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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

Érd elszórt természeti kincsei munkafüzet

Pályázati azonosító: NKA 201113/320

A foglalkoztató füzet bemutatása

Az  Érd  elszórt  természeti  kincsei című  dioráma  kiállításhoz  kapcsolódóan  azonos  című

munkafüzetet készített Fekete-Mácsai Anetta és Sipos György.

Grafika: Sipos Máté

Térkép grafika: Czakó Gábor

Nyomdai előkészítés: Outside Design

Szakmai segítők: Siposné Szigethy Anna, Dr. Szerényi Gábor, Fekete Zoltán, Leviczki Anita, 

Lehoczki Zsuzsanna és Süle Beatrixnek. 

Munkafüzet paraméterei: 

Méret: 225*290 mm

Terjedelem: 32+4 oldal

Nyomás: 4+4 szín

Borító papír: 300 g Artika kartonon, külső oldalon fóliázva, belív: 120 ofszet papír. 

Kötészet: Irkatűzés

A foglalkoztató  füzet  mérete  a  tervezetthez  képest  nagyobb  lett,  ebből  fakad  a  kiadvány

kivitelezésének  magasabb  költsége  is,  de  a  szerkesztés  során  derült  ki,  hogy a  feladatok

elhelyezése szempontjából praktikusabb a nagyobb méret. A költségvetési többletet a Magyar

Földrajzi Múzeum saját költségvetésből biztosította. 

 

Foglalkoztató füzet célcsoportja: 8- 12 éves diákok 

Tantárgyi kapcsolódás: Természetismeret, Hon- és népismeret.

http://www.foldrajzimuzeum.hu/


Munkafüzet tartalmi ismertetése: 

Fejezetcímek: 

 Érd elszórt természeti kincsei (Bevezető)
 Élet a ház körül
 Érd környéki erdők
 Beliczay-sziget élővilága 
 A Kakukk-hegy és a Sánc-hegy élővilága
 A Fundoklia-völgy élővilága egykor és ma

A foglalkoztató füzet az általános iskolai tananyagra épít, és nem csak a fajok megismerését,

de az életközösségek bemutatását  és a  természetvédelmi  érzékenyítést  is  célul  tűzte  ki.  A

munkafüzet  kialakítása  során  ügyeltünk  arra,  hogy  könnyebb  és  nehezebb  feladatok  is

legyenek, és a feladattípusok változatosságára is figyeltünk. A feladatok megírása során cél

volt,  hogy  a  feladatokat  a  diorámák  segítségével  lehessen  elsősorban  megoldani  akár

egyénileg,  akár  csoportosan,  de  a  múzeumpedagógiai  foglalkozásokon  is  szeretnénk  a

munkafüzet feladatait használni. A diorámákhoz kapcsolódóan szervezett múzeumpedagógiai

foglalkozások az alábbiak:

Madarat tolláról - Foglalkozás óvodásoknak

Hová lett Brumi? - Foglalkozás óvodásoknak 

Hová lett az érdi ősember? 4-6. osztály

Árvalányhaj és gyurgyalag – természeti értékek az Érdi-fennsíkon 4-6. osztály

Ezúton  is  köszönjük  az  NKA  Ismeretterjesztés  és  Környezetkultúra  Kollégiumának

támogatását. 

Összeállította: 

Fekete-Mácsai Anetta, 

                igazgatóhelyettes


