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Az elkészült erdei iskola program a TÁMOP 3.1.4/08/02. „Boldog 
gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése 
Tatabánya közoktatási intézményeiben.”pályázat támogatásában, saját 
innováció keretében készült. 
 
 

„A természet üres tarisznyával gyakran  
elenged, de üres szívvel soha.” 

/Fekete István/ 
 
Nevelő-oktató munkánkban nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy gyermekeink 
közvetlen közelről tapasztalják meg a természet nagyszerűségét, rácsodálkozzanak a 
világ szépségeire, beszívják az illatát, szemükkel, kezükkel, szívükkel kerüljenek 
közel hozzá. Meggyőződésünk, hogy így lesz az értelem és az érzelem 
komplementáris egyensúlyban. Az atomizált tantárgyi ismeretek helyett a kisiskolások 
készség- és képességfejlesztésének új módját helyezzük előtérbe.  Ennek kiváló helye 
és módja az erdei iskola keretében megvalósuló élményközpontú tapasztalás, 
ismeretszerzés. 
 
 

Az erdei iskola projekt pedagógiai információi 
 
 
A projekt címe: 

Barátságban a természettel 
 
A projekt indoklása 
A természetről csak a természetben lehet tanulni. Korunk környezeti nevelése csak úgy 
valósulhat meg és válhat maradandóvá, ha szép élményekkel és tapasztalati 
ismeretekkel ágyazzuk fogékony talajba, a gyermeki lélekbe. Ma már  az iskolán 
kívüli, a munka és a szabadidő eltöltésének kompetenciafejlesztő hatásait senki sem 
vonja kétségbe. Óriási lehetőség rejlik ezeken a területeken a használható műveltség 
megszerzésére. 
 
Célcsoport 
2. évfolyam 
 
A projekt célja 
Általános 
Erdei iskola megvalósítása a környezeti nevelés pozitív előmozdítására 
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Konkrét 
A megismerő képességek közül az élményközpontú megtapasztalás főhangsúlyossá 
tétele, mert döntő fontosságú, ebben az életkorban különösen. Korunk természettől 
távolkerült városi gyermekei számára kiemelten. Tudatossá és akaratlagossá kell tenni  
a gyermekek igényét környezetük megismerésére, megóvására, a 
környezettudatosságra, felébreszteni szunnyadó felelősségvállalásukat, természetes 
gyermeki tenniakarásukat, tisztaságukat, alkotó gondolkodásukat. Elő kell segítenünk 
a megfigyeltek kifejezését mozgással, tevékenységgel, szituációhoz kötődő saját 
szavakkal. 
 
 
Várt eredmények 
A természeti környezet mélyebb megértése, felelősségérzet kialakítása a környezettel 
szemben, együttműködés fontosságának felismerése, kreativitás, tevékeny 
közreműködés, nyitottság megvalósulása a gyermeki személyiségben. 
 
 
Megvalósítandó tevékenységek 

• Programtervezet kialakítása 
(képességek, ismeretek, viszonyulások és szemlélet figyelembevételével) 
• Tervezés-szervezés 
Időpont, helyszín, résztvevők, bevonandók, költségvetés, ütemezés 
• Előkészítés 
Program kidolgozása, helyszín konkretizálása, erőforrások felmérése, eszközigény 
összeállítása, utaztatás, szállítás megszervezése, étkezés megrendelése, 
szakemberek megkeresése, folyamatos kapcsolattartás, szülők tájékoztatása, 
bevonása, tárgyi eszközök beszerzése, sporttevékenység és mozgásos feladatok 
eszközigényének beszerzése 

 
• Lebonyolítás 
• Értékelés 

 
 
A projekt időtartama és ütemezése 
Körvonalazás  1 hét 
Tervezés, előkészítés: 2009. májustól-2010. májusig 
Lebonyolítás  3 nap 
Értékelés 3 nap 
 
 
A projekt megvalósításáért felelős személyek 
Tomkóné Ujvári Zsuzsa 
Nagyné Bodri Andrea 
Gutyán Ágnes 
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Erőforrások 
 pályázat, önerő, önkéntes munka 
 
Költségvetés 
 

A TÁMOP -3.1.4/08/2. pályázat kapcsán rendelkezésre álló összeg: 
Szállás:     120 000 Ft 
Étkezés:       46 040 Ft 
Manuális foglalkozás:     60 000 Ft 
Madarászat:       60 000 Ft 

Önerő: 
Kézműves foglalkozásokhoz alapanyagok: 5000 Ft 
Dödöllekészítéshez:        1500 Ft 
Díjazás, jutalmazás:        1200 Ft 
Egészségmegőrzés (kullancsriasztó):      1200 Ft 

Önkéntes munka: 
Egyéb programok: önkéntes munka 
Utaztatás, szállítás: önkéntes munka  
Összesen:             294 940 Ft 
 
 
 
Erdei iskolát megszervezni nem könnyű, jól megszervezni nehezebb, de a 
megvalósulás nagyszerűsége feledteti a nehézségeket, ugyanakkor feltételezi a gondos 
előkészületeket. Tudjuk, nem a saját örömünk a legfontosabb, de jó kedélyünk pozitív 
hatással van minden percünkre. A gyerekek megérzik lelkünk összes rezdülését, és ha 
azt látják, hogy mi örülünk, akkor ők is jobban fogják érezni magukat, nyitottabbak 
lesznek, aktívabbak a tevékenységekben, de elsősorban hangulatilag pozitívan lesznek 
felkészültek a feladatokra. 
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Munkalebontási táblázat 
 
