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„Lakóhelyi tanösvényünk”
A feladat leírása:
Idén egy szintén izgalmas terepi feladatra invitálunk benneteket! Lakóhelyetek utcáin, terein,
parkjaiban nyitott szemmel járva-kelve gyűjtsetek össze 5 olyan helyet, ahol biológiai vagy
természetvédelmi szempontból valamilyen érdekes dolgot lehet megfigyelni. Lehet az például
egy érdekes alakú fa, egy szokatlan vagy vicces helyen épült madárfészek, a folyónak vagy
tónak egy titkos része, amit ti fedeztetek fel, egy különleges tájkép, vagy bármi más olyan
dolog, amit természeti szempontból értékesnek, megmutatásra érdemesnek ítéltek meg. A
választást rátok bízzuk!
Feladatotok továbbá, hogy tervezzetek egy útvonalat, ami ezt az összegyűjtött 5 természeti
értéket érinti mint állomásokat és gyalogosan könnyen bejárható. Rajzoljatok róla kézzel egy
térképet, amin látszódnak az utcanevek, a főbb tájékozódási pontok (pl. jellegzetes
intézmények, templom, stb.) és az 5 állomás, amelyet számozzatok is be! A térképhez
készüljön jelmagyarázat is!
Az állomásokhoz pedig készítsetek egy-egy pármondatos leírást, amely bemutatja az adott
természeti értéket, valamint egy-egy fotót is csatoljatok róluk.
Így áll össze a saját képzeletbeli lakóhelyi tanösvényetek!
Fontos szempont tehát, hogy az 5 kiválasztott dolog viszonylag állandó helyhez legyen kötve,
tehát akkor is megfigyelhető legyen, ha egy másik időpontban keressük fel a helyet.
Az 5 természeti értéket bejáró útvonal lehet körút jellegű, ha az útvonal a kiindulási pontba tér
vissza, vagy haladhat vonalszerűen is, ha a végpontja távolabb esik a kiindulási ponttól.
Mind a térképet, mind a leírásokat és fotókat a honlapról letölthető adatlapon küldjétek be
(segítséget lásd lentebb).
Az összegyűjtött jelek beküldése
Reméljük, a lakóhelyi tanösvény elkészítésével vidám és izgalmas pillanatokat szerzünk
nektek! A legötletesebb, leggondosabban elkészített tanösvények anyagait közzétesszük a
honlapunkon is! Továbbjutástól függetlenül tehát bármely csapat beküldheti az elkészített
lakóhelyi tanösvényét.
Az elkészült anyag beküldése ugyanakkor feltétele a Döntőn való részvételnek, és értékes
pontokat fog jelenteni a csapatoknak a megmérettetésen!
Fontos, hogy a lakóhelyi tanösvényeteket kizárólag elektronikus formában lehet beküldeni az
alábbi e-mail címre:
tiszatajkozalapitvany@gmail.com
A tárgy mezőbe feltétlenül írjátok be a csapatneveteket, és hogy „lakóhelyi tanösvényünk”!
Beküldési határidő: 2017. május 10.
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A tanösvényetek megosztása felkészítő tanárotokkal
Az elkészített tanösvény térképét, leírásait mutassátok meg felkészítő tanárotoknak is, hogy ő is
láthassa, hogyan sikerült megoldanotok a feladatot. A Terepi adatlap felső részén tudja ellátni
kézjelével a munkátokat, és esetleg a beküldésben is segítséget tud nyújtani.
Segítség az elektronikus beküldéshez
Hogyan tudjátok e-mailen elküldeni az elkészült anyagot?
a) A beküldés előtt gépeljétek be az adatokat és leírásokat a honlapunkról letölthető
szerkeszthető Terepi adatlap megfelelő részébe. (Ehhez szövegszerkesztő program
szükséges, a legtöbb helyen akad olyan számítógép, amelyen telepítve van az ennek a célnak
megfelelő MS Word.)
Az elkészült térképet szkenneljétek be vagy fotózzátok le jó minőségben, és szúrjátok be a
megfelelő helyre, amikor a Wordben dolgoztok az elektronikusan kitölthető Terepi adatlapon:
Kattintsatok bele a térképnek kijelölt téglalapba, majd a Beszúrás menüpontban válasszátok a
Kép lehetőséget. A megnyíló ablakban kikeresitek a beilleszteni kívánt képet a számítógépről
vagy az adathordozóról, majd az OK gombra kattintotok, és már be is illesztődött a kép.
Az állomásokat bemutató fotókat is ugyanígy tudjátok beilleszteni.
Ha esetleg nem sikerül ezzel a módszerrel a dokumentumba illeszteni a térképet és a fotókat, ne
csüggedjetek, az is jó megoldás, ha mellékletként csatoljátok azokat az e-mailhez. Ez esetben
nevezzetek át a fotók fájlnevét a beazonosítás végett úgy, hogy azok tartalmazzák az állomások
számát!
b) Az is elfogadható megoldás, ha a kézzel kitöltött papírokat beszkennelitek jó minőségben, és
ilyen formában külditek el e-mailben. Ebben az esetben annyi a kitétel, hogy a dokumentum
minden része jól látható és könnyen olvasható legyen, máskülönben nem tudjuk értékelni a
feladatot! És természetesen a fotók csatolásáról se feledkezzetek meg.

Izgalmas lakóhelyi tanösvénytervezést kívánunk!
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