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Jeg�zetek

Miér� és hog�an játsszunk?
A já té k, já té kossá g az ember egyik alapvető jellemvoná sa, a já té kossá g evolú ció s ö rö ksé gü nk. A
gyerekek idejü k nagy ré szé t já té kkal tö ltik, má r amikor erre van lehető sé gü k. A já té k a tá rsas
kapcsolatok kialakı́tá sá nak é s fenntartá sá nak egy biztonsá gos formá ja, de lehető sé g is egyben a
tanulá sra, az ú j helyzetek é s szerepek kipró bá lá sá ra. Kı́sé rletek sokasá ga igazolja, hogy a tanulá s
folyamata pozitı́v é lmé nyekkel tá rsulva sokkal haté konyabbá vá lik. Ha jó t é s jó l já tszunk, pozitı́v
é lmé nyeket é lü nk á t, azaz já tszva tanulunk.
A legfontosabb az elfogadó , tá mogató kö rnyezet. Ez né lkü lö zhetetlen ahhoz, hogy a gyerekek teljes
�igyelemmel bekapcsoló djanak a já té kba. Termé szetesen nagyon fontos, hogy a já té kszabá lyokat
minden esetben ré szletesen é s pontosan mondjuk el. Minden esetben győ ző djü nk meg arró l, hogy
a szabá lyokat mindenki é rti, é s mindenki szá má ra komfortos a já té k. E� rdemes a csoportot egy
gyors hangoló dó já té kkal a tanó ra megszokott rendjé bő l á tlendı́teni a já té k vilá gá ba. A honlapunk
bemutat né há ny ilyen hangoló dó já té kot is. Javasoljuk tová bbá , hogy a já té k befejezté vel beszé ljü k
á t a szemé lyes tapasztalatainkat, é szrevé teleinket. Mi volt meglepő vagy kihı́vá s a já té kban? Vajon
mi volt a legjobb straté gia? Mit csiná lná l má ské pp, ha ú jra já tszaná nk a já té kot? Ezt kö vető en
elemezzü k ré szletesen az adott já té k bioló giai há tteré t.
A kiadvá nyban haszná lt jelek magyará zata:
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Saját játék

