó.”                                      
 2.Tervezés 
 

¾
 

A tém
a m

eghatározása 
A

z adott terület term
észeti és épített 

környezetének m
egism

erése közvetlen és 
közvetett úton 
 

¾
 

Program
tervezés 

K
ívánságok m

eghallgatása, ötletroham
; a 

felvetődött ötletek igazítása a 
lehetőségekhez, valam

int a projekt 
célkitűzéseihez 
         3. Szervezés 

¾
 

A
z iskolavezetés 

tájékoztatása 
¾

 
A

 szülők tájékoztatása, 
vélem

ényük kikérése 
¾

 
A

 program
 tervezésének 

igazítása a felm
erült 

javaslatokhoz 

 Tanító 
      Tanító 
    Tanító, tanulók 
           Iskolavezetés 
Szülők 
Szolgáltatók 

 
K

özlés 
      

Beszélgetés 
    

Beszélgetés, 
m

egbeszélés, vita 
       

Tájékoztatás, 
szervezés, 
érdeklődés 

          
K

épek, turisztikai 
kiadványok, 

w
eboldalak keresése 

        
 

   
Internet, telefon 

0,5 óra 
           

1 óra 
               

2 óra 

      
Bólyi N

ém
et 

Ö
nkorm

ányzat 
 

Eszközök 
biztosítása az 
iskolavezetés 

részéről. 
        

Iskolavezetés 
 

Iskolabusz sofőr 
 

Ó
bányai N

ém
et 

Ö
nkorm

ányzat 
H

eim
 Péterné 



¾
 

Erőforrások felkutatása, 
biztosítása 

¾
 

K
apcsolatfelvétel a 

szolgáltatóval 
 

(busz, N
ém

et 
Tájház) 

       
II. A

 m
egvalósítás szakasza 

1.Tanterm
en kívüli feladatok 

 A
.) Ó

bánya 
x 

Faluséta: sváb építészet 
m

egfigyelése 
x 

N
ém

et N
em

zetiségi Tájház 
m

eglátogatása: sváb népviselet, 
óbányai fazekasság története, 
üveggyártás em

lékei, régm
últ 

használati tárgyai, a falu 
helytörténeti gyűjtem

ényének 
m

egtekintése (H
eim

 Péterné 
kalauzol m

inket.) 
x 

R
óm

ai K
atolikus Tem

plom
 

m
egtekintése: helyi hitélet m

últja és 
jelene, tem

plom
 védőszentje. Im

a a 
tem

plom
ban. (H

eim
 Péterné 

kalauzol bennünket.) 
    B

.) Ó
bányai-völgy: 

 

       H
eim

 Péterné 
(Ó

bányai 
N

ém
et 

Ö
nkorm

ányzat 
képviseletében) 
            

     Előadás 
  M

egfigyelés 
                

         K
iállítási anyag 

              

      1 óra 
                 

         H
eim

 Péterné 
              



x 
Fokozottan védett term

észetvédelm
i 

terület jelentése 
x 

A
z Ó

bányai-völgy term
észeti 

szépségeinek felfedezése: a táj 
felszínének feltérképezése, növény- 
és állatvilágának m

egfigyelése 
(különös tekintettel a védett 
gím

páfrányra, a bükkerdő 
jellegzetességeinek m

egfigyelésére-
fényviszonyok, aljnövényzet) 

x 
Pisztrángos-tó m

egtekintése, 
valam

int a benne lévő pisztrángok 
m

egfigyelése, m
egism

erése 
x 

Bodzás-forrás m
egtekintése; 

vízvizsgálat (víztisztaság, szaga, 
íze) 

x 
C

sepegő-szikla m
egtekintése, 

nevének eredete 
x 

Ferde-vízesés m
egtekintése-rövid 

ism
ertető a kialakulásáról 

x 
Péceli Endre em

lékkövének 
m

egtekintése. K
i volt ő? 

x 
A

 látvány m
egörökítése fotózással 

(telefont hozhattak a gyerekek erre 
a célra)  

x 
G

yalogtúrák alkalm
ával 

tájékozódási gyakorlatok 
(turistajelzések, térkép 
segítségével) 