 
 2009.V .. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2010.I. II. III. IV . V . 
Jelentkezés, 
információszerzés 

x x            

Helyszín 
kiválasztása és 
lefoglalása 

 x x           

Célmeghatározás  x x            
Programszervezés   x x x     x x x  
Költségvetés 
megírása 

  x           

Segítők 
kiválasztása 

x x x           

Támogatók 
keresése 

 x x x x x x x x     

Szülők 
tájékoztatása 

 x         x x  

Utazás 
megszervezése 

           x  

Étkezés 
megszervezése 

           x  

Szükséges 
felszerelések 
beszerzése 

          x x  

Megvalósulás             x 
Értékelés             x 
 
 
 
 
 
Jelentkezés, információszerzés 
Az erdei iskolai pályázat szándékunkkal és elképzeléseinkkel egybevágott, kiemelten 
kezeljük a tevékeny ismeretszerzést, a természet szeretetét, és az erdei környezetben 
történő nevelést, oktatást. 
 
Helyszín kiválasztása 
Csákányospuszta közelsége, elérhetősége, és céljaink megvalósulásához szükséges 
környezet optimális volt a Vértes e közeli turistaközpontjában. Fontosnak tartjuk, hogy 
a gyerekek először közvetlen környezetük értékeivel ismerkedjenek meg, legyen 
lehetőségük beilleszkedni, tudójává és aktív részesévé válni élőhelyük 
megismerésének. 
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Célmeghatározás 
A természetről csak a természetben lehet tanulni. Korunk környezeti nevelése csak úgy 
valósulhat meg és válhat maradandóvá, ha szép élményekkel és tapasztalati 
ismeretekkel ágyazzuk fogékony talajba, a gyermeki lélekbe. 
 
Programszervezés 
A főbb tevékenységeket kialakítottuk, melynek vonalán szerettük volna elérni a 
környezeti nevelés céljait: túrázás, kézműves foglalkozás, tájékozódási futás, 
madarászat, vetélkedő. 
 
Segítők  kiválasztása 
Musicz László az MME szakértője 
Tóth András grafikus 
 
Együttműködés a szülőkkel 
Már a program lehetőségének felvetődésekor  beavattuk a szülőket terveinkbe, 
körvonalaztuk a célokat, részleteztük az előnyöket, felvázoltuk az akadályokat. 
Kezdetektől támogatták a kezdeményezést, és örültek a lehetőségnek. Nagyon fontos 
volt, hogy jól lássák elképzeléseinket, mert a szülők segítségére mindig nagy szükség 
van annak érdekében, hogy a gyerekek hozzáállása, lelkesedése, nyitottsága mindvégig 
megmaradjon. Az erdei iskola tervének konkretizálása után írásos értesítést 
készítettünk a szülőknek, amelyben kitértünk a következőkre: 
 

• Az erdei iskola helyszíne 
• Az erdei iskola időtartama 
• Céljaink, tevékenységi kör, feladatok 
• Programismertetés 
• Segítségkérési fókuszok 
• A tábor költségei, részvétei díja 
• Szükséges felszerelések 
• Különleges igények a szülők részéről (egészségügy tudnivalók) 
• Alapvető erdei iskolai szabályok 
• Elérhetőségek 

 
 
Utazás megszervezése 
A szülők és a pedagógusok segítségével személygépkocsikkal oldottuk meg a 
gyerekek és a csomagok szállítását. A helyszín közelsége miatt ez nem jelentett nagy 
megterhelést, így önkéntes felajánlással vállalták el a résztvevő gyerekek szülei, és a 
támogató pedagógusok. Előnyös ez a fajta utazás, kimarad az utaztatókkal való sokrétű 
egyeztetések sora, árajánlatok kérése, megrendelők, pontosítások. Nagy lelkesedéssel 
készülnek a feladatra, a szülők egymás közötti kommunikációjára is jó hatással van. 
 
Étkezés megszervezése 
Találtunk egy ételszállító céget, akik készséggel vállalták napi étkeztetésünket, 
különös tekintettel arra a kérésünkre, hogy a gyerekek számára megfelelő minőségű és 
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mennyiségű ételt biztosítsanak, valamint a szállításban alkalmazkodjanak időbeli 
igényeinkhez. Ez nagyon fontos volt a túrák hosszúságát tekintve, hiszen a táborban 
csak mi tartózkodtunk.  
 
 Az erdei iskolában megvalósuló tevékenységi típusok  
 
Megismerő, feltáró, vizsgáló 
Az erdei környezetben megfigyelhető jelenségek megértésére koncentráltunk: az erdei 
madarak életmódja, testfelépítése és élőhelye közötti összefüggések világítottuk meg. 
A talajtípusok fajtái, rétegződése, az agyagos talaj jellemzői, a növények 
elhelyezkedése talajtípusok szerint, szerepük a talaj megkötésében. A természeti erők 
domborzatra és a növényekre gyakorolt hatása tereptárgyak megfigyelésével. (túra, 
tájfutás, térképismeret, madarászat, agyagozás)  
 
Bemutató 
Megszerzett információkat, tudást mások számára is hozzáférhetővé teszünk: faliújság 
szerkesztése kedvenc madarunkról, a „Mi fánk”-ról, az alkotott versekből, 
gyógynövényekről, a szivárványképről, az Ilyen rókakedvem van c.képalakításról;  
gyöngypillangó készítése, agyagállatok formálása, állathangok utánzása 
 
Mozgósító 
Egy környezeti problémával úgy ismerkedtünk meg, hogy annak megoldásában 
magunk is részt vettünk aktív munka végzésével. Nem pusztán munkavégzésről van itt 
szó, hanem az ahhoz köthető gondok mind teljesebb megismeréséről is: faültetés, 
hulladékgyűjtés. 
 
