
Erdészeti Erdei Iskola programjának bemutatása –
erdőpedagógiai foglalkozás típusok részletes bemutatása 

 

1. 

 
 
Erdőpedagógiai foglalkozás megnevezése: Az alföldi erdők-mezők élővilága 

 

A foglalkozás célja: 

A gyerekek ismerkedjenek meg az erdővel, mint élőhellyel és életközösséggel, valamint a 
túrák során személyes ismerőivé váljanak az alföldi erdők növény- és állatvilágának. A 
tanulók legyenek képesek az élőlények megfigyelésére, szóban, írásban történő jellemzésére. 
Céljaink közé tartozik, hogy a gyerekek az erdőben lakó élőlényeket rendszerben lássák és 
érzékeljék, hogy az itt élők (állatok, növények, gombák) szoros kapcsolatban élnek 
egymással. Mivel túránk során különböző szikes és nedves gyeptársulásokon is áthaladunk, 
így remek lehetőség adódik ezek felfedezésére és az erdei életközösséggel való 
összehasonlításra. 

Fontos, hogy a gyerekek játékos formában ismerjék meg közvetlen környezetük szépségeit és 
értékeit. Olyan élményeket szerezzenek, mely ösztönzi őket a környezetük megőrzésére, 
gyarapítására. 

A foglalkozás helyszínei: 

A terepi foglalkozások helyszínei az erdei iskolát körülölelő erdők, elsősorban kocsányos 
tölgyesek és puhafás ligeterdők. Minden területen megtalálhatók az alföldre jellemző növény 
és állatfajok.  

Ajánlott évszak: 4 évszakos 

A foglalkozás tartalmának részletes leírása: 

Túráink során betekintünk az erdő-mező növényeinek rejtelmeibe, bemutatjuk az alföldi 
erdőkre és gyepekre jellemző őshonos és tájidegen fás- és lágyszárúakat, ezek részeit és az 
egyes részek feladatait. A megfigyelések alatt a gyerekek önállóan, de megadott szempontok 
szerint fedezik fel a fajok és az életközösségek közti különbségeket és hasonlóságokat. A 
növényeket több érzékszervük segítségével érzékelhetik, jellemezhetik. Az eltérő illatok, 
színek, formák, felületek megtapasztalása teszi élményszerűvé a foglalkozást. A termések, 
magoncok megismerésével a növények szaporodását, terjedését és egyedfejlődését ismerhetik 
meg a kis „csemeték”. 



Külön témát képez az erdő szintjeinek, és a hozzá kötődő élőlények tanulmányozása. Az 
avarvizsgálat közbeni bogarászás során azokra a fajokra hívjuk fel a figyelmet, melyek 
kevésbé vannak szem előtt, mégis az erdei életközösség kulcsfontosságú részét képezik. Az 
avarvizsgálatot mindig egy plusz motivációval kötjük össze, pl. meztelencsiga vagy ezerlábú 
kereső verseny. Hasonló módon figyeljük meg a holtfához kötődő életközösséget. 

A madárvilág megismerését szolgálja a madárhálózás- gyűrűzés foglalkozás. A gyerekek 
bekapcsolódnak a hálóállítás és –ellenőrzés folyamataiba, majd a fogott madarak bemutatása 
testközelbe hozza számukra ezeket a sokszor csak távcsővel tanulmányozható élőlényeket. 

A mindennapi madárvédelem keretein belül igyekszünk érzékenyíteni a gyerekeket arra, hogy 
akár otthon, saját maguk is sokat tehetnek a környezetük élővilágáért. A mesterséges 
madárodúk közös ellenőrizése és dokumentálása (jegyzőkönyv készítés) mindig rengeteg 
érdekességet tartogat. Évszaktól függően bevonjuk őket más madárvédelmi munkálatokba is 
(nyáron madáritató készítés, télen madárkalács készítés, madáretetés). Természetesen a 
tevékenységek közben ismertetjük a különböző módszerek fontosságát és a főbb tudnivalókat. 