Hangolódó játékok
Paparazzi és testőr. Megké rjü k a já té kosokat, hogy titokban mindenki vá lasszon magá nak egy
paparazzit (aki ugye ő t, mint celebet mindenké ppen le akarja fé nyké pezni) é s egy testő rt, aki a
vé delmező je lesz. Ezutá n megké rjü k a já té kosokat, hogy ú gy mozogjanak a té rben, hogy a testő r
mindig takarja ki ő ket a paparazzi elö l. Majd tapsra mindenki á lljon meg ahol van. (Nagyon vicces
kö rbe-kö rbe futkosá s kezdő dik ilyenkor.) Akkor é rdemes tapsolni, ha má r jó l kifutkostá k é s nevetgé lté k magukat. Ekkor az a ké rdé s, hogy ki az aki tudja, hogy ő kinek a paparazzija é s/vagy a testő re. Lehet tippelegetni. A já té k té rigé nyes, inká bb szabadban, mint osztá lyteremben lehet já tszani.
Hopp be, hopp ki. A� lljunk kö rbe é s fogjuk meg egymá s kezé t! Ha a já té kvezető azt mondja, „hopp
be”, mindenki pá ros lá bbal ugorjon beljebb a kö rbe é s ismé telje meg: „hopp be”. Ugyanı́gy, „hopp
ki”-re mindenki ugorjon há tra é s mondja: „hopp ki”. Hasonló an mű kö dnek a „hopp bal” é s „hopp
jobb” vezé nyszavak. Kö zben vé gig fogni kell egymá s kezé t. Tú l kö nnyű ? Most jö n a csavar! Innentő l
ahogy megismé teljü k a já té kvezető vezé nyszavá t, ellenté tes irá nyban ugrunk. Azaz pé ldá ul, amikor
„hopp bal”-t mond, akkor mindenki jobbra ugrik, persze tová bbra is azt mondva: „hopp bal”. Itt
koncentrá lni kell. Ha elé g sű rű n kö vetik egymá st a vezé nyszavak, kö nnyű elrontani. Amikor má r
ı́gy is nagyon jó l megy, be lehet vetni ú jabb mozgá spá rt: „hopp le” é s leguggolunk, „hopp fel” é s
felugrunk. Termé szetesen ilyenkor is a fordı́tottjá t kell annak csiná lni, amit mondunk. Sajá t ö tletek
menté n szabaon bonyolı́thatjuk a já té kot. A szü ksé ges hely egy a já té kosok á ltal formá lt laza kö r.
Áramvezető. Ké t egyenlő ré szre osztjuk a csapatot, akik egymá ssal szemben á lló ké t sorba rendező dnek. Ha pá ratlanul vannak, a já té kvezető á tadja az irá nyı́tó szerepé t az egyik já té kosnak. Az egy
sorban lé vő k megfogjá k egymá s kezé t. A sorok egyik vé gé n egy szé kre kisebb vizespalackot
teszü nk (vagy bá rmilyen má s kö nnyen megfogható é s sé rü lé st nem okozó tá rgyat), ú gy, hogy azt
mindké t sor szé len á lló já té kosa elé rje. A má sik vé gé re á ll a já té k indı́tó ja, aki megfogja a sor elejé n
á lló egy-egy já té kos kezé t. Megké ri, hogy mindenki csukja be a szemé t. Majd ezt mondja: „Egyszerre meg fogom szorı́tani az első já té kosok kezé t. Az a cé l, hogy a ké zszorı́tá st mindké t csapat miné l
gyorsabban adja tová bb. Amint az utolsó já té kosokhoz megé rkezik a ké zszorı́tá s, azok kinyitjá k a
szemü ket é s megpró bá ljá k elkapni a palackot. Ezutá n az elkapó k a sor elejé re mennek, é s a já té k
folytató dik tová bb, mindaddig mı́g mindenki nem lesz egyszer elkapó .” Ekkor a já té kvezető
egyszerre megszorı́tja a ké t kezet, ı́gy a já té k való ban el is indul. Pontozhatjuk is, de verseny né lkü l
is nagyon szó rakoztató . A já té khoz annyi hely kell, hogy a ké t csapat fel tudjon á llni egymá ssal
szemben.
Tová bbi hangoló dó já té kok: www.evolutionisfun.hu

TUDTAD-E?

Amikor fá zunk, é s a bő rü nk libabő rö s lesz, az nem melegı́t. Viszont
sző rő s ő sü nkné l nagyon is fontos volt a test melegen tartá sá ban,
mert ı́gy a sző rszá lak felborzoló dtak é s jobban szigeteltek. A mai
emberné l ez a re�lex megmaradt, bá r nincs semmilyen haszna.

Előkészületek. 4-6 já té kosonké nt egy kö rbeü lhető asztalra lesz szü ksé gü nk. Minden asztalra tegyü nk ki egy já té ktá blá t 25 erő forrá sjelző vel, dobozt a má sik 25 erő forrá sjelző vel, kezdő já té kosjelö lő t az egyik szé khez, valamint jegyző kö nyvet é s ceruzá t! A já té kvezető vegye magá hoz a megú julá si szabá lyt leı́ró ká rtyá t é s ismertesse a já té k meneté t, miutá n a já té kosok helyet foglaltak!
Játék menete. A já té k 10-15 forduló bó l á ll, ezek pontos szá ma elő re nem meghatá rozott (ld.
ké ső bb). Minden forduló ban ké t fá zis kö veti egymá st. Az első a kizsá kmá nyolá s fá zisa. A 4-6 fő s
csoportok tagjai ó rajá rá s szerint kerü lnek sorra, tö bb kö rben, a kezdő já té kostó l indulva. A soron
jö vő já té kos dö nthet, hogy gyű jt: 1 erő forrá sjelző t a já té ktá blá ró l maga elé tesz az asztalra; avagy
hazamegy. Aki hazament, ú jra má r nem kerü l sorra. E� s megvá rjuk, hogy mindenki hazamegy. Jö n a
má sodik fá zis, a megú julá s. A kezdő já té kos napló zza az egyes já té kosok á ltal begyű jtö tt erő forrá sjelö lő k szá má t, é s azok forduló kon á tı́velő ö sszegé t. A já té kosok á ltal gyű jtö tt erő forrá sjelö lő ket
ezt kö vető en visszateszik a dobozba. Majd az asztalukhoz hı́vott já té kvezető a já té ktá blá n levő
erő forrá sok szá ma alapjá n ú j jelö lő ket helyez a dobozbó l a tá blá ra. A forduló k vé gé n a csoportok
bevá rjá k egymá st; a kezdő já té kos-jelö lő t ó rajá rá ssal ellenté tes irá nyba adjá k á t. A 11-15. forduló kra csak akkor kerü l sor, ha az egyes forduló k elő tt a já té kvezető fejet dob az é remmel. A já té k vé gé n
jö n a pontszá mı́tá s. A já té kosok á ltal a forduló k sorá n ö sszesen begyű jtö tt javakat be kell szorozni
a csoport lé tszá má val (ı́gy kompenzá lunk az elté rő csoportmé retekre), majd hozzá kell adni a
já té ktá blá jukon megmaradt erő forrá sjelö lő k szá má t: ez az egyes já té kosok pontja. A legnagyobb
pontszá mú já té kos a győ ztes. Tová bbi vá ltozatok: www.evolutionisfun.hu

