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K I S S  B O G L Á R K A  Z S Ó F I A 1

A természet szeretetére nevelés lehetőségei az  
általános iskolában

MOTIVÁCIÓ

A kutatás keretében a környezeti nevelésen belül a gyermekek természet sze-
retetére nevelésével foglalkozom. A növekvő környezeti problémák és az egyre 
inkább digitalizálódó élet miatt egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk ennek 
alakítására. Manapság egyre távolabb kerülünk a természettől. A közoktatás-
ba beszivárognak az új digitális eszközök és azokat érintő módszerek. Emellett 
azonban nem szabad elhanyagolnunk a természetet. Nem hagyhatjuk kiveszni a 
jövő generációi életéből. Az egyensúlyt ember és természet között fenn kell tarta-
nunk, hiszen mi nem csak a természet mellett vagyunk, hanem annak közvetlen 
része. A folyamat lényege, hogy a következő generációk egyre kevésbé zárják ki 
életükből a természetet és fenntarthatóan élnek együtt vele. Ebben nélkülözhe-
tetlen a természet szeretetére nevelés. Ezt a természettel és annak szépségével, 
jelentőségével való megismertetéssel, felelős gondolkodásra neveléssel érhetjük 
el. Sajnos elértük azt a kort, mikor a szeretetre nevelni kell.

Ennek megváltoztatásában döntő szerep jut a pedagógusoknak. A hatékony 
megvalósítás jelenti a legnagyobb és legnehezebb feladatot. Az általános iskolai 
oktatáson belüli lehetőségeket vizsgálom, és a cél elérése érdekében alternatív 
programlehetőségként vezetek délutáni természetismereti szakkört. 

1. BEVEZETŐ

Elődeink már az ókorban is fontosnak tartották az őket körülvevő környezet és 
természet iránti szeretetre és felelősségtudatra nevelést. Filozófusok, tanítók fo-
galmazták meg és adták át diákjainak, követőiknek ennek mikéntjét. Az eszmék 
átadása, a természet megbecsülése, tisztelete előrébbvaló volt, mint a mi korunk-
ban. Az ókorban azonban még nem volt olyan mértékű a környezet kizsákmá-
nyolása és szennyezése, mint napjainkban. Az oktatásba való fokozott bevezetés-
re a népesedéstől és ipari fejlődéstől bekövetkezett környezetszennyezés, annak 
testi és lelki károkozása miatt van egyre inkább szükség. A problémák kezelését 

[1] SZE Apáczai Csere János Kar, egységes, osztatlan képzés, tanító-hallgató. Témavezető: Köve-
csesné dr. Gősi Viktória, egyetemi docens, SZE Apáczai Csere János Kar Tanár- és Tanítóképző 
Tanszék.
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ki kell terjeszteni, nem csak egy-egy szegmensre koncentrálni. Az ennek érde-
kében megvalósított környezetvédelmi megmozdulások, meghozott törvények 
ellenében nem csökkentek kellő mértékben a problémák. Bár az emberiség fel-
mérte a Föld állapotának súlyosságát, annak okait, mégsem sikerül megállítani a 
folyamatot.

Az oktatásban folyamatosan jelen van a környezeti problémák megelőzésének 
és orvoslásának gondolata, inkább elméleti, mint gyakorlati szinten, egészen az 
óvodától a felsőoktatásig, mely a pedagógusképzésben is elengedhetetlenné vált. 
Véleményem szerint az általános az elméleti anyaghoz kevés gyakorlat kapcso-
lódik. Így az elméleti tananyag bár megértésre kerül, nem épül be a személyisé-
gükbe, s nem kellő mértékben kerül az átadott eszmék, viselkedés és magatartás 
megvalósulásra. A tudatukban benne van, de életvitelszerű megvalósulása nincs. 

Legfőbb célunk pedig jelenleg az, tanítóknak, szülőknek és felelős emberek-
nek, hogy a következő nemzedék tevékenységével segítse a Föld megóvását. Ön-
magában a tudás nem elegendő. A hogyanját, annak megvalósítását kell meg-
mutatnunk a jövő generációinak, és ösztönözni arra, hogy valóban az ismereteik 
alkalmazásával alakítsák maguk és környezetük életét. 

