A vándortanösvény átvétele (tárgyleltár)
A leltárról
Az alábbiakban felsoroljuk minden játék minden jelentős alkotóját. Értéket is írtunk melléjük,
mert ha elvész vagy tönkre megy, ennyibe kerül újra csináltatni. Van olyan tétel, amit a
jelenlegi gyártóval lehet csak javíttatni vagy újra legyártatni, ennek javítójaként a Magyar
Környezeti Nevelési Egyesület rövidítése (MKNE) szerepel. A többit helybeli ezermester is
javíthatja (pl. betörött üveget, ha a tartalom nem sérült), vagy bárki újra elkészítheti (pl.
laminált kártyákat, egyszerű eszközöket). Van, ami egyszerűen beszerezhető, ha elvész (pl.
pingponglabda, műanyag pohár, pókháló-cövek).
Minden a leltárban szereplő tétel fontos a játékokhoz. Jelezzük a játékleírásokban, ha további
eszközökre és anyagokra lehet szükség, ezek azonban könnyűszerrel beszerezhetők (pl.
másolópapír, lemásolt feladatlap, folpack henger, tűzifa hasábok stb.). Ilyesmik csomagolási,
szállítási, logisztikai okok miatt nem részei a készletnek.
Tárgyleltár
sorszám
0

Játékcím / Gyereklap

db

csomagolás

érték

Zászlók (roll-up)

7

műanyag tok,
zipzáras

1

Herman Ottó nagy
kirakó

40

2

Kalandozások

3

Gyereklap
Játékok a levegővel

1 lepedő,
1 dobókocka,
1 cs kártya (17
db)
1
3 fahasáb,
1 pingponglabda,
1 kávészűrő,
1 famozdony
műanyag
golyóval,
szívószálak
fadobozban,
gemkapcsok
fémdobozban,
műanyag poharak
(1 gézzel),
1 „búvárgemkapocs”,
2 sörösdoboz
fenék,
lécdarab
2 sörösdoboz
nyitó pöcök,
1 Pasteur-pipetta,
1 fél literes PETpalack
3

Gyereklap: Miért
áramvonalas?
Készíts búvárharangot
Fújóverseny

megjegyzés

180 000

ki
javítja
MKNE

zsák

30 000

MKNE

1-1 darab
pótolható

füzetbox

8 000

MKNE

műanyag
doboz, ami
egyben
vizesedény

3 000

külön
dossziéban

4

6

Játékok a vízzel

Gyereklap:
Ne habozz kipróbálni
Magától fennmarad?
Úszó gemkapocs
Milyen színű a víz
Az élőlények
rendszerezése

gemkapcsok
fémdobozban,
2 műanyag lap,
fehér flakonok (2
db nagy)
2 db 0,5 l-es
flakon:
Tiszta víz és
Mosószeres víz
felirattal
4

A 3-as
műanyag
doboza, ill.

17

zacskóban
(Csinálj rendet)

3 000

ciripelő lap (3 él),
kereplő,
béka farúddal,
falap
4 rovátkolt ág
(egyik kifúrt,
bevágott)
2, az egyikhez 4
facövek

füzetbox

10 000

2 zacskó:
Elkap-e?
Biztonságos
séta
zacskók

12 000

2 db A/5
füzetbox

15 000

füzetbox

5 000

fa doboz

15 000

MKNE

zacskó: magvak

8 000

MKNE

-

7 000

karton
dobozban

3 000

7.

Ciripeljünk

8.

Pókháló-játékok

10.

Ismerkedünk a fával

2 évgyűrű-puzzle
1 zacskóban,
2 ág-puzzle 1
zacskóban

11.

Nézd meg közelebbről

12.

Jellemző vízparti
madarak

Blabá-doboz (12
preparátum)
Nézd meg
közelebbről
doboz:
1 piros nagyító,
1 rugós nagyító,
2 tengeri csiga,
1 iránytű
19 darabos fa
puzzle
madarak neve és
jellemzőik 1-1
borítékban
1
54 db-os dominó
fa dobozban
9 kis zacskó
számmal
12 leszabott
deszka
1 csomag kártya
(34 lap)

15.