Az állatvilág megismerésére, fajismeretre kiváló lehetőséget biztosít a „hajnali vagy alkonyati 
vadles”, ahol a gyerekek a saját élőhelyükön figyelhetik meg az erdő-mező állatait. 
Fantasztikus élmény, amikor utunk során megfigyelhetünk egy legelésző őzet, kopácsoló 
harkályt, vagy egy osonó rókát. A megfigyelésükhöz kapcsolódóan a távcső helyes 
használatát is elsajátíthatják a gyerkőcök. A táborba visszatérve rögtön megbeszélésre és 
leírásra kerülnek az élmények és az önálló megfigyelések.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. 
 
 
Erdőpedagógiai foglalkozás megnevezése: Ki dolgozik az erdőben? 
 
A foglalkozás célja: 

Célunk, hogy a hozzánk látogató gyerekek az erdészben az erdőt óvó, nevelő szakembert 
lássák, ne pedig az erdőt kivágó, erdőt irtó favágóval azonosítsák. Fontos, hogy az erdészek 
természet- és környezetvédelmi tevékenységeivel is tisztában legyenek.   

Sok gyerek fejében a vadgazdálkodás is a negatív szakmák közé tartozik, ezért 
alapismereteinek bemutatásával egy olyan szemléletmód kialakítását szeretnénk elérni a 
gyerekeknél, amely révén valós, kedvezőbb vélemény alakul ki a vadásztársadalomról. 

A foglalkozás helyszínei: 

A terepi foglalkozások helyszíne az erdei iskolát körülölelő erdők, elsősorban kocsányos 
tölgyesek és puhafás ligeterdők 

Ajánlott évszak: 4 évszakos 

A foglalkozás tartalmának részletes leírása: 

Az erdész munkáját bemutató tanösvényen végighaladva bemutatjuk az alföldi 
erdőgazdálkodást, kezdve az erdőtervezéstől az erdőfelújításig, a ciklikusan zajló 
folyamatokat. Tudatosítjuk a gyerekekkel egyrészt az erdők sokoldalú szerepét, másrészt 
hogy térségünkben tudatos emberi beavatkozás nélkül sokkal kisebb lenne az erdővel borított 
terület. Így sokkal érzékelhetőbbé válik az erdőgazdálkodás jelentősége. Alapvető 
fogalmakkal ismerkedünk meg (pl. magonc, sarj, természetes- mesterséges erdőfelújítás, 
gyérítés, fakitermelés, sarang stb.) illetve ezeket a valóságban is megtapasztaljuk. 
Tanulmányozzuk a fákat fajonként külsőleg, illetve belső szerkezetüket, felépítésüket, 
évgyűrűiket. Szóba kerül, hogy a faegyedek milyen kapcsolatban állnak egymással, milyen 
hatásokat gyakorolnak egymásra, kapcsolatrendszereiken keresztül hogyan alkotják a 
legösszetettebb szárazföldi életközösséget. Közösen megbeszéljük a fa sokoldalú 
felhasználási módjait, és rávilágítunk arra, mennyivel környezetbarátabb megoldás ennek a 
természetes anyagnak a használata a műanyagokkal szemben. 



A vadászati foglalkozásokon „kipróbálunk” különböző vadászati módszereket (cserkelés, les, 
vonalhajtás). A lovaskocsis erdőjárás során a barkácsolás módszert idézzük meg. Ha sokszor 
magát a vadat nem is látjuk, számos jelből következtethetünk a jelenlétére, mozgására, 
szokásaira. Ezeket „nyomozzuk”, azaz lábnyomokat, hullatékot, szőrt, táplálkozási és pihenő 
helyeket keresünk, legtöbbször a terület leggyakoribb vadfaja, az őz példáján keresztül. 
Megfelelő minőségű lábnyomok esetében gipsszel öntjük ki azokat, így a gyerekek elvihetik 
magukkal a nyomozás eredményét. Vadsípok segítségével bemutatjuk az egyes fajok, illetve 
azon belül a különböző nemű és korú egyedek hangjait, és az egyes vadfajok behívásának 
módjait. Nagyon népszerű a les építés, mely során lehullott ágak, gallyak, levelek 
felhasználásával készítik el a gyerekek kisebb csapatokban a saját „les sátrukat”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.  

