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Bevezető
Az ÉRDEKES KÉRDÉSEK EGÉSZ ÉVRE című Pedagógus ötlettár a természettudomány tanításához (5–6. osztály) 
sorozat 4. kötetét tartja kezében az olvasó. Az első kötet előszavában jeleztük, hogy a sorozat célja alapvetően 
kedvcsinálás és segítségnyújtás. Arra hívjuk a kollégákat és a tanulókat, hogy a különböző kerettantervi té-
mákhoz kapcsolódóan időnként ne a tankönyv szövegét követve, hanem érdekes kérdések mentén, az emberi 
kíváncsiságra építve, közösen ismerjék meg a teremtett világ sokszínűségét, érdekességét, szépségét és töré-
kenységét; valamint az emberi szerepvállalás jelentőségét a felvetett témák kapcsán.

Az első 3 témakörben (Kert, Otthon, Szántó-mező) kompletten kidolgozott – 2 x 45 perces –modulterveket 
kínáltunk a kollégáknak. Itt, a negyedik kötetben – az Erdő témakörben – már végképp a felhasználókra bízzuk, 
hogy az egymástól független, más-más célt szolgáló, különböző időtartamú tevékenységeket hogyan kapcsol-
ják össze szerves egységgé.

Ez a kiadvány egy erdei iskola megtervezését és megszervezését támogató segédanyag. Hármas célja van: 
a) segítséget kíván nyújtani a kollégáknak általában az erdei iskola mint tanulási-tanítási keret alkalmazásá-
hoz; b) kedvet szeretne csinálni a valóságközeli kérdések alapján való, komplex, nem tankönyv alapján történő, 
nem-tantárgyi tanuláshoz; c) konkrét ötleteket kíván adni egy erdei iskolai program gyakorlati megvalósításá-
hoz. Ráadásul olyanhoz, amelynek éppenséggel „az erdő” mint fogalom a témája. 

Természetesen az erdő témakör feldolgozását az erdei iskolán túl is segíthetik a kínált tevékenységek.
A kötet megadja egy erdei iskola napirendi keretét (1. sz. Melléklet) a reggeli mosakodástól kezdve a szak-

mai-tartalmi tevékenységeken és a pásztortűz melletti éneklésen át a lefekvésig. E mellett az erdei iskolában 
folyó tartalmi munkához tevékenységgyűjteményt – ha úgy tetszik: játékgyűjteményt – is kínál. Ennek a tevé-
kenységgyűjteménynek 8 – erdővel kapcsolatos – kérdés adja meg a keretét; a tartalmát pedig olyan tevé-
kenységek leírása, amelyek különféle irányokból közelítik meg az adott kérdést, s adnak választ annak egy-egy 
aspektusára.

Bízunk abban, hogy az erdei iskolát szervező kollégák az ötlettár révén hatékony segítséget kapnak a napi-
rendi keret „kitöltésére” egyrészt a felkínált, érdekes kérdésekhez tartozó tartalmi tevékenységekkel, játékok-
kal; másrészt a szintén a kötetben található egyéb erdei iskolai tevékenységekkel (pl. közösségépítés, vissza-
jelzés, beszélgetőkör, csoportalakítás).

Nagyon fontos, hogy a felhasználók ezt a gyűjteményt ötlettárnak tekintsék, amelyből szabadon válogathat-
nak. Ez nem egy elejétől a végéig, minden részletre kiterjedően kidolgozott erdei iskolai program, hanem egy 
sokféle tevékenységet kínáló tár, egyfajta lehetőség, amellyel az erdei iskolát tervező pedagógus szabadon 
élhet. S éljen is, hiszen ő tudja legjobban, mire jó az adott helyszín, ő dönt arról, hogy milyen célokat szeretne 
elérni, s azok hogyan igazodnak a tantervi célokhoz. Arra buzdítunk mindenkit, hogy bátran nyúljon az ötletek-
hez, nyugodtan térjen el a konkrét leírástól, igazítsa azokat az adott tanulócsoporthoz, a helyszínhez, a saját 
elképzeléseihez. Bízunk benne, hogy az itt olvasható ötletek újabb ötleteket szülnek, s ihletet adnak számos 
tartalmas élményt szerző erdei iskolai programhoz.



A modern pedagógia szerint – ahogy azt a NAT is tartalmazza – a természettudomány tantárgy tanulásában 
nem a konkrét ismeretek elsajátítása a legfontosabb, hanem a természettudományos megismerési módsze-
rek lényegének megértése és alkalmazásuk gyakorlása. Például a kocsányos és kocsánytalan tölgy megkü-
lönböztetésének lehet ugyan gyakorlati jelentősége is, de ennél is fontosabb, hogy fejlődjön a gyerekek ké-
pessége, pl. a fák különböző tudományos szempontok szerint való megfigyelésében; a megfigyelt sajátságok 
pontos szavakkal (lehetőleg szakkifejezésekkel) való leírásában; a hasonlóságok és különbségek keresésében 
(vagyis az összehasonlításban), majd azok alapján csoportok alakításában, s végül rendszerezésében.

Az ökológiai problémák megértését és megoldását – a fenntarthatóság tanulását – is segíti a természeti 
témák komplex feldolgozása.

Az ötletgyűjteményt a Református Tananyagfejlesztő Csoport által felkért szakértők, valamint a kipróbálás-
ban, majd fejlesztésben részt vevő pedagógusok készítették. Ezt mutatja az is, hogy számos tevékenység vagy 
játék bibliai utalásokat is tartalmaz; tehát teremtésvédelmi mondandója is van a kötetnek.

Az ajánlott linkek, mellékletek, kivetíthető és kinyomtatható segédanyagok 
a Reftantáron érhetőek el 

a Komplex természettudomány aloldalán.

Saly Erika és dr. Victor András 
szakmai szerkesztők
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Pedagógiai háttér 
Kezdjük azzal a kérdéssel, hogy vajon az erdő mint téma feldolgozásához miért komplex tanulásszervezési formát 
– jelen esetben éppenséggel erdei iskolát –, s nem hagyományos tanórákat javasolunk! Azért, mert a hagyomá-
nyos, tankönyvalapú, tanári magyarázatra alapozott, tantermi tanórákból hiányozhat a tanulási folyamat néhány 
olyan oldala, amelyek nélkül pedig – akármennyi ismeretet is szerez – nem jut igazán közel a diák az erdő igazi, 
alapos, lényegi megismeréséhez. Ilyenek például: a tapasztalati, a komplex és a részvételi tanulás.

TAPASZTALATI TANULÁS

A gyerekek évezredeken keresztül tapasztalati alapon tanultak. Részben saját tapasztalataikból, részben ab-
ból, hogy figyelték, hogy a felnőttek mit hogyan csinálnak. S mivel látták annak eredményeit is, tapasztalatból 
tudták, hogy az élet fontos dolgait hogyan – és miért éppen úgy – kell csinálni. A mindennapi életben szüksé-
ges teendők megtanulásával kapcsolatban nem volt relevanciaproblémájuk. 

Az iskolában azonban már régóta nem a gyerekek személyes tapasztalatszerzése a tanulás alapja. Az elsajá-
títandó ismeretek döntő többségét nem valós szituációban tanulják meg, hanem amikor az adott tantárgy lo-
gikája (vagy a tankönyvszerző látásmódja) szerint éppen oda jutottak. Például nem akkor tanulnak a tölgyfáról, 
amikor éppen erdőben sétálnak, hanem akkor, amikor a tankönyv szerint sorra kerül. 

Az erdei iskola viszont lehetővé teszi – sőt kínálja – a személyes tapasztalaton alapuló tanulást. Megjegy-
zendő egyébként, hogy ezzel az előnnyel nemcsak az erdei iskola rendelkezik, hanem mindegyik komplex (azaz 
nem-tantárgyi) tanulásszervezési forma, amelyekről a Református Tananyagfejlesztő Csoport egy rövid össze-
foglaló kiadványt készített, amely a Református Tananyagtárról letölthető.1

A komplex tanulásszervezési formák a következők:
Témahét, témanap
Erdei iskola
Projekt
Kutatásalapú tanulás

KOMPLEX TANULÁS

Ma sajnos egészen kivételes, hogy egy gyerek számára az iskolai tanulási folyamatban a saját valós élete 
jelenjen meg annak teljes komplexitásával. Nagy a veszélye annak, hogy a gyerekek fejében a Világ és az Iskola 
nem kapcsolódik össze. Míg otthoni világuk komplex és egységes rendszerként veszi őket körül, az iskola a 
világot önálló, egymástól elkülönített tantárgyakként képezi le számukra. A tantárgyi-tankönyvi tanulás során 
a diákok a világot nem a maga komplexitásában látják, hanem a különböző tantárgyak ismereteinek egymástól 
független mozaikkockáiként, szétszabdalva.

A komplex tanulás azonban nem a tudomány-tantárgyak fogalomrendszeréből indul ki, témája nem az 
absztrahált fogalmak és összefüggések megismerése, hanem az élet adta helyzetek – a körülöttünk lévő való-
ság – természetes összetettsége, komplexitása.

A komplex tanulás sokféle szempontból irányítja rá a figyelmet az erdő témakörre. Értelemszerűen a ter-
mészettudományok területén is túlnyúlik; látóterébe beletartozik a teljes humán és reálkultúra. Ha tehát pl. 
a tölgyfa a téma, akkor nemcsak a levelek alakja, a fakéreg mintája és az évgyűrűk száma érdekes, hanem a 
tölgyről szóló népdal, mese, művészeti alkotás, az ipari felhasználás, a fafeldolgozással kapcsolatos foglalko-
zások és mesterségek, a megkülönböztető faji jellemzők – kocsányos, molyhos, cser –, a szó eredete, a helyi 
hagyományok vagy például a vallások tölgyhöz kötődő viszonyainak felkutatása stb. is.

1 https://reftantar.hu/wp-content/uploads/2020/11/Komplex-nem_tantargyi-tanulasszervezesi_formak.pdf  

https://reftantar.hu/wp-content/uploads/2020/11/Komplex-nem_tantargyi-tanulasszervezesi_formak.pdf


A tantárgyakra szétosztott tanulás dominanciája a fenntarthatóságra nevelés szempontjából is káros, hi-
szen éppen a komplex látásmód – a világ egyetlen nagy egészben való látása – vezet legsikeresebben a te-
remtésvédő látás- és életmód kialakulásához.

Tudjuk persze, hogy a tantárgyi tanulásnak is vannak előnyei. Például segíti az egyes tudományokra – s 
a megfelelő tantárgyakra – jellemző fogalomrendszerek logikai rendjének megértését. Ez az előny azonban 
a jelenlegi gyakorlat szerint nem ellensúlyozza a tantárgyaknak az iskolai életben való túltengéséből és a 
komplex tanulás fájó hiányából adódó káros következményeket.

Az erdei iskola definíciószerűen egy adott táj – pl. egy település és/vagy természeti környezet – komplex 
feldolgozásáról, sokoldalú tanulmányozásáról szól, tehát a lényege eleve a világ (egy adott részének) komp-
lex, valóságos, tapasztalati megismerése. 