Tanulmányozom az általános iskolában adódó lehetőségeket és igyekszem ki-
aknázni azokat a gyerekek környezeti nevelése érdekében. Továbbá, hogy ne csak 
érdekessé, hanem izgalmassá, gyermekközpontúvá, játékossá és gyakorlatorien-
tálttá tegyem a környezeti oktatás-nevelés folyamatot, pótolva a csökkenő kör-
nyezetismeret óraszámokat, ellensúlyozva, könnyítve a megtanulandó tananyag 
mennyiségét.

2. A KÖRNYEZETI NEVELÉS SZÜKSÉGSZERŰSÉGE

Manapság egyre több forrásból értesülünk a Földet érintő környezeti válságok-
ról. A helyzetért mi, emberek vagyunk a felelősek. A következetlen fogyasztás, a 
környezethez, természethez való felelőtlen hozzáállás, vagy csupán az, hogy nem 
tudjuk, milyen következményekkel jár a természet túlhasznosítása. Egy ember 
nem vesz el sokat. Azonban több milliárd már igen. Ezt az összefüggést kell mi-
előbb megláttatni és tudatosítani az emberekben. Több milliárd ember vallja azt, 
hogy ő egymaga nem számít. Mi lenne, ha elérnénk, hogy higgyék, igenis számít? 
Ha életüket aszerint formálják, hogy a globális fogyasztásban ők is jelentős részt 
jelentenek? Megállítható lenne az a folyamat, melyben jelenlegi állás szerint a 
Föld áll vesztésre. Minél több ember kezdi hinni és cselekedni, annál több megol-
dás születhet. Ennek a gondolkodásmódnak a kialakítását kell megvalósítaniuk a 
szülőknek, pedagógusoknak a gyermekek nevelése folyamán. Ez azonban nehéz 
és összetett folyamat, hiszen a társadalom, a felgyorsult életmód megnehezíti a 
környezetbarát életmód megvalósítását.2

[2] Kováts-Németh Mária: Az erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig, 2010, Comenius Kft., 
Pécs, 57. o.
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Alsó tagozaton még szűkebb a világnézet, könnyebben formálható. Eredmé-
nyezheti a gyakorlathiányos oktatás, hogy a diákok az elsajátítandó tananyagot 
csak követelménynek tekintik, ezért nem élvezik, és a következő számonkérés 
után már nem emlékeznek a tananyag nagyobb részére. 

Tapasztalataim szerint a magyar oktatás törekszik a tantárgyi integrációra, 
azonban a kívánt cél már kevésbé valósul meg. A gyerekek egy tantárgyon belül, 
síkokban gondolkoznak, átvonatkoztatásra, összekapcsolásra nem képesek kel-
lő mértékben. Ezen készség visszamaradása később eredményezheti, hogy saját 
életük és a világ problémáit sem képesek holisztikusan szemlélni. Ebből adódhat 
a környezetszennyezés ok-okozati összefüggései fölött való elsiklás, vagy azok 
figyelmen kívül hagyása. Ennek előkészítését és megelőzését minél korábban kell 
kezdeni.3 Kutatásom ennek okán kapcsolódik az általános iskola alsó tagozatos 
évfolyamainak oktatásához. 

A közös téma, a foglalkozásokon való érdemi részvétel segíti a diákokat a szo-
ciális beilleszkedésben és az egymáshoz való alkalmazkodásban. Megjelenik a 
kapcsolatok erősödése, javulása, az együtt munkálkodás, a másik elfogadása, em-
pátia, szimpátia és a gátlások oldódása. A felgyorsult élet következtében közössé-
gi életünk is veszélyben van a digitális világ okozta elszemélytelenedés miatt. Ez 
magával vonja a kollektív felelősségtudat lazulását is.

