
 
 
  

 
 

 

 

A botanikus kert felfedezői 
Intézet: Coimbra Egyetem Botanikus Kert 

Kidolgozta: Ana Cristina Tavares 

A lecke áttekintése 

Szint: a jelenlegi biológiai sokféleség és fenntarthatóság témájában alapszintű ismeretekkel 

rendelkezők / 9-14 évesek / iskolások. 

Hossz: 90-120 perc. 

Kivonat 

Minden mintavétel és beszélgetés után – és új felfedezőkből álló csapatok – új eredményeket fognak 

találni és új elméleteket fognak felállítani. Miután összevetjük és adatokkal alátámasztjuk ezeket az 

eltérő eredményeket, idővel egy érdekes tanulmány születik a botanikus kertről és a biodiverzitásáról. 

Célok:  

- felkelteni az érdeklődést a biológiai sokféleség iránt 

- fejleszteni és javítani a megfigyelési készségeket 

- készségeket fejleszteni elméletek felállítására és bizonyítékokkal való alátámasztására 

- ismeretszerzés  

- felfedezni és átgondolni az éghajlatváltozás biológiai sokféleségre gyakorolt hatását 

 

 

A botanikus kerten keresztül vezetett séta során a tanulók felfedezik a kert részeit, megfigyelik és 

példákat gyűjtenek a biológiai sokféleségre, különösképpen azokra a fajokról gyűjtenek anyagot, 

amelyek alkalmazkodást mutatnak a környezethez és az éghajlat változásaihoz. A kis csoportokra 

osztott tanulók a biológiai sokféleség mintáit vizsgálják egy meghatározott időig. A mintagyűjtést 

követően a tanulók megtervezik az összegyűjtött mintákról szerzett adatok értelmezésének módját. 

Ezt a feladatot érdemes megismételni az év különböző részeiben. 

 A fő cél a kertben lévő élőhelyek és a bennük élő fajok megfigyelése, felismerni azt, hogy 

miért és hogyan változik a biodiverzitás az év(ek) során, és megfigyelni az élő biodiverzitás 

különböző adaptációit. A feladat végén a tanulóknak el kell dönteniük azt, hogy miért és 

melyik területen élnének szívesen, eközben elgondolkoznak azon, hogy a terület biológiai 

sokfélesége hogyan tudna alkalmazkodni. 

A nap végére a tanulók meg fogják tudni fogalmazni: 

 Mi a biológiai sokféleség; és milyen a vizsgált területeken megfigyelt biológiai sokféleség? 

 Hogyan és miért változik a biológiai sokféleség az év(ek) során? 

 Hogyan magyarázható meg ez a változás? 

 Milyen adaptációkat mutatnak a különböző fajok?  

A tanulók elméleteket állítanak fel, és az érvelésüket alátámasztó bizonyítékokat gyűjtenek: 

 Ugyanabban az évszakban és a kert ugyanazon részében ugyanazt a biológiai sokféleséget 

fogják találni?  

 Mik a biológiai sokféleséget befolyásoló fő tényezők?  

Fordította: 
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Tevékenység típusa: 

Felfedező munka a kertben, majd csapatmunka, az adatok előadása, közös beszélgetés 

elmélkedéssel és következtetések levonásával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulói tevékenységek 

 Feladat: A tanulók az 1. ábrán láthatók közül kiválasztanak egy mintavételi területet, majd az előre 

megbeszélt idő alatt talált különböző tárgyakat összegyűjtik és feljegyzik. A rendelkezésre álló 

kellékek használatával vagy egyéb módon (fényképező, rajzolás, hangfelvétel, videofelvétel 

stb.) feljegyzik, megtervezik és értelmezik a biológiai sokféleségről talált mintáikat és az ezt 

befolyásoló tényezőket.Ezt a feladatot meg kell ismételni az év(ek) különböző évszakaiban vagy (ha 

ez csak egy egyszeri látogatás) a tanulóknak elméleteket kell kidolgozniuk arról, hogy mi történhet a 

mintavételi területen a többi évszakban. Az adatokat és a felfedezéseket előadják és megosztják a 

munkatársaikkal és a tanáraikkal. A tanulók elgondolkoznak az alábbiakon: 

 A vizsgált terület biodiverzitása; ez a terület miben tér el a többitől? Miért a 

különbségek oka?  