RÉSZVÉTELI TANULÁS

A „részvételi” szó itt arra utal, hogy a diák vajon milyen szerepeket játszik a saját tanulási folyamatában. A 
hagyományos, megszokott (zömmel frontális) tanórákon a pedagógus döntően az információ és a tudás „bir-
tokosa és átadója”, a diák pedig az ismeretek „befogadója”. Ez utóbbi nem igazán aktív részvétel, minthogy a 
folyamat menetére a diáknak gyakorlatilag nincs ráhatása; saját tanulási folyamatának nem alakítója, hanem 
elsődlegesen a „tárgya”. (Olyan, mint egy „szenvedő ige”.)

Az erdei iskolában – és a többi komplex tanulásszervezési formában – radikálisan más a helyzet. A peda-
gógus inkább „csak” facilitálja a tanulási folyamatot, mintsem vezényelné azt. A hangsúly a „tanár tanít” felől 
áttevődik a „diák tanul” folyamatra, amelyben a pedagógus szerepe elsődlegesen mentorálás, a folyamat 
tanácsokkal való segítése, „terelgetése”. A diákok szabadsága nagyfokú azt illetően, hogy a feladatok „vég-
telen” kínálatából mit és hogyan valósítanak meg. Az ilyen típusú tanulásnak gyakran nem is valamely előre 
meghatározott tartalom elsajátítása a lényege, hanem maga a tanulási folyamat: a tanulás tanulása. Ez az, 
amikor a diákok végre nem az Iskolának tanulnak, hanem az Életnek. 

Az erdei iskola (és a többi komplex tanulásszervezési forma) a diákoknak viszonylag tágas lehetőséget hagy 
azt illetően, hogy mit – és főleg, hogy hogyan – tanulnak. Az erdei iskola tehát egyfajta hidat képez a jövő 
iskolája felé.

11
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Az erdei iskoláról
Az erdei iskola meghatározása egy széleskörűen elfogadott meghatározás szerint:2

„Az erdei iskola sajátos, a környezet adottságaira építő nevelés- és tanulásszervezési egység. A szorgal-
mi időben megvalósuló, az iskola pedagógiai programjában szervesen megjelenő, egybefüggően többnapos, 
a szervező oktatási intézmény székhelyétől különböző helyszínű tanulásszervezési mód, amelynek során a 
tanulás a tanulók aktív, cselekvő, kölcsönösségen alapuló együttműködésére épül. A tanítás tartalmilag és 
tantervileg egyaránt szorosan és szervesen kapcsolódik a választott helyszín természeti, ember által létesített 
és szociokulturális környezetéhez. Kiemelkedő nevelési feladata a környezettel harmonikus, egészséges élet-
vezetési képességek fejlesztése, és a közösségi tevékenységekhez kötődő szocializáció.”

AZ ERDEI ISKOLÁZÁS KULCSPONTJAI TEHÁT A KÖVETKEZŐK:
1. „A környezet adottságaira épít”. Nem valamely tantárgy absztrahált fogalomrendszerének megértése és elsa-

játítása a lényege, hanem az aktuális(!) környezet minél többoldalú és minél teljesebb megismerése.
2. Szorgalmi időben megvalósuló”. Nem szabadidő-tevékenység, hanem az iskolai tanulási folyamat integráns 

része. Másként tanulás! Ugyanezért – minden lehetséges hasonlóság dacára – különbözik a tábortól, amely 
fakultatív szabadidős program. A tábor célja a szorgalmi időn kívüli szabadidő kellemes és hasznos eltöltése. 
(Informális módon persze ott is tanulnak – tapasztalatokat szereznek – a gyerekek.) Az erdei iskola viszont 
szorgalmi időben valósul meg; az iskolai tanulás szerves része. Általában az osztályközösség is együtt van az 
erdei iskola helyszínén – s ráadásul többnyire a természetben (ami külön nyereség!) –, s az ott látottak-hallot-
tak-megtapasztaltak alapján tanul.

3. „Az iskola pedagógiai programjában szervesen megjelenő”. Ez a pont is aláhúzza, hogy az erdei iskola az 
iskola pedagógiai céljait segít megvalósítani. S a pedagógiai programban való szerepeltetése garantálja is a 
megtervezettségét, a többi pedagógiai céllal való összehangoltságát is. 

4. „Egybefüggően többnapos”. Az igazi erdei iskola alsósoknak 3, nagyobbaknak 5 naposan egybefüggő és bent-
lakásos. Minthogy az erdei iskola definíciószerűen máshol van, mint ahol a diákok laknak, értelemszerűen 
oda és vissza is kell utazni. Ezért is célszerű egybefüggően és ottalvósan szervezni az erdei iskolát. Ennél 
rövidebb idő viszont nem elegendő arra, hogy a gyerekek valóban sokoldalúan megismerjenek egy adott 
helyszínt, valamint tanuljanak önmagukról, s a többiekről.

5. „A szervező oktatási intézmény székhelyétől különböző helyszínű”. Vagyis hiába erdei iskola a megnevezése, a 
helyszín bármilyen környezet lehet. Erdei iskolát mezőn, vízparton – sőt, akár városban – is szervezhetünk. A „kü-
lönböző” helyszínnek az a célja, hogy a tanulók egy másfajta környezetet is megismerjenek, mint amilyenben él-
nek. De a „másmilyen környezet” azért is fontos, mert otthoni környezetben – a rengeteg szubjektív kapcsolódás 
miatt – nehezebben vesszük észre a dolgokban az általánost, a jellemzőt, a tanulságost. Ugyanakkor – már csak 
a fenntarthatóság érdekében is – tartsunk mértéket a távolra utaztatást tekintve. Csak nyomós érv igazolhatja a 
kifejezetten távoli helyszínt.

6. „A tanulás a tanulók aktív, cselekvő, kölcsönösségen alapuló együttműködésére épül”. Az erdei iskola jel-
lemzően a diákok aktivitására épül. Ebből az következik, hogy ott döntően kiscsoportos vagy páros munka 
folyik, melyet a csoportok/párok közötti egyeztetés, megvitatás és összegzés zár. A kiscsoportos munka pe-
dig értelemszerűen magával hozza az együttműködési (kooperatív) technikák előtérbe kerülését, valamint a 
kommunikációs kompetenciák fejlesztését. És nem utolsósorban ez a munkamód fontos a szociális tanulás 
lehetőségét, a személyiség- és közösségfejlesztést illetően is.

2 Környezet- és természetvédelmi lexikon, Akadémiai, Bp. 2002.



7. „Szervesen kapcsolódik a választott helyszín természeti, ember által létesített és szociokulturális környeze-
téhez.” Itt ismét felhívjuk a figyelmet arra, hogy az erdei iskola meghatározásában nem szerepel az erdő szó; 
ennél sokkal általánosabban fogalmaz, „választott helyszínről” szól. Igaz ugyan, hogy hazánkban a leggazda-
gabb természeti környezet a lombos erdő, de másféle természeti és természet-közeli környezet – puszta, pa-
takpart, tanya – sőt akár települési környezet is alkalmas lehet erdei iskolázásra. Kicsit persze suta, hogy miért 
nevezzük erdei iskolának, ha nem erdőben van, de ezen már (a megnevezés elterjedtsége miatt) nem tudunk 
változtatni.

 Minthogy ma a gyerekeknek általában kevés természetélménye („vadonélménye”) van, a „természeti kör-
nyezet” hangsúlyozásának van jelentősége. Célszerű minél természetközelibb helyre szervezni az erdei is-
kolát, hogy a gyerekek megtapasztalhassák a „vad” (= ’magától olyan’ = ’ember által nem /alig/ módosított’) 
természetet. Ugyanakkor: akármi is a helyszín, a tanulás tárgya és lényege mindenhol az adott helyszín 
minél több szempontú vizsgálata, minél komplexebb megismerése. Egymás mellé rendelve a botanikai, 
zoológiai, természetföldrajzi, ökológiai adottságok feltérképezését, az épített környezet és az ember által 
átalakított táj megismerését, valamint mindezek mellett a szociokulturális (társadalmi, szociológiai, törté-
nelmi, kulturális, néprajzi…) jellemzők felkutatását.

8. „Kiemelkedő nevelési feladata a környezettel harmonikus, egészséges életvezetési képességek fejlesztése, 
és a közösségi tevékenységekhez kötődő szocializáció.” Az a szituáció, hogy pedagógusok és diákok napokig 
folyamatosan, éjjel-nappal együtt vannak, vagyis együtt élnek, egymás személyes értékeinek – az iskolában 
rejtve maradt értékeknek is! – jobb megismerését teszi lehetővé. A bejárós erdei iskola ezért óriási peda-
gógiai lehetőséget veszít el.

* * *

Lehoczky János (1959–2003), a hazai erdei iskolázás egyik meghatározó személyisége, így foglalta össze a tan-
tárgyi-tantermi tanulás és az erdei iskola különbségét:

TANTERMI TANULÁS ERDEI ISKOLAI TANULÁS 

Az ismeretek elsajátítását döntően a fogalmak, a tan-
anyag egymásra épülésének sorrendje határozza meg.

Az ismeretek elsajátítását döntően a helyszín adta lehe-
tőségek és a tanulók érdeklődése határozza meg.

Az ismeretek tantárgyakhoz, tudományterületekhez kö-
tötten jutnak el a tanulókhoz.

A tanulók komplexen és integráltan találkoznak a jelen-
ségekkel, az új ismeretekkel.

Az ismeretszerzés elemző, analitikus. Az ismeretszerzés holisztikus.

A tantárgyak inkább a konvergens gondolkodást fejlesztik. A tanulási helyzetek a divergens gondolkodást fejlesztik.

A tanulás tankönyvhöz, taneszközhöz kötött. Gyakran nem szükséges segédeszköz a megismeréshez.

A legfontosabb a megtanult anyag. A legfontosabb a megismerés élményében való részvétel.

A tanulás legtöbbször individuális tevékenység. Közösségi, csoportban történő tanulás jellemzi.

A tanulás és a szabadidő térben és időben is elválik. A közösségi tevékenységek, a tanulási helyzetek és a 
szabadidő nem válik el élesen.

Levonhatjuk tehát a következtetést, hogy bár a tanulási folyamat valósághoz kapcsolódó jellegét, tapaszta-
lati alapját, komplex voltát, relevanciáját minden komplex (azaz nem-tantárgyi) tanulásszervezési formában 
megtapasztalják a diákok, az erdei iskolában a legerősebben. Itt válik számukra világossá, hogy tanulni bárhol 
lehet; nemcsak az iskolában. Ezért nagyon jó lenne, ha minden gyerek minden tanévben egyszer részt vehetne 
erdei iskolában, s átélhetné ennek a fantasztikus tanulási, környezeti nevelési és szocializációs lehetőségnek 
az örömét.
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Erdei iskola
ÁLTALÁNOS NAPIREND

7.00–7.30 Ébresztő, mosakodás, öltözködés, rendrakás
7.30–8.00 Reggeli
8.00–8.30 Beszélgetőkör (megosztott gondolatok, érzések, az előző napra visszatekintés, pl. mit tanultunk 

a természettől, magunkról, valamint az adott nap programja, ráhangolódás)
8.30–11.30 Terepi foglalkozások (túra, természetmegfigyelés, környezeti nevelési játékok, választott érdekes 

kérdéssel kapcsolatos tevékenységek, közben tízórai)
11.30–12.30 Szabad játék
12.30–13.00 Ebéd
13.00–14.30 Szabad játék és/vagy csendes pihenő
14.30–17.30 Barkácsolás, alkotás (közben uzsonna)
17.30–18.00 Kis csoportok megbeszélése (pl. naplóírás, önértékelés, konfliktuskezelés)
18.00–18.30 Vacsora
18.30–19.30 Játékok (sport, közösségépítő stb.)
19.30–20.30 Fürdés, fogmosás, kullancsvizit
20.30–22.00 Záró kör pásztortűznél (visszatekintés a napra, népdaléneklés, mesemondás; ha nem rakunk 

tüzet, akkor csillagászat, vadles, éjjeli túra)

Ügyeletes kiscsoportok feladatai:
Az erdei iskolában érdemes ügyeletes kis csoportokat létrehozni, azok feladataiban megegyezni, s forgószín-
padszerűen munkálkodni.