Hová tar� az evolúció?
Az evolú ció s folyamat fő bb elemeinek bemutatá sa.
adaptá ció

konvergencia

fajké pző dé s

Előkészületek. Megfelelő helyet alakı́tunk ki, hogy a já té kosok egymá stó l 40-50 cm-re legyenek egy
vonalban vagy kö rı́vben.
Játék menete. Az első já té kos kitalá l egy lehető leg elé g hosszú mondatot, é s azt a mellette á lló fü lé be sú gja. A má sodik já té kos tová bbadja a hallott mondatot a harmadiknak, é s ı́gy tová bb. Amikor
az utolsó já té koshoz is elé rt az ü zenet, akkor ő hangosan elmondja, hogy mit hallott. Ezutá n az
ü zenet indı́tó ja is elmondja hangosan az eredeti mondatot. Legtö bbszö r nagyon vicces á talakulá son mennek keresztü l a mondatok. U� j mondatokkal, ú j kezdő já té kosokkal tö bbszö r is megismé telhetjü k a já té kot.
Változatok. (I) Ha valamelyik hallott szó t nem é rtjü k, akkor azt az é rtelmetlen hangsort adjuk
tová bb, amit hallottunk. (II) Ha valamelyik hallott szó t nem é rtjü k, akkor helyé be egy olyan hasonló hangzá sú szó t kell mondjunk, aminek hatá sá ra a mondat valami elő re meghatá rozott té má ra
(pé ldá ul a té lre, nyá rra, eső re, stb.) utal. (III) Megfelezzü k a csoportot. Az indı́tó já té kos mind a ké t
csoportban elindı́tja a mondatot. Az egyik csoport a II-es vá ltozat alapjá n pl. a nyá rra utaló szó val
helyettesı́ti be a nem é rtett szó t, a má sik csoport viszont pl. a té lre utaló szó val teszi ugyanezt.

Biológiai háttér. Mind az á llatvilá gban, mind az emberi tá rsadalmakban komoly dilemmá t okoz a
kö zö s erő forrá sok kitermelé se. Az ilyen helyzetekben az ö nző , kizsá kmá nyoló magatartá sforma
nagyobb nyeresé get biztosı́t az egyé n szá má ra, mint az ö nmegtartó ztató . Ez viszont hosszú tá von
az erő forrá s kimerü lé sé hez, ö sszeomlá sá hoz vezet. Szá mos kı́sé rlet, já té k é s termé szeti meg�igyelé s igazolja az ö nző , kizsá kmá nyoló magatartá s elterjedé sé t szabá lyozó mechanizmusok
hiá nyá ban. Ezt nevezzü k a Kö zlegelő k Tragé diá já nak.
Az emberi tá rsadalmak kizsá kmá nyoló magatartá sa má ra olyan mé reteket ö ltö tt, mely az egé sz
bioszfé rá t veszé lybe sodorja. A halá llomá nyok tú lhalá szá sa miatt egyes fajok é vtizedek ó ta nem
fogható ak, eltű ntek, mint pé ldá ul a ké kú szó jú tonhal az Atlanti-ó ceá nbó l, a Fekete- é s Kaszpitengerekbő l. A tú lzott erdő ı́rtá s szá mos esetben vezetett ö koló giai katasztró fá hoz, mely nem egy
esetben tá rsadalmi katasztró fá t is vont maga utá n. Globalizá lt, haszonszerzé sre kihegyezett tá rsadalmunk egyik legnagyobb kihı́vá sa a kö zö s erő forrá sok kezelé se.
A kü lö nfé le normarendszerek, a pé nzen megvá sá rolható javaktó l eltá volodó é rté krendszerek, a
felek kö zti kommuniká ció , a kizsá kmá nyoló magatartá s bü nteté se, vagy az egysé ges szabá lyozá sok
mind segı́thetnek abban, hogy fenntartható rendszer jö jjö n lé tre.
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Amikor a csaló kat, tá rsadalmi normá kat megszegő ket bü ntetjü k,
illetve amikor jó t teszü nk embertá rsainkkal, az agyunk ugyanazon
jutalomkö zpontja lé p mű kö dé sbe.