A természettől való eltávolodás egyik hátulütője a természetes anyagok és 
gyógymódok használatának és alkalmazásának háttérbe szorulása. Feledésbe 
nem merülnek, de a köztudatból kiveszni látszanak. A műanyag átvette a fő sze-
repet a fogyasztók körében. Tárgyaink, eszközeink és ruháink többsége már nem 
természetes alapanyagból készül, legjobb esetben is kevert összetételű anyagok-
kal találkozhatunk. 

Mindez persze az emberek hozzáállásában, magatartásában és felelősségtudatá-
ban is megnyilvánul. Értéktárgyainkat már nem megjavítjuk, hanem újat veszünk, 
felelőtlenül bánunk értékeinkkel, vagy nem is tekintjük tárgyainkat értéknek. 

Célomat képezi, hogy a feledésbe merülő, háttérbe szoruló tevékenysé-
geket újra előtérbe helyezzük, megismertessük a gyermekekkel és beépítsük 
mindennapi életükbe tanítók, tanárok és az oktatási rendszer összefogásával.

3. ÁLTALÁNOS ISKOLÁS TANULÓK GYAKORLATI OKTATÁSA ÉS  
NEVELÉSE

Kutatásom során arra a következtetésre jutottam, hogy a természet szeretetére 
nevelés elválaszthatatlan részét alkotja a fenntarthatóságra nevelés. Ha szereti a 
természetet az ember, tenni is akar érte. Az átadott ismerethez egyből célt is kell 
kapcsolnunk, hogy eredményes személyiségformálás valósuljon meg. Önmagá-

[3] Kiss Boglárka Zsófia – Ladocsi Jonatán Ágoston: Az általános iskolás diákok természet 
szeretetére és környezettudatosságra nevelése, TMDK dolgozat, 2019. november 10.
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ban az ismeret nem elegendő. Mihamarabb alkalmaznia, hasznosítania kell. Ösz-
szetettebb tudás alakítható ki az elméleti és gyakorlati tevékenységek összehan-
golásával. Ennek egyik legkézenfekvőbb módja a feladatmegoldás. Azonban ez a 
feladat lehet elméleti vagy gyakorlati is. 

Confucius már időszámításunk előtt megfogalmazta, hogy a sikeres tanulás 
elengedhetetlen része a gyakorlat. A gyakorlati folyamatok megvalósulásával a 
tananyag életszerűvé, megfogható valósággá válik. Kipróbálás és tapasztalatszerzés 
nélkül az elméleti tananyag kisebb eséllyel raktározódik tartósan az emlékezetben, 
és lesz meghatározó része a személyiségnek. A tanulási folyamatok eltérő módon 
épülnek be a gyermek személyiségébe. A gyakorlat, tevékenykedés hozzásegíti, 
hogy megtanuljon térben, időben szervezni és rendezni, valamint a szem-kéz 
koordináció alakulását is elősegíti. Az információ, melyhez emlékkép, mozdulat 
társul, az emlékezetben másképp raktározódik, a test is emlékszik rá.4

Tanult motívum- és tudásrendszerünk nagy része a spontán indirekt tanulás 
eredménye. Kevésbé különül el egymástól a spontán és a szándékos, a direkt és 
indirekt tanulás. A tanulási folyamat tevékenység közben élvezetes, élményekhez 
kapcsolódik, így indirektnek hat. Az optimalizálódás a már rendszerré szervező-
dött készségek, képességek hatékonysága a kapcsolatok átrendeződésével, bejáró-
dásával lényegesen megnövekszik. Például a korábban már felhasznált íráskész-
ség rendszerré válásával létrejön a rajzoló íráskészség.5

Gyakorlati tapasztalatszerzéssel a tananyag részeiből több épülhet be, mivel 
több csatornán keresztül kap információkat a gyermek. Ez függ a gyermek szemé-
lyiségétől is: aki vizuális, vagy tevékenységorientált, sokkal könnyebb lesz feldol-
gozni a látottakat, hallottakat, mint a kizárólag könyvalapú oktatási folyamatban.6

4. GYAKORLATI TEVÉKENYSÉGEK 

A kutatás során felkerestem két, egy ökoiskola címmel rendelkező és nem 
rendelkező általános iskolát. Mindkét iskola alsó tagozatának harmadik és 
negyedik évfolyamán végeztem vizsgálatot. A korosztály felkészültségének 
megfelelő, 8 kérdésből álló kérdőívet állítottam össze, szem előtt tartva a Nemzeti 
Alaptantervet. 

