
A „Jedlik Ányos” Tudományos Ismeretterjesztő Társaság által szervezett 

Kaán Károly Országos Természet-és Környezetismereti Verseny 

 

 

Tisztelt Igazgatónő / Úr! 

Tisztelt Intézményvezető Asszony/ Úr! 

Kedves Biológia munkaközöség vezetők! 

 

 

 

A Benkő Gyula Környezet-és Természetvédelmi Oktatóközpont Egyesület, Mezőtúr által 

a 2021/2022-es tanévben kiírt Kaán Károly Országos Természet-és Környezetismereti 

versenyt a „Jedlik Ányos” Tudományos Ismeretterjesztő Társaság az országos döntőig az 

alábbi fordulókkal szervezi meg, melyhez kéri az Önök segítő, támogató közreműködését. 

A versenyben a különböző iskolatípusban tanuló 5-6.osztályos tanulók vehetnek részt. 
 
A verseny célja: 

A különböző iskolatípusban tanuló 5-6. osztályos gyerekeknek lehetőséget biztosítani a 

megmutatkozó tehetségeik kibontakoztatására: környezetük önálló megfigyelésében, a 

terepmunka gyakorlásában, a kutatómódszerek önálló alkalmazásában, mondanivalójuk 

kiselőadás során történő kifejtésében. 

 

A verseny ismeretanyaga: 

A 4-5-6. évfolyamon feldolgozott tananyaghoz kapcsolódik. Természetismereti, 

környezetismereti, biológiai, földrajzi, alapismeretek, vizsgálatok, kibővítve a lakóhelyi 

környezet és a hazai erdők élővilágának bemutatásával. Valamint a verseny keretében 

szervezett terepgyakorlat tapasztalataival, és a Bükki Nemzeti Parkról és az Őrségi Nemzeti 

Parkról szerzett ismeretekkel. 

 
 
A verseny alapirodalma: 
A verseny ismeretanyagát feldolgozó tankönyvek, amelyek az érvényes tankönyvjegyzékben 

szerepelnek. Kaán Károly élete és munkássága. A TermészetBúvár című lap 2021. 3-4-5-6. és 

a 2022. 1. számaiban szereplő ajánlott irodalom a felkészüléshez. A poszter, a virágkalendárium 

és az útravaló rovatokhoz kapcsolódó képek és szöveges információk (2022. 2. szám csak az 

országos döntőben szerepel). A Bükki Nemzeti Park és a Őrségi Nemzeti Park alapvető 

ismerete a TermészetBúvár által megjelentetett leporellók segítségével, amelyek díjtalanul 

letölthetőek a honlapról: http://www.tbuvar.hu/. 

 

A verseny fordulói: 

1. Iskolai/házi forduló: 2022. március 3. (csütörtök) 14 óra 
A verseny első fordulóját a versenybizottság által biztosított egységes feladatlappal az 
iskolákban a szaktanárok szervezik meg. Az iskolai forduló feladatai elsősorban a 
tankönyvjegyzékben szereplő könyvek ismeretanyagára épülnek. 
Ebben a tanévben minden résztvevő iskolának az első fordulót megelőzően megyénként (a 
budapestieknek kerületenként) regisztrálnia kell új honlapunkon 
(https://kaankarolyverseny.hu/jelentkezes/ az ott leírt útmutató szerint.  
Nevezés csak az iskoláktól fogadható el. 
Az iskolák regisztrációját 2022. január 17. és 2022. február 25. között várjuk. 
A megyei versenyre jutott versenyzők adatait (név, iskola, felkészítő tanár, a házi verseny 
résztvevőinek száma) 2022. március 11-ig kell eljuttatni a megyei versenyszervezőkhöz, akik 
2022. március 18-ig továbbítják a nevezéseket a versenybizottság titkárának.  
 
 
 
 



A „Jedlik Ányos” Tudományos Ismeretterjesztő Társaság elérhetőségei:  

3530 Miskolc, Széchenyi u. 14. info@jedlik-tit.hu  46/504-871; 30/625-8177 

 

Az írásbeli nevezésnek tartalmaznia kell: 

- a versenyző évfolyamok megnevezését 

- az iskola nevét, címét, email- címét 

- a felkészítő tanár nevét és email címét 

 

 

 

Az iskolai fordulóból kategóriánként  3-3  helyezett tanuló juthat a megyei fordulóba. 

Adataikat / név, iskola, felkészítő tanár neve és az iskolai forduló résztvevőinek a száma/ 
2022. március 11-ig kell e-mailben a „Jedlik Ányos” Tudományos Ismeretterjesztő 

Társasághoz eljuttatni. 

 

A megyei forduló résztvevőit a „Jedlik Ányos” TIT értesíti a nevezési díj befizetési 

módjáról is. A megyei fordulóba a nevezési díj 2 500Ft/ fő. 
 

II. forduló: Megyei döntő:  2022. április 22. /péntek / 10.00 óra 

                  Helyszín: Miskolc, Csanyik-völgy, Csanyiki Erdőház, Erdészeti iskola 

            (Gyógyszergyár mellett) 

 

A megyei fordulóban a versenyzők feladatlapot töltenek ki és a javítás alatt terepgyakorlaton 

vesznek részt. 

A megyei  döntőben a legmagasabb pontszámot elért ötödikes és hatodikos  tanuló közül az 

juthat az országos döntőbe, aki a versenybizottság által biztosított újabb feladatlapot jobb 

eredménnyel oldja meg.  

 

A „Jedlik Ányos” TIT a megyében a legtöbb pontot elért első három helyezettet díjazza a 

többi tanuló emléklapban részesül. 

 

III. Országos forduló: 2022. május 20-21-22. (péntek, szombat, vasárnap) 
         Helyszín: Mezőtúri Református Gimnázium, Szakgimnázium, Általános 

                                Iskola és Óvoda 

5400 Mezőtúr, Kossuth L. út 2. 

 

Az országos forduló feladatai az országos versenykiírásban olvashatók 

www.kaankarolyverseny.hu 

 

 

 

 

Tisztelettel:  

 

a  verseny megyei szervezője, 

   

Macsugáné Bodolai Fatime 

Telefon: 46/504-871; 30/625-8177 

Email: info@jedlik-tit.hu                                            Miskolc, 2021. szeptember 9. 
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