Szakirodalom:
Hortobágyi K. (szerk., 1995). Környezeti nevelés az erdei iskolában (Réce füzetek 4.). Alapítvány a Magyarországi 
Környezeti Nevelésért, Budapest.
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Tantervi, tantárgyi kapcsolódás: az erdő életközösségének ismerete, egyes fajok környezeti igényeinek fel-
ismerése, állatok testfelépítése, az élőhely – életmód – testfelépítés összefüggései, matematika, technika 
és tervezés
Tevékenység rövid leírása: A gyerekek egy-egy békalyuk környékén végeznek állatszámlálást. Ennek segítsé-
gével feltételezéseket fogalmaznak meg az erdőben lakó békák életmódjával kapcsolatban. Megismerked-
nek a biológusok által is használt quadrátolás módszerének lényegével.
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, becslés, mérés
Cél: Az állatok környezeti feltételekhez való alkalmazkodásának megismerése, fajismeret, tervezés, becslés 
gyakorlása, együttműködési kompetencia fejlesztése.
Anyag, eszköz: 4 db vékony, 20-30 cm-es ágdarab (a földbe fogjuk leszúrni), 4-10 m hosszú zsineg
Időigény: 30 perc

Érdemes a gyerekeket bevonni az ágak összegyűjtésébe, a zsineg lemérésébe és összekötésébe. Ez plusz 
5-10 percet jelent. Közben beszélgethetünk a módszer lényegéről és arról, mire használják azt a biológusok.
Ha párban dolgoznak a gyerekek, a négyzet (quadrát) kialakításához is tervezés, becslés szükséges! Itt szán-
junk külön 5 percet arra, hogy a párok eldöntsék, hogyan tudják megoldani ezt a feladatot!
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Erdei népszámlálás

VÁLTOZATOK

Sápi Mária

1. A pedagógus ismerteti a gyerekekkel a tevékenységet, ill. az ehhez szükséges quadrátolás („négyzete-
lés”) menetét: a botok és a zsineg segítségével (quadrát) 1 nm terület kijelölése a kiválasztott lyuk mel-
lett, majd attól távolabb. Megadott, egységes időtartam alatt (5-10 perc) az itt található ízeltlábúak és 
gerinctelen fajok megszámolása. Ennek megismétlése a járattól távolabb is a quadrát áthelyezésével.

2. 4 fős kis csoportok/párok alakítása
3. Békabejárat keresése, megfigyelése
 A gyerekek csoportokban vagy párokban keresnek egy-egy békajáratot. Annak bejáratánál kezdik a 

megfigyelést. Összeszámlálják az ott mozgó élőlényeket. 
4. Távolabb megismételt megfigyelés
 A békalyuktól távolodva megismétlik a számlálást. Figyeljék meg, milyen különbséget tapasztaltak! 

Vajon miért pont ott van a bejárat? Fogalmazzák meg következtetéseiket!
5. Beszámoló a megfigyelésekről

TEVÉKENYSÉG MENETE
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BARNA ÁSÓBÉKA:
Az egyik lyukat készítő békánk a barna ásóbéka. Elterjedt hazai békafaj. Magasabb hegyeink kivételével min-
denhol megtalálható. Kitűnően alkalmazkodik az erdei életmódhoz. Hosszú járatokat készít, melyekből éjjel, 
illetve nedves, párás időben bújik csak elő. Tápláléka legfőképp ízeltlábúakból (hangyák, pókok) áll, de el-
fogyaszt más gerinctelen állatot is. Járatát a vakondtúrással szokták téveszteni, de a névben is benne van a 
különbség. A vakond különálló szellőzőket készít a járatai mentén. A béka a táplálkozóhelye közelében a fel-
színhez közel mozog, így jól megfigyelhető a járatrendszer. Nincsenek földhalmok. Bejárata 4-5 cm átmérőjű. 
Ha tiszta – nincs pókháló rajta –, az jelzi, hogy használatban van. Kedvenc csemegéi a rovarok, pókok és ge-
rinctelen állatok. Kétéltű, szaporodása vízhez kötött. Akár kilométereket képes vándorolni szaporodóhelyére.
A varangyok is készítenek maguknak lyukat a talajba.
MINT MINDEN KÉTÉLTŰ, VÉDETT FAJ!

QUADRÁTOLÁS:
A quadrát elkészítéséhez (négyzeteléshez) a zsineg 
végeit összekötjük úgy, hogy 4 m kerületű négyszö-
get tudjunk kialakítani az ágdarabok leszúrásával. A 
zsineg segít abban, hogy a terület 1nm legyen. Min-
dig kifeszítjük a botok között. A módszer neve quad-
rátolás. 1 nm területen végezzük az állatok számlálá-
sát, így az eredmények összehasonlíthatók lesznek.
Kérjük meg a gyerekeket, hogy a pálcák leszúrásával 
próbálják a négyzeteket kialakítani. Ehhez a zsine-
get is használják. A pálcák között a zsineg feszül-
jön! Nem baj, ha nem tökéletes a négyzet, a terület 
ugyanakkora lesz! 
Megjegyzés: Az alábbi képen látható egy szakmai 
szempontból pontosabb quadrát, mert belsejét ki-
sebb egységekre osztották. A mi quadrátunk csak a 
keret.

Forrás: Helen Ross Russel (1996): Tízperces terepgyakorlatok.
http://www.kia.hu/konyvtar/szemle/70_f.htm

17

HÁTTÉR

http://www.kia.hu/konyvtar/szemle/70_f.htm


Tantervi, tantárgyi kapcsolódás: az erdő életközösségének ismerete, egyes fajok környezeti igényeinek fel-
ismerése, állatok testfelépítése, az élőhely – életmód – testfelépítés összefüggései, vizuális kultúra
Feladat rövid leírása: Egy erdei tisztáson a gyerekek föld alatt élő állatok nyomait keresik, megpróbálják 
kideríteni, melyik állathoz tartozhatnak a talajfelszínen levő lyukak.
Megismerési módszer(ek): megfigyelés, leírás, mérés, összehasonlítás
Cél: Fajismeret bővítése, pontos megfigyelés, leírás, összehasonlítás gyakorlása, együttműködési kompe-
tenciák fejlesztése.
Anyag, eszköz: állathatározó, mérőszalag, papír, íróeszköz, alátét a rajzoláshoz, 1. melléklet kinyomtatva 
csoportonként
Időigény: 30 perc

A megfigyeléseket a reggeli, vagy az alkonyati órákban érdemes végezni. Ilyenkor nagyobb valószínűséggel 
találkozhatunk az ott lakókkal is.
Állati nyomok nem csak lábnyomok lehetnek. Lyukak, rágásnyomok, szőrcsomók az ágak végén, odúk, mind 
arról árulkodnak, mi járt ott előttünk, illetve mi lakik a területen.
Mi most a földben lakó fajokra koncentrálunk. A földfelszínen található üregeket pókok, tücskök, emlősök is 
készíthetik, a járatok méretétől függően hüllők (gyíkok, siklók, kígyók) is beleköltözhetnek.
A mellékletben egy rövid és egyszerű útmutató található, mely segít a gyerekeknek a lyukat készítő faj 
beazonosításában.

1. melléklet: Nyílások a talajban

1. Párok vagy kis csoportok alakulása 
2. Jelöljük ki a területet, ahol a gyermekek mozoghatnak. Legyen ez a tisztás, vagy jól körbehatárolható 

erdőrészlet!
3. Nyomkeresés

• A kis csoportok keressenek földben élő állatokra utaló jeleket, nyomokat a területen! Segítségükre 
van az 1. melléklet: Nyílások a talajban

• Készítsenek térképet a vizsgált területről, jelöljék a nagyobb fákat, bokrokat, amikhez viszonyítva 
könnyű megtalálni a lyukakat, réseket! 

• Rajzolják le a nyomokat! Ahol tudják, írják a rajz mellé a nyílások méretét és a készítő faj nevét! 
• A feladat elvégzése után a csoportok megmutatják a térképeiket egymásnak, és elmondják, milyen 

fajokat találtak.
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Sápi Mária

1. Kis csoportok alakítása
2. A gyerekek az erdei séta során keressenek borz- vagy rókavárat (kotorékot)! A bejáratuknál keressenek 

nyomokat! 
3. Rajzolják le, amit megfigyeltek! A rajzban rögzítsék a nyomok helyét, alakját! Határozzák meg a talált 

nyomok alapján, melyik fajhoz tartozhatnak! Próbálják kitalálni, milyen tevékenység során hagyta ott 
azt az állat! 

4. A feladat végén minden csoport megosztja a többiekkel megfigyeléseit. 
5. Beszélgessünk az erdei ragadozó állatokról a gyerekekkel!
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Tantervi, tantárgyi kapcsolódás: az erdő mint életközösség, ragadozó emlősök az erdőben, állatok testfel-
építése, az élőhely – életmód – testfelépítés összefüggései, magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra
Tevékenység rövid leírása: Róka- és borznyomok keresése az erdőben, kotorék vizsgálata.
Megismerési módszerek: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Cél: pontos megfigyelések, leírás készítése, együttműködés gyakorlása
Anyag, eszköz: csíptetős alátét a rajzoláshoz, ceruza, papírlap(ok) 
Időigény: 30 perc

Ha nincs a területen kotorék, keressünk táplálkozási nyomokat, ürüléket, lábnyomokat! 
Ha a csoportban van vadászó szülők gyermeke, kérjük meg, meséljen a vadásztapasztalatokról, amit szüle-
itől hallott, illetve maga is átélt!
A helyi vadásztársaság mindig szívesen segít kotorékok lelőhelyeiben. Akár el is kísérnek bennünket, és 
mesélnek az állatok életéről, beszélgetnek a gyerekekkel.
Ha sikerül helyi vadászt, természetvédelmi őrt bevonni a foglalkozásba, az időkeretet tágítsuk, mert a gye-
rekeknek sok kérdése lesz! Érdemes a szakemberek történeteire időt szánni.