             K
éktúra-R

ockenbauer Pál 
  

          Tanító, 
pedagógiai 
asszisztens 

    Tanári közlés 
M

egfigyelés 
M

egbeszélés 
             R

ögzítés különböző 
technikákkal(telefon) 
Egyéni m

unka 
        Tanári közlés 

                     Turistajelzések 
lam

inált lapon, 
térkép 
        

  3 óra 
                            1 óra 

  Pedagógiai 
asszisztens 
      



C
.) K

isújbánya 
x 

K
isújbánya története, lakosságának 

alakulása 
x 

Béke-forrás 
x 

Ipartörténeti em
lék: Járgányos 

cséplőgép m
egtekintése. M

ire 
használták? 

x 
Szent M

árton tem
plom

 
m

egtekintése 
 D

.) C
igány-hegyi kilátó 

x 
Séta a C

igány-hegyi kilátóhoz, a 
m

ecseki panorám
a m

egtekintése 
(Zengő, H

árm
as-hegy, M

isina-TV
 

torony) 
 V

isszaúton: JÁ
TÉK

 az óbányai 
futballpályán 
 2.Tanterm

i feladatok: 
 

x 
Szövegértési feladatlap kitöltése: 
Ó

bányai-völgy, túra a K
eleti-

M
ecsek legrom

antikusabb 
völgyében 

x 
N

yelvtan: a túra során előkerülő 
szem

élynevek, földrajzi nevek 
helyesírásának áttekintése, 
helyesírási szójegyzék összeállítása, 
gyakorlása m

ásolással, 
tollbam

ondással.  

M
egbeszélés 

M
egfigyelés 

   M
egfigyelés 

            Játék 
   Egyéni m

unka 
 Tanári közlés 
 G

yakorlás 
 Frontális 
osztálym

unka 
 

                  Labdák 
   Szövegértési 
feladatlap 
 H

elyesírási 
szójegyzék 
 N

yelvtan füzet 
   

      1 óra 
            5 óra 



x 
Ó

bányai-völgy m
eséjének közös 

m
egalkotása  

x 
M

atem
atikai feladatlap: Szöveges 

feladatok hosszúságm
éréssel 

kapcsolatosan, átváltások.  
x 

K
reatív feladat: pisztráng készítése 

papírm
ozaikból(krepp papírból) 

 

Tanári m
agyarázat, 

segítségadás 
 M

anuális 
tevékenykedtetés 
       

M
atem

atika 
feladatlap 
 R

ajzlap, színes 
krepp papírok, 
sablonok, ceruza, 
filctoll, ragasztó 

III. A
z értékelés szakasza 

Tanító 
Tanulók 

M
egbeszélés 

Laptop 
D

igitális tábla 
Fényképgyűjtem

ény 
1 óra 

 

 A
 projekt várható eredm

énye: 

A
 projektben kiem

elt szerepet kap a környezeti nevelés, valam
int a túra során a környezetharm

ónia m
egélése. A

 kitűzött célokkal és a hozzájuk 

rendelt feladatokkal a rendszerben való gondolkodást (holisztikus szem
léletet) szeretném

 közvetíteni. A
 tém

a lehetőséget nyújt a tantárgyi 

keretek kiterjesztésére, a tanév során elsajátított ism
eretanyag elm

élyítésére. Fontosnak tartom
, hogy az ism

eretszerzés a közvetlen 

tapasztaltszerzésen alapuljon, ez elősegítheti a tanuláshoz fűződő pozitív hozzáállást.  

A
 túra a diákok testi-lelki fejlődésének is teret ad. A

 lelki fejlődés lehetőségét hordozza a társakhoz való pozitív viszonyulás a kirándulás során, 

am
ely az osztályközösség erősödését is feltételezi.  



A
z osztály tanulóinak egy részénél kom

oly neveltségbeli hiányosságok figyelhetők m
eg, ezért továbbra is elengedhetetlen az önálló 

viselkedéskultúra fejlesztése. (Ennek rem
ek színhelye a tájház, tem

plom
 és az erdő ebben a projektben.) A

 nem
zeti kultúra, valam

int a hon-és 

népism
eret kiszélesítésére kiváló a tájház és a tem

plom
 m

eglátogatása, valam
int az ottani előadások m

eghallgatása.  