 Milyen biotikus (élő) és abiotikus (élettelen) tényezők befolyásolhatják a terület 

biodiverzitását?  

 A következő látogatásotok alkalmakor (később / egy másik évszakban) a kert 

ugyanazon részében ugyanazzal a biodiverzitással fogtok találni?  

 A kert melyik területén élnél szívesen és miért?  

 

A tanulók kellékei: amivel a tanulók jegyzetelni, rögzíteni tudnak, pl. üres papír, ceruza, toll, táska. A 

feladatot önállóan végzik a tanulók. Bátorítsa őket, hogy használják a képzelőerejüket és a 

készségeiket a hipotézis kidolgozására, a vizsgálat megtervezésére és az adatok 

összeegyeztetésére. 

 

  



 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Élettudományi Tanszék 

b. Nagy üvegház 

c. Viktória üvegház 

d. Virágágyások 

e. Trópusi sarok 

f. Főtér 

g. Hideg üvegház 

h. Szisztematikus részleg 

i. Gyógynövények 

j. Tűlevelű fák terasza 

k. Egyszikűek zónája 

l. Gyümölcsöskert  

m. Bambuszerdő 

n. Arborétum 

 

1. Boltíves kapu 

2. Főbejárat 

3. Ursulina kapuja 

4. Jegyiroda / Információs pont 

5. Júlio Henriques szobra 

6. Avelar Brotero szobra 

7. L. Carrisso domborműve 

8. D. Maria I kapu 

9. Szökőkút 

10. Út az arborétumig 

11. S. Ilídio kápolna 

12. S. Bento kápolna 

13. Terasz (kilátó) 

1. ábra – a botanikus kert térképe 

 

 



 
 
  

 
 

 

Oktatási útmutató 

Előzetes ismeretek: Elvárás, hogy a tanulók rendelkezzenek némi tapasztalattal a kerti 

gyűjtemények, az értelmezés és a területek terén. Előnyt jelent, ha a tanár/oktató már ismeri a 

botanikus kert gyűjteményeit vagy részt vett erről szóló műhelymunkában. 

Összefoglalás  

A kis csoportokba osztott tanulók először megismerik a kertet és a gyűjteményeit, majd felfedezik a 

különböző öveket és biodiverzitást képviselő területeket. (lásd a térképet a kert területeiről)  

 Mindegyik csoport választ egy mintavételi területet, és egy meghatározott ideig megfigyelik 

és összegyűjtik a biodiverzitást szemléltető mintákat. Az adataikat feljegyzik, rendszerezik 

és tanulmányozzák, hogy jellemezhessék a mintavételi területeket, ehhez bármilyen 

módszert, eszközt vagy jegyzetelési módot alkalmazhatnak (fényképezés, rajzolás, 

munkalapok, hang- és videofelvétel stb.).  

 

Ezt követően egy beszélgetés keretében minden egyes csoport bemutatja a munkáját a 

biodiverzitásról talált mintáik eredetéről, funkcióiról, a használatról, és jellemzik a társaiknak 

bemutatott mintákat.  

Ebben a tevékenységben a kutatásalapú természettudományos oktatás (IBSE) fő célja, hogy 

hipotézist dolgozzanak ki a választott területen megfigyelt biodiverzitás értékéről, hasznosságáról és 

adaptációjáról, és eldöntsék, hogy az fog-e (és hogyan fog) változni az év során. A tanulóknak be kell 

mutatniuk az hipotézisüket alátámasztó bizonyítékokat. A végén mindegyik csoport eldönti és 

indokolja, hogy melyik területen szeretne élni. 

