Tisztelt Igazgatónő/Igazgató Úr! Tisztelt Pedagógusok!
Kedves Diákok!
Örömmel vettük, hogy az Önök iskolája is képviselte magát a Közalapítványunk által indított
„Tavaszlesen 2021”
című környezetismereti vetélkedősorozat első fordulóján. Köszönjük érdeklődésüket, és hogy bevonták diákjaikat a
versenybe!
A járványhelyzet okozta körülmények közepette a benevezett csapatok száma idén sajnos még mindig töredéke volt a
korábbi években megszokott részvételi létszámoknak, azonban nagy örömünkre szolgál, hogy ebben az évadban már
bekapcsolódtak annyian az első fordulóba, hogy élőben rendezhessük meg a következő állomást, azaz a Döntőt. Ezek
alapján úgy döntöttünk, hogy idén – különleges módon – lehetőséget biztosítunk a vetélkedőbe benevezett valamennyi
csapat számára a Döntőn való megmérettetésre, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételeknek:
-

beküldték az első forduló megoldásait,

-

beküldik a Terepi feladatot a kiírásnak megfelelően (a feladat leírása megtalálható honlapunk Tavaszlesen
oldalán),

-

kitöltik és leadják a helyszínen a Népdalgyűjtő lapot (leírását lásd lentebb!),

-

a csapattagok egészségi állapotuk alapján közösségbe léphetnek a Döntő napján,

-

valamint vállalják a Döntőn való jelenlétet és részvételi szándékukról megerősítést kapunk 2021.05.26-ig emailen (tiszatajkozalapitvany@gmail.com) vagy telefonon (30/324 7797) az alábbi adatok megadásával:
o iskola neve
o település neve
o csapatnév
o a csapattagok neve
o a felkészítő/kapcsolattartó pedagógus neve
o kísérő pedagógus neve (amennyiben eltér a fentitől)

Kérjük a kapcsolattartó pedagógust, amennyiben nem tud részt venni valamelyik csapat a Döntőn, erről is mielőbb
tájékoztatni szíveskedjék, hogy tudjuk, hány résztvevőre számíthatunk.
A Döntőn a résztvevők védelme érdekében csak jó egészségi állapotnak örvendő, fertőző betegséggel nem érintett
(közösségre veszélyt nem jelentő) diákokat és kísérőtanárokat van módunk fogadni, köszönjük ebben megértésüket és
együttműködésüket! A Döntőt a mindenkori járványügyi intézkedések figyelembevételével valósítjuk meg.
A beküldött Terepi feladatokat a beküldési határidőt követően kiértékeljük, amely eredmény bele fog számítani a Döntőn
megszerezhető pontszámba.
A Döntőt 2021. június 8-án, kedden 9:00 órai kezdettel rendezzük meg a Tiszatáj Közalapítvány Szamárháti
Látogatóközpontjában. A helyszín Kesznyéten település külterületén, a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzetben fekvő
Szamárháti-tanyán található, a megközelítésben segítséget nyújt a honlapunkon található térkép
(http://tiszatajkozalapitvany.hu/latogatokp.html#megkozelites).
Mit hozzanak a csapatok a Döntőre?
- A kitöltött Népdalgyűjtő lapot;
- Tollat, ceruzát;
- Szájmaszkot;
- A Döntőn a csapatok számítsanak terepi (elsősorban növényismereti) feladatokra is, amelyeket esős időben is
megtartunk, ezért kérjük, ennek megfelelő öltözetben és lábbeliben jöjjenek a diákok!
- Kullancsriasztót;
- Poharat.
A vetélkedés a délutáni órákig is elhúzódhat, a rendezvény befejezésének pontos időpontját ezért nehéz előre megadni. A
Döntőn minden résztvevőt meghívunk egy finom ebédre.

Miből készüljenek a csapatok a Döntőre?
- Az első forduló összes témaköre (ajánlott átnézni alaposan minden témát);
-

Az év fajai felsorolás szinten,
valamint az év madara, kétéltűje, rovara és emlőse részletesen is; ajánlott oldalak:
• https://www.mme.hu/2021-ev-madara-ciganycsuk
• https://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-saxtor
• https://www.mme.hu/khvsz/2021-ev-keteltuje-zold-varangy
• https://hu.wikipedia.org/wiki/Zöld_varangy
• https://www.rovartani.hu/2020/12/16/az-ev-rovara-2021/
• https://vadonleső.hu/evemlose/2021
• https://hu.wikipedia.org/wiki/Hermelin

-

A Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet (általános tudnivalók, jellegzetes élőhelyek,
élővilág, stb.), ajánlott irodalom:
• https://www.bnpi.hu/hu/kesznyeteni-tajvedelmi-korzet
• https://hu.wikipedia.org/wiki/Kesznyéteni_Tájvédelmi_Körzet
• információs kiadványok;

-

Magyarország kétéltűinek felismerése (a békák, unkák és farkos kétéltűek erről
https://www.mme.hu/keteltuek-es-hullok-kereso/hulloketeltukereso/kétéltű#keresotop );

-

Békahangok felismerése (a gyakorláshoz hangminták találhatók a honlapunk Tavaszlesen oldalán!);

-

Általános fajismeret;

-

Gyűjtőfeladat:
Minden csapat gyűjtsön össze 5 olyan magyar népdalt (vigyázat, kifejezetten népdalokról szól ez a feladat, azaz
nótát, műdalt, popslágert, konkrét szerző által írt dalt itt most nem fogadunk el), amelyet el tud énekelni ÉS
amelyben valamilyen vízfolyás kerül megemlítésre (köznévként, pl. patak, folyó stb., vagy nevesítve, mint pl.
Duna, Ipoly stb.). A csapatok a Döntőre hozzák magukkal a kitöltött Népdalgyűjtő lapot (letölthető a honlapról),
mely tartalmazza a dalok címét (első sorát), valamint annak a versszaknak a szövegét, amelyben a vízfolyás
megjelenik. A dalszövegben aláhúzással is jelöljék a megtalált vízfolyást.

az

oldalról:

A vetélkedősorozattal kapcsolatos legfrissebb információkat honlapunkon (http://tiszatajkozalapitvany.hu/
tavaszlesen.html) tesszük közzé, ahol az első forduló feladatsora, megoldókulcsa, valamint az elért eredmények is
megtekinthetőek.
Fontos információ az utazás tervezéséhez
A Sajó és Tisza áradásakor és magas vízállásakor általában szüneteltetik a kompok közlekedését, valamint árvíz esetén
lezárásra kerül a Tiszaújváros(-Sajóörös) és Kesznyéten közötti műút is. Az indulást megelőzően mindenképp ajánlott
tájékozódni az útvonalak járhatóságáról az utinform.hu oldalon, illetve az illetékes közútkezelőnél (telefon: 46/819381).
Eredményes felkészülést kívánunk!
Találkozunk a Döntőn!
a Szervezők
Tiszatáj Környezet- és Természetvédelmi
Közalapítvány
Kesznyéten, 2021. május 21.