   



Mellékletek:  

Feladatlap (Várvölgy) 

Először nézzétek át az egész feladatlapot, hiszen a túra során nem 
sorban jönnek a feladatok, hanem vegyesen. Egyszerre tehát több 
dologra kell figyelnetek.  Ha valamit megtudtatok, jegyzeteljétek le 
erre a feladatlapra! 

1.  Milyen turistaútjelzéseket látsz? 

Rajzold le! 

 

     ………………………………………………………. 

     ………………………………………………………. 

Mit jelentenek? Írd a képek alá! 

2. Utad során gyűjts leveleket, terméseket, ágakat, csigaházakat, 
köveket! 

3. Bemutatkozom…….! 

Figyelmesen haladj! Bizonyos növényfajok mellé bemutatkozó táblát 
tettem. Töltsd ki az alábbi táblázatot! A fák kérgéről készíts 
kéregmintát! (fehér lap, grafitceruza). FIGYELEM! A növények nem 
a táblázat szerinti sorrendben találhatók. Amelyikkel találkozol, 
azt keresd meg a táblázatban és válaszolj a feltett kérdésre! 

Ki vagyok? Mit „mondtam”magamról? 

Szúrós csodabogyó 
Miért neveznek egértövisnek? Van levelem? 
 
 

Illatos hunyor 
Mivé alakultak sziromleveleim? Mi a szerepük? 
 
 
 



Orvosi tüdőfű 

Milyen betegségek gyógyítására használnak? Mit 
készítenek leveleimből? 
 
 
 

Közönséges mogyoró 
Hogyan szerepelek a babonákban? 
 
 

Lombos moha 
Mi történik velem szárazság idején? 
 
 
 

Kocsánytalan tölgy 
Milyen termésem van? Hányasával ülünk? 
 
 

Közönséges bükk 
Milyen a kérgem? Milyen „furcsa” képződmények 
láthatóak rajta? 
 
 

Közönséges gyertyán 
Mit tudtál meg a leveleimről? Miben vagyok kitűnő? 
 
 

 

4. Ki lakik itt? 

a.) Milyen állatok laknak itt, illetve a Kelet-Mecsekben? Ha 
figyelmesen haladsz  állatképeket találsz szétszórva az út mentén! 

Írd le mely állatok képével találkoztál? 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 

b.) Ki járt itt?- Kódolj! 

Erdei emlősök képét - rövid leírását - lábnyomát találjátok szétszórva 
az út egy részén. Mindegyik kép sarkában egy jel található. Ha jól 
dolgoztok, kaptok egy kódot! Az úton továbbhaladva, kissé távolabb 



megtaláljátok azt is, hogy melyik kódhoz, melyik állat tartozik. Csak 
figyelj! Jegyezd le! Lapozz! 

 

Kód Állat neve 

  

  

  

  

  
 

 

5. Mi nem való az erdőbe? Haladj figyelmesen! Írd le! 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F
orrásvíz vizsgálat 

Forrás 
neve 

M
űködik-e a 
forrás 

(igen, nem
) 

V
íz hőm

érséklete 
V

íz szaga 
(szagtalan, 

kellem
etlen) 

V
íztisztaság (tiszta, 

opálos, kissé 
zavaros, nagyon 

zavaros) 

N
evének 

eredete 

1. 
 

         °C
 

 
 

 

2. 
 

 °C
 

 
 

 

3. 
 

°C
 

 
 

 

4. 
 

°C
 

 
 

 

5. 
 

°C
 

 
 

 

6. 
 

°C
 

 
 

 



 

Máré-vár legendája 

 

Egy népi legenda szerint a Máré-várban lakott Máré vitéz ifjú szép feleségével. A közeli 
Miklós-várban, Szentlászlón innen pedig testvére, a nőtlen Miklós vitéz. 

Márét a király hadba szólította, s hosszú évek múltán sem jött haza. Felesége már elsiratta, és 
szívesen látta a szomszéd vár urát, aki egyre gyakrabban járt át hozzá. Addig-addig, míg szép 
lányuk született. 

A kislányból már majdnem nagylány lett, mikor Máré mégis hazatérhetett. Megtudta, hogy 
felesége hűtlen lett hozzá, így mindkét várat megostromolta, ágyúval halomra lövette. Ott 
pusztult el az asszony Miklós vitézzel együtt, lányuk életben maradt, de az anyja megátkozta. 