Tanulási eredmények és kompetenciák  

Tudás:  

A tanulók képesek lesznek: 

 azonosítani és felismerni a környezet biodiverzitását; 

 érteni a biodiverzitás értékét; 

 ismereteket szerezni a mintavételi területekről és az ökológiai jellemzőjükről; 

 felismerni azt, hogy különböző területekre eltérő mértékű biodiverzitás jellemző és 

megmagyarázni azt, mi teszi a területeket különbözővé;  

 alapos ismeretekkel rendelkezni a biotikus és abiotikus tényezőkről, és a 

kölcsönhatásaikról; 

 felmérni az éghajlatváltozás biológiai sokféleségre gyakorolt hatását;  

 érteni, hogy a három ökológiai tényező (biotikus, abiotikus, és ezek kölcsönhatásai) 

hogyan hat a bolygónkra; 

 alkalmazni a tudásukat valós életbeli helyzetekben, és az emberi értékekkel, hozzáállással 

és magatartással kapcsolatban. 

 

Készségek: érdeklődés a természet és a biodiverzitás iránt; képzelőerő; eszközök és kellékek 

rögtönzése; kutatási terv kidolgozása; problémák felismerése és megoldása előzetes tudományos 

ismeretek felhasználásával; önálló és csapatmunka; hipotézisek megosztása a munkatársakkal, egy 

egyhangúan elfogadott állítás megvitatása; a biodiverzitás felfedezése és összehasonlítása az értéke 

megértéséhez. 

 

Közösségi tanulás: csapatmunka; a kérdések megbeszélése más tanulókkal; döntéshozatal; érteni a 



 
 
  

 
 

természettudományok és a tudományos munka fontosságát; érteni a fenntartható jövő szükségét és 

ennek megfelelő magatartást mutatni. 

 

A leckéről röviden  

Bevezetés: az ökoszisztémákról, biodiverzitásról és fenntarthatóságról szóló tantervi programokat 

követve a kutatásalapú természettudományos oktatás elveit alkalmazva vizsgálják a kerti területeket 

és kellékeket a tanulók kis csoportokban. A tanulók különböző kutatási terveket, mintákat és 

kísérleteket értelmeznek, megosztanak, megbeszélnek és megfontolnak, ez új tudáshoz és 

magatartáshoz vezet.  

 

Ez egy nyitott tevékenység, azonban a tanár szükség szerint tanáccsal, eszközökkel és kellékekkel 

segítheti a tanulókat, pl. növény- és állatazonosító kulccsal és kvadrátokkal, emellett feladatlapokat, 

nagyítókat, papírt és tollat, mérőeszközöket, ideértve talajt, hőmérsékletet, pH-t, napfényt stb. mérő 

eszközöket adhat a tanulóknak.  

 

A tevékenységek felsorolása:  

 A leckét kezdheti azzal, hogy megkéri a tanulókat, hogy keressék fel a kert egyik területét 

és figyeljék meg az élő szervezetek sokféleségét. Ezt követően a tanulók megbeszélhetik 

a felfedezéseiket. A tanár elmagyarázhatja a biodiverzitás jelentését, és megkérdezheti a 

tanulóktól, hogy mely tényezők befolyásolják egy terület biodiverzitását. Később azt is 

megkérdezheti tőlük, hogy a botanikus kert összes területére ugyanolyan mértékű 

biodiverzitás jellemző-e. A tanulóknak azon kell törniük a fejüket, hogy hogyan adhatnak 

választ a kérdésre (pl. módszerek, a vizsgálat célja stb.). 