(IV) Ké t csoport van, ahogy a III-as vá ltozatban, de most ké t kü lö nbö ző , de hasonló hosszú sá gú
mondatot indı́tunk el a ké t csoportná l. Ekkor azonban mind a ké t csoport valamilyen pl. té lre utaló
szó val kell behelyettesı́tse a nem é rtett szó t. (V) Tová bbra is ké t (vagy tö bb csoport van), de az
indı́tó já té kos minden csoport első tagjá nak ugyanazt a mondatot sú gja. A tová bbadá si szabá ly
lehet az, ami az alapjá té kban volt, vagy lehet az I-es vagy a II-es vá ltozat szabá lya is. Az alapjá té k é s
az ö sszes vá ltozat együ ttes ideje kb. 15 perc.

A közjó, a rossz és a csúf
Csoportokban, kö zö s erő forrá sok (pl. erdő , halá llomá ny, nyá j) fö lö tt gazdá lkodnak a já té kosok.
Mindenki annyit vesz ki a kö zö sbő l, amennyit csak gondol. Az erő forrá s megú julá sa pedig azon
mú lik, hogy kö zö sen mennyit hagynak meg belő le. Vajon hova vezet ez: kimerü lé sig raboljá k a
kö zö s javakat, avagy lesznek, akik megzabolá zzá k a maguk fogyasztá sá t?
tú lhalá szá s

fenntartható fogyasztá s

optimá lis kitermelé s

Kellékek.
- 1 szabá lyká rtya a megú julá s mé rté ké rő l →
- 5 já té ktá bla: A4-es papı́rlap, pl. tó , erdő rajzá val
- 5 × 50 erő forrá s jelző : papı́rkorong, kavics
- 5 erő forrá sjelző ket tartó doboz
- 5 kezdő já té kos jelö lő
- 5 jegyző kö nyv: A4-es papı́r, rajta a kö rö nké nti
á llomá nymé ret, é s a já té kosok vagyona
- 5 ceruza
- 1 é rem