TEVÉKENYSÉG MENETE
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A borz és a róka is föld alatti járatrendszert épít több kijárattal. Ez a kotorék. Ha több generáció lakja egymás 
után és kiterjedt járatrendszerrel rendelkezik, akkor már várnak is nevezhetjük. A több kijárat a védekezés, 
a menekülés és a megtévesztés eszköze az állatok mindennapjaiban, hiszen kicsinyeiket itt nevelik fel. A 
borz elhagyott kotorékját gyakran foglalja el rókacsalád. Ilyenkor apróbb átalakításokat eszközölnek saját 
igényeiknek megfelelően. Ezt a bejárat előtti földhalom jelzi. Ebben a puha földben gyakran hagynak jól 
kivehető nyomokat az állatok. Így megbecsülhető, hányan laknak benn. A rókacsalád, mihelyt a kölykök elég 
nagyok és önállóak, el is hagyja a kotorékot, mert nemcsak büdös a behordott dögöktől és az ürüléktől, de 
el is bolhásodik. A lakott járat bejáratánál a döglegyek rajzanak. Nem egy kellemes lakhely! A borz sosem 
költözik a róka volt lakhelyére, ennél rendezettebb és igényesebb állat. Az általa lakott járatok bejáratánál 
vájatszerű nyom alakul ki a folyamatos mozgástól. 

Szakirodalom: Papp Károly (2011): Képes nyomkalauz. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága: https://mand-
adb.hu/common/file-servlet/document/580032/default/doc_url/Kepes_nyom_kalauz.pdf

HÁTTÉR

https://mandadb.hu/common/file-servlet/document/580032/default/doc_url/Kepes_nyom_kalauz.pdf
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Farkasné Nagy Krisztina

Tantervi, tantárgyi kapcsolódás: természettudomány, biológia
Kerettanterv: A növények testfelépítése: A növények szervei.
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, mérés
Cél: A föld alatti ehető növényi részek megismerése zöldségféléken keresztül.
Helyszín: erdei iskola ebédlője VAGY veteményeskert
Tevékenység rövid leírása: A gyerekek olyan zöldségfélékkel ismerkednek meg, melyek ehető része a föld 
alatt fejlődött ki.
Anyag, eszköz: zöldségek minimum a csoportok száma szerint, csoportonként: tálca, papírtörlő, mérőszalag, 
vonalzó, megfigyelési táblázat nyomtatva (1. melléklet), íróeszköz
Időigény: 30 perc
Munkaforma: csoportmunka

Közös főzés/salátakészítés közben a felhasznált alapanyagok részeinek megismerése.

Amennyiben az erdei iskola helyszínéhez közel lehetőség van valamelyik zöldségféle természetes megfigye-
lésére és így föld alatti részének tanulmányozására, éljünk a lehetőséggel!

1. melléklet: Megfigyelési táblázat

VÁLTOZATOK
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1. A diákokat 5-6 fős csoportokba osztjuk.
2. Minden csoport az asztalához visz egy tálcát, rajta különféle zöldségekkel, melyeknek föld alatti részét 

fogyasztjuk.
 Ajánlott zöldségek: sárgarépa, fehérrépa/petrezselyemgyökér, retek, cékla, burgonya, vöröshagyma, 

fokhagyma
3. A megfigyelési táblázat kitöltése csoportmunkában (1. sz. melléklet) 
4. Megbeszélés: 

• Melyik zöldségnek melyik részét (részeit) fogyasztjuk? Melyik zöldségfélét ettétek már?
• Melyik zöldségfélét nem kóstoltátok még?
• Milyen ételeket szoktatok készíteni az ismert zöldségekből?

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Tantervi, tantárgyi kapcsolódás: természettudomány, földrajz
A Föld külső és belső erői: belső és külső erők hatásai; néhány jellegzetes hazai kőzet.
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Cél: A mészkő jellegzetes tulajdonságainak megismerése. A mészkő és cseppkő közötti kapcsolat megértése.
Tevékenység rövid leírása: A tanulók megismerkednek a mészkő egyik jellegzetes tulajdonságával (savak 
hatására pezsgés).
Anyag, eszköz: papír, íróeszköz, mészkő, két főzőpohár, víz, kancsó, papírtörlő, sósav, tanári kísérlethez: 
nátrium-acetát 
Időigény: 40 perc

22

Mészkő a lábunk alatt

Farkasné Nagy Krisztina

1. ISMERKEDÉS A MÉSZKŐVEL
Ha van olyan hely az erdei iskolában, ahol mészkövet lehet fellelni, akkor látogassunk el oda a diákokkal! 
A diákok először figyeljék meg ezt a kőzetet, majd páros munkában jegyezzék fel saját, szabadon tett 
megfigyeléseiket!
Összesítsük a mészkőről szerzett tapasztalataikat, immáron csoportszinten és rendszerezetten (pl. színe, 
keménysége, szaga, szemcséssége).

2. MITŐL PEZSEG A MÉSZKŐ?
A diákok továbbra is párban dolgozva végezzék el az alábbi vizsgálatokat, és saját szavaikkal, minél pon-
tosabban jegyezzék le, hogy különböző érzékszerveikkel mit figyeltek meg!

a) Öntsenek egy kis mészkődarabra vizet, és figyeljék meg, mi történik!
b) Ezután higított sósavat csepegtessenek ugyanarra a felületre!
c) Beszámoló a tapasztalatokról, annak értékelése, hogy melyik páros leírása volt a legpontosabb. 

Ha nincs lehetőségünk a természetben megfigyelni a mészkövet, akkor magunkkal vitt mészkődarabká-
kat, vagy mészkőport helyezzünk egy-egy főzőpohárba, és mutassuk meg a diákoknak, hogy mi történik, 
ha vízzel, illetve ha sósavas vízzel érintkezik a kőzet!

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Amennyiben nincs lehetőségünk cseppkőbarlangba menni, nézhetünk kisfilmet a cseppkőképződésről.

A cseppkőnövesztést a tanári kísérlet során tudjuk megfigyeltetni a diákokkal.
Cseppkőképződés: https://www.youtube.com/watch?v=ZI6qgRfHNFU
Tanári kísérlet – Természetföldrajzi jelenségek: 1:17: https://www.youtube.com/watch?v=tnh_b7fa07k

HÁTTÉR

VÁLTOZATOK
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3. VÍZ ÉS SÓSAV A TERMÉSZETBEN (BESZÉLGETÉS)
A beszélgetés témája: Hol van a természetben víz és sósav? 
A víz csapadék formájában érintkezik a földfelszín különféle kőzeteivel, sőt a föld alatti kőzetekkel is, 
ahova repedéseken keresztül szivárog le.
Sósav az állatok és az ember gyomrában van (gyomorsav), de most nem ezzel vizsgálódunk. Savas csapa-
dékkal azonban találkozhatunk, hiszen amikor az esővíz reakcióba lép a levegőben vagy a talajban lévő 
szén-dioxiddal, akkor enyhén savassá válik.

4. KIRÁNDULÁS EGY CSEPPKŐBARLANGBA
Lehetőség szerint látogassunk el egy cseppkőbarlangba!
A diákok gyűjtsenek előzetesen kérdéseket a cseppkőről és annak növekedéséről! Hallgassák meg a bar-
langvezetőt, és amire nem kapnak választ, azzal kapcsolatban tegyenek fel kérdéseket! 

https://www.youtube.com/watch?v=ZI6qgRfHNFU
https://www.youtube.com/watch?v=tnh_b7fa07k


HÁTTÉR

Tantervi kapcsolódás: 
Természettudomány: A mágneses kölcsönhatás megfigyelése az iránytű működése során. Irány meghatáro-
zása valós térben. 
Fizika: Az iránytű használatának fizikai alapjai. 
Tantárgyi kapcsolódás: földrajz, fizika, technika és tervezés
Tevékenység rövid leírása: A tanulók a tájékozódáshoz szükséges iránytű otthoni és szabadban történő 
elkészítésének fortélyait fejtik meg önállóan, majd elkészítésük után működés közben kipróbálják azokat. 
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Cél: A tanulók problémamegoldó képességének, kreativitásának fejlesztése. 
Anyag, eszköz: 

1.  A feladatokhoz, kísérletekhez szükséges eszközök, részletesen felsorolva a pedagógus-segédanyagban 
(2. melléklet) 

2.  1. melléklet kinyomtatva minden csoport részére 
Időigény: 60 perc

Ld. 2. melléklet

1. melléklet: Feladatlap – mágneses kísérletek és iránytű készítése
2. melléklet: Pedagógus-segédanyag a mágneses kísérletekhez

A vonzás árnyékában 
(Iránytű készítése)

Sipos Szabina

1. A tanulókat kisebb csoportokra osztjuk, kiosztjuk a szükséges eszközöket, a feladatlapot (1. melléklet). 
2. A csoportok mágneses kísérleteket végeznek, kitöltik a feladatlapot, majd iránytűt készítenek.

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Tantervi kapcsolódás: 
Természettudomány: Tájékozódás térinformatikai alkalmazásokkal
Távolságmérési feladatok elvégzése
Terepi tájékozódás:
Földrajz: A földrajzi térben való tájékozódást segítő hagyományos és egyes digitális eszközök ismerete.
Gyakorlati feladatok megoldása (pl. távolságmeghatározás, utazástervezés) terepen, valamint nyomtatott és 
digitális térképek és online felületek segítségével.
Tantárgyi kapcsolódás: földrajz, matematika, digitális kultúra, technika és tervezés.
Tevékenység rövid leírása: A tanulók felelevenítik a szélességi és a hosszúsági körökből álló koordiná-
ta-rendszert, azaz a földrajzi fokhálózatot, megismerkednek a tájékozódást segítő Google Térkép alkalma-
zással, útvonalat terveznek, majd távolságot mérnek térképen és terepen.
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, mérés
Cél: A tanulók tájékozódásának, helymeghatározásának segítése terepen, útvonaltervezés digitális eszköz 
segítségével és távolságmérés különböző módszerekkel.
Anyag, eszköz: mobiltelefon, íróeszköz, jegyzetfüzet, feladatlapok, számológép, gördülő távolságmérő, térkép
Időigény: 120 perc

1. melléklet: Torpedójáték (földrajzi fokhálózat)
2. melléklet: Gyakorlati feladatok (a fokhálózat mértékegységeinek átváltása)
3. melléklet: Távolságmérés térképen és terepen (segédlet)
4. melléklet: Feladatlap – távolságmérés táblázata

Útvonaltervezés és 
távolságmérés térképen 

és terepen

Sipos Szabina )2
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1. A tanulók páros munkában, torpedójátékkal felelevenítik a földrajzi fokhálózatot. 
2. Gyakorlati feladatok során a fokhálózatban használt mértékegységek átváltását gyakorolják. 
3. Google Térképpel való ismerkedés. Gyakorlati feladat: útvonaltervezés, távolság mérése térképen és 

terepen. 