 A tanulóknak el kell gondolkozniuk azon, hogy a csoportok hogyan vizsgálhatnak meg 

különböző területeket és kaphatnak összehasonlítható adatokat. Együtt kell működniük, 

hogy a biodiverzitást következetesen mérjék fel és a csoportok összehasonlíthassák az 

eredményeiket. Kérje meg a tanulókat, hogy ne csak a különböző területek biodiverzitását 

figyeljék meg, hanem igyekezzenek megmagyarázni a kiválasztott terület biodiverzitására 

ható tényezőket.  

 Miután a csoportok ellátogattak a kiválasztott területre és összegyűjtötték/feljegyezték a 

találtakat és a mintákat, a csoportok elemzik az eredményeiket és következtetést vonnak 

le a területükre jellemző sokféleség természetéről.  

 Példák a vitát elősegítő kérdésekre: 

 Mindegyik területen ugyanolyan mértékű a biodiverzitás? 

 Mely területeken magasabb a biodiverzitás és miért? 

 A biodiverzitás szintje az év során változatlan marad?  

 Honnan tudhatjuk a választ az előző kérdésre?   

 

NB.  

Az IBSE célja egy tanulmányút. A tanár feladata egy keretet biztosítani a tanulóknak 

ismeretszerzéséhez. Ezt megteheti például úgy, hogy kihívásokat állít fel vagy hasznos 

kérdéseket tesz fel.  

 

A lecke során a tanulók megfigyelik a növények alkalmazkodását, így jobban fogják érteni a 

biodiverzitást. Ha a növények nem alkalmazkodnak, akkor kipusztulnak. A különböző 

alkalmazkodási módok biodiverzitáshoz vezetnek.  



 
 
  

 
 

 

Általános kérdések feltevése helyett olyan kérdéseket tegyen fel, amelyek kihívást jelentenek.  

Például: Látogassatok el különböző területekre és számoljatok be arról, hogy mit figyeltetek meg. 
Gondolkodjatok el azon, hogy hogyan fogjátok végrehajtani ezt a feladatot, és hogyan fogjátok 
megmagyarázni a felfedezéseiteket az osztály többi tagjának.  
 
 
 
Akár az alábbi bevezetővel is kezdheti a foglalkozást: 

A botanikus kertben olyan területeket alakítunk ki, amelyek hasonlítanak a bolygónk különböző 

területeire. Ezek a területek miben egyeznek meg és miben térnek el? Meg tudjátok mondani, hogy 

ennek mi az oka? 

 

 Ön különböző nyitott kérdések feltevésével segíthet a tanulóknak célt adni a vizsgálataiknak.  

 Mit láttok? Meg tudjátok magyarázni azt, amit láttok? 

 Hogyan élik túl a növények a nagyon csapadékos területeket? Milyen kihívásokkal kell 

szembenézniük? 

 Te hogyan élnéd túl a sivatagot? Láttok olyan növényt, ami túlélné a sivatagot? 

 Ez a növény milyen éghajlati öveket élne túl? Az ehhez hasonló levelek hogyan segítik a növény 

túlélését? 

 Jellemezd a helyet az érzékszerveid segítségével. Érezz, szagolj, nézz és érints.  

 Hány különböző növényt láttok? Honnan tudjátok, hogy különbözőek? 

 Mitől lesz egy növény különböző? (lehet, hogy információs kártyákat kell adnia a tanulóknak) 

 Te tudnál itt élni? Milyen kihívásokkal néznél szembe? Hogyan lehet ezeket leküzdeni?  

 A növények milyen kihívásokkal néznek szembe? Hogyan sikerül leküzdeniük azokat?  

 Ha a növények alkalmazkodására gondolunk, mit tanulhatunk a túlélésről?  

 

Küldje el a tanulókat a területek további megvizsgálására. Kérje meg őket, hogy válaszoljanak 

az alábbiakra, amikor visszaérkeznek: Mit láttok? Meg tudjátok magyarázni azt, amit láttok? Kérje 

arra a tanulók, hogy gondolkodjanak el az eltéréseken, majd menjenek vissza és vizsgálják meg 

közelebbről az eltéréseket, hogy az okaikra részletesebb magyarázatot adhassanak. 

