
MEGSEBZETT BOLYGÓ 2018 - komplex megyei természettudományi vetélkedő  

a Gothard Jenő Általános Iskola rendezésében. 

2018.05.18. 

A vetélkedő mottója: „A tanösvények, a megismerés útjai vasi tájakon – különleges természeti értékek Vas 

megyében.” 

 

Idén második alkalommal vettünk részt immáron két csapattal a rendkívül izgalmas feladatokban bővelkedő 

tudáspróbán a Kámoni Arborétumban 7 másik csapattal együtt. Elméleti és gyakorlati feladatok célja az 

érdeklődés felkeltése mellett az élményszerű, személyes tapasztalatokon alapuló ismeretszerzés volt. 

Sikerült! 

A felkészülés témakörei érintették: 

 a Vas megyei tanösvényeket (tájképi, földrajzi, ökológiai, botanikai, zoológiai szempontból),  

 Vas megye védett természeti értékeit, 

 a Kámoni és a Jeli Arborétum nevezetességeit, 

 az év élőlényeit 2014-2018 közötti időszakban,  

 a Jeles napokat a természet- és környezetvédelemben. 

 

12 állomás várta a 4 fős csapatokat tudást, logikát és bátorságot mérve. 

1. Tanösvények képekben 

2. Közös ismerkedés a Plickers rendszerével a környezetvédelemi témakört felölelő feleletválasztós kérdéseknél, ahol a 

csapatok válaszukat egy fehér lapon levő, előre kinyomtatott piktogrammal azonosítható lapon mutatták be, amit a 

játék vezetője egy mobil eszközzel leolvasott, majd a számítógép rögtön értékelte is. 

3. Madárfelismerés és madárhangok 

4. Tanösvények besorolása Tájvédelmi Körzetekbe 

5. Toto a Kámoni és Jeli Arborétum ismeretéből 

6. 10 tájidegen tárgy megtalálása az Arborétumban, s miért veszélyeztetik a környezetet, 

7. Kétéltűek, hüllők és a kakukktojás 

8. Jeles napok 

9. Nevezetességek Földrajzi helyszínekkel párosítva 

10. Tanösvények Plickers módra 

11. Év élőlényei 2018-ban 

12. Előző évek élőlényei 

 

A vácisok  

Szertárjárók csapata – Kiss Titanilla 7a, Kósa Jázmin 7a, Szakács Réka 7a, Szalay Sára 7a hatodik, míg a 

Szertárszekta csapata – Finta Liliána 7b, Németh Mirtill 7a, Rácz Anna 7b, Ruisz Anna 7a a nyolcadik 

helyett szerezték meg fontos tapasztalatokkal. 

A díjakat – gyönyörű cserepes virágokat, csokit és családi belépőt a Kámoni Arborétumba - Varga Tamás a 

vetélkedő szervezője adta át.  

 

Élmény volt a helyszín, a feladatok sokszínűsége és a megmérettetés! Köszönjük! 
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