 

Erdőpedagógiai foglalkozás megnevezése: Megfigyelések a természetben 

 

A foglalkozás célja: 

Az adott korosztály ismeretanyagához igazodva a helyi klimatikus viszonyokat mutatjuk be a 
gyerekeknek valamint megtanítjuk őket tájékozódni terepi körülmények között térkép és 
tájoló segítségével. Kialakítjuk bennük a terepen való biztonságos tartózkodást és helyes 
erdőjáró magatartást, valamint megtanulják a turista jelzések értelmezését és az égtájak 
egyszerű eszközökkel történő meghatározását. 

Célunk, hogy a tanulási folyamatok közben a gyerekek élvezzék a mozgást, túrázást, a 
csoportos feladatok közben pedig a közösségfejlesztés, szocializáció, a félelem leküzdése a 
kitűzött cél. 

A foglalkozás helyszínei: 

Az erdei iskolát körülvevő Széchenyi Ökoturisztikai Parkerdőben található turisztikai 
tanösvény, jelzett turistautak, valamint a Zagyva hullámtere 

Ajánlott évszak: 4 évszakos 

A foglalkozás tartalmának részletes leírása: 

Az élettelen környezeti tényezőket vizsgáljuk az eltérő növényborítású területeken, abból a 
célból, hogy megtudjuk, milyen hatása van az erdőnek a mikroklíma alakításában.  

Az erdő lokális hatásának vizsgálatára a Parkerdő kiválóan alkalmas, hiszen a Széchenyi 
városrész szomszédságában helyezkedik el. A Parkerdő Széchenyi városrész felőli bejáratánál 
már érzékelik a gyerekek a városi és az erdei környezet különbözőségét. Pillanatok alatt, saját 
bőrükön érzékelik a hőmérséklet és a fényviszonyok változását. Itt megbeszéljük a 
gyerekekkel az erdőnek, növényzetnek a város életében betöltött védelmi szerepét. Játékos 
feladatokkal (falevelek pormegkötésének vizsgálata, indikátor zuzmófajok keresése, télen a 
hó tisztaságának elemzése) rávezetjük őket, hogy miért tölt be légtisztító szerepet a parkerdő a 
város szélén (város felé fújó szél erejének mérséklése, város porának megkötése). 



Az élettelen környezeti tényezőknek a növényzetre gyakorolt hatását legjobban a Zagyva gát 
két oldalán (mentett oldal és hullámtér) tudjuk megfigyelni. Elsősorban az eltérő 
vízellátottsági szinteknek megfelelően változó fás- és lágyszárú növényfajok indikációs 
képességeire alapozva figyeljük meg, határoljuk le és hasonlítjuk össze az eltérő élőhelyeket. 
Nagyobb gyerekekkel egy-egy könnyen felismerhető növényfaj alapján készítünk 
terepmodellt, kisebbek esetében, a virágok színe alapján pedig ún. színtérképet rajzolunk. 

A tájékozódási alapismeretek elsajátítását legtöbbször egy körbehatárolt területen kezdjük, 
ahol biztonságosan lehet a tájolást, térképolvasást begyakorolni. A turisztikai tanösvényünk 
szintén ezt a célt szolgája, feladatokkal kiegészítve. A legnagyobb kihívást pedig az jelenti, 
amikor néhány fős csapatokban, önállóan kell a parkerdő turistaútjain kijelölt pontokat 
felkeresniük, ahol minden állomáson különböző, az erdei iskolában tanultakra vonatkozó, 
játékos feladatok várnak rájuk. A több napos erdei iskolai program élményszerű zárása, és 
egyben az ismeretek átismétlésének is kiváló formája ez a fajta erdei akadályverseny. 

A hangtérkép készítése is a tájékozódásra tanítja a gyerekeket. Két helyen készítünk 
hangtérképet, az erdő szélén és bent az erdőben. A gyerekek papírlapra rajzolják le, hogy 
mennyi féle és milyen típusú hangokat hallanak (természetes, mesterséges) és azt is 
megállapítják melyik irányból. A hangtérkép segítségével egy idegen területen is könnyebben 
boldogul az ember, ha a “fülére” hallgat, hiszen könnyen megállapítható, mely irányban 
található város, falu vagy tanya.  