Az átokkal sújtott leány a hegy mélyén rejtőzik, de minden 77. évben piros pünkösd hajnalán 
kiszabadul, a Máré-völgyi patakban fürdik és fésüli hosszú haját. Az a vadász válthatja meg az 
átoktól, aki ilyenkor arra jár és megcsókol egy medvét, egy kígyót meg egy varangyos békát. 

Az efféle legendáknak volt hol kialakulniuk, hisz Magyaregregy külterületén 18 középkori 
elpusztult faluról tudunk. (Forrás: www.marevar.hu) 

 

1.Kik a történet szereplői?.......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………. 

2.Miért hagyta el Máré vitéz a várát?....................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………. 

3. Mi okozta a bonyodalmat?................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

4. Húzd alá  

a.) kékkel a szövegben, hogy mit tudtunk meg az átokkal sújtott leányról! 

b.) zölddel ki és hogyan válthatja meg az átoktól! 



5.Keretezd be a szövegben, hogy hány elpusztult középkori falu volt Magyaregregy 
környékén! 

 

6. Rajzolj le egy jelenetet a történetből! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Máré-vár története 

Magyaregregy községtől, mintegy 5 km-re emelkedő Várhegy csúcsán épült a vár. 

Keletkezésének időpontját és építőjének nevét nem ismerjük, de minden bizonnyal a tatárjárás 

után épült, de első említése. ,,Castrum Mare” alakban csak az 1316-ban kelt oklevélben történik, 

amikor Károly Róbert király Bogár István mester részére kiadott adománylevelét átírja és 

megerősíti annak birtokában. 

Később, 1347-ben a vele rokon máréi Gunyafiak a Becseieknek zálogosítják el. E két család 

később egymás közt osztja fel a várat és annak tartozékait, majd az uradalom örökösödés útján 

1505 előtt a Várady család tulajdonába került. 

Amikor Várady István a mohácsi csatában életét vesztette, Mihály nevű bátyja a várat 

erőszakkal elfoglalta, de Várady Istvánné parancsára Bakics Pál ostrommal visszavette. 

Pécs elfoglalása után 1545-ben a mohácsi szandzsákhoz1 csatolták a törökök. Horvát Márk 

szigetvári várkapitánysága idején rác-törökök és magyarok lakták a várat, akiktől 1561-ben 

Zrínyi Miklós foglalta el és adta vissza a Várady családnak. 

A vár valószínűleg a XVI. században tűzvész következtében pusztult el, mert a XVII. század 

végén kelt oklevelek már, mint elhagyott romot említik a pécsi püspök birtokában. 

Még egy utolsó ostromot azonban meg kell érnie 1956-ban: ekkor a Várvölgyből egy orosz 

tank a romok mögött meghúzódó „Mecseki láthatatlanokra” tüzelt. Tábla emlékeztet az itt 

meghalt két szabadságharcosra. 1960-ban kezdték meg a vár feltárását és helyreállítását. 

 

(Forrás: www.marevar.hu) 

 

 

1.Hol épült a vár?................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

2. Mikor keletkezett a vár? Ki építtette?............................................................................. 

………………………………………………………………………………………………. 

                                                 
1 Régies: kerület, járás (török katonai és közigazgatási egység) 



3.Töltsd ki a táblázatot! 

Kinek a birtokában volt a vár? Mikor? 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4. Mikor volt a vár utolsó ostroma?......................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………….. 

5. Mikor kezdték meg a vár feltárását és helyreállítását?....................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Várvölgy állatai 

          

           Fekete harkály          Zöld küllő 

 

       
          Erdei sikló                                       Erdei béka 

 

 



 

     
              Havasi cincér                           Kék galamb 

 

 

   
             Békászó sas          Réti sas 

 

 



 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

    
 

 

 

 



   
 

 
 

 

 

 

 

 



Várvölgy növényei 

Szúrós csodabogyó 
Óvatosan érints meg, ugyanis szúrok! 

 
 

20-60 cm-es örökzöld félcserje vagyok. 
Leveleim nincsenek, ami annak látszik, az 
valójában levélszerű, szúrós-hegyes módosult 
szár. Virágaim fehér színűek és a levélszerű ág 
közepén nyílnak. Piros bogyótermésem 
mérgező. Az árnyékos erdőket kedvelem. 
Egértövisnek is neveznek, mert régen a 
kamrában ágaimat az ételre rakták az egér 
távoltartására. VÉDETT vagyok! 
 