Alkotó, kifejező 
A környezet megismerése során átélt érzelmek, indulatok aktív képi kifejezését 
szerettük volna megvalósítani drámajátékkal, plasztikus ábrázolással, festéssel. 
 
Élményszerző 
Az erdőben, a természetben tartózkodás lényege, hogy a gyerekek a feladatok 
teljesítése során olyan élményeket éljenek át, amelyek pozitív érzelmi kötődéseket 
hoznak létre. 
 
Problémamegoldó, konfliktuskezelő 
Olyan feladatot, a tanulókat is érintő környezeti problémát tételeztünk fel, amellyel a 
hétköznapok során is szembesülhetnek. A városok levegőszennyezettségéről szólt az 
egyik feladat a vetélkedő során, ahol a problémára csapatmunkában vártuk a 
megoldási javaslatokat, ötleteket. Beszélgetés során szedegették össze a lehetőségeket, 
és vita során rangsorolták a fontosságot. A csoportmunkában megvalósuló 
együttműködés szintén a hatékony problémamegoldást segíti. 
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Tematikus program 
 

 1.nap 2.nap 3.nap 
Délelőtt Utazás, érkezés Erdei, reggeli 

torna 
Erdei, reggeli 

torna 
 Szállás elfoglalása Napi tervezés Napi szervezés 
 Ismerkedő, 

dramatikus játékok 
Túrázás 

Vitányvárhoz 
Kézműves 

foglalkozás II. 
 Csoportválasztás, 

csapatépítés 
Madarászat II. Matematika 

foglalkozás 
 Programismertetés  Dödöllekészítés 
 Madarászat I.   

Ebédelés    
Délután Tájékozódási futás Csendes pihenő, 

Tudós-fal; 
gyűjtőmunka 

Táborzáró 
értékelés 

 Éneklés Vetélkedő a 
kirándulás 

élményei alapján 
kooperatív 

szervezéssel 

Táborzáró 
hulladékgyűjtés 

 Kézműves 
foglalkozás I. 

Éneklés Hazautazás 

 Beszélgetőkör Esti séta a 
körtvélyesi 
kápolnához 

 

Este Mesélés:Wass 
Albert Az erdő 

meséje 

Vidám  
„Ki mit tud?” 
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A megvalósulás 
 
 

1.nap 
 
Érkezés 
Szállásfoglalás, kipakolás, ismerkedés Csákányospusztával 

 
Ismerkedő dramatikus játékok, „megérkezésjátékok” 
Kompetencia fókuszok: 

• együttműködés 
• mások tisztelete, megbecsülése 
• árnyalt véleménykifejezés 
• kreativitás fejlesztése 
• önmegvalósítás, önkifejezés 
• empátia 
• verbális interakció 
 

 
1. A tér birtokba vétele 

bemelegítő játék; kapcsolatteremtő játék; társ-és önismereti gyakorlat; tér-és 
szociometria a csoportban; ön-és csoportismereti gyakorlat; Milyen napom van ma? 
Mit várok a tábortól?-körkérdés vizualizációval 

 
2. Csoportválasztás, csapatépítés 
A csoport felfedező útra indul c. csoportalakító játék. A játékok segítségével 
létrejöttek a csoportok, csoportnevet választottak maguknak, csoportindulót, verset 
írtak. Mindezeket egy bemutatkozó lapra rögzítették. A faliújságon, a tábor közös 
helyiségében kifüggesztettük, majd közösen értékeltük. 
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A  programok időtervének ismertetése 
 
A 3 napra vonatkozó konkrét programok megbeszélése, időbeosztás, az 
információk elhelyezése a faliújságon. 
 
 
 
Madarászat I. 
Madármegfigyelés 

 
 

„Ne szedj fészket nem jó lesz, 
Ha madár nincs, hernyó lesz, 
Ha hernyó lesz nincs gyümölcs, 
Jó kis madár te csak költs.” 
(népi bölcsesség) 

 
 
 

Kompetencia fókuszok: 
• Cselekvésképesség 
• Önzetlenség, cselekvés másokért 
• Célzott figyelem, kérdezés technikája, érvelés 
• A természet gazdagságának tisztelete 
 
 

A program ideje alatt több, a táborhoz közeli helyen madárgyűrűző hálókat 
„üzemeltettünk”. Így a foglalkozás hálóellenőrzéssel, vagy madarak meghatározásával, 
gyűrűzésével kezdődött. Fontos a madarak kézbevétele, „megsimogatása”. Ezután az 
erdős és nyílt területeket jártuk be madarászkodva, távcsöveket használva.  
A foglalkozások benti részén diavetítéssel kísért élőhelybemutatás történt, és 
madártani megfigyelési szempontokat beszéltünk meg. Kitértünk arra, hogy 
megismerjük az  élőhelyre jellemző növény-és állatvilágot. Mindezt párbeszédes 
formában, ahol a gyerekek is elmondhatták észrevételeiket, megfigyeléseiket, 
élményeiket. 