A kérdőív célja, hogy felmérjem a gyerekek természethez való viszonyát, is-
mereteiket. A kérdőívet a foglalkozássorozat, szakkör elején, és végén is kitöltik, 
bővítve a kérdéssort. Ezzel célom az, hogy felmérjem hiányosságaikat, majd a 
foglalkozás eredményességét. A szakkör folyamán olyan témákat érintő foglal-
kozásokon vehetnek részt a tanulók, melyekről a kérdőívben jelent meg kérdés. 

[4] Kiss Boglárka Zsófia – Ladocsi Jonatán Ágoston: i. m.
[5] Nagy József: Új Pedagógiai Kultúra, 2015, Szeged, 237. o. http://www.staff.u-szeged.hu/~-
nagyjozs/prof.emeritus.OLD/pdf/29_a_tanulasi_kulcskompetencia_fejlodessegitese(237-245).pdf.
[6] Kiss Boglárka Zsófia – Ladocsi Jonatán Ágoston: i. m.
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A foglalkozások tartalmát tekintve igyekszem minél több területet érinteni. 
Érintjük a természetben előforduló élőlényeket, azok védelmét és jelentőségét, 
valamint a fenntarthatóság lényegét, megvalósítási lehetőségeit. 

A gyerekek részére összeállított foglalkozások témakörét, módszereit és esz-
közigényeit az alábbi táblázat szemlélteti: 

1. táblázat: Természetismereti foglalkozások

Témakör Módszerek, technikák,  
feladatok

Eszközök

1. Bemutatkozás, 
kérdőív kitöltése

Előadás, beszélgetés,
önálló tesztkitöltés

Kérdőív újrahasznosí-
tott papírra nyomtatva

2. Környezet és termé-
szet közti különbség,  
fürtábra, plakát ké-
szítése

Előadás, beszélgetés,
kooperatív csoportmunka: 
fürtábra készítése a  
környezetről és természet-
ről

Csomagolópapír,
Filctollak
Betűnyomda
Tábla
Kréta

3. Élőhelyek a termé-
szetben és a mestersé-
ges élőhelyek

Előadás
Beszélgetés
Kooperatív csoportmunka: 
Mi szükséges egy mestersé-
ges élőhely elkészítéséhez? 
– Szabadon választott 
háziállat élőhelyének 
feltérképezése

Kivetítő/ interaktív tábla
Laptop

4. Magyarország 
vadjai

Előadás
Beszélgetés

Szakirodalmi Ppt Ma-
gyarország  
vadjairól
Laptop
Kivetítő/ interaktív tábla

5. Nyomismeret Előadás
Beszélgetés
Szemléltetés
Magyarázat

Szakirodalmi Ppt az 
állatokról és nyomaikról
Laptop
Kivetítő/ interaktív tábla

6. Nyomismeret 
kreatív foglalkozás – 
vászontáska pecsételé-
se állatnyomokkal

Beszélgetés
Tevékenykedtetés
Szemléltetés
Magyarázat

Pecsétek
Textilfesték
Vászontáska
Laptop
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7. Szelektív hulladék-
gyűjtés elmélete: miért 
és hogyan?

Önálló kérdőív kitöltés
Előadás
Beszélgetés 
Bemutatás
Szemléltetés
Magyarázat

Laptop
Kivetítő/interaktív tábla
Képanyag
Videó a szelektív hulla-
dékgyűjtésről

8. Szelektív hulla-
dékgyűjtés játékos 
feladatokkal 
Szelektív hulladék-
gyűjtő helyek számba-
vétele 
Otthoni fölösleges 
dolgok felhasználásá-
nak lehetőségei

Tevékenykedtetés
Magyarázat
Szemléltetés 
„Melyik hova?”játék: 
hulladék és kuka párosítása 
interaktív táblán

Laptop
Interaktív tábla
Képanyag hulladékokról 
és szelektív hulladék-
gyűjtőkről