 



Illatos hunyor 

 
20-30 cm magas, évelő növény vagyok. Száram 
kevéssé elágazó. Leveleim áttelelnek, 
többnyire tőállásúak, közvetlenül a 
gyöktörzsemből erednek, tenyérhez hasonlóak, 
lándzsa alakúak, fűrészes szélűek. Az a 
porzóimat és a termőt, azaz az ivarleveleket, 
zöld csészelevelek takarják. Sziromleveleim 
nektáriummá, azaz nektárt kiválasztó növényi 
miriggyé alakultak. Az itt termelődő váladék 
segítségével csalogatom magamhoz a 
rovarokat. Nedves talajú, világos és hegyvidéki 
tölgyesekben élek. A mecseki bükkösök 
jellemző faja vagyok. Korán, akár januártól, 
márciusig virágzom. Vigyázz MÉRGEZŐ 
vagyok! 



Orvosi tüdőfű 
 

 

 

30 cm-es száram üde zöld színű, felülete szőrös. 
A virágzás után fejlődő tőlevelek, vagy nyári 
levelek fehéren pettyesek, tojásdadok, 
kihegyezett végűek. Ezekkel a szőrös 
levelekkel telelek majd át. Tölcséres virágaim 
nyíláskor rózsaszínek, majd kékek lesznek. A 
kocsányt és a csészeleveleimet is sűrű 
serteszőrzet borítja. Márciustól-májusig 
virágzom. GYÓGYNÖVÉNY vagyok, teámat 
légzőszervi megbetegedések ellen használják. 
A zsenge tőleveleimből saláta, főzelék, vagy 
levesek készíthetők. (Judit néni kedvenc 
gyógynövénye vagyok.) 



Közönséges mogyoró 
 

 
 

Akár 7 méterig is megnövő, többtörzsű, ún. 
cserjebokor vagyok. Leveleim egyszerűek, 
kerekdedek, szélük fűrészes. Porzós barkáim 
hosszan lecsüngenek. Termős virágaim a 
rügyekből kinyúló piros bibékről ismerhetők 
meg. Makk terméseim négyesével fejlődnek. 
Tápanyagban gazdag talajokon fordulok elő. A 
mogyoróág a babonákban is szerepel, mint a 
termékenység ága, mint varázsvessző, vagy 
mint villámcsapás elleni védelem. 



Lombos moha 
 

 
Rögzítő fonalakkal kapaszkodom az aljzatba. 
Levélszerű képződményeim vékonyak. 
Spóráim nyélen ülő spóratartóban fejlődnek. 
Teljes testfelületemen keresztül veszem fel az 
életműködéseikhez szükséges anyagokat: a 
vizet, az ásványi sókat. Sejtjeim vékony fala 
könnyen átjárható az anyagok számára. 
Csapadék híján éppen ezért könnyen ki is 
száradok, elvesztem szervezetem 
víztartalmának nagy részét. Ilyenkor 
anyagcserém lelassul, de nem pusztulok el, 
hanem amikor ismét vízhez jutok, gyorsan 
kizöldülök. 



Kocsánytalan tölgy 
 

 
 

Kérgem szürke, hosszában repedezett.  
Leveleim ovális alakúak, lekerekített 
karéjokkal tagoltak. Válluk ék alakban 
elkeskenyedik. A levélnyél 1 cm-nél hosszabb. 
Felszíne fényes, sötétzöld, a fonákja 
világosabb. A virágaim tavasz elején nyílnak. 
Terméseim nagyon rövid, 1 cm-nél kisebb 
kocsányon 2-6-os csoportokban ülő 
makktermések. Lassú növekedésű, hosszú életű 
fa vagyok.  
Készíts kéregmintát! 
 



Közönséges bükk 

  Kínai bajusz 

Hatalmas méretűvé, akár 70 méteresre is megnövök. Kérgem 
sima, szürke, jellegzetesek az ághegeknél kialakuló forradások, 
az ún. kínai bajuszok. Leveleim oválisak, épszélűek. Porzós 
virágaim lelógó bojtokban helyezkednek el, a termősek szőrös 
fejecskét alkotnak. Április-májusban virágzom. Terméseim a 
bükkmakkok kb. 2cm hosszúak, háromélűek, fénylő barnák, 
kettesével ülnek a kupacsban. A makkok emberi fogyasztásra is 
alkalmasak. A nyirkos, tápanyagban gazdag talajokat 
kedvelem. 

