A Föld Napja Hete 2011. programsorozat keretében a
Zöld Akció Egyesület és a Herman Ottó Múzeum
2011. április 19-én, kedden
„Herman Ottó nyomdokán” címmel
immár harmadik alkalommal Föld Napi Környezetvédelmi Vetélkedőt szervezett
a lillafüredi Herman Ottó Emlékházban.
Társszervezők voltak:
Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete, Holocén Természetvédelmi Egyesület,
Ökológiai Intézet Alapítvány, Miskolci Állatkert és Kultúrpark
A rendezvényre összesen 67 diák érkezett kísérőikkel, hét miskolci oktatási intézményből:
-

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola
Herman Ottó Általános Iskola
Kaffka Margit Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Jókai Mór Református Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Móra Ferenc Általános Iskola
Könyves Kálmán Általános Iskola ás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
21. Sz. Általános Iskola

A rendezvény elsődleges célja az volt, hogy az iskolák által indított csapatok tagjai az egyes
állomáspontokon megoldandó feladatokon keresztül felismerjék helyi természeti értékeink
jelentőségét és személyes lehetőségeiket egészségük, valamint környezetük épségének
megőrzésében.
A környezettudatosság erősítése a gyerekekben:
- tömegközlekedés és természetjárás népszerűsítése
- figyelemfelhívás az energiafogyasztás természeti környezetre gyakorolt hatásaira és a
megújuló energiaforrásokra a helyi forrásvízből napkályha segítségével készített tea
fogyasztása során
- egészséges termékek, helyi alapanyagok bemutatása a minőségi helyi termékekből
összeállított ebéd elfogyasztása során
- az étkezés során használt papírétkészlet visszagyűjtésével és komposztálásával a hulladékok
újrahasznosításának bemutatása
Természettudományok megismertetése a szabadban:
- a Bükk-hegység denevérfajainak, vízi élővilágának és a térség miocén kori élővilágának
bemutatásával
A kultúra játékos formában történő megismertetése:
- Herman Ottó életének megismertetése
- A „Peleház” interaktív kiállításának bemutatása

A program menete:
9.30-10.00 Gyülekezés és regisztráció a Herman Ottó Emlékházban (Miskolc-Lillafüred,
Erzsébet sétány 33.)
10.00-13.30 Játékos foglalkozások és környezetvédelmi vetélkedő az emlékház kertjében.
Állomások:
1. Ehető sokszínűség a Bükkben (Ökológiai Intézet Alapítvány): ismerkedés a Bükk
vadon termő gyümölcseivel
2. Nyolcmillió éves megálló: kvízjáték a bükkábrányi mocsárciprusokhoz kapcsolódóan
(állomás-vezető: Herman Ottó Múzeum)
3. Herman Ottó szemével a Bükk: kvízjáték Herman Ottó életművéhez kapcsolódóan a
polihisztor életét és munkásságát bemutató "Dicsőség nincsen, csak kötelesség" című
állandó kiállítás megtekintésével egybekötve. (állomás-vezető: Herman Ottó Múzeum)
4. Denevérek, az éjszaka vadászrepülői: a Bükk denevérvilágának és a városi
denevérvédelem lehetőségeinek bemutatása (állomás-vezető: Miskolci Állatkert és
Kultúrpark)
5. Túrabottal a Bükkben: Turistajelzések és jelentésük a Bükkben. Mit vigyünk
magunkkal egy túrára? Hogyan tájékozódjunk a Bükkben? Mit tegyünk, ha
eltévedtünk? (állomás-vezető: Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete)
6. Bükki élővizeink tisztasága és élővilága: mikroszkópos és mobil-laboros vizsgálatok
a környező élővizekből (állomás-vezető: Holocén Természetvédelmi Egyesülete)

13.30 Ebéd helyi termékekből összeállítva
14.30 A vetélkedő eredményhirdetése, díjak kiosztása
Részvétel: A vetélkedőn 1-4. osztályos tanulókból álló, minimum 5 maximum 10 fős
csapatok vehettek részt. Az egyes állomáspontokon a gyerekeknek játékos feladatokat kellett
megoldaniuk, melyek nem igényeltek különösebb előzetes felkészülést.
Díjazás: A nyertes csapatok jutalomképp környezetbarát iskolaszereket, környezetvédelmi
kiadványokat és emblémázott fesztiválpólókat vehettek át.