 

Adjon a tanulóknak többlépcsős feladatokat például először egy kezdeti megfigyelést végeznek, 

majd visszajönnek és megbeszélik a felfedezéseiket. Ezt követően saját kérdéseket fogalmazhatnak 

meg, ezért küldje vissza a tanulókat, hogy végezzenek részletesebb megfigyeléseket, és beszéljék 

meg az eredményeiket. Ily módon a tanár elősegíti, nem pedig irányítja a tanulást.  

 

Osztálymunka: A csoportok az osztálymunka során előadják és megvitatják a mintáikat, ehhez 

felhasználják az adatokat és az elemzett eredményeket, és a hipotézisüket bizonyítékokkal 

támasztják alá.   

Miután a csoportok beszámoltak a felfedezéseikről, nyílt vita következik, amit elősegít a tanár/oktató. 

A tanulók a következőkről vitatkoznak és gondolkoznak: Hogyan határozható meg és 

tanulmányozható a biodiverzitás? Mi haszna van a biodiverzitásnak? Mi befolyásolja a biodiverzitást 

és milyen tényezők hatnak rá? A jövő évben a kert ugyanazon területén ugyanazt a biodiverzitást 

figyelhetjük majd meg? Ha ebben a kertben kellene élned, akkor melyik területet választanád, és 

milyen kihívásokkal kellene szembenézned? 

Felmérés 

A tanulók megfigyelései; a tanulók és tanár szóbeli kommunikációja; viták és megbeszélések; 



 
 
  

 
 

visszajelzői kérdőív (lásd lentebb a lapot) alapján.  

Kellékek 

A tanulók használhatnak bármilyen személyes kelléket, amit magukkal hoztak, pl. üres papírt, 

ceruzát, tollat. A tanulók elveszítenék az érdeklődésüket és a kreativitásukat, ha csak feladatlapokat 

töltögetnének ki, ezért fontos rávezetni őket arra, hogy kérdéseket tegyenek fel és választ találjanak 

rájuk. Ha szükségesnek találja, a következő kellékeket a tanulók rendelkezésére bocsáthatja: 

fénymérők, nedvességmérők, fényképezők, hőmérők, információs adatlapok. A tanulók feladata 

önállóan eldönteni, hogy a vizsgálataikhoz mely eszközökre van szükségük.  

 

Utómunka  

A kert területeitől és a felfedezők kutatási terveitől függően mindegyik munkafolyamat során rengeteg 

adat gyűlik össze. Az évek során összegyűlt feljegyzéseket és dokumentumokat megőrizhetik egy 

„Botanikai kerti adatbázis” nevű mappában, amihez hozzáférhetnek a kertben lévő változások 

természetéről és a biodiverzitásról hosszú távú kutatómunkát végző tanulók. 

Köszönetnyilvánítás: külön köszönetet szeretnék mondani Asimina Vergounak (BGCI) és 

Christine Newtonnal (Royal Botanic Gardens of Kew) az oktatói útmutatóhoz írj megjegyzéseikért. 

Felhasznált szakirodalom: 

 Dillon, J. (2012) Panacea or passing fad - how good is IBSE? BGCI, Roots, 9(2):5-9. 
 INQUIRE projekt, http://www.inquirebotany.org/ (hozzáférve: 2013. június. 18.) 
 Lopes, L. & Bettencourt, T (2012) Inquiry based science education: uma visão global. 

FORUMCOINquire.3. oldal .http://sequoia.bot.uc.pt/jardim/inquire/forum2012. 
 Natural Curiosity Manual http://naturalcuriosity.ca/pdf/NaturalCuriosityManual.pdf. 