á llomá ny
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Biológiai háttér. A já té k az evolú ció s folyamat legfontosabb elemeit mutatja be. A termé szetes
szelekció á ltal irá nyı́tott evolú ció a kö vetkező ké ppen mű kö dik: adottak olyan egysé gek, melyek
ö nmagukró l má solatot ké pezve sokszorzó dnak, a sokszorozó dá s sorá n a tulajdonsá gaikat megő rzik, á m né ha a má solat nem tö ké letesen azonos a lemá solt egysé ggel. Ha az ilyen egysé gek egyes
tulajdonsá gai meghatá rozzá k az egysé gek sokszorozó dá si sebessé gé t é s/vagy az egysé gek tú lé lé si
esé lyé t, akkor ebben a rendszerben evolú ció megy vé gbe. Azok az egysé gek fognak terjedni,
melyek gyorsabban má soló dnak, tová bb é lnek, jobban alkalmazkodnak az é lettelen é s é lő kö rnyezethez. A já té kban ez a má soló dó egysé g maga a mondat, amit a já té kosok tová bbadnak. Az alapjá té kban a mondat má solá sá nak a pontatlansá ga, valamint a já té kosok termé szetes igé nye, hogy a
nem é rtett szavakat é rtelmesekké egé szı́tsé k ki, nagyon gyorsan teljesen ú j szavakat tartalmazó
mondattá vá ltoztatja az eredeti ü zenetet. Itt csupá n az ú j vá ltozatok ké pző dé sé nek a mechanizmusá t utá nozzuk. Mivel a legtö bb já té kos é rtelmes szavakat fog kihallani az ü zenetbő l, a vé gé n tö bbé kevé sbé é rtelmes ü zenetet fogunk hallani, de esetleges, hogy milyen irá nyba mó dosul az ü zenet.
Az I-es vá ltozat azt hivatott bemutatni, hogy ha semmilyen mó don nem vá logat az agyunk a lehetsé ges vá ltozatok kö zö tt, akkor igen gyorsan é rtelmetlen mondatot kapunk, szelekció helyett a nagy
pontatlansá g hatá rozza meg a má soló dá s jellegé t. A II-es vá ltozat eseté n viszont van egy nagyon
hatá rozott elv (kö rnyezet), amihez alkalmazkodni kell. Figyeljü k meg, hogy a mondat-evolú ció
vé gé n megjelenő ü zenet meg is fog felelni ennek az elvá rá snak! A III-as vá ltozat a fajkeletkezé s
folyamatá t mutatja be. A ké t csoport má s kö rü lmé nyekhez alkalmazkodva adja tová bb ugyanazt a
mondatot. Ennek eredmé nyeké nt a ké t vé gső mondat elté rő jelenté st fog hordozni. Olyan helyzet
ez, mint amikor egy faj ké t populá ció ja kü lö nbö ző kö rnyezethez alkalmazkodik é s egy idő utá n ké t
kü lö n fajjá mó dosul. A IV-es vá ltozat azt az evolú ció s jelensé get igyekszik bemutatni, amikor ké t
kü lö nbö ző faj hasonló szelekció s nyomá s alatt egyre jobban fog hasonlı́tani egymá sra. Pé ldá ul a
szukkulens nö vé nyek vı́zvisszatartó mechanizmusai nagyon hasonló ak a Fö ld igen tá voli pontjain.
Az V-ö s vá ltozatban tö bb csoporton is vé gigmegy ugyanaz a mondat. I�gy egymá stó l jelenté sé ben é s
szó kincsé ben is nagyon kü lö nbö ző mondatokat fogunk kapni a folyamat vé gé n, ha nincs valami
kö zö s elv, ami alapjá n ki kell egé szı́teni a nem é rtett mondatré szeket. Azonban, ha van valamilyen
kö zö s elv amihez alkalmazkodniuk kell az evolvá ló dó mondatoknak (II-es vá ltozat), akkor
vé lhető en hasonló eredmé nnyel fog já rni a „mondat evolú ció ”.
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Az evolú ció nem mindig lassú folyamat. A fertő ző bakté rium evolú ció ja pé ldá ul né há ny é v alatt kiszelektá lhat rezisztens tö rzseket
egy ú j antibiotikummal szemben. Ehhez hasonló an a ká rtevő
rovarok ellen kifejlesztett nö vé nyvé dő szerek gyorsan veszı́tenek a
haté konysá gukbó l, mert a rovarok ellená lló bbakká vá lnak.