Gyereklap: Kirakod?
Melyik madárhoz
tartozik?
Mag-vak-tapintás

16.

Madárodu kirakó

20.

Madarak és
példabeszédek

14.

1000

3-as
dossziéjában

3 000

zacskónként
2-2
sorozat a
változatosság
kedvéért
MKNE

MKNE

21.

Harkály kopogtató

22.

A magyar bajusz

23.

Gyereklap:
A magyar bajusz
Herman Ottó által
számba vett bajuszok
Vicces hajú és bajszú
arcok
Mi fán terem?
Közmondások…
Mi fán terem?...
megoldókulcs
Ki van a bajusz
mögött?
Bajuszos ismert
emberek képei
Sablonok
Ismered-e Herman
Ottót kvíz
Kvízjáték Herman Ottó
életéről, megoldás
Légy kreatív
Kreatív ötletek
képekben
Kagylókanál készítése

24.

Vejszés játék

25.

33.

Gyereklap: Vejszés
játék
Pásztorkodáshoz
kapcsolódó játékok
Gyereklap:
Pásztorkodáshoz
kapcsolódó...
Emlékmű Herman
Ottónak
és az emlékévnek
Gyereklap

2 üreges falap,
1 rugós harkály,
1 fa kalapács,
1 harkálykalapács
8 bajuszkötő,
1 mágneses játék,
24 bajuszféle
kivágva,
26 híres ember
képe,
20 bajuszos
közmondás
12

zacskó

8 000

füzetbox

10 000

3 nagyobb
„folyami
kagyló”
1 behurcolt (kis)
kosárkagyló
3 hasított ág
nyélnek
1 üvegtetejű fa
játék 3 golyóval

zacskó

1 000

füzetbox

10 000

dossziéban

2 000

1
feldarabolt
közmondások 5
csomag
1
1 fűzős dosszié
genothermekkel,
képekkel
1

4 000
a dosszié első
genothermjében

ha kell
MKNE

34.

Bánj óvatosan a
természettel

2 egyensúlyi játék

35.

Horgász-kvíz

36.

Madársúlyok

37.

Madártojások

38.

Játékok a forgással

39.
40.

Madárhang CD
Gyerekeknek szóló
lapok:

1 mágneses
horgászjáték
15 (grammra
lemért,
feliratozott
kavicsok és 2 egy
forintos)
1 nagy facsipesz,
1 kosár,
1 fakocka,
5 különböző
méretű fatojás
1 CD,
2 nagyobb
pörgettyű,
2 kisebb
pörgettyű,
1 fonalra fűzött
gomb
1 CD
19

1-1 zacskóban,
együtt
füzetboxban
zsák (és doboz)

Tanári kézikönyv
Kötény, Emlékév
logóval

3 000

zacskó

zacskó

zacskó

CD-tok

1. Térkép
1. Vedd fel a hétmérföldes csizmád, s barangolj velünk!
6. Csinálj rendet!
7. Cirip-cirip
8. Biztonságos séta a pókhálón
8. Elkap-e a pókháló?
10. Ág-puzzle
10. Évgyűrű-puzzle
11. Mi van a Blabá-dobozba?
11. Hogy néz ki a mákszem, ha nagy?
14. Melyik madárhoz tartozik? 1.
14. Melyik madárhoz tartozik? 2.
15. Mag-vak-tapintása
15. Magvak
16. Madárodú kirakó
20. Felismered-e a körülöttünk élő madarakat?
20. Kártyajáték közmondásokkal
21. Kopácsolj, mint egy harkály!
23. Kagylókanál készítése
35. Ügyes horgász vagy?
36. Melyik kavics olyan nehéz, mint egy madár?
37. Olyan egyformák, mint két tojás?
37. Vizsgáld meg a tojásokat!
38. Pörögj egy kicsit
+1
+2

8 000

300.-/
minden
gyereklap

minden
gyereklap
pótlása