 
 
Az előkerülő témakörök: 
Az erdei madarak helye az állatvilágban 
A madarak testfelépítése, külső jellemzői 
Az erdei madarak életmódja, táplálkozása, szaporodása 
Az életmód és a testfelépítés összefüggései 
A legfontosabb madártípusok 
A madarak vándorlása 
A madarak éves életciklusa 
A madarak helye a természetes életközösségekben 
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Madármegfigyelési módszerek, a távcső használata, madárhangok, röpképek, 
sziluett, mozgás, elhullott tollak, köpetek 
 
 
Ebédelés 
 
Térképismeret, a környék felfedezése 
Tájékozódó futás-egyéni verseny 
 
Kompetencia fókuszai: 

A fejlett mozgásműveltségű ember olyan ismeretekkel, jártasságokkal és készségekkel 
rendelkezik, amelyekkel képes különböző helyzetekben gyorsan, ügyesen megoldani a 
fizikai jellegű feladatokat. 
A tájfutás a megismerési folyamatokat aktívan, pozitív irányban fejleszti. 

 
• Tájékozódás 
• Ismerkedés a térképpel 
• Észlelés: látják a térképet, tájat, hallják a természet hangját, szagolják az erdő, a 

rét illatát, bőrükkel megfogják a tereptárgyakat, érzékelik a különbözően érdes, 
különböző hőmérsékletű anyagokat, tájékozódnak térben, időben. 

• Figyelmüket a spontán figyelem mellett tudatosan is ráirányítják a 
tereptárgyakra. 

• Emlékezet: információkat tárolnak a tájjal, tájfutással kapcsolatban. 
• Képzelőerejüket is segíti a sok-sok tapasztalt élmény, emlékkép. 
• Gondolkodás: kifejezetten segíti a cselekvő, problémamegoldó gondolkodást. 
• Az akarati tulajdonságok közül leginkább az önállóságra, kitartásra nevel. 
• A rendszeres fizikai igénybevétellel lehetővé teszi a teljesítmény növelését, 

javítja a szervek működését, ellensúlyozza az egyoldalú szellemi és fizikai 
terheléseket, elősegíti a testi képességek (erő, ügyesség, állóképesség) és a 
mozgásműveltség fejlesztését. 

 
 

A tájékozódási futás olyan örömforrást jelent, amely különböző  cselekvésre ösztönöz, 
a világhoz való pozitív viszonyt kialakítja, mozgatórugója a cselekvéseknek, 
visszaszorítja a negatív érzelmeket, jó hangulatot, a társas együttlétet igenlő 
viszonyulást eredményez. 
A természetet szeretni jó. Kirándulni jó. Futni jó. Versenyezni jó. Együtt lenni jó. 
Mindezeket együtt meglelhetjük az egyik legszebb sportágban a tájfutásban, kortól, 
nemtől függetlenül (külföldi versenyeken még 90 éves kategóriában is indulnak 
versenyzők). 
Olyan igazság ez, amelyet az egymást követő nemzedékek megtapasztalhatnak, 
feltéve, ha valaki megkínálja őket a testet és szellemet egyaránt edző tájfutással. 
A tájfutás a tájékozódási sportok egyike, egy olyan atlétikai jellegű futó sport, ahol a 
versenyzőnek térkép és tájoló segítségével az előírt sorrendben kell a térképen jelölt 
ellenőrző pontokkal kijelölt pályán a legrövidebb idő alatt végigfutni. 
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A mi kis erdei táborunkban a kisiskolások még nem térkép és tájoló segítségével 
tájékozódtak az erdőben, hiszen még a térképhasználatot nem ismerik. Színes szalagok 
vezették őket a kijelölt pályán. Három percenként indultak egymás után ellenőrző 
kartonnal a kezükben, amelyen a bójákon látható kicsinyített képek voltak jelölve. 
Futás közben keresték meg a tájfutó bójákat, ahol színes képek és zsírkréta várták 
őket. Az ellenőrző kartonon színezni kellett, így ellenőriztük, hogy ott jártak, ahol 
kellett. Hogy figyelniük is kelljen az ellenőrző „kódot”, csalipontokat is tettünk, ahol 
nem kellett zsírkrétázni. Szívesen versenyeztek, nagy lelkesedéssel várták, hogy 
milyen időket futottak, s hogy jól zsírkrétáztak-e? Külön el kellett magyarázni, hogy 
miért van „0” idő, miért kell, hogy időkülönbséggel fussanak egymás után, hogy miért 
kell a befutási időből kivonni az indulási időt. 
Az eredményhirdetésen mindenki kapott egy-egy igazi tájfutó térképet. Később séta 
közben néhány érdeklődő gyerekkel térképpel is tájékozódtunk. 
Fontosnak tartottuk a tájfutás beillesztését az erdei iskola programjába, mert ez olyan 
természetben folytatható sportolási lehetőség, amely nemcsak a testet edzi, a szellemet 
is gyarapítja. Ezek az előnyös hatások felkeltik a gyerekben a rendszeres testmozgás és 
a természet szeretete iránti igényt. 
Rengeteg ismeretet tudnak szerezni a természetről: földtani (Mária-szakadék, 
földletörések, vízmosások…), meteorológiai (eső, szél, hőmérséklet, felhősödés, 
napsütés…), állat- és növénytani (madarak, madárhangok, gyíkok, pókok, kutyák, 
macska, védett és fűszernövények, gombák, fák,…), földrajzi (lakóhelyünkhöz, 
Tatabányához való viszony, Csákányospuszta, Körtvélyes, hegy, völgy, patakmeder, 
talajviszonyok,..). 
A tájfutás és sport része az egészséges életmódnak. 