A galagonyagyű jtő k pontja: 100/lé tszá muk; a kö ké nygyű jtő k pontja: 50/lé tszá muk. Pé ldá ul: ha az
adott kö rben 18-an gyű jtenek galagonyá t é s 11-en kö ké nyt, akkor a galagonyagyű jtő k fejenké nt
100/18=5,55 pontot é s a kö ké nygyű jtő k 50/11=4,54 pontot kapnak. A já té kvezető felı́rja a tá blá ra
az egyik illetve má sik csoportban szerezhető pontszá mot, é s megké ri a já té kosokat, hogy ı́rjá k fel
maguknak a rá juk vonatkozó é rté ket. 10-15 ilyen kö r utá n a legtö bb pontot gyű jtö tt já té kos a
győ ztes. Tapsoljuk meg! Né zzü k meg azt is, hogy hogyan alakultak a galagonyá t illetve kö ké nyt
gyű jtő k á ltal szerzett pontszá mok a kö rö k sorá n. Vá rható , hogy a já té k vé ge felé a ké t csoportban
fejenké nt kö zel azonos pontot fognak kapni. A galagonyá t durvá n ké tszer annyian fogjá k fogyasztani, mint a kö ké nyt. Beszé ljü k meg, hogy vajon ez mié rt van! Ki milyen taktiká t kö vetett, é s mié rt?
Biológiai háttér. Ahogy a já té kosok, ú gy az á llatok is arra tö rekednek, hogy a lehetsé ges tá panyagforrá sok kö zü l a legnagyobb nyeresé get adó t vá lasszá k ki. Az pedig, hogy mi adja a legnagyobb
nyeresé get, fü gg a tá plá lé k minő sé gé tő l é s a versenytá rsak szá má tó l. Az á llatok – a já té kban meg�igyeltekhez hasonló an – folyamatosan, egymá stó l fü ggetlenü l pró bá lkoznak az egyes csoportokban.
Tesztelik, hogy hol já rnak jobban, é s addig vá ltoztatnak, amı́g ki nem egyenlı́tő dik a nyeresé g a
kü lö nbö ző tá plá lé kfoltokban. A termé szetes szelekció ú gy alakı́totta a tá plá lé kkereső viselkedé st,
hogy ezt az optimumot az á llatok gyorsan megtalá ljá k.

Jár�ányos játékok
Fertő ző betegsé gek terjedé sé t já tsszuk el a csoportban, kü lö nfé le való di betegsé gek jellegé t
tü krö zve az egyes pé ldá kban. Lesz agresszı́v é s szelı́d, gyors é s lassú , „lappangó ”, vá ltozé kony,
illetve a kö rnyezetben is hosszan tú lé lő kó rokozó .
é rintkezé s

terjeszté s

#maradjotthon

Kellékek.
- fejenké nt 1 á llapotjelző : nyakba akasztható lap,
piros „fertő zö tt” é s fehé r „egé szsé ges” oldallal
- fejenké nt 1 dobó kocka
- 1 á bra a mozgá si irá nyok szabá lyaival →

1: elő re

3: balra

Előkészületek. Szü ksé gü nk lesz egy 5×5 mé teres
nyı́lt já té kté rre, melynek egyé rtelmű ek a hatá rai,
aká r teremben, aká r a szabadban. A já té kvezető
felrajzolja egy jó l lá tható helyre (pl. tá blá ra) a
dobá sokhoz tartozó irá nyokat. A já té kosok kapnak egy-egy dobó kocká t, valamint á llapotjelző t.
Kezdetben mindenki egé szsé ges, ı́gy ez utó bbit a
fehé r oldalá val kifelé kell nyakba venni.
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4: jobbra

2: há tra

5: helyben marad
6: amerre akar

5 + 10
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A pá frá nyfenyő sem nem pá frá ny, sem nem fenyő . Toboz helyett
apró sá rga termé sei vannak, amik á tható macskapisiszagot á rasztanak, de ehető ek é s jó ı́zű ek. A Fü vé szkertben megtekintheted �iú
é s lá ny pé ldá nyaikat.

Játék menete. A já té kosok szé tszó ró dnak a teremben. A já té kvezető kivá laszt egy „zé ró pá cienst”,
aki az á llapotjelző jé t á tfordı́tja a piros oldalá ra (fertő zö tt). Mindenki leguggol, kocká val dob maga
elő tt a fö ldö n, é s a dobá snak megfelelő en lé p egyet (1: elő re, 2: há tra, 3: jobbra, 4: balra, 5: semerre
nem, 6: szabadon vá lasztott irá nyban); kisgyerekek lé phetnek kettő t is. Aki a pá lya szé lé be ü tkö zik,
„visszapattan”. A lé pé s utá n kö vetkezik a fertő zé s fá zisa. Aki fertő zö tt, kö rbefordul, é s megfertő z
mindenkit, akit elé r a kezé vel (kisgyerekek nyú jtó zhatnak is). Aki megfertő ző dö tt, á tfordı́tja a
fertő zé sjelző jé t a piros oldalra, ebben a kö rben azonban mé g nem fertő z tová bb. Utá na ú jra lé pé s,
majd ú jra fertő zé s kö vetkezik, é s ı́gy tová bb. Addig megy a já té k, amı́g mindenki meg nem fertő ző dik. Arra is jó ez a kö r, hogy felmé rjü k, megfelelő -e a já té kté r mé rete.