Készíts kéregmintát! 



Közönséges gyertyán 
 

 
 
Kedvező körülmények között, akár 25 méterre 
is megövök. Kérgem világosabb vagy 
ezüstszürke, először sima, később jellegzetes 
rajzolatú repedésekkel. hosszanti ezüstszürke, 
csíkokkal. Leveleim hosszúkásak, tojásdad 
alakúak, kétszeresen fűrészes éllel. Porzós 
barkáim 3-5 cm hosszúak.  A termős barkákon 
ülnek a kis makkok, amelyek ősszel beérve a 
szárnyukon pörögnek. Hűvös, tápanyagban 
gazdag talajon fordulok elő. Kitűnő tűzifa 
vagyok. 
 
Készíts kéregmintát! 
 



Várvölgyi források 

 

 

 

 

 

 



 

 

ELNEVEZÉS: 

- Néhány helyen „Iskola-forrás”-ként is említik. 

- A forrás a nevét a közelében elhelyezett Mária-képről kapta, valamikor zarándokhely volt. A 
képtartó eredetileg azon a hatalmas bükkfán volt elhelyezve, ami kidőlve ma is ott fekszik a 
forrás eredésénél. 

ÉRDEKESSÉG: 

- A Mária-kút feletti részt (is) Rikájónak nevezik, régi hagyomány szerint boszorkányok 
lakják. Éjszaka előjönnek a boszorkányok és visítoznak, rikoltoznak innen ered az elnevezés. 

 

 

 

 



 

 



 

Tanulói produktumok: A Máré-vár makettjének elkészítése gyurmából 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



Saját mesekönyv készítése (a mesét is a gyerekek írták, valamint ők illuszrálták) 

 

 

 

 



Óbánya-Kisújbánya alprojekt feladatlapjai 

Gímpáfrány 

 

A gímpáfrány (Asplenium scolopendrium) az északi féltekén elterjedt; 
szurdokokban, hűvös, nedves erdőkben vagy régi kutakban élő 
páfrányfaj. 

Megjelenése 

A gímpáfrány Magyarországon az egyetlen olyan páfrányfaj, 
amelynek levelei osztatlanok. Évelő, örökzöld növény. Egyenesen álló 
gyöktörzse részben kilátszik a talajból és világosbarna, szőrös 
pikkelyekkel, levélalapokkal borított. A gyöktörzsből ered 
nagyszámú, vékony gyökere, amik formája miatt kapta tudományos 

nevét (scolopendrium = százlábú). Levelei 2–25 cm hosszú, fekete tövű nyélen ülnek. A levelek 
15–30 cm (kivételesen akár 50 cm) hosszúak, lándzsásak, szíves vállúak, ép (vagy kissé 
hullámos) szélűek. Színük fényes zöld, tapintásra bőrszerűek. Nevét onnan kapta, hogy levele 
állítólag hasonlít a gímszarvas nyelvére. 

A levelek fonákján találhatóak halszálkaszerűen ferde csíkokba rendeződött barna spóratokjai 
(sporangiumai). Spórái július-szeptember között érnek meg. 

Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 5 000 Ft. 

Termőhelye 

Árnyas, hűvös szurdokvölgyek jellemző faja, de megtalálható sziklaerdők és bükkösök 
aljnövényzetében, barlangbejáratoknál is. A humuszban gazdag meszes talajban vagy a 
mészkő- és dolomitsziklák környékén, repedéseiben terem. 

Jelentősége 

A gímpáfrányt kerti vagy szobanövényként is termesztik, léteznek fodros levelű nemesített 
változatai is. Tőosztással vagy esetleg spórakeltetéssel szaporítható. Leveleinek összehúzó, 
vérzéscsillapító, emellett epehajtó, vizelethajtó, izzasztó, köptető és sebgyógyító hatása van. 
Külsőleg égések és aranyér, belsőleg hasmenés, máj- és epebántalmak esetén alkalmazzák. 
Levélfőzetét kozmetikai célra, hajöblítőnek és arcpakolásnak is használják. 