 
Az eredményhirdetésig, az értékelés megszületéséig énekeltünk a tűzrakóhely 
körül 
 
 Dalcsokor: 
Erdő, erdő de magos… 
Hull a szilva… 
A napkorong az égről.. 
Sárgát virágzik a repce…. 
 
Kompetenciák: 

• Közösségi érzés fejlesztése 
• Hangharmóniák létrehozása 
• Együttműködés 
• Hagyományőrzés 
• Esztétikai készségek 
• Zenei kommunikáció, önkifejezés 

 
Kézműves foglalkozás I. 
Agyagozás-képlékeny anyag formázása, erdei állatok mintázása 
Kompetencia fókuszai: 

• Kézügyesség 
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• Finommotorikus mozgás 
• Formaismeret 
• Figyelem 
• Emlékezet 
• Esztétikai érzék 
• Önkifejezés, vizuális kommunikáció 
• Kreativítás 
•  Konstruktív együttműködés 
•  Komplex információkezelés képessége 
 

 
 
A műhelyfoglalkozások keretében megismerkedtünk a grafika, a kerámia, a 
kisplasztika, ill. a népi kismesterségek technikai eljárásaival. A vizuális 
megismerés és kifejezés gazdag skáláját sajátítják el az alkotás során. 
 
 

Elkészített munkadarabok:  

• pillangó  gyöngyfűzéssel 
• agyagban levéllenyomat készítése, illetve agyagból erdei állatok formázása 
• képfestés: Az erdő alulnézetben (tortapapíron, összeérő lombkoronák 

megfestése), „Szivárványt láttunk”, „Fürge róka lábak..” című kép megfestése 
• póló festés erdei állatok képével, krumpli nyomdával 
• erdei állatok képének színezése pasztellkrétával 
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• „Kotkodácsoló tyúkocska” pohárbáb készítése 
• gasztronómia: dödölle készítés 
• hangulatkép készítése a kiránduláson gyűjtött ágak, kavicsok, növények 

felhasználásával 

 
 
Vacsora 
Tisztálkodás 
Takarodó 

 
 
 

2. nap 
 

Túrázás a Vitányvárhoz 
Kompetencia fókuszai: 

• Tisztelni a természet sokszínűségét  
• Megkülönböztetni a valóságot és a virtuális világot 
• Vizuális emlékezet fejlesztése 
• Kérdéskultúra alakítása 
• Együttműködés 
•  Életközösségek megismerése 
• Természetbarát viselkedés 
• Érzékszervek fejlesztése 
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Az erdőben érvényes alapszabályok ismertetése, megbeszélése: 
 
– A felnőttek által behatárolt területen játszhatunk, onnan csak felnőttel szabad 
másfelé felfedező utat tenni, nehogy eltévedjünk. 
– Szaladhatunk, nevethetünk, beszélhetünk, de csak olyan mértékben, ami az 
erdő lakóit nem zavarja, és az erdő hangjait is halljuk. 
– A növényeket, rovarokat megfigyeljük, de nem pusztítjuk el. Gyűjthetünk lehullott 
növényi részeket, szép köveket, kavicsokat, elpusztult rovarokat, üres 
csigaházakat, állatok által megrágott növényi részeket. Semmit nem veszünk a 
szánkba, és amit nem ismerünk, nem vesszük kézbe, hanem szólunk a közelben 
lévő felnőttnek. 
– Száraz, korhadó rőzséből (ha nincs tűzgyújtási tilalom, kizárólag kijelölt tűzrakó 
helyen) felnőtt gyújthat tüzet. Azt távozás előtt biztonságosan el kell oltani. 
– Az általunk termelt hulladékot a gyűjtőhelyre visszük. Ha nincs ilyen, külön 
tasakban hazavisszük, és otthon a megfelelő gyűjtőhelyre rakjuk 
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Az erdő életközössége 
 
Madármegfigyelés II. 
 
Közvetlen tapasztalás alapján gyűjtöttük az információkat, a gyermeki érzékszervek 
finomításával képessé váltak a természet ősi értékeinek felfedezésére. Sok játék 
segítségével, ráismeréssel megfigyelték a körülöttük levő hangok, formák, színek 
ritmikusságát. Az „Erdő tündére” vezetésével fedezik fel és figyelik meg az erdő 
hangjait, formáit, színeit. Szenzitív környezetpedagógiai gyakorlatokkal finomítjuk, 
érzékenyítjük érzékszerveiket. Az elemző megismerés mellett eljutnak a lényeg, a 
természet érzelmi befogadásához. 
 