Galagonya vag� kökény
Madarak vagyunk az ő szi erdő ben. Ehetü nk galagonyá t vagy kö ké nyt. A galagonya tá plá ló bb, á m ha
mindenki azt vá lasztja, nekü nk kevé s marad. Akkor most galagonyá t együ nk vagy kö ké nyt?
tá plá lkozá si straté gia

egyensú ly

viselkedé sö koló gia

Biológiai háttér. A já rvá ny terjedé sé t az elemi esemé nyeken keresztü l tudjuk megragadni, né zhetjü k a bioló giai jellemző k é s tá rsadalmi beavatkozá sok hatá sá t a terjedé sre.

Kellékek.
- szá moló gé p
- tá bla é s kré ta / �ilc
- fejenké nt papı́r é s ı́ró szer
Előkészületek. Papı́r é s ı́ró eszkö zö k kiosztá sa (elő vé tele). A kerettö rté net ismerteté se: Madarak
vagyunk é s é hesek. Itt az ő sz, a rovartá plá lé k megcsappant, de ehetü nk galagonyá t vagy kö ké nyt. A
galagonya tá pé rté ke ké tszerese a kö ké nyé nek. A� m ha mindenki galagonyá t eszik, akkor osztozni
kell a tö bbiekkel. Melyiket együ k, ha a lehető legtö bb pontot (kaló riá t) szeretné nk ö ssze-gyű jteni?
Játék menete. Mindenki ö ná lló an, egymá stó l fü ggetlenü l dö nti el, hogy galagonyá t vagy kö ké nyt
eszik. A já té kosok becsukjá k szemü ket é s felteszik a kezü ket a „galagonya vagy kö ké ny?” ké rdé sre.
Aki galagonyá t vá laszt, az a kezé ben tartja a ná la lé vő ı́ró eszkö zt, aki kö ké nyt vá laszt, annak ü res a
keze. A já té kvezető ö sszeszá molja a ké t csoport lé tszá má t, felı́rja ezt a tá blá ra. A já té kosok ekkor
letehetik a kezü ket é s kinyithatjá k a szemü ket. Ezt kö veti a fejenké nt szerzett pontok kiszá mı́tá sa.

10‐40

Változat. Já tsszuk ú jra a já té kot egy lé nyeges mó dosı́tá ssal: lesz gyó gyulá s! Szó ró djanak szé t ú jra a
já té kosok, kezdé skor megint csak egy fertő zö tt legyen! A fertő zö tt á llapot ké t kö rig fog tartani (a
fertő zé s elkapá sa utá ni 1. é s 2. kö rben). Utá na a beteg meggyó gyul, vé dettsé get szerez é s a já té k
sorá n má r tö bbet nem fertő zhető . Ezt ú gy jelzi, hogy leveszi a nyaká bó l az á llapotjelző t, é s a kezé ben fogja. Megné zzü k, há nyan fertő ző dtek meg, illetve hogy lesz-e olyan, aki a já rvá ny vé gé ig
megú ssza fertő zé s né lkü l. Ezzel a szabá llyal lejá tszható tö bb já té k is, hogy lá ssuk a dolog vé letlenszerű sé gé t: vegyü k é szre, irreá lis elvá rá s, hogy a ható sá gok pontosan megjó soljá k, mekkora lesz
egy já rvá ny. Utá na já tszhatunk egy-ké t menetet ú gy, hogy mindenki csak egy kö rig fertő z, mint egy
„agresszı́v” fertő zé sben (pl. ebola). I�gy kö nnyen kihal a já rvá ny. Menetenké nt kb. 10 perc a já té kidő , elő ké szı́té sre csak egyszer van szü ksé g. Tová bbi vá ltozatok: www.evolutionisfun.hu
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A gerincesek egy kü lö nleges evolú ció s ú jı́tá sa az adaptı́v immunrendszer. A gerincesekben csillagá szati szá mú kü lö nbö ző immunsejt ké pző dik é s tá roló dik el. Ezek kö zü l mindig az szaporodik fel,
amelyik a leghaté konyabban kö tő dik az adott betolakodó kó rokozó hoz. Ha a fertő zé st a test legyő zte, akkor ez az immunsejt á llomá ny ú jra ö sszezsugorodik.