(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%ADmp%C3%A1fr%C3%A1ny) 

 

1. Készíts jegyzetet a gímpáfrányról! 

Előfordulása (hol él?)  



Gyöktörzse  

Gyökere  

Levele  

Honnan kapta a nevét?  

 

2. Húzd alá a megfelelőt! 

A gímpáfrány élettartama szerint: 

EGYNYÁRI NÖVÉNY  KÉTNYÁRI NÖVÉNY  ÉVELŐ NÖVÉNY 

 

3. Igaz vagy hamis? 

A gímpáfrány Magyarországon védett…… 

Természetvédelmi értéke 7000 Ft……. 

Tölgyesek aljnövényzetében is megtalálható…… 

Spórái a levelek fonákján találhatóak…… 

 

4. Mire használható a gímpáfrány? Írd ki a szövegből! 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 



Óbányai-völgy, túra a Keleti-Mecsek legromantikusabb völgyében 

 

A túra leírása 

Az óbányai Fő utcáról indulunk a Kéktúra útvonalán, egy darabig még a Z+ is kíséri utunkat. 
Szépen rendben tartott, fehérre festett sváb házak közt gyalogolunk, két fazekasműhelyt is 
érintünk, majd az utca felső végén a Turistaház az Öreg malomhoz épülete, kissé feljebb pedig 
a Pisztrángos Vendégház mellett megyünk el. Az utóbbi előtt jobbra tér le a Z+ jelzésű ösvény. 

Egy kis füves focipálya után érjük el a csodaszép környezetben fekvő, kerítéssel védett, szépen 
gondozott, két medencéből álló Pisztrángos-tavakat. Turistautunk a patak feletti oldalba 
vágva bújik be a völgybe, de később kiszélesedik a völgy, és széles sétaúton haladva 
gyönyörködhetünk a romantikus tájban. Hamarosan feltűnnek a völgyre oly jellemző 
sziklalépcsők, majd a volt Krémer-malomnál kétszer is gázlón kelünk át a patakon. 

Megkapó látványt nyújt a patak sziklalépcsőkön gurgulázó vize, gyönyörű bükkösben hatolunk 
egyre feljebb a völgyben. Balról egy vadregényes mellékvölgy ágazik le, majd újabb 
sziklépcsők következnek, aztán utunk nemes egyszerűséggel közvetlen a széles patakmederben 
folytatódik tovább. Több helyen kőről kőre ugrálva tudjuk csak elkerülni a vízbe lépést. 

Megérkezünk a völgy egyik természeti csodájához, a híres Csepegő-sziklához, a kissé a 
patakmeder fölé hajló, mohával fedett több méter magas, mésztufa sziklafal üregeiből 
folyamatosan csepeg, szivárog a víz. A fal előtt, a mederben hatalmas sziklatömbök teszik 
teljessé a képet. Továbbhaladva kis fahíd vezet a túlpartra, jobbra lent láthatjuk a másik 
látványosságot, a Ferde-vízesést. A félrebillent, lapos mészkőrétegeken átbukva ferdén 
vízesésszerűen zubog le a patak vize. 

Régi, részben letört Krisztus-szobros kőkereszthez érünk, előtte dr.Péceli Endre emlékköve 
áll. Innen is megkapó látványt nyújt a számtalan sziklalépcsőn átbukdácsoló patak. Kis tisztásra 
érünk, pihenőhely, esőbeálló házikó és a Bodzás-forrás marasztal egy kis ideig. Egy újabb 
gázlón kelünk át a patakon, majd pár perc alatt beérünk Kisújbánya ritkásan álló házai közé. 
A K□ jelzésű út balra, Zengővárkony felé ágazik le, mi pedig besétálunk a többnyire üdülőként 
használt, szépen rendben tartott házak közt a főutcán. Elmegyünk a Béke-forrás mellett, majd 
balra megpillantunk egy érdekes ipartörténeti emléket, a járgányos cséplőgépet. Beérünk a falu 
központjának számító terecskére, balra a Faluház, falán nagyméretű, színes, rajzolt 
térkép Kisújbányáról, kissé feljebb pedig lépcsősor vezet a dombon álló, 1794-ben épült, 
kékre festett huszártornyos, bájos kis Szent Márton-templomhoz. 