Hasonlóan a különböző érzékszervekre hagyatkozunk, amikor éjszakai sétára indulunk az 
erdőben. Előtte egy hanglejátszással egybekötött előadás során ismerkedünk az erdő éjszakai 
arcával, aktív élőlényeivel, valamint a szentjánosbogarakkal. Májustól egész nyáron át 
láthatjuk az éjszaka „lámpás” rovarait, keresgélésük izgalmas, látványuk lenyűgöző. Az 
éjszakai sétát „Mesél a csillagos égbolt” programmal is kiegészítjük, mely során a fűben 
leheveredve megfigyeljük a legismertebb csillagképeket, megtanulunk ezek alapján 
tájékozódni, felelevenítjük a hozzájuk kötődő meséket, legendákat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. 

 

Erdőpedagógiai foglalkozás megnevezése: Az erdő és az ember 

 

A foglalkozás célja: 

Célunk, hogy a gyerekek ismerjék meg, hogy az emberek hányféleképpen használják az erdőt, 
mint megújuló természeti erőforrást (energia, nyersanyag), és ezen kívül milyen más fontos 
szerepet töltenek be az ember életminőségének meghatározásában. Az erdő, és az 
erdőgazdálkodás hogyan képes az emberi igényeket kielégíteni, és az erdők különböző 
használati módjait hogyan lehet összehangolni. 

A foglalkozás helyszínei: 

A terepi foglalkozások helyszínei az erdei iskolát körülölelő erdők, elsősorban kocsányos 
tölgyesek és puhafás ligeterdők. 

Ajánlott évszak: négy évszakos 

A foglalkozás tartalmának részletes leírása: 

A gyerekekkel tisztázzuk a megújuló és nem megújuló erőforrás jelentését, közösen keresett 
példákkal illusztráljuk a kettő közötti különbséget. Elmagyarázzuk, hogy ha az erdő, mint 
megújuló erőforrás, fakitermelés vagy természetes bolygatás hatására kisebb területen 
megszűnik, akkor képes magától vagy az erdőtelepítés útján megújulni. Bemutatjuk a 
fenntartható, tartamos erdőgazdálkodás ismérveit. 

Egy erdő-párosító játék megoldása során az erdő 12 féle, az ember és a természet 
szempontjából fontos szerepét kell a gyerekeknek a megfelelő képhez illeszteniük. Az a 
csapat nyer, aki nemcsak a helyes párokat találta meg, hanem utána fejből minél többet tud 
felidézni a 12 funkció közül. A felsoroltakat beosztjuk az erdő 3 fő rendeltetési kategóriájába 
(gazdasági, védelmi, közjóléti). A gyerekeket rávezetjük arra, hogy attól, hogy egy erdő 
elsődlegesen gazdasági rendeltetésű, fenntartható erdőgazdálkodás mellett a legtöbb esetben a 
többi funkciót is képes betölteni, így szinte az összes funkciót a három rendeltetés közös 
metszetébe lehet tenni (pl. egy gazdasági erdő is lehet a természetjárás színtere, valamint 
tisztítja és védi a vízkészletet). 



Az erdei melléktermékekkel ismerkedünk a „Fűben-fában orvosság” című foglalkozáson. A 
gyógynövényes túrákon megtanítjuk a gyerekeknek, melyek a gyógyító és melyek a mérgező 
növények, illetve melyik növény milyen gyógyhatással bír. Részben a terepen, részben a benti 
foglalkoztatóban megmutatjuk, hogyan lehet ezeket a növényeket megfelelően begyűjteni, 
„tartósítani”, felhasználni, fogyasztani. Mindig nagy sikernek örvend a terepen megkóstolható 
tyúkhúr, akácvirág, szeder, mirabolán szilva. Megfelelő időjárás esetén a gombák világába is 
betekintünk, ismertetjük a gombagyűjtés és fogyasztás szabályait, és az utunkba kerülő 
gombafajokat. Ősszel a gyerekek kipróbálhatják a csipkebogyó és kökény lekvár készítésének 
folyamatait, elsősorban a passzírozás fáradalmas munkálataiba kapcsolódhatnak be. A többi 
évszakban az ősszel elkészült lekvár és az eltett alapanyagból készített tea kóstolására van 
lehetőség. 