Biológiai háttér. Ahogy egyre nagyobb terü leteket vesz birtokba az emberisé g, a legtö bb é lő lé ny
szá má ra problé má t jelent az ú gynevezett é lő hely-feldaraboló dá s. Ennek lá tvá nyos pé ldá ja az, amikor a bé ká k szaporodni indulnak. Sok bé kafaj a kifejlett, felnő tt é leté t mező kö n, erdő kben, tehá t a
szá razfö ldö n tö lti, de a szaporodá shoz vissza kell jutnia a vı́zpartra. A bé kalá rvá k, azaz az ebihalak
a vı́zben fejlő dnek, amı́g el nem é rik az é rett, kifejlett kort. A szaporodá shoz tehá t a vı́zhez kell
jutni, ehhez azonban sokszor egé sz nagy tá volsá gokat kell megtennie az amú gy nem a gyors
mozgá sukró l ismeretes bé ká knak. Ekö zben esetleg egy vagy tö bb kö zú ton is á t kell jutniuk. A
bé ká k mind vé dett á llatok Magyarorszá gon, mé gis nagyon sokan esnek á ldozatul az autó forgalomnak ilyenkor, szaporodá si idő szakban. Hazá nkban tö bb szervezet is ré szt vesz bé kamentő akció kban, amelyekhez civilek is csatakoznak. Ezek sorá n bé katerelő ket é pı́tenek ki, é s a tö meges á tkelé s
helyé n kü lö nbö ző mó dszerekkel segı́tik a bé ká kat az á tjutá sban.

TUDTAD-E?

Békamentés
A bé ká k az erdő bő l el kı́vá nnak jutni a tó partra, de ú tjukat á llja egy forgalmas ú t.
é lő helypusztulá s

kö rnyezetvé delem

antropocé n

Játék menete. A ré sztvevő ket osszuk ké t csapatra: bé ká kra é s autó kra. A bé ká knak á t kell jutni az
erdő bő l a tó partra, é s ehhez á t kell kelni egy forgalmas ú ton. Jelö ljü k ki egy legalá bb 5×5 mé teres
teremben vagy szabad terü leten, hogy hol já rnak az autó k (egyenes vonalban, 2 sá von), hol az
erdő , é s hol van a tó part. Az autó k á lljanak tetsző leges helyekre az ú t ké t sá vjá n (megfelelő haladá si irá nyban), a bé ká k pedig á lljanak be az erdő be. Az autó k kezdjenek el lassan sé tá lni az ú ton, ha
elé rtek a vé gé ig, induljanak el vissza a má sik sá vban. A bé ká k ezzel egyidő ben induljanak el lassú
tyú klé pé sben vagy guggolva a tó part felé . Ha egy bé ka é s egy autó ö sszeü tkö zik, aká r csak a legkevé sbé is, a bé ka sajnos elpusztul, é s kiszá ll a já té kbó l. A já té k akkor igazá n izgalmas, ha az autó k
nem csalnak, azaz nem pró bá ljá k se elü tni, se kikerü lni a bé ká kat, a bé ká k pedig nem pró bá ljá k
kikerü lni az autó kat (hiszen sajnos az é letben is ez a helyzet). Termé szetesen az autó knak ó vatosan kell haladni, hogy az ,,ü tkö zé sek” szimbolikusak maradjanak.
Változat. Az első kö rben legyen egyvalaki autó é s mindenki má s bé ka! A kö vetkező kö rö kben
nö velhetjü k az autó k szá má t, é s megné zhetjü k, hogy hogyan hat ez a bé ká k esé lyeire. Vé gü l kipró bá lhatjuk, hogy mi a helyzet, ha beszá ll egy vagy ké t bé kamentő , aki megá llı́thatja az autó kat egy
adott sá vban 1-1 percre. Kö rö nké nt kb. 5 perc a já té kidő .
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Bá r a ma é lő fajok szá má t 8-9 millió kö zö ttire becsü lik, a valaha é lt
é s má r kihalt fajok szá má hoz ké pest ez a szá m elenyé sző en kicsi.
E� s most zajlik a fö ldtö rté net egyik legnagyobb kihalá si hullá ma.