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Tantervi kapcsolódás: Természettudomány: Térbeli tájékozódás fejlesztése valós környezetben és térképen
A térkép jelrendszere. A valóság és a térképi ábrázolás összefüggései
Tantárgyi kapcsolódás: földrajz, vizuális kultúra, magyar nyelv és irodalom
Tevékenység rövid leírása: A tanulók párokban vagy csoportokban, saját fényképek és tapasztalás alapján 
készítenek útleírást (itinert). 
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, mérés
Cél: A tanulók íráshasználatának, szövegalkotási készségének, az önkifejezés képességének, valamint krea-
tív és problémamegoldó képességének fejlesztése. 
Anyag, eszköz: íróeszköz, papír, internet, okostelefon, laptop, 1. melléklet kinyomtatva csoportonként
Időigény: Egész napos program

A tevékenység úgy is megoldható, hogy ugyanazon az útvonalon visszük végig a gyerekeket, minden csoport 
ugyanazt az útvonalat tervezi meg és készíti el az itinert. Így lehetőség nyílik az elkészült útvonaltervek 
összehasonlítására.

Az itiner olyan útvonalterv, ami pontról pontra mutatja az utat, így az irányok sorra következő meghatározá-
sával és az útvonal minden részletének leírásával segít a kívánt nyomon maradni. Ez lehet írott szöveg vagy 
nyilakkal rajzolt iránymutatás egyaránt. 
Itinert leginkább olyan terepsportokban használnak, ahol hosszú és kanyargós útvonalat kell bejárni. 
Forrás: https://lexiq.hu/. Itenerek az interneten: http://ddkek.blogspot.com/. http://itin3r.blogspot.com/

1. melléklet: Jó tanácsok, ötletek, javaslatok

Kalandra fel! 
(Itiner, avagy útleírás készítése)

Sipos Szabina

1. A pedagógus ismerteti a napi program menetét, forgatókönyvét. Csoportok kialakítása, melléklet ki-
osztása.

2. A csoportok külön-külön pedagógus/felnőtt kíséretében bejárnak egy-egy általuk választott útvonalat. 
3. Az erdei iskolába visszatérve minden csoport összeállítja a bejárt útvonal alapján a többiek számára 

az útleírást (itinert), és rajzol egy ahhoz tartozó térképet.
4. Minden csapat húz egy útleírást. (Ha a sajátját húzza, cseréljen!)
5. Az útvonalak bejárása az elkészített itinerek alapján (felnőtt kíséretében). 
6. A tapasztalatok közös összegzése, az útvonalak értékelése, korrigálása. 

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Tantervi, tantárgyi kapcsolódás: 
Természettudomány: Térbeli tájékozódás fejlesztése; Irány meghatározása a térképen és a valós térben; 
Tájékozódási gyakorlatok iránytűvel és iránytű nélkül; Térképvázlat készítése ismert területről; Terepi tájé-
kozódás; A térkép jelrendszere
Matematika: A tanuló önállóan végez becsléseket, méréseket.
Tantárgyi kapcsolódás: földrajz, matematika, digitális kultúra, vizuális kultúra

Tevékenység rövid leírása: A tanulók megismerkednek a térkép és az iránytű használatával, tájékozódási 
feladatokat oldanak meg. 
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, mérés, összehasonlítás
Cél: A tanulók ismerjék meg azokat a tájékozódási módszereket, amelyek hasznos ismereteket nyújtanak 
számukra a térképen és az erdőben való tájékozódáshoz. 
Anyag, eszköz: iránytű, tájoló (opcionális), analóg óra, bot, íróeszköz, számológép, nagyobb kőzetdarab, 
nagy tál/edény, háztartási csomagolópapír, A/4-es papír, mobilnet és tablet/mobiltelefon, zsírkréta vagy 
vastag alkoholos filc, víz
Időigény: Délelőtti és/vagy délutáni program + esti program (opcionális).

Merre van az arra? 
– Tájékozódás a térképen és  

terepen

Sipos Szabina )2
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1. Kis csoportok létrehozása (max. 4 fő), a feladatok kiosztása. 
2. A feladatok megoldása csoportonként forgószínpadszerűen (1–4. melléklet) (minden csoport elvégez 

minden feladatot).
3. A feladatok és megoldásuk bemutatása csoportonként (húznak egy számot, és azt a feladatot mutatja 

be az adott csoport). 
4. Kahoot kvíz (amennyiben van internetelérhetőség): https://create.kahoot.it/details/fcdabb79-8745-

45d2-9148-8e3a37fcb9a2 
5. Eredményhirdetés
6. Bátorságpróba (opcionális: éjszakai tájékozódás elemlámpa és egyéb világítóeszköz nélkül, csak az 

érzékszervekre hagyatkozva)

TEVÉKENYSÉG MENETE
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A feladatok során a tanár mint facilitátor tevékenykedik. A felkészüléshez segédanyagként használhatók a következő 
videók, weboldalak:
Tájékozódás a térképen: 

• https://www.youtube.com/watch?v=0nLIzRMM1DM 
• https://www.youtube.com/watch?v=rnZaRUDMLU0
•  http://terkepismeret.elte.hu/alapismeretek/tajekozodas-terkeppel-es-terkep-nelkul 

A tájoló használata csak akkor ajánlott, ha a pedagógus rutinosan használja! (3. a-b)

1. melléklet: Feladatlap – Mivel helyettesíthetjük az iránytűt?
2. melléklet: Feladatlap – Távolságmérés és hosszúsági mértékegységek
3. melléklet: Feladatleírás – Iránytű (esetleg tájoló) használata
4. melléklet: Feladatlap – Mit mutatnak a térképen a szintvonalak?

HÁTTÉR

https://www.youtube.com/watch?v=0nLIzRMM1DM
https://www.youtube.com/watch?v=rnZaRUDMLU0
http://terkepismeret.elte.hu/alapismeretek/tajekozodas-terkeppel-es-terkep-nelkul
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Szűcs Boglárka

Tantervi, tantárgyi kapcsolódás: Mérések, mértékegységek, mérőeszközök; Megfigyelés, kísérletezés, ta-
pasztalás; Az erdők életközössége és természeti-környezeti problémái; természettudomány; magyar nyelv; 
vizuális kultúra
Tevékenység rövid leírása: A többsejtű kalapos gombák testfelépítésének megfigyelése. 
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, mérés
Cél: A többsejtű kalapos gombák felépítésének megismerése, összehasonlítása. Az ehető és mérgező gom-
bák hasonlóságaira felhívni a figyelmet.
Anyag, eszköz: bármilyen (nem mérgező) kalapos gomba (csoportonként legalább kettő, egy fiatalabb és egy 
idősebb), nagyító, fehér papírlap, jegyzetfüzet, a papír alá kemény alátét a rajzoláshoz, írószer
Időigény: 30 perc

A gyilkos galóca helyett mutathatunk más mérgező gombát is, aminek van gallérja és bocskora. Legjobb, ha 
sikerült egy ehető-mérgező párt találnunk, amelyek külsőre hasonlítanak egymásra. 

Gombavizsgáló
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1. Alakítsunk 4-5 fős csoportokat, minden csoport külön vizsgálódik! 
2. Csoportonként tegyünk a földre (fatörzsre, sziklára, asztalra stb.) néhány gombát! Üljük körbe, figyel-

jük meg a felépítését, és rajzoljuk le a részeit! 
Vizsgáljuk meg, hogy van-e gallérja, bocskora, milyen színűek a lemezei! Megnézhetjük a 2.1. mellék-
letet is összehasonlításképpen. 

3. Hasonlítsuk össze a kisebb (fiatalabb) és nagyobb gombákat, méret, szín, forma és a lemezek színe 
szerint! Mérjük le egyiket és másikat is vonalzóval! 

4. Hasonlítsuk össze egy gyilkos galócával! Ez valószínűleg nem lesz élőben (ha van, akkor csak a tanár 
fogja, mutassa), ezért használjuk a melléklet képét! (2. melléklet). 

5. Válasszuk el a tönköt és a kalapot! Tegyük a kalapot lemezekkel lefelé egy fehér papírlapra! Kopog-
tassuk meg a kalapot, majd óvatosan emeljük fel, és figyeljük meg nagyítóval a kihullott spórákat! 
(Előfordulhat, hogy ez a művelet csak néhány óra múlva végezhető el sikerrel.)

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Gombavizsgálónak igazából a gombaszakértőt hívják, aki rendelkezik ilyen végzettséggel. 
A többsejtű gombák különleges élőlények, nem állatok, nem növények. Helyhez kötötten élnek, sejtjeiket kitintartal-
mú sejtfal határolja, ami az ízeltlábúak külső vázának alkotója is. Nincsenek színtesteik, ezért kész szerves anyago-
kat vesznek fel és hasznosítanak az anyagcseréjükben. Testük gombafonalak szövedékéből áll, bennük képződnek a 
spórák, amelyek megfelelő körülmények között ismét gombafonalakat hoznak létre, így szaporodik a gomba. A fej-
lettebb kalapos gombák testében a sűrűn egymás mellé rendeződő sejtfonalak tönkből és kalapból álló termőtestet 
alakítanak ki. Az ehető kalapos gombákból finom ételeket lehet főzni, de sok ehető gombának van hasonló kinézetű 
mérgező párja, amellyel könnyen össze lehet keverni, ráadásul a fiatalabb és idősebb példányoknak más-más a 
megjelenési formája. A begyűjtött gombát mindig vizsgáltassuk meg gombaszakértővel, és csak ellenőrzött helyről 
származó gombát vegyünk!

1. melléklet: Kalapos gomba testfelépítése
2. melléklet: Gyilkos galóca

HÁTTÉR
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Szűcs Boglárka

Tantervi, tantárgyi kapcsolódás: Az erdők életközössége és természeti-környezeti problémái; Mérések, mér-
tékegységek, mérőeszközök
Tevékenység rövid leírása: A gyerekek kettesével egy-egy madárpárt alkotnak. Feladványokat kapnak, a 
helyes megfejtésért egy tojást tehetnek a fészkükbe.
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás
Cél: A holtfákban élő élőlényekről való ismeretek bővítése.
Anyag, eszköz: kosár, kindertojásbelsők, olló, WC-papír-gurigák
Időigény: 30 perc

A holtfák az egészséges erdő részei, mivel több élőlénynek adnak élőhelyet, táplálékot és menedéket, mint 
élő fa társaik, tehát a leggazdagabb élőhelyek. 

1. melléklet: TojásFejTörő
2. melléklet: TojásFejTörő megoldásai

Tojásrakó
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1. Kiválasztunk egy játékmestert. 
2. Párokat alakítunk, ők egy madárszülőpár. 
3. Minden pár kap egy WC-papír-gurigát, ez lesz a fészke. 
4. Egy kosárba kihelyezünk minimum annyi kindertojásbelsőt (a sárga műanyagot), ahány madárpár 

van. A sárga műanyagtokokban elrejtünk egy kérdést és két lehetséges választ, amelyből csak az 
egyik helyes. (Ld. 1. melléklet: TojásFejTörő.)

5. A párok egymás után sorrendben következnek és meghallgatják egymást. Az első páros elvesz egy 
tojást, felnyitja és felolvassa a benne levő fejtörőt, majd választ a két lehetséges válasz közül. A 
játékmester a TojásFejtörő megoldásai táblázat (2. melléklet) alapján figyeli, hogy jók-e a válaszok 
vagy sem. Ha helyes a válasz, akkor a pár beteheti a tojást a saját fészkébe. Ha nem, akkor vissza 
kell tenni a kosárba. A többi pár is figyel (azt is, hogy hova tették vissza) és hallgatja, de nem szólhat 
közbe. Az a páros győz, aki a legtöbb tojást gyűjtötte.

