Csesztreg – Kakkukvirág Tanösvény
- kültéri interaktív játékok -

A Csesztreg külterületén található tanösvény játékos módon mutatja be a terület jellemző
élővilágát, természeti kincseit. A tanösvény vezető figurája a díszes légivadász segíti a bejárás
során a kisebb korosztályt a tájékozódásban, feladatok megoldásában. A tanösvénytáblák
ismeretterjesztő anyagai mellett jól elkülöníthető alsó sávban kiegészítő interaktív játékokat
tartalmaznak. A tóparti kör kb. 1 000 m hosszú, kisgyerekekkel is járható. A tanösvény
területén, a bejárási útvonal mentén irányjelző táblák segítik a tájékozódást.

A tanösvény elemei
1. Indítótábla – információs tábla
(Itt tájékozódhatsz)

Cél: A látogatók megismertetése a területtel,
rövid bemutatás és történeti áttekintés.

 Térkép a területről, jelölve az egyes állomásokat.
 A vezető figura – díszes légivadász – bemutatkozása

2. Élet a tóparton – interaktív tábla (Itt ismerkedhetsz a tó lakóival)

Cél: A látogatók megismertetése a tópartra
jellemző életközösséggel, jellemző fajaival.
Interaktív elemek:
 A táblában 8 db átfordítható korong
található. A korongok egyik oldalán a háttérhez
igazítottan az egyes tóparti szakaszokon fellelhető
állatokat láthatjuk. A korongot egy függőleges
tengely mentén átfordítva érdekes információkat
olvashatunk az adott állatról.
Gyereksáv:
 A gyereksávban 3 db rovar nyomattal ellátott korongot lehet a gyerekeknek vízparti
grafikán vájatrendszerben mozgatni.

3. Zootróp (Itt mozizhatsz)

Cél: A látogatók
fejlődésével.

megismertetése

a

béka

Interaktív elemek:

Egy
kültéri
rögzített
zootróp
pörgetésével a látogatók megtekinthetik,
hogyan fejlődik egy béka.

4. Állati jó lelemények – interaktív tábla (Itt csodálkozhatsz)

Cél: A látogatók megismertetése olyan állatfajokkal,
akik rendkívül jól alkalmazkodtak környezetükhöz,
kültakarójuk, vagy más jellemzőik miatt.

Interaktív elemek:
 A táblában egy kódfejtő kap helyet. A táblán
található állatfajokhoz egy-egy állítás tartozik.
Ezek elszórva találhatóak a táblán, így, hogy
kire mi igaz, csak a kódfejtő alapján derül ki. A
kódfejtőn különböző szimbólumok találhatóak.
A szimbólumokat összepárosítva a nyíl rámutat
egy harmadik szimbólumra. Ez a harmadik
szimbólum szerepel az állítás mellett is, ami az
adott állatfajra jellemző.

Gyereksáv:
 A gyereksávban 4 négyszög alapú hasábból álló panorámaforgató kap helyet. A
panorámaforgatón az egyes állatfajok tulajdonságait, jellemzőit vehetjük szemügyre.

5. A Kerka mélyén – interaktív tábla (Itt vízlakókkal ismerkedhetsz)

Cél: A látogatók megismertetése a vízben élő állatokkal.
Interaktív elemek:
 A táblában 6 db elfordítható amorf elem
található. Az elemek felső nyomatán a vízben élő
kevésbé ismert állatokat, sejtelmes szemtörő
grafikán keresztül, vagy más grafikai elemeken
’elrejtőzve’ láthatjuk (pl.: kagyló egy nagyobb
kőzeten). Az elemet elfordítva az élőlényeket
közelről is szemügyre vehetjük.
 A táblában 2 db vájatban mozgó amorf elem
található. Az elemek nyomatán a térbeliséget
szimbolizálva patakmedri tárgy/egyed látható.
Az elem elmozdításával mögötte újabb fajt
tekinthetünk meg.
Gyereksáv:
 A gyereksávban 2 sorból álló memóriajáték kap helyet a fent bemutatott fajokkal.