(hozzáférve: 2013. június 18.) 
 PATHWAY project http://www.pathwayuk.org.uk/what-is-ibse.html (hozzáférve: 2013. május 

20.) 
 Tavares, AC (2013) Explorers in the Botanic Garden: an IBSE model on biodiversity and 

climate change. O/El Botânico, 7:47-50 (2013). http://www.elbotanico.org/revista7.html 
 Tavares, AC (2011) À descoberta do mundo das plantas: um roteiro do Jardim Botânico de 

Coimbra. Szerkesztő, Fonte da Palavra, Lisszabon 
 Tavares, AC (2011) Um programa educativo sustentável: Jardim Botânico da UC (1997-

2010). Élettudományi Tanszék / Jardim Botânico / FCTUC 
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Visszajelző kérdőív 
 

Kérlek, egészítsétek ki a mondatokat: 
 

1. Azt élveztem ma a legjobban, hogy 
…………………………..…………………………………………………………………..…… 
 
 

2. Azt tanultam ma a botanikus kertről, hogy 
…………………………..…………………………………………………………………..…  
 
 

3. Megtanultam, hogy a biológiai sokféleségre hatással van 
................................................................................................... 
 
 

4. Ma megtudtam azt, hogy 
…………………………..………………………………………………………… 
  
 
 

5. Most már jobban értem azt, hogy 
…………………………..………………………………………..…   
 

 
6. A kerti tevékenység során szerzett tapasztalataid eredményeképp az alábbiak közül 

melyik végzése közben éreznéd magabiztosabbnak magad:  (kérlek, karikázd be a 
leginkább jellemző választ) 
 
a) megvizsgálni azt, hogy a biodiverzitás hogyan változik az évszak, az év vagy az évek 
során 
(igen)  (nem)  (talán) (nem jellemző, hogy ezzel foglalkoznék) 
 
b) beszélgetni egy baráttal a botanikus kert különböző területeire jellemző biodiverzitásról 
(igen)  (nem)  (talán) (nem jellemző, hogy ezzel foglalkoznék) 
 
c) előadni egy iskolai vita, megbeszélés vagy gyűlés előtt a világ biodiverzitásáról alkotott 
gondolataidat 
(igen)  (nem)  (talán) (nem jellemző, hogy ezzel foglalkoznék) 
 
7. A mai napon az tetszett a legjobban, 

hogy…………………………..……………………………………………….. 
 
 
8. A mai napon az tetszett a legkevésbé, 

hogy…………………………..……………………………………………………… 
 
 
 

 
 
9. Kérlek, karikázd be azt a választ, amelyik legjobban jellemzi az érzéseidet: 
 
A kerti feladat során szerzett tapasztalataim eredményeképp 
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szívesebben  kevésbé szívesen  ugyanannyira szívesen 
      szeretnék többet tudni a természetről. 
10. A mai tevékenységben való részvételed arra sarkall, hogy csinálj mást is? 

 Nem  Igen, majd természetfilmeket fogok 

nézni a tévében 

    

 További információ után fogok kutatni az 

interneten 

 Ellátogatok egy múzeumba, állatkertbe 

vagy parkba 

    

 Jobban meg fogom figyelni a természetet és 

elgondolkodok azon, hogy mi hat rá  

 Csatlakozok egy természetvédő vagy 

tudományos csoporthoz 

    

   Több természetről szóló könyvet vagy 

magazint fogok olvasni 

 Valami mást? Kérlek, írd le: 

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

 
11. A botanikus kertben tett mai látogatásod megváltoztatta azt, ahogyan a 

tudományról gondolkozol? (kérlek, karikázd be a válaszodat) 
 

Egyáltalán nem    1     2 3 4 5 6 7 8 9 10 Igen, 
nagyon 
 
12. Ha megváltozott a hozzáállásod, akkor hogyan változott meg?………………………… 
 
 
 
 
 
13. Szerinted mit lehetne javítani ezen a 
tevékenységen?…………………………..………………. 
 
 
 
 
 
 

 

Köszönjük és várunk a jövőben is! 