6. A holtfákban több rovarfaj él, mint az élő fákban. A játék végén a párok versengenek, hogy ki tudja 
leggyorsabban helyesen megbecsülni, hogy a holtfában élő rovarfajok hányszorosai az élő fában 
található rovarfajoknak, ha tudjuk azt, hogy egy holt tölgyfában 521 rovarfajt számoltak meg, míg az 
élő tölgyfában csak 169-et.

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Tantervi kapcsolódás: Az erdő mint életközösség, állatok testfelépítése, az élőhely – életmód – testfelépítés 
összefüggései
Tantárgyi kapcsolódás: magyar nyelv és irodalom
Tevékenység rövid leírása: A csoportok minden tagja választ egy-egy állatot a kidőlt fatörzsön vagy környe-
zetében. Mindenhova követi, megfigyeli. Beleképzeli magát az állat helyébe.
Megismerési módszerek: megfigyelés, leírás
Cél: Állatok viselkedésének megfigyelése, empátia, felelősségérzet és felelősségvállalás ébresztése a gyer-
mekekben.
Időigény: 40 perc

A gyerekek készíthetnek a megfigyelésekről párbeszédes formában is leírást, ebben az egyik gyermek az 
állat szerepében beszélget egy társával/társaival. A párbeszédet előadják egymásnak.

Ez a játék mindenféle erdei, ligetes vagy fás helyszínen játszható.
A megfigyelés során számos ismeretre szert tesznek a gyerekek. Ez segít elfogadni és megszeretni még a 
„nemszeretem” élőlényeket is. A pozitív érzelmi bevonódás empátiát és felelősségvállalást indukál. Ennél 
a tevékenységnél ne engedjünk digitális eszközhasználatot! Ez a keret elősegíti a memória fejlesztését is.

Szakirodalom: Cornell, Joseph Bharat – Deranja, Michael (1994): Journey to the Heart of Nature. A Guided 
Exploration, Dawn Publications Nevada City, CA. 
Letölthető: https://eric.ed.gov/?id=ED374992 

HÁTTÉR

Beszélgetés 
a természettel

Sápi Mária

A csoportok egy kidőlt fatörzs körül választanak egy-egy állatot, amit könnyű megfigyelni. Pontosan megfigye-
lik, ha elindul, követik. Ügyelnek arra, hogy ne ijesszék, zavarják meg. Képzeljék magukat az állat szerepébe! 

• Figyeljék meg, mit csinál! Képzeljék el, mit szeretne csinálni! 
• Van-e olyan ragadozó a környezetében, amitől tartania kell? 
• Mit eszik, és hol szerzi a táplálékát? Hol lakik? Egyedül vagy vannak társai? 
• Hová szeretne elmenni? Vajon mit szeretne elmondani magáról másoknak? 

A megfigyelés végeztével a gyerekek felveszik a megfigyelt állat szerepét, s megszólalnak „helyette”, pl. 
bemutatkoznak, elmondják, hogyan érzik itt magukat. A többiek próbálják kitalálni, melyik állatot figyelte 
meg az adott csoport. 

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Sápi Mária

Tantervi, tantárgyi kapcsolódás: Az élő szervezet és a belőlük felépülő életközösségek komplex rendszer-
ként történő értelmezése, erdei táplálékláncok és hálózatok. Magyar nyelv és irodalom, digitális kultúra, 
vizuális kultúra.
Tevékenység rövid leírása: Erdei séta során a csoportok kiválasztanak egy régebben kidőlt, korhadó fát. A 
kidőlt fa vizsgálata: érzékszervi vizsgálatok, nagyítóval történő vizsgálat. Élőlények keresése és meghatáro-
zása, állatok tevékenységének megfigyelése.
Fejlesztendő megismerési módszerek: megfigyelés, leírás (érzeteket legjobban kifejező szavak megkeresése 
és a legmegfelelőbb kiválasztása), összehasonlítás
Cél: Az idősödő, kihaló fák szerepének megismerése az erdő életközösségében. A természettudományos 
megismerési módszerek, kiemelten a megfigyelés, leírás módszerének gyakorlása. Az online/offline határo-
zók és határozókönyvek használatának gyakorlása. A digitális kompetenciák fejlesztése fotó- vagy filmdo-
kumentáció készítése során.
Anyag, eszköz: nagyító minden gyermeknek, csoportonként feladatlap az 1. melléklet alapján, legalább egy 
okostelefon internettel vagy határozókönyvek, író- és színező ceruzák, szénceruza vagy zsírkréta a satírozás-
hoz, írólapok, kinyomtatott feladatlap, csíptetőtáblák és csoportonként egy kisebb hátizsák vagy válltáska 
az eszközöknek
Időigény: 60 perc

Nagyító alatt a világ
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1. Közösen sétáljunk ki az erdőbe! Vigyük magunkkal a hátizsákokban az eszközöket! 
2. Csoportalakítás. 
3. Egy-egy kidőlt fát vizsgál minden csoport. Kérjük meg a csoportokat, válasszanak egy korhadó fatör-

zset! 
4. Járják körbe! Gyűjtsenek minél több jellemzőt a fatörzsről és környezetéről! Ismerjék meg lakóit!
 A mellékletben kinyomtatható formában találhatók a feladatok. 
 A megfigyeléseket az erdei iskolába visszatérve osszák meg a csoportok egymással! Rejtvény, totó, stb. 

készülhet belőle. 

Érzékszervi vizsgálatok
• Használják érzékszerveiket! 
• Mit látnak meg először? 
• Milyen szagokat éreznek? 
• Mit hallanak? 
• Milyen tapintású a fatörzs különböző pontokon? 
• Keressenek szavakat ezekre az érzetekre! Ezeket írják be a táblázatba! (Melléklet 1., 2. feladat)

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Milyen állatok laknak a fatörzsön, a fatörzsben? 
1. Keressenek élőlényekre utaló nyomokat! 
2. Keressenek állatokat! 
3. Figyeljék meg az állatok felépítését, tevékenységét! 
4. Használjanak nagyítót a pontosabb megfigyelésekhez! 
5. Készítsenek fotó- vagy filmdokumentációt a megfigyeléseikről! (Melléklet 3–5. feladat)

A feladatok külön-külön is felhasználhatók, amennyiben rövidebb idő áll rendelkezésünkre, vagy más megvalósítan-
dó ötleteink is vannak.
Ha névjegyet készítünk a mellékletben található sablonok segítségével, a célok közé bekerül a fajismeret bővítése is.
A megfigyelésekről papíralapú, de digitális feljegyzések is készülhetnek a csoport digitális kompetenciáitól függően. 

Próbáljuk a gyerekeket rávenni az eszközeik kínálta lehetőségek kiaknázására! A feladatokat a telefonjuk segítségével 
is megvalósíthatják. A megfelelő kifejezéseket rögzíteni tudják hangfelvevő segítségével. A telefon kamerájával na-
gyítani, fényképezni, videót készíteni is tudnak. A képeiket feliratozzák, szerkesztik. A videókat vágni tudják. A Google 
Play áruházból a legtöbben már letöltöttek és használnak szerkesztőprogramokat a közösségi oldalakra feltett tar-
talmaikhoz (vagy legalábbis fognak). Ezt érdemes lenne tudományos célokra is felhasználni! Érdemes feltérképezni 
ezen ismereteiket. (Segítséget is kérhetünk a tantestület fiatalabb és ebben jártasabb tagjaitól vagy az informatikát 
tanítóktól. A melléklet feladatait az ő segítségükkel át tudjuk alakítani a választott szerkesztőprogramokhoz illeszked-
ve.) A terepi tevékenység során is megtanulhatják ezeket, hiszen a későbbiekben ez hasznos ismeret lesz. Ez esetben 
csoportalakításnál szempont, hogy a csoporttagok között ebben jártas gyermek is legyen. A kortárstól tanulás a leg-
hatékonyabb. Az időkeretet is módosítsuk, vagy a feladatok mennyiségét redukáljuk!
A rögzített anyagok szerkesztése lehet „benti” feladat is. Az internetelérés így stabilabb lehet. Gyakorolhatják a közös 
dokumentumszerkesztést. 
Az erdő életközösségében a kidőlő és korhadásnak indult fák fontos szerepet töltenek be. Egyfelől lakó- és táplálko-
zóhelyek az állatoknak, melyek között ritka, védett fajok sokasága található. Másfelől a lebomló szerves anyagokból 
származó szervetlen anyagok a növények számára tápanyagok. Így marad fenn az anyagok körforgásának egyensúlya 
az életközösségben. Ez teszi teljessé az erdőt a „rendezett”, kitakarított parkokkal ellentétben.

1. melléklet: Vizsgálódás a korhadó fatörzsön

VÁLTOZATOK
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Tóth Tímea Katalin

Tantervi, tantárgyi kapcsolódás: természettudomány, vizuális kultúra, digitális kultúra, technika és tervezés
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Cél: problémamegoldó képesség, praktikus, gyakorlati gondolkodás, szociális kompetenciák, megfigyelőké-
pesség, természettudományos kompetenciák fejlesztése
Tevékenység rövid leírása: A hangya testfelépítésének, mozgásának megfigyelése.
Anyag, eszköz: hangyák (a szabadban), okostelefon (csapatonként egy olyan, amelyikkel lehet lassított vi-
deót készíteni)
Időigény: 45 perc

Készítsetek a megfigyelésekről naplót! Rajzolhattok is bele!

1. melléklet: Feladatlap a hangyák megfigyeléséhez
2. melléklet: Szempontok a hangya bemutatásához

Egyszerre emeli-e 
első két lábát a hangya?
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1. Csoportalakítás (3−4 fős)
2. A hangya testfelépítése – feladatlap kitöltése csoportban (1. melléklet)
3. Hangyák bemutatása
 Nézzétek meg jól a hangyákat, s az adott szempontok szerint (2. melléklet) mutassátok be őket szó-

ban! Aki szeretné, kipróbálhatja, hogy beleképzeli magát egy hangya helyébe, s úgy mutatkozik be. 

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Tantervi, tantárgyi kapcsolódás: természettudomány, vizuális kultúra, digitális kultúra, technika és tervezés, 
magyar nyelv és irodalom, tánc és dráma
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Cél: problémamegoldó képesség, praktikus, gyakorlati gondolkodás, szociális kompetenciák, anyanyelvi 
kompetenciák fejlesztése
Tevékenység rövid leírása: A mese elolvasása (1. melléklet), csoportonként új befejezés kitalálása, ezek 
prezentálása különböző módokon. Lehet esti feladat foglalkoztató teremben, vagy esős időben, illetve kint 
a szabadban.
Anyag, eszköz: választhatóan a feladat megvalósításától függően: papír, írószer, háztartási csomagolópapír, 
rajzeszközök, okostelefon
Időigény: 60−90 perc attól függően, hogy hány csoportunk van

Találjanak ki további más befejezéseket – hogy végződne a történet, ha az alábbi helyszíneken játszódna?!
• iskola
• étterem
• bankfiók
• utca

1. melléklet A tücsök és a hangya

A tücsök és a hangya

Tóth Tímea Katalin

1. A mese közös elolvasása
2. Feladatok csoportokban
Hogyan lehetne másképp befejezni a mesét? Találjatok ki más befejezést! Sorsoljuk ki, vagy válasszanak 
a csoportok, hogy milyen módon fogják bemutatni a saját befejezésükkel a mesét:

• leírják és felolvassák
• lerajzolják egy nagy csomagolópapírra, majd bemutatják
• dramatikusan eljátsszák
• szavak nélkül elmutogatják
• videót készítenek telefonnal!