Kapcsolódási pontok a tananyaghoz 
Ismeretanyag:  
 
Az erdő élőhely, növények és állatok életközössége. Az élővilág tagjai egymásra 
vannak utalva. Az erdő pihenőhely is. Az erdő védelme. Az erdei tűzrakás szabályai. 
Az erdő szintjei: talajszint, avarszint, cserjeszint, lombkoronaszint.  Néhány örökzöld 
és lombhullató fa megismerése kéreg és levélforma alapján. Az erdő védett növényei. 
Munkák az erdőben. (erdészek, fakitermelők, telepítők, vadászok, vadőrök feladatai) 
Emlősök, főbb jellemzőik. (szarvas, őz, róka, vaddisznó, mókus, sün és kicsinyeik) 
Erdei énekes, kúszó és ragadozó madarak, főbb jellemzőik. Madár és fészekvédelem. 
Rovarok, férgek, főbb jellemzőik. 
 
A fával, mint élő rendszerrel foglalkozunk. Megfigyeljük külső jegyeit: forma, 
magasság, kéreg, levél. Elképzeljük eddigi életét. Megvizsgáljuk belső szerkezetét, 
működését. Dramatikus játékok segítik az ismeretszerzést, elmélyítést. 
Kapcsolódik a túrához rövid történeti áttekintés Szép Ilonka mondához és a Vitányvár 
legendájához kapcsolódva; mérési feladat alkalmi mértékegységekkel és 
mérőszalaggal, (legvastagabb-legvékonyabb törzsű fa) növények gyűjtése 
koszorúkötéshez. 
 
Délután a gyűjtött tapasztalatok és megfigyelések alapján csoportmunkában dolgozzuk 
fel az élményeket. 
 
Vetélkedő a kirándulás élményei alapján kooperatív technikával 
Feladatok csoportmunkában, 5 fős csapatokkal 
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Kompetencia fókuszai:  

• Árnyaltan véleményt kifejezni 
• kíváncsian, kreatívan, másokat tisztelve keresni az igazságot 
• törekedni a konfliktusok higgadt megoldására 
• hatékonyan együttdolgozni másokkal 
• problémamegoldás 
• Cselekvőképesség 
• Szervezési képesség 

 
 

1. Növényfelismerés 
 ( bársonyos tüdőfű, magyar zergevirág, indás ínfű, bíbor kosbor, erdei szellőrózsa, 
gyöngyvirág, kankalin, vérehulló fecskefű, pitypang, árvacsalán, magyar szegfű) 
Ezeket a növényeket túránk során megismertük, megfigyeltük, majd előzetesen 
készített fotók alapján felismerték, megnevezték azokat, lényeges 
ismertetőjegyeiket felsorolták. 
Szükséges: fénymásolt fotók, kinyomtatott  növénynevek 3 példányban. 
 
2. Versrészletbe fa nevének beillesztése 
 
Költőink a műveikben gyakran megörökítik a  természet szépségeit. Találjátok ki 
melyik fa neve bújt el a következő hiányos versrészletekben! 
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„Szülőföldem határárka 
Füves partján magas……, 
Magas……hosszú sorban, 
Állt amíg én gyermek voltam.” 
(Erdélyi József) 
 
„Ösvény-rejtő bozót fölött 
Áll boldogan, 
Tán tudja is, hogy még neki itt 
Dolga van. 
Ő az irány; táj tengelye. 
Ég-föld közé rendeltetett 
Szál……” 
(Kiss Tamás) 
 
„Egy vén ……, sok tűlevelével, 
Fent borzonkodván a Bakony –hegyében; 
Nagy sóhajtást tesz, mert hó lepi ágát, 
Rázza magáról jeges ispilágját.” 
(Jankovich Ferenc) 
 
„A…..nem társas lény, 
A …..soha se szól át a szomszédjához, 
a……azért költözik vízpartra, 
mert csak önmagát szereti 
és boldog, ha a szél gyötri-csavarja, 
a patakban, folyóban láthatja magát.” 
(Zelk Zoltán) 
 
Megtüskésedtek gyümölcseid, megkövesedtek,  
Megfényesedtek, mint a sóskövek, 
Kormos törzs lettél, karmaid nőttek, 
Rozsdás koronád verebek vaslétrája lett, 
Viselted csúfságod telét, 
S kivirágoztál beton fölé nőtt……..” 
(Ágh István) 
 
 
Megoldás:  
1. nyárfa 
2. jegenye 
3. fenyőfa 
4. fűzfa 
5. gesztenyefa 
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3. Ölelj át!-drámajáték képalakítással 
 
Legyél fa! Válasszatok magatoknak kedvenc fát és álljátok körül. Maradjatok 
csendben és próbáljátok magatokat beleképzelni a fa életébe. Lassan menjetek 
közelebb-közelebb a fához, s egymás kezét megfogva öleljétek át együtt a fát is. 
Most már ti együtt vagytok a fa. 
 
Mutassátok be a fátokat írásban is! Írjatok verset, fogalmazást arról, hogy milyen a 
fátok, hol van, mik a jellemzői, óhaja, miért éppen azt választottátok ki. Rajzold le 
a fádat, mintha te lennél! 
 

 
 
4. Termés-fa párosítás 
 
A fák jó barátok, mindig számíthatunk rájuk. Ha árnyékot keresünk, vagy csendes 
helyet, e hatalmas növények mindig ott vannak, készséggel segítenek. 
Párosítsátok össze a terméseket a fákkal! 
Szükséges eszközök: termések, fák rajza 
 
 
5. Hangtérkép-az erdő hangjai 
 
Üljetek le legalább 10 percre csendben egy fa alá  és gyűjtsetek hangokat. 
Próbáljátok megállni, hogy ez alatt ne beszéljetek egymással és semmi másra ne 
figyeljetek, csak az erdő hangjaira. 
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Készítsetek hangtérképet: Rajzoljátok be, hogy melyik hangot milyen irányból 
hallottátok. 
Figyeljétek meg  az erdő csöndjében, hogy amikor megindul a szél, honnan és 
hogyan halljátok meg legelőször a muzsikáját. 