Egy kissé elfeledett, de régen nagyon fontos erdei melléktermékek, a gubacsok változatos 
világába is betekintést nyerhetnek a gyerekek. A tölgyfához rengeteg gubacsképző ízeltlábú 
kötődik, a parkerdőben is nagyon gyakori a golyógubacs, magyar és osztrák gubacs, a 
suskagubacs. Igyekszünk minél többfélét megtalálni a terepen, megvizsgáljuk őket kívül és 
belül, megbeszéljük a gubacsok lényegét, és az ősi felhasználási módokat. Ha lárvát találunk a 
magyar gubacsban, azt a legbátrabbak meg is kóstolhatják. A sétáról visszatérve a gyerekek 
kipróbálhatják a gubacstintával és lúdtollal való írást. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. 

 

Erdőpedagógiai foglalkozás megnevezése: Varázslatos vízivilág 

 

A foglalkozás célja: 

Célunk, hogy a gyerekek megismerkedjenek a folyó és az állóvíz fogalmával, környezetével, 
élővilágával. Hasonlítsák össze az álló és folyóvizek élőlényeit, gondolkodjanak el, mi lehet 
az oka az eltérésnek. Fontos, hogy észrevegyék a vizek természetben és az ember életében 
betöltött szerepét, emellett az emberek hogyan próbálják befolyásolni a természet törvényeit. 

A foglalkozás helyszínei: 

A Zagyva folyó és a Tisza folyó, hullámterük, ligeterdeik, kubikgödreik, erdei tó. 

Ajánlott évszak: 2 évszakos (tavasz, nyár) 

A foglalkozás tartalmának részletes leírása: 

A vízi élővilággal való ismerkedést az erdei kerek tónál kezdjük. Először körbejárjuk, 
„szemrevételezzük” a vizet és élővilágát, hol csobban a vízbe egy béka, hol dugja ki a fejét a 
mocsári teknős. Közösen összeszedjük, hogy milyen szerepet tölt be egy ilyen tó az erdei 
életközösségben. A kisebb gyerekekkel inkább játékos formában, és segítséggel ismerkedünk 
az élőlényekkel (pl. unkajáték), a nagyobbak viszont egy átlátszó műanyag pohár és egy kis 
háló segítségével önállóan próbálnak minél több élőlényt megfigyelni és gyűjteni. Az 
érdekesebb, különlegesebb fajokat egy külön akváriumba gyűjtjük. A meghatározásokat 
határozó lap segíti. Közösen megbeszéljük és értelmezzük a látottakat. és végül arra a 
következtetésre jutunk, hogy mérete ellenére a kis tavat gazdag élővilág és nagyon sokrétű 
szerep jellemzi. 

A Zagyva folyó mentén, az ártéren végzett vizsgálódásaink során első állomásunk rendszerint 
a kubikgödör. Megbeszéljük, hogy mi az a kubik, megfejtjük kialakulásának okát. Ha van 
benne víz, honnan került oda? Víztartalom esetén gumicsizmába bújunk, és a műanyag 
poharakkal és hálókkal felszerelkezve bemegyünk a sekély részekre, ahol hasonló módon, 
mint az erdei tónál, mindenki igyekszik minél több élőlényt megfigyelni és gyűjteni. A végén 
megbeszélés következik, ahol mindenki elmondja személyes tapasztalatát, megfigyelését az 



általa fogott élőlénnyel kapcsolatban. Amennyiben szárazak a kubikgödrök, átkelünk rajtuk, 
miközben keressük a korábbi vízi élővilág nyomait (csigaházak, kiszáradt algák stb.). A 
kubikgödör séta egyben egy nagy kihívás is, egyfajta „dzsungeltúra”. 

A kubikgödrökön, majd egy hatalmas hullámtéri réten keresztül eljutunk a Zagyva folyó 
partjára. Összehasonlítjuk a folyó, és a kétféle állóvíz (kubik és erdei tó) növény- és 
állatvilágát, valamint vizét, a hőmérséklet, tisztaság, lakók száma és fajösszetétel alapján. 