Használhatnak hozzá a környezetben található eszközöket, anyagokat, tárgyakat.
3. A kis csoportok prezentálják a mesét

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Tóth Tímea Katalin

Tantervi, tantárgyi kapcsolódás: természettudomány, vizuális kultúra, digitális kultúra, technika és tervezés, 
matematika, magyar nyelv és irodalom
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Cél: problémamegoldó képesség, anyanyelvi kompetenciák, szövegértés, szociális kompetenciák, megfigye-
lőképesség, természettudományos, matematikai kompetenciák fejlesztése
Tevékenység rövid leírása: Érdekes szöveg olvasása, kis videók megtekintése, beszélgetés róluk, majd Ka-
hoot vetélkedő
Anyag, eszköz: okostelefon, foglalkoztató teremben számítógép, projektor
Időigény: 45 perc

Ez a feladat esős időre, vagy esti csoportfeladatként javasolt az erdei iskolában.

1. melléklet: A világ leggyorsabb hangyája – szaharai ezüsthangya
2. melléklet: Leggyorsabb hangya − videó
3. melléklet: Hangya lassítva − videó 
4. melléklet: Kahoot vetélkedő
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1. Csoportalakítás
2. Csoportokban olvassuk el az alábbi szöveget (1. melléklet)!
3. Nézzük meg a mellékelt videókat (2., 3. melléklet)!
4. Játsszunk Kahoot vetélkedőt (4. melléklet)!

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Tantervi, tantárgyi kapcsolódás: természettudomány, vizuális kultúra, digitális kultúra, technika és tervezés
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Cél: problémamegoldó képesség, praktikus, gyakorlati gondolkodás, szociális kompetenciák, megfigyelőké-
pesség, természettudományos, digitális, esztétikai kompetenciák fejlesztése
Tevékenység rövid leírása: Erdei vöröshangyáról szóló animáció feldolgozása, a terepen erdei vöröshangyák 
megfigyelése, plakát készítése.
Anyag, eszköz: A szabadban keresünk hangyákat. Okostelefon, foglalkoztató teremben számítógép, projek-
tor, író-, rajzoló eszközök, rajzlapok, 1. melléklet kérdéssora
Időigény: 90 perc

1. melléklet: Erdei vöröshangya

Kicsi, vörös, erdőben él. 
Mi az?

Tóth Tímea Katalin

1. Csoportalakítás (3−4 fős csoportok)
2. Ismerjük meg az erdei vöröshangyát! Nézzük meg az alábbi animációt, majd válaszoljunk az 1. mellék-

let kérdéseire!
 https://www.mozaweb.hu/Extra-3D_modell-Erdei_voroshangya-146836
3. Keressünk az erdőben erdei vöröshangyákat! Fotózzuk le őket! 
4. Készítsünk plakátot az erdei vöröshangyáról a fotók alapján!

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Tóth Tímea Katalin

Tantervi, tantárgyi kapcsolódás: természettudomány, matematika, technika és tervezés
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, mérés
Cél: problémamegoldó képesség, praktikus, gyakorlati gondolkodás, szociális kompetenciák, matematikai 
kompetenciák fejlesztése
Tevékenység rövid leírása: Egy bot és a fa árnyékának összevetéséből a fa magasságának kiszámítása; a 
hangya mozgásának megfigyelése: mennyi idő alatt, mekkora utat tesz meg.
Anyag, eszköz: A szabadban keresünk fát, botot, hangyákat. Vonalzó/ mérőszalag, számológép, papír, írószer, 
1. melléklet táblázata
Időigény: 45 perc
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1. Bevezető beszélgetés
• Vajon mennyi idő alatt ér a hangya a fa tetejére? Mitől függ ez? Beszéljük meg! Tippeljük meg az időt!
• Kinek van ötlete, hogy hogyan lehetne lemérni egy fa magasságát? Beszéljük meg!
• Kinek van ötlete, hogy hogyan lehetne megmérni a hangya sebességét? Beszéljük meg!

2. Csoportmunka (3−4 fős csoportokban)
Minden csoport végezze el a következő feladatot:

1. A fa magasságának mérése:
• Keressünk egy fát, aminek meg tudjuk mérni az árnyékát! 
• Keressünk egy kb. 30−50 cm hosszú botot! Mérjük meg a botot és az árnyékát, majd mérjük meg a fa 

árnyékát is! Ezek ismeretében számítsuk ki a fa magasságát! Használjunk számológépet!

2. A hangya sebességének mérése:
• Keressünk és figyeljünk meg hangyákat! Figyeljük meg a hangya mozgását! 
• Mérjünk le a földön egy vonalzóval, vagy mérőszalaggal egy adott távolságot!
• Mérjük az időt, hogy a hangya ezt a távolságot mennyi idő alatt teszi meg! Végezzük el a mérést több-

ször! A mért idők átlagával számoljunk a továbbiakban! Használjunk számológépet!

3. A mérésekből nyert adatokkal annak kiszámítása, hogy a hangya mennyi idő alatt érne fel a fa tetejére 
(1. mellékletben lévő táblázat alapján).

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Először tudnunk kell, hogy mekkora a kiválasztott fa magassága. Ahhoz, hogy kiszámoljuk, hogy mennyi idő 
alatt ér a hangya a fa tetejére, szükséges, hogy ismerjük a hangya sebességét. Tehát először mérjük meg a 
fa magasságát, majd mérjük le, hogy egy adott távolságot mennyi idő alatt tesz meg a hangya (azaz mennyi 
a sebessége), utána számoljunk!

Fa magasságának kiszámítása:

Ez egy arányossági feladat. Ahányszor nagyobb a fa árnyéka, mint a bot árnyéka, annyiszor magasabb a fa a 
botnál. Vagyis a fa árnyékát elosztjuk a bot árnyékával, majd megszorozzuk a bot magasságával.

A hangya sebességének kiszámítása:
Ha a hangya átlagosan 30 másodperc alatt megy át a 165 cm hosszú távon, akkor percenként 330 cm-t tesz 
meg, vagyis a sebessége 330 cm/perc. 
Ha a fa magassága 13,2 m=1320 cm, akkor 1320: 330=4 perc alatt ér a hangya a fa tetejére.

Mennyi idő alatt ér a hangya a fa tetejére?
Ahányszor nagyobb a fa magassága, mint amennyi cm-t megtesz a hangya 1 perc alatt, annyi perc alatt ér a 
fa tetejére. Vagyis a fa magasságát (cm-ben) osztjuk a hangya sebességével (cm/perc-ben).

1. melléklet: Megfigyelési táblázat és számítás

HÁTTÉR
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Szűcs Boglárka

Tantervi, tantárgyi kapcsolódás: természettudomány, vizuális kultúra, technika és életvitel
Tevékenység rövid leírása: A gyerekek gazsalátát, ételeket készítenek erdő-mező növényeiből, dekoratívan 
tálalnak, adagokat mérnek ki és a folyamatról kisfilmet is készítenek. 
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, kísérlet, mérés
Cél: A gyerekek minél több ehető erdei növényt megismerjenek, fejlődjön együttműködőképességük, szoci-
ális kompetenciájuk.
Anyag, eszköz: víz, botok, fadarabok (keverni), tálak, bicska vagy kés, fűszerek, papír, írószer, festék, ecset, 
mérleg; a filmfelvételhez és lejátszáshoz: okostelefon, laptop, projektor
Időigény: 60 perc

1. melléklet: Ehető erdei növények listája

Igaz, hogy ehető a gaz? 
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A környék leghíresebb erdei éttermét üzemeltetjük, és a Magyar Bocuse d’Or Akadémia tudomást szer-
zett róla, hogy itt készülnek a legfinomabb gazsaláták és más ételek erdő-mező finomságaiból. Ezért a 
híres szakácsok ellátogatnak egy ebédre, hogy megkóstolják és véleményezzék, amit készítünk. Három fő 
szempontjuk van: ehető legyen, szezonális, és esztétikusan legyen tálalva. Elkíséri őket egy filmes stáb 
is, akik egy rövidfilmet forgatnak majd. 
Feladat: 
a) Elkészíteni egy erdei menüt. Használható bármilyen segédeszköz (könyvek, internet, magazinok) és 

anyag, gyűjtögetni, rajzolni, festeni is lehet, pl. a találáshoz, dekorációhoz. 
b) Kiporciózni egyenlő adagokra az elkészült ételeket, a mérleg segítségével.
c) Dekoratívan tálalni (használható bármilyen anyag, rajz, kőzet stb.)
d) 1-2 perces kisfilmet forgatni, amelyben bemutatják a csapatok a fogásokat: ki mit főzött, miből, és mi-

ért jó ez. Egymás bemutatóit közösen nézzék meg: a vendégszakács, a pedagógus vagy 2-3 jelentkező 
diák. 

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Tantervi, tantárgyi kapcsolódás: természettudomány, vizuális kultúra, magyar nyelv és irodalom
Tevékenység rövid leírása: Hasonló morfológiájú ehető és mérgező növényekkel ismerkedünk. 
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Cél: A gyerekek ismerjék meg és tudják megkülönböztetni az olyan ehető növényeket, amelyeknek van ha-
sonló megjelenésű mérgező párja.
Anyag, eszköz: növénykártyák (1. melléklet), növényhatározó, internet, könyvek
Időigény: 60 perc

Ehető és mérgező párok

1. melléklet: Növénykártyák

Kire hasonlít? 

Szűcs Boglárka

A gyerekek körbe állnak, mindenki kap egy növénykártyát, amelyen egy ehető vagy mérgező növény ta-
lálható. Ezeket mutatni kell a többiek felé.  
a) Első körben mindenki keresse meg, hogy milyen másik növényhez hasonlít! A hasonlóak álljanak egy-

más mellé!
b) Nézzenek utána a növényhatározóban, interneten, könyvekben, hogy mik a legfontosabb jellemzői a 

növényüknek, és mik a legfontosabb különbségek a hasonló növényekkel! 
c) Hangosan mutatkozzanak be a növény nevében, egymás után, az óramutató járásának megfelelően, 

néhány jellemzővel, hasonlósággal és különbséggel! Pl. „Fekete bodza vagyok, ehető a virágom, pa-
lacsintatésztába mártva és kisütve, bodzaszörpként és lekvárként is finom vagyok, üreges száramból 
bodzapuskát lehet készíteni!” „Én a gyalogbodza vagyok, hasonlítok a fekete bodzára, de később kez-
dek virágozni, lágyszárú vagyok és mérgező, ne egyetek meg, mert hasmenést és hányingert okozok!”

d) Nézzenek körül a réten, tisztáson, ahol játszanak, hogy mely növények fordulnak elő ezek közül!