6. Csicsergő – interaktív hangos tábla (Itt madárdalt hallgathatsz)
Cél: A látogatók megismertetése a területen található
madarakkal, hangjaik segítségével.
Interaktív elemek:
 A táblában egy hanglejátszó egység található.
A start gombot megnyomva indul a játék.
 A táblában található korongot tengely mentén
lehet forgatni. A korongon található egy nyíl,
amit a tetszőleges madárfajra lehet irányítani.
Ekkor a korongban lévő 3 db kisebb kivágatban
információt olvashatunk a madárfajról, vagy
láthatjuk annak tojásait/fészkét/fiókáit. Ezzel
egyidejűleg a madár hangja megszólal.

MYNEST
játék - madáretetés - megfigyelés – tanulás – fotózás - közösség

A mYnest egy nagyon sok és hasznos funkcióval
felszerelt játszótér, amin a gyerekek kívül-belül
szeretnek játszani, és emellett a felső
toronyrészbe bezárkózva el tudunk rejtőzni a
külvilág elől. A csapóajtót felnyitva a
detektívüvegen keresztül a néhány méterre
elhelyezett etetőt és az azt körülvevő környezetet
kiválóan meg tudjuk figyelni anélkül, hogy
minket a madarak észrevennének.

A megfigyelt madarakat be tudjuk azonosítani,
és jegyzetet készíthetünk a megfigyelésünkről.
Az etetőre szálló madarakat rendkívül közelről
azok természetes környezetében fotózhatjuk, és
a képeket feltölthetjük a mYnest applikációba,
ahol megnézhetjük és értékelhetjük mások
fotóit, jegyzeteit, a kvízkérdésekre válaszolva
tanulhatunk és megoszthatjuk tapasztalatainkat
(madár)barátainkkal.

7. Növények kis táblákon, növényasszociáció – interaktív kisméretű táblák (6 db)
(Itt virágokat kereshetsz)

Cél: A tópartról szabad szemmel is látható, de laikusok
számára kevésbé azonosítható növényfajok játékos
ismertetése.

Interaktív elemek:
 A felhúzható elemek látható oldalain játékos grafikák találhatóak. A grafikák egyes
növények neveiből képzett illusztrációk (pl.: mocsári kockásliliom). Az elemet felcsúsztatva a
látogató megtekintheti a valódi növényt. Ezzel a játékkal elérjük, hogy a gyerekek jobban
emlékezzenek a tanösvényen megismert fajokra.

8. Natura 2000 – interaktív tábla (Itt megpihenhetsz az árnyékban)

Cél: A látogatók megismertetése a terület
természetvédelmi jelentőségével, és Natura
2000 jelölő fajaival.
Térkép a környező területről, jelölve a Natura
2000 és Ökológiai hálózat elemeit.

Interaktív elemek:
 A táblában 20 db háromszögalapú
hasáb forgatásával lehet 3 képet
kiforgatni, melyeken Natura 2000
jelölőfajok szerepelnek.
 A tábla másikoldalán játékos labirintus,
a hód és a vidra megismertetése

Gyereksáv:
 A gyereksávban 4 db tengely mentén forgó spirális grafikát forgathatnak a kisebbek.
A spirális grafikák a jelölőfajok külsejének mintázatainak színéből állnak, míg a
hátoldalon a valódi fajt láthatjuk.

9. Állatvetélkedő – interaktív élménytér (Itt versenyezhetsz)

Cél: Elsősorban gyerekek
gimnasztikára sarkalló játék.

számára,

játékos

Interaktív elemek:
 A füves területen elszórtan 1:1 arányú
formára vágott állatokat helyezünk el. A
terület végében egy Cél felirat is található.
 A játék kezdeti pontján egy feladatkerék kap helyet, aminek egyes osztásain
feladatok szerepelnek.
A feladatok pl.: Ugrálj el a nyusziig! mozgásra sarkallják a gyerekeket. A feladatok a
kihelyezett állatokhoz kapcsolódnak (6 db), illetve egyéb gimnasztikai feladatokat
rejtenek, játékos kiegészítésekkel. A feladat elsőként eljutni a Cél feliratig, ami viszont
nem is olyan könnyű, mint elsőre gondolnánk.