Különleges és rendkívül élményszerű megismerési lehetőség, amikor a gyűjtött vízmintákat, a 
„vízi szmötyit” bevisszük az erdei iskolába, és a laptopokhoz köthető mikroszkópok 
segítségével feltárul a vízi parányok világa. A gyerekek maguk vesznek kis cseppentők 
segítségével a vízmintákból egy-egy cseppet, majd nagy izgalommal figyelik a mikroszkópba 
téve, vajon milyen élőlényre bukkantak. Így komplex módon ismerkedünk a vízi élővilággal, 
a makroszkopikus élőlények mellett a mikroszkopikus élőlények is tanulmányozhatóvá 
válnak. 

A Tiszához tett kirándulásainkon (Tiszapüspöki) lehetőség nyílik az ősi fokrendszer 
tanulmányozására, felfedezésére. Közben a gyerekek megértik, régen hogyan használta az 
ember a saját céljaira, gazdálkodás alapjainak megteremtéséhez a természet erőit anélkül, 
hogy beleavatkozott volna a természet törvényeibe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Erdészeti Erdei Iskola programjának bemutatása – egyéb 
foglalkozás típusok részletes bemutatása 

 

 

1. 

 

Foglalkozás megnevezése: Zoopedagógiai foglalkozás a Bagolyvár 
Vadasparkban 

 

A foglalkozás célja:  

A gyerekek testközelből, interaktív módon szerezzenek ismereteket a hazai vad-, házi-, és 
hobbiállat fajokról. A gyerekekben kialakuljon a gondoskodás és a felelősség tudat egy 
élőlény iránt, ezért az erdészet vadasparkját naponta látogatjuk, ahol lehetőség nyílik arra, 
hogy ki-ki az általa kiválasztott állat gondozásában, etetésében is részt vegyen. 

A foglalkozás helyszínei: 

NEFAG Zrt. Bagolyvár Vadaspark 

Ajánlott évszak: 4 évszakos 

A foglalkozás tartalmának részletes leírása:  

Látványetetéssel egybekötött foglalkozás során kezdjük az ismerkedést a vadaspark lakóival. 
Különbséget teszünk vadonélő-, házi- és hobbiállatok között. Az egyes állatoknál 
viselkedésbeli, etológiai fogalmakkal és jelenségekkel is foglakozunk, a korosztálynak 
megfelelő szinten.  

Tematika: 

1.   Háziasítás folyamata, etológiai változások a lófélék példáján keresztül 

2.   Tanulási folyamatok az állatoknál – futóverseny a lámával 

3.   Állati intelligencia – a varjúfélék kognitív képességei (látványetetés) 



4.   Testfelépítés és viselkedés összefüggése az életmóddal- a vadászgörény 
(bemutató, kézbevétel) 

5.   Táplálékszerzési stratégiák- ormányos medve, vaddisznó (látványetetés) 

6.   Párválasztás és udvarlási viselkedés – dámszarvas (barcogás, etetés, 
agancsmustra) 

7.   Állatok társas viselkedése, kommunikáció- kecskék (rangsor megfigyelése 
etetés során) 

8.   Öröklött magatartásformák és kulcsingerek- baromfifélék viselkedése 
ragadozómadár jelenlétében (kísérlet) 

 

Minden gyerkőc kiválasztja kedvenc állatát, és amikor szabadideje adódik, akkor folytathatja 
önállóan a megfigyeléseit. Fantasztikus érzelmeket váltanak ki az állatok a gyerekekből 
azáltal, hogy szinte testközelből figyelhetik őket hosszabb időn keresztül. Ezekről a 
megfigyelésekről jegyzőkönyv készül, melyeket a tábor végén felolvastatunk a gyerekekkel.  

A gyerekek az állatokat több érzékszervükön keresztül ismerhetik meg (hang, szag, tapintás, 
látás) amely igen nagy élmény számukra, tekintettel arra, hogy sokan még sohasem 
találkoztak ilyen közelségben egyes állatokkal arról nem is beszélve, hogy az állatok etetése, 
gondozása az érzelmi nevelés kiváló eszköze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. 

 

Foglalkozás megnevezése: Játékos ismeretszerzés önmagunkról és a 
természetről 

 

A foglalkozás célja: 

Az erdei iskolában eltöltött idő alatt a gyerekek ne csak a természetről tanuljanak és 
szerezzenek ismereteket, hanem a foglalkozások, játékok során saját magukról, barátaikról, 
osztálytársaikról is nagyon sok érdekes dolgot tudjanak meg. Ez a tudás, amit itt 
megszereznek az önismerethez elengedhetetlen. Célunk, hogy a nálunk eltöltött idő alatt 
minél több sikerélményhez jussanak és kiderüljön számukra, hogy a természet és önmagunk 
felfedezése, megismerése mindig együtt jár, amióta világ a világ. 