Az egykori sváb falu az 1970-es években teljesen elnéptelenedett, de üdülőfaluként újjászületve 
menekült meg a pusztulástól. Meredek utca vezet ki a faluból, jobbra a Klumpás-tanya várja 
egyszerű ételekkel, italokkal a turistákat, majd a falu bejáratánál lévő parkoló után rövidesen 



felérünk az aszfaltos úton egy nyeregig. A kereszteződésnél elbúcsúzunk a Kéktúrától, jobbra 
fordulunk széles, kőgörgeteges szekérútra. Rövid kaptatóval jutunk fel a Cigány-hegy tetején 
álló kilátótoronyhoz. A régi, 70-es évek végén épült kis kilátót 2007-ben újították fel és 
toldották meg, hogy a fák koronája felett tudjuk megcsodálni a Mecsek erdős vadonját. Remek 
panoráma nyílik a Mecsek legmagasabb pontjára, a Zengőre, a Hármas-hegyre, a távolban 
feltűnik a Misina is a TV-toronnyal. (Forrás: https://kirandulastippek.hu/pecs-
baranya/obanyai-volgy-tura-a-keleti-mecsek-legromantikusabb-volgyeben) 

1.Válaszolj a kérdésekre! 

x Honnan indul a túra?......................................................................................................... 

x Milyen épületek mellett haladunk el?............................................................................... 

…………………………………………………………………………………………... 

x A focipálya után mely látványosságot érjük el?................................................................ 

2. Húzd alá a szövegben, honnan kapta a nevét a Csepegő-szikla? 

3. Másold le mit tudtál meg a Ferde-vízeséről!............................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

4. A kőkeresztnél kinek az emlékköve áll?................................................................................... 

5. Egészítsd ki a mondatokat a szöveg alapján! 

Besétálunk a többnyire ………………………………használt, ……………………………….. 

közt a főutcán. Elmegyünk a ……………………………………………..mellett, majd balra 

megpillantunk egy érdekes ipartörténeti emléket a ……………………………………………... 

A falu központjában található a…………………………………………, melynek falán 

……………………………………………………………………….látható. A templom 

………….-ban épült, védőszentje ………………………………………….Az egykori 

………falu ………………………………..években teljesen ………………………………….., 

de………………………………………..újjászületve menekült meg a pusztulástól. A faluból 

kiérve, meredek úton haladva elérünk a ………………………………………………………. 

Ez a ……………………….végén épült, ……………………újították fel. Innen 

megcsodálhatjuk a …………………… erdők vadoját, legmagasabb pontját 

a………………………., a ………………………………………….és a távolban feltűnik a 

……….......................................................................................................................................... 



Matematikai feladatlap 4.a                                                  Óbánya-Kisújbánya projekt 4.a 

 

1. A 4.a osztály tanulói  kirándulni mentek. Óbányán a faluséta 1500 m volt. Óbányától 
Kisújbányáig 3 km az út. Kisújbányától a Cigány-hegyi kilátóig 1200 métert sétáltak. Mivel 
a busz Óbányára jött értük, ezért visszafelé is meg kellett tenniük ugyanezt az utat. Mennyit 
gyalogoltak összesen?  

Adatok: 

               

 

 

 

 

 

Terv:……………………………………………………………………………………….. 

Becslés(ezerre kerekített értékkel):………………………………………………………… 

Számolás: 

 

 

Válasz:………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2.  Mecsek hegyeinek magasságát az alábbi táblázatban láthatod. 

Mecsek hegyei Magasságuk 

Zengő 682 m 

Misina 535 m 

Tubes 611 m 

Jakab-hegy 602 m 

Hármashegy 603 m 

Dobogó 593 m 

Csengő-hegy 492 m 
                                                                      



a.)A világ legmagasabb hegye a Mont Everest: 8849 m. Ha a Mecsek hegyeit egymás 
tetejére tennénk, elérnék-e a Mont Everest magasságát?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.) Hány méter a különbség a Mecsek hegyeinek összmagassága és a Mont Everest 
magassága  között?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



Tanulói produktumok: „A mi Pisztrángos-tavunk” elkészítése krepp papír mozaikból 

(csoportmunkában) 

 

Mesekönyvünk tovább írása, illusztrálása 

 

 