9. Szelektív hulladék-
gyűjtés – papírtégla 
készítés, papírhulladék 
újrahasznosítása

Beszélgetés 
Bemutatás
Szemléltetés
Magyarázat
Tevékenykedtetés

Újságpapír 
2 db. vödör
Víz (lehetőleg langyos)
Papír brikettáló (papír-
tégla prés)

10. Gyógynövényis-
meret
Gyógynövények ér-
zékszervi vizsgálata
Teafőzés és kóstolás

Előadás
Beszélgetés 
Bemutatás
Szemléltetés
Magyarázat
Tevékenykedtetés

Poharak
Élő és szárított 
gyógynövények 
(csipkebogyó, kamilla, 
menta, citromfű, zsálya, 
kakukkfű, bodzavirág)
Vízforraló
Teaszűrő

11. Madárismeret: 
Költöző és itt telelő 
madaraink
A téli madáretetés
Óriás társasjáték a 
madarakról

Előadás
Beszélgetés
Zenehallgatás: madárhan-
gok

Hanganyag
Laptop
Hangszóró
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12. Madárismeret 
kreatív foglalkozás – 
Madárodú készítése 

Előadás
Beszélgetés 
Bemutatás
Szemléltetés
Magyarázat
Tevékenykedtetés 
Zenehallgatás

Csiszolópapír 
Reszelő
Fúró, fúrószár
Csavarhúzó
Fogó
Faanyag
Csavarok
Zsanér 
Drót
Seprű, lapát

13. Rovarismeret – 
rovarok jelentősége a 
mindennapi életben

Előadás
Beszélgetés
Szemléltetés
Magyarázat 
Zenehallgatás

Rövidfilm a méhészetről
Interaktív tábla/kivetítő
Laptop
Hangszóró

14. Rovargyűjtés és 
vizsgálat a közeli réten 

Beszélgetés 
Szemléltetés
Magyarázat 
Tevékenykedtetés

Rovarvizsgáló üvegek
Nagyítók
Rovarhatározók

15. Rovarhotel  
készítés

Előadás
Beszélgetés 
Szemléltetés
Magyarázat
Tevékenykedtetés

Fúró, fúrószár
Faanyag: rönkdarab

16. Erdei kirándu-
lás – Terepgyakorlat 
Az eddig tanultak 
megfigyelése a közeli 
tanösvényen, arboré-
tumban, kiserdőben,  
szülői közreműkö-
déssel

Tanulmányi kirándulás
Beszélgetés
Tevékenykedtetés
Állatnyomok kiöntése 
gipsszel
Rovargyűjtés
A természet hangjai: hang-
térkép készítése

Papír
Ceruza
Gipsz
Víz palackban
Tejfölös pohár
Spatula
Rovarvizsgáló üvegek, 
nagyítók

Forrás: Kiss Boglárka Zsófia – Ladocsi Jonatán Ágoston TMDK dolgozat: az 
általános iskolás diákok természet szeretetére és környezettudatosságra nevelése, 

2019. november 10. alapján saját szerkesztés.
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5. EDDIGI VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

A vizsgált alsós korosztály nagy szórási különbséget mutat a természettel való 
kapcsolatukban. A két vizsgált iskola és azon belül két vizsgált évfolyam olyan 
eltéréseket mutat, melynek nem lehet kizárólagos oka az egy évnyi korkülönbség. 
A megmutatkozó különbségekben nagy szerepe van a lakóhelynek, szülői kör-
nyezetnek, iskolának, vezetőségnek, pedagógusok személyiségének és szakmabe-
li, környezet iránti elkötelezettségének, és önmagában a tanító világfelfogásának. 

Az első és legszembetűnőbb megállapításom a kérdőívek válaszai alapján az, 
hogy a gyerekek szeretik a természetet, azt, amit észrevesznek. Az észlelés folya-
matán van a hangsúly. A gyermek természetéből fakadóan érdeklődő. Elenged-
hetetlen, hogy mi, felnőttek minél több részt mutassunk meg nekik a világból, 
egyre bővítve érdeklődési körüket. Rá kell mutatnunk olyan dolgokra, amiket 
magától nem venne észre, nem gondolkodna el rajta. Erre a természetben való 
mozgás végtelen lehetőségeket nyújt. Természetesen ez is egy végtelen folyamat, 
hiszen a felnőttnek is látnia kell, hogy láttasson. 