A foglalkozás helyszínei: 

A Zagyva folyó hullámtere, sziki tölgyesek és az erdei iskola területe. 

Ajánlott évszak: 4 évszakos 

A foglalkozás tartalmának részletes leírása: 

A programban az első ismeretszerzési lehetőség a „túlélőtúra”, melynek során bejárjuk az 
Alföld legjellegzetesebb élőhelyeit (keménylombú erdő, ligeterdő, folyópart, szikes területek, 
hullámtér). Azon kívül, hogy megfigyeljük az állat és növényvilágot, domborzatot, 
tereptárgyakat, jellegzetes hangokat, illatokat, színeket, arra is hangsúlyt fektetünk, hogyan 
jutunk el ezekre a területekre egymás segítségével (kidőlt fán átmászás, csatornán átugrás, 
„dzsungelmászás”, gáton kúszás…).  

Az aktív természetjárás keretében kerékpártúra során fedezzük fel a parkerdőt és környékét, 
ezáltal szeretnénk a természetben való mozgást népszerűsíteni a gyerekek körében. Egy rövid 
kör során teszteljük a kerékpár tudást, és ki-ki megszokhatja a biciklijét. Ezután indulunk a 
hosszabb túrára, felkeressük a parkerdő kerékpáros gyorsasági pályáját, ahol az izgalmaké a 
főszerep. Eljutunk a Zagyva hullámtér olyan távoli, de kiemelkedő természeti szépségű 
részeire is, melyeket a távolság miatt nem lenne módunk gyalogosan megtekinteni. 

 A közösségformáló játékok közül minden tábor kihagyhatatlan programja a számháború. A 
gyerekek a játék hevében észre sem veszik, hogy mennyit fejlődnek a taktikai és 



együttműködési képességeik, erősödi a csapatszellem, és mindeközben a jó levegőn való 
mozgás az egészségükre is jótékony hatású. 

 

 

 Az „éjszakai bátorságpróbán” a napközben megismert útvonalat járjuk be, mindenféle 
segédeszköz nélkül (elemlámpa, telefon kitiltva, ijesztgetés tilos). A gyerekeknek az irányt 
saját érzékszerveik, a természet és egy kicsit a mi segítségünkkel kell megtalálni, 
természetesen úgy, hogy indulás előtt megbeszéljük, hogyan tájékozódjanak a sötét erdőben 
(érzékeljék talpukkal az út anyagát, hallgassák az erdő neszeit). Egyénileg vagy néhány fős 
csapatokban vállalhatják a megmérettetést, a nyertes az, aki a leghalkabban tud végigmenni az 
útvonalon. Az egyes útelágazásoknál az erdei iskola munkatársai várják a gyerekeket, akik az 
útbaigazítás mellett vicces feladatokat adnak a csapattagoknak (állathang felismerés, róka 
farok megfogása stb.) A bátorságpróba során a gyerekek lecsendesednek, érzékszerveik 
kifinomodnak és a cél érdekében, hogy sikeresen végigjárják az útvonalat, megtanulnak eggyé 
válni a természettel.  

Az „Almavásár” egy összefoglaló, ismereteket felelevenítő csapatjáték, melyre a program 
záró napján kerül sor. Kiváló lehetőséget biztosít a gyerekek számára, hogy az erdei iskolában 
eltöltött idő alatt szerzett ismereteiket, tapasztalataikat megerősítsék és átadják egymásnak. A 
kérdések és feladatok „szakmai” és tábori élettel kapcsolatos információkra, élményekre is 
épülnek, ennek következtében a jó hangulat garantált.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. 