 
 
6. Gyógynövények felismerése 
 
Párosítsd a képen látható virágokat az elnevezésükkel! Melyik növénynek mi a 
haszna? Mutassátok be  a legkedveltebbet a leírás és előzetes tapasztalataitok 
alapján! 
Szükséges eszközök: boríték, virágok képei, leírások 
(akác, tavaszi hérics, kankalin, gyermekláncfű, kamilla, pipacs, csipkerózsa) 
 

 
 
7. Városlakó panaszai 
 
Az alábbi levelet neked, Krákogi város polgármesterének írta egy városlakó. 
Olvasd el figyelmesen, és írd le a válaszodban, hogyan kívánod megoldani a lakó 
panaszát. Milyen intézkedéseket tennél a környezet szennyezésének 
megakadályozására, a káros hatások csökkentésére? 
 
Minden helyesen tett intézkedést kiemelten dicsérjünk, különösen fontos a pozitív 
megerősítés. 
Szükséges: íróeszközök, írólapok 
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8. Az erdő alulnézetben-látványterv 
 
Feküdjetek le egy csendes helyre és nézzétek az eget a fák lombkoronáján 
keresztül. 
Figyeljétek meg, hogy a lomb mozaikja hogyan tölti ki a rendelkezésére álló teret. 
Figyeljétek a fák hajladozását, a levelek folyton változó képét és az erdő fölött 
elvonuló felhőket. A lombozat hintázása és a felhők vonulása együttesen milyen 
érzést vált ki bennetek? 
Jelenítsétek ezt meg látványban, hogyan látjátok alulnézetben a lombkoronát, az 
eget! 
 
Szükséges: csomagolópapír, íróeszközök 
 
9. Ágdarabok gyűjtése, megfigyelése 
 
Az ágak kora: Némelyik fán az ágak életkora is megállapítható. Ennek az az alapja, 
hogy minden évben egy újabb rügyből nő ki az az évi hajtás, s a rügyek 
rügypikkelyeinek nyoma akár még évek múlva is meglátszik az ágakon. 
Induljatok egy fiatal hajtáson visszafelé és számoljátok meg az „elhagyott” 
rügypikkelygyűrűket. Ebből meg tudjátok mondani, hogy az adott ágszakasz hány 
esztendős. Keressetek letört ágdarabokat és jól figyeljétek meg azokat. Ezután 
rakjátok őket egy kupacba, s húzzatok egyet véletlenszerűen. A kihúzott ágacskát 
takarjátok el úgy, hogy a többiek ne lássák, majd mondjátok el a jellemzőit olyan 
részletességgel, hogy a „tulajdonosa” ráismerjen. 
 
10. Rakosgató 
 
Sétálgassatok csendben az erdőben, s keressetek egy olyan helyet, ahol valamiért 
jól érzitek magatokat. Ott alaposan nézzetek körül, s keressétek meg, hogy mit 
fogtok „rakosgatni”. A játék szabálya, hogy semmit sem szabad az adott helyről 
elvinni és semmit sem odavinni. Csupán átrendezni, „rakosgatni” azt, ami magától 
ott van. (elrendezni a kavicsokat,  a lehullott leveleket, a fa alatt heverő makkokat 
vagy ágdarabokat) A műalkotás gondolata rajtatok múlik, nektek kell kitalálnotok a 
rendezgetés szempontját vagy logikáját. 
 
Szükséges: fényképezőgép 
 
11.  Hány lépés? Milyen messze? Milyen széles? 
 
Becsüljétek, mérjétek meg a kiválasztott legvastagabb és legvékonyabb törzsű fa 
körfogatát, levelének hosszát, szélességét, karéjának mélységét!  
Mérjétek le hány lépés távolságra van a tűzrakóhelytől az altábor? Mérjétek le 
mérőszalaggal is! Jegyezzétek le a tapasztalatokat! 
Mérjétek le az általatok talált legkisebb és legnagyobb rovar hosszát, jegyezzétek is 
le tapasztalatotokat! 
Szükséges: csapatonként mérőszalag, eszközök a lejegyzéshez. 
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Értékelés 
 
Esti program 
Esti séta a kápolnához 
 
Kompetencia fókuszok: 

• Megfigyelőképesség 
• Anyanyelvi képesség 

 
Sötétedéskor együtt felsétáltunk a Körtvélyesen található kápolnához. Útközben 
sok érdekeset érzékelhettünk, beszívhattuk az esti párába burkolózó kakukkfüves 
rétek illatát. A kápolnánál  mód nyílt némi csillagászkodásra.  
A szóba kerülő témák:  

− Csillagok, bolygók, hold 
− Miért fénylik a csillag, a bolygó és a hold? 
− Az égitestek formája, anyaga, mozgása 
− Nappalok és éjszakák, a hold különböző formái 
− Tájékozódás éjszaka 
− Csillagképek 
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3. nap 
 
Manuális foglalkozás II.  
Kompetencia fókuszok: 