Válaszaik alapján szembetűnő az eltérés a két iskola között. Elképzelésemet 
azonban nem igazolták a kérdőívek, miszerint a külvárosi, természethez közeli 
iskola, és annak természethez közel lakó diákjai majd jobban ismerik és becsülik 
a természetet. Épp ellenkezőleg. Meglepődést okozott számomra, hogy az eddigi 
felméréseim alapján a városban lakó gyermekek jobban megbecsülik természeti 
környezetük adta lehetőségeket és kincseket, mint a külvárosban, falun élők. Biz-
tos voltam benne, hogy álláspontom, miszerint a falusi, természethez közelebb 
lakó ember jobban becsüli azt, helytálló. Azonban aki közel van a kincshez, egyre 
kevésbé látja azt. A hiány érzése segít e megbecsülés kialakításában. Bár több, 
magától értetődőnek tűnő ismerettel rendelkeznek a természethez közelebb élők, 
mégis jobb eredményt mutatnak a városban lakók a természet adta kincsek felis-
merésében, meglátásában, így annak megbecsülésében is. 

A kérdőív kérdéseire, feladataira adott válaszok alapján azt a következtetést 
szűrtem le, hogy ebben a korban a gyerekek még jócskán táplálkoznak az állatme-
sék, népmesék nyújtotta ismereteikből. Magyarországon jelenleg nem, vagy kisebb 
számban élő állatokat soroltak fel. Megjelentek az állatkerti állatok is. Azonban a 
magyar erdőkben, réteken élő állatok már kevésbé. A növények tekintetében ha-
sonlóak az eredmények. A számukra közeli, kiskertbeli növények, gyümölcsök, 
döntő többségben virágok jelennek meg a kérdőíveken. Konyhakerti növények 
már kevésbé. A gyermeki lélek szépsége, kedvessége és ártatlansága kiterjed a vi-
lágszemléletre is. A kérdőívből és szakköri beszélgetéseinkből következtettem erre. 
A rovarokat, hüllőket, iszonytató élőlényeket nem sorolták fel, célzott kérdés eseté-
ben is csak vonakodva. A továbbiakban erre is hangsúlyt szeretnék fektetni, hogy 
megmutassam, ezen élőlények sem kizárólagosan rosszabbak. 
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6. TOVÁBBI TERVEK

A kutatásom szakirodalmi áttekintése, a kérdőívek alaposabb kiértékelése, a 
szakköri foglalkozások lebonyolítása a tanulmány leadásának időpontjában még 
folyamatban van. A továbbiakban felkeresek több általános iskolát, erdei iskolát, 
figyelembe véve azok oktatási irányultságát. Minél nagyobb körben szeretném 
feltérképezni az ország egyes területein a környezeti nevelés állását. Bővíteni is-
mereteimet a felől, milyen mértékben befolyásolja az iskola és lakóhely jellege 
(falu vagy város, urbanizálódás foka) a gyermekek környezeti nevelését. 

A későbbiekben minél több oktatásban résztvevő pedagógust, szakoktatót, is-
kolavezetőt kívánok felkeresni és véleményüket, tapasztalataikat kikérni és meg-
ismerni. Feltérképezném, hogy az alsó tagozatos pedagógusok milyen mértékben 
térnek ki a természet megóvásának lehetőségeire, és hogyan történik ennek kivite-
lezése, megvalósítása. Megadják-e kellőképpen a gyakorlatbeli fejlődés lehetőségét, 
teremtenek-e alkalmat arra, hogy a lexikális tananyagot átültessék a gyakorlatba?

Szeretném minél több iskolában felmérni a kérdőív segítségével a gyermekek 
természet szeretetét, és azzal kapcsolatos ismereteinek mennyiségét, mélységét.
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