 

Foglalkozás megnevezése: Kreatív Kuckó az erdő kincseiből 

 

A foglalkozás célja: 

Az erdei iskolában eltöltött idő alatt begyűjtött kincsekből (termések, növényi részek, 
csigaházak stb., amiket a természet már „elengedett”) készülnek a különböző saját, kézműves 
alkotások. Ezekkel szeretnénk arra rávilágítani, hogy egy-egy kirándulásról nem kell 
mindenféle ajándék- és emléktárgyakat vásárolnunk és hazavinnünk, hanem a személyesen 
készített emlékek sokkal többet jelenthetnek. Az alkotás örömén túl, amikor hazamennek és 
ránéznek az alkotásaikra, az élményeken túl a hozzájuk kapcsolódó ismeretek is 
felelevenednek bennük. 

A foglalkozás helyszínei: 

Az erdei iskola területe. 

Ajánlott évszak: 4 évszakos 

A foglalkozás tartalmának részletes leírása: 

A kézműveskedés során elsődleges a természetes anyagok felhasználása, és a szabad alkotás 
lehetősége. A gyerekek a kincseiket rárakhatják az általunk adott fakorongokra, feldíszíthetik 
sámánbottá a túrabotként használt faágat, készíthetnek kis figurákat. Néhány mintadarabbal 
csak némi kiinduló ötletet adunk, és segítünk az elképzeléseik kivitelezésében, Jellemzően 
beindul a fantázia, és olyan alkotások születnek, melyeknek mindenki a csodájára jár, 
végtelen a lehetőségek tárháza. 

 

 

 

 

 

 



 

 

13. Erdészeti Erdei Iskola programjának bemutatása – erdészeti erdei 
iskolai program ajánlatok bemutatása 

 

 

Erdészeti erdei iskolai program megnevezése: 

Az alföldi erdők világa 

A program rövid szöveges bemutatása:  

A program fő célja, hogy a gyerekeket komplex módon, az életkori sajátosságoknak 
megfelelően vezessük be az alföldi erdők élővilágába, erdő- és vadgazdálkodásába. Aktív 
megismerő tevékenységek során ne csak különálló ismereteket szerezzenek, hanem ezeket 
egy rendszerben lássák, befogadóvá váljanak az értékekre, és érzékenyek a környezeti 
problémákra. El szeretnénk oszlatni azt a tévhitet, hogy az alföldi táj egyhangú, csupán egy 
sík vidék. Az erdei csodákért nem feltétlenül kell a hegyvidékre, vagy messzi tájakra utazni. 
A foglalkozások során nagy hangsúlyt fektetünk a terepen megszerezhető ismeretekre, 
továbbá az élményszerű, közvetlen, személyes megtapasztalásra. 

Ajánlott évszak: 4 évszakos 

Foglalkozási napok száma: 3-5 nap 

 

 

 

A program keretében tervezett foglalkozások foglalkozási napokra 
lebontott felsorolása: 

Napok Foglalkozások megnevezése 

1. nap  

Délelőtt 
Érkezés, tábori élet megszervezése 

Zoopedagógiai foglalkozás a vadasparkban 



Délután Az alföldi erdők-mezők élővilága túra 

Este Megfigyelések a természetben- éjszakai szentjánosbogár séta
Tábortűz

2. nap  

Délelőtt 
Ki dolgozik az erdőben? – Az erdész munkája  
Megfigyelések a természetben – tájékozódás 

Délután Ki dolgozik az erdőben? – Vadászati foglalkozás, les építés  

Este Alkonyati vadles  

3. nap  

Délelőtt Varázslatos vízivilág- túra a Zagyvához és a kubikgödrökhöz 

Délután Varázslatos vízivilág- erdei kis tó, mikroszkópozás 

Este Megfigyelések a természetben – „Mesél a csillagos égbolt” 

4. nap  

Délelőtt 

Csoportbontásban: 
Az erdő és az ember – „Fűben-fában orvosság” 
Játékos ismeretszerzés önmagunkról és a természetről – 

kerékpártúra 

Délután 

Játékos ismeretszerzés önmagunkról és a természetről – 

számháború 

Kreatív Kuckó az erdő kincseiből 

Este 
 Tábortűz 
 Játékos ismeretszerzés önmagunkról és a természetről – 
Éjszakai bátorságpróba

5. nap  

Délelőtt Megfigyelések a természetben – erdei akadályverseny 

Délután 

Játékos ismeretszerzés önmagunkról és a természetről – 
Almavásár 

Táborzárás 

 