• Kézügyesség 
• Finommotorikus mozgás 
• Formaismeret 
• Figyelem 
• Emlékezet 
• Esztétikai érzék 
• Önkifejezés, vizuális kommunikáció 
• Kreativitás 
•  Konstruktív együttműködés 
•  Komplex információkezelés képessége 

 
Az elkészített munkadarabok:  

• „Ilyen rókakedvem van..”című képalakítás beleéléssel, vizualizációval 
• póló festés erdei állatok képével, krumpli nyomdával 
• erdei állatok képének színezése pasztellkrétával 
• „Kotkodácsoló tyúkocska” pohárbáb készítése 
• gasztronómia: dödölle készítés 
• hangulatkép készítése a kiránduláson gyűjtött ágak, kavicsok, növények 

felhasználásával 

 
Matematika, mérések foglalkozás 

 
Cél:  

• tapasztalatszerzés mennyiségi tulajdonságokról 
• tapasztalatok megfogalmazása 
• mennyiségek összehasonlítása 
 
 
 

Kompetencia fókuszok: 
• megismerési képességek fejlesztése: összehasonlítás, ismeretek rendszerezése, 

mérőeszköz-használat 
• Becslési, mérési képességek fejlesztése 
• Együttműködési készség 
• Problémamegoldó képesség 

 
Keretjáték 
 
Hosszú erdei túrára indulunk. Sok felszerelést kell magunkkal vinni, mert 
talajvizsgálatokat is szeretnénk végezni. Nehéz csomagokat kell cipelnünk. 
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Mindenki mérje le a saját testtömegét! 
Alkossatok ötfős csoportokat! Hasonlítsátok össze a testtömegeteket! 
Egyikőtöket szereljétek föl minden fontos felszereléssel, amit egy hosszú túrára vinni 
szükséges! 
Mérjétek le társatok testtömegét teljes felszerelésben! 
Hasonlítsuk össze a mért mennyiségeket! 
Hasonlítsuk össze a szükséges felszereléseket! 
 
Értékeltük az együttműködést, az önállóságot, 
a pontos mérést, a jó ötleteket, az 
ügyes problémamegoldást.  

 
 
Gasztronómia, háztartástan: 
Kompetencia fókuszok 

• Együttműködés 
• Figyelem 
• Kézügyesség 
• Verbális kommunikáció 
• Hagyományőrzés 
• Problémamegoldó gondolkodás 

Dödölle készítése 
( burgonya hámozása, főzése, törése, gyúrása, krumpligombóc főzése, recept 
értelmezése, mérés, mértékegységek használata, tálalás, terítés) 
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Táborzáró szemétszedés 
Értékelés, a „legek” jutalmazása 

 
 

Értékelés 
 

• A projekt keretében lehetőséget biztosítottunk a gyerekek számára, hogy 
természetes környezetben, közvetlen közelről tapasztalják meg a természet 
nagyszerűségét. Élményközpontú tapasztalatszerzésük alapja az iskolában 
elsajátított tananyag volt. . Tudatossá és akaratlagossá tettük  a gyermekek 
igényét környezetük megismerésére, megóvására, a környezettudatosságra, 
felébresztettük szunnyadó felelősségvállalásukat, természetes gyermeki 
tenniakarásukat, tisztaságukat, alkotó gondolkodásukat. Elősegítettük a 
megfigyeltek kifejezését mozgással, tevékenységgel, szituációhoz kötődő saját 
szavakkal. Igyekeztünk kialakítani felelősségteljes magatartásukat a természeti 
környezetben, annak megóvása érdekében. 

 
• A gyermekekben (nem mindegyikben természetesen) kialakult egy igény, hogy 

megismerjék a körülöttük levő világot, hogy kutakodjanak róla, megtanítottuk 
őket arra, hogy érdeklődjenek a környezet problémái iránt. 

• Annak érdekében, hogy az otthon maradottak (szülők, pedagógusok, 
ismerősök) is lássanak valamit az erdei iskolai életről, fotóztuk, videóztuk a 
mindennapok eseményeit. Visszatekintve nagy lelkesedéssel mesélnek a 
képeken megjelenő élményekről. 

• Erős közösségi hatása volt az itt töltött időnek, még jobban összekovácsolódott 
az osztályközösség. Megismerték egymás erősségeit, kire miben lehet 
leginkább számítani. Az iskola falain kívül sok vidámsággal, felszabadult 
örömben sokoldalúságuk szabadon megmutatkozhatott.  

 
• Olyan tevékenységi típusokkal valósítottuk meg céljainkat tantárgyi 

komplexitást alkalmazva, amelyek változatosan fejlesztették a 
kulcskompetenciákat. 

• Szem előtt tartottuk az életkori sajátosságokat, a játékosság, a manuális 
tevékenységek, és az élményközpontúság jegyében. 

• Pályázatunk elérte célját, mert gyermekeink gazdag élményekkel, kibővült 
ismeretekkel térhettek haza.  

 
 
 

Örülünk, hogy megvalósíthattuk ezt a programot, amin biztosan lehet javítani, 
kipróbálni más ötleteket, gazdagítani az ott töltött napokat. A természet védelmével 
csak akkor fog egy emberke törődni, ha ismeri a körülötte levő világot, ha tudja 
értékelni kincseit. Ezért tartjuk fontosnak az erdei iskolát, mert ehhez a 
megismertetéshez, megtapasztaláshoz nyújt nagy segítséget. 

 