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Medvehagyma – Májusi gyöngyvirág
Gumós baraboly − Foltos bürök 
Fekete bodza – Gyalogbodza
Húsos som – Ebszőlőcsucsor
Áfonya – Nehézszagú boróka
Zsálya – Kankalin
Petrezselyem – Foltos bürök

Fehér akác – Lilaakác
Rozmaring – Tőzegrozmaring
Gyermekláncfű – Kutyatejfélék 
Fekete bodza – Nadragulya 
Petrezselyem – Gyilkos csomorika 
Húsos som – Pirítógyökér
Petrezselyem – Kaukázusi medvetalp
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Szűcs Boglárka

Tantervi, tantárgyi kapcsolódás: természettudomány
Tevékenység rövid leírása: A gyerekek párosítsák össze, hogy melyik erdei állat mit fogyaszt!
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Cél: Ismerjék meg a gyerekek a különféle erdei állatok táplálékát.
Anyag, eszköz: 1. melléklet kivágva, erdei tisztáson található kövek, falevelek, botok, papír, rajzeszközök
Időigény: 60 perc

Fordítva is lehet játszani: kikészítünk menüket, és a megfelelő állat képét kell odahelyezni.

Figyelem! Kárt ne okozzunk a természetben, pl. friss hajtást ne törjünk le!

1. melléklet: Állatkártyák és táplálékuk

Vadetető 
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Egy vadetetőre sokféle vad jár. A feladat az, hogy kinek-kinek megfelelő vacsorát készítsünk ki.  
• Egy erdei tisztáson jelöljük ki a vadetető területét! 
• Rajzoljuk körbe az egyes etetők helyét (vagy rakjuk ki falevelekből, ágakból, kövekből)!
• Tegyük mellé az állat képét (az 1. mellékletből előzetesen ki kell vágni)!
• Elgondolásunk szerint készítsünk bele a melléklet leírása szerinti élelmet, amit találunk a környéken. 

A hiányzó dolgokat rajzoljuk meg, vágjuk körbe, és úgy tegyük bele! 
• Vegyük elő a mellékletet, és ez alapján ellenőrizzük, hogy jól állítottuk-e össze a menüket!
• Számoljuk meg, hogy hány állat fogyaszt pl. makkot, friss hajtást, apró rágcsálókat stb.!
• Válasszunk ki egy növényevő és egy ragadozó állatot, és hasonlítsuk össze, hogy melyik mivel táp-

lálkozik!
• Beszéljük meg, hogy a valóságban melyik állat szokott felbukkanni a vadetető körül és melyik nem, 

melyik vadászik éjjel, melyik nappal!

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Tantervi, tantárgyi kapcsolódás: természettudomány
Tevékenység rövid leírása: A gyerekek csapatokba verődve táplálkozási nyomokat keresnek az erdőben.
Megismerési módszer: megfigyelés
Cél: A környezet alapos megfigyelésének képessége, hasonlóságok felismerése, csoportosítás, térbeli tájé-
kozódás fejlesztése.
Anyag, eszköz: feltűnő színű, vastag szalagok (csapatonként eltérő színű, 10 db/csapat, 1m/db), kézi nagyí-
tók csapatonként
Időigény: 60 perc

Az ürülékhatározóhoz lehet külön feladatokat is adni: pl. „egyik végén csúcsos, 15-20 mm hosszú”

1. melléklet: Táplálkozásnyom-határozó
2. melléklet: Rágásnyom-határozó
3. melléklet: Ürülékhatározó

Nyomkereső indiánok

Szűcs Boglárka

Amikor a természetben sétálunk, a legtöbb állat elbújik előlünk. Egy igazi jó nyomolvasó azonban meg-
találja őket, nemcsak a lábnyomuk, hanem elhullajtott testrészeik (agancs, madártoll, rovarszárny, szőr-
csomók, levedlett bőr, csontváz…), vagy táplálkozási nyomaik alapján is.  
Most mi is ilyen nyomolvasó indiánok leszünk, táplálkozási nyomok után kutatunk. Erdő-mező nyitott 
könyvet tár elénk, csak tudni kell benne olvasni. Nyissuk jó nagyra a szemünket, élesítsük távolbalátó és 
közelrelátó-képességünket is, és keressünk minél több olyan jelet, ami valamilyen állat táplálkozására 
utalhat! 4–5 fős törzsi csapatokban induljunk el, figyeljük meg jó alaposan pl. a leveleket, keressünk gu-
bacsot, korhadó fát, aknázómoly járatait, gabona-, kukoricatáblában túrásokat, rágásnyomokat! Elszánt 
nyomozó az ürüléktől sem idegenkedik.
Csapatonként különböző színű szalagokat kaptok, ezekkel jelöljétek meg a helyszínt, hogy utána visz-
szataláljunk, és megnézhessük együtt is! A földre lehullott növényi részeket össze is lehet gyűjteni. A 
mellékletek képei segítenek a határozásban. 
A gyűjtés során legyünk körültekintőek, és kíméljük a növényzetet! A megfigyelési terület hatósugarát 
jelöljük ki, ezen túl ne menjenek a gyerekek! A csapatok visszaérkeztével együtt járjuk végig a megjelölt 
részeket! 

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Szűcs Boglárka

Tantervi, tantárgyi kapcsolódás: természettudomány, vizuális kultúra, történelem
Tevékenység rövid leírása: A feladatban ősemberként élünk a világban. Megtapasztalhatjuk, hogy a termé-
szetben élő ember rá van utalva a környezet erőforrásaira, azokkal észszerűen kell bánnia. 
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Cél: A természeti erőforrások jelentőségének, az egymásra utaltságnak érzékeltetése, művészi eszközöket, 
drámamódszereket is bevonva. A hazai erdeinkben élő vadászható vadak megismerése.
Anyag, eszköz: papír, íróeszköz, cipők és zoknik, a természet adta anyagok, spárga
Időigény: 60 perc

Hol vesz húst 
az ősember?
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Ősemberek vagyunk, vadászni indulunk (kivételesen a lányok is), rajtunk múlik, hogy jóllakik-e ma a 
családunk. 

a) Először készítsünk barlangrajzot, amivel megtervezzük a sikeres vadászatot!
• Alakítsunk 8-as csapatokat, ennyi vadász van egy csoportban! 
• Minden csapat rajzolja meg az elejteni kívánt vadat! Minél több, hazai erdeinkben élő, vadászható 

vad legyen, ezekről keresgéljenek is jellemző ismertetőjegyeket, pl. agancsa van, agancsa csavaro-
dott, magányosan él, csapatokban él stb.! Itt most nem barlang falára, hanem a földre rajzolunk: 
lehet botokkal karcolni, vagy ágakból, kavicsokból, fakéregből, termésekből, levelekből stb. kirakni. 

• Nézzük végig minden csapat művét, hogy ki mire vadászik és mit alkotott! 
• Beszéljük meg, hogy fogjuk elosztani a zsákmányt, hogy mindenkinek elég jusson belőle! Mit fogunk 

csinálni a nem ehető részekkel, a csontokkal, bőrrel? Tudatosítsuk, hogy az ősember mindig csak 
annyit fogyasztott, amire valóban szüksége volt, nem tartalékolt! Közösen vadásztak, megosztották a 
zsákmányt, és alapvetően ritkán jutottak húshoz, az éhezést is tűrték ideig-óráig. Hasonlítsuk össze 
mai húsfogyasztási, elosztási szokásainkkal, táplálkozásunk gyakoriságával, minőségével!

b) Elindulunk a vadászatra. Próbáljuk ki, hogy milyen lehetett álló, de többnyire inkább mozgó célpon-
tot eltalálni! 

• Mindegyik csapat készítse elő a saját vadászterületét: mérjenek ki egy 1m x 1m-es területet, rajzolják 
körbe bottal, vagy jelöljék faágakkal, spárgával! Helyezzenek el 5 db cipőt a területen, ezek lesznek a 
vadak. Minden cipő a talpán álljon, és az oldala nézzen a „vadászok” felé! 

• A vadászterülettel szemben, attól 10 m távolságra húzzanak egy vonalat, vagy jelöljék meg a földön! 
Álljanak sorba a gyerekek a vonal mögött! Minden vadásznak öt lövése van, a dárda vagy íj ez eset-
ben 5 db zoknigombóc lesz. A soron következő vadász próbáljon meg minél több cipőt eltalálni. Min-
denki írja fel egy papírra, hogy hány cipőt sikerült eltalálnia! Aki előzőleg dobott, gyorsan rendezze 
vissza a terepet!

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Ha rövidíteni szeretnénk, elég a mozgó célpontra lövés. Ebben az esetben azonban kimarad az összehason-
lítás.

Az ősemberek nem tudtak a netről rendelni vagy leugrani egy boltba, nem volt más lehetőségük, mint a 
vadon nyújtotta élelmet felkutatni. Vadászó-gyűjtögető életet éltek, ismerniük kellett az ehető növényeket, 
és rutinszerűen kellett mozgásban lévő állatokat elejteniük dárdáikkal, íjaikkal. Fontos volt a mozgékonyág, 
ügyesség, képesek voltak akár húsz méterről is nagy erővel és sebességgel levadászni áldozatukat. Ma is 
tudunk hasonló életmódot folytató törzsekről. Mielőtt elindultak vadászni, barlangrajzokat készítettek, ezek 
voltak a legősibb művészeti alkotások, a legelső „művészek” pedig az ősemberek, bár korántsem azért raj-
zoltak a barlangok falára, hogy feldíszítsék otthonukat, hanem úgy gondolták, hogy ha az állat képmását 
„megölik”, az elősegíti a valódi állat elejtését a valódi vadászaton. 

• Ha minden vadász sorra került, ugyanezeket a cipőket a fűzőjüknél kössük sorba, és az egyik végénél 
fogva kössük a cipőláncot egy 3 m hosszú spárgára. Helyezzük a cipőláncot a vadászterületre! A spár-
gát oldalról fogja meg egy gyerek, és csataüvöltésre kezdje el lassan húzni maga felé, oldalirányba! A 
soron következő vadász próbálja meg a mozgó célpontot eltalálni, de csak a kijelölt négyzeten belül 
érvényes a lövés, ezt mindig figyelje egy másik vadász! Írják fel a találatok számát!

• Végül hasonlítsuk össze, hogy volt könnyebb a vadakat kilőni!
• Beszéljük meg, hogy csak akkor lehetünk nyertesek, ha jövő hétre és azutánra is marad elég vad a 

környéken! Ez még egy versenyhelyzet volt az állatoknak is: keveset ejtettek el egy vadászaton, és 
nem is mindig volt sikeres a vadászat, ellentétben a mai módszerekkel, ahol a vadállatok, halak 
esélytelenek az emberi technikával szemben.

VÁLTOZATOK

HÁTTÉR
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Fehérné Kis Gabriella

Tantervi, tantárgyi kapcsolódás: 
Természetismeret: élőhely-életmód-testfelépítés kapcsolata, állati testrészek és funkcióik megnevezése; 
magyar nyelv és irodalom, ének-zene
Tevékenység rövid leírása: A diákok a Misi mókus kalandjai című magyar bábfilm (85’) alapján megfigyelik, 
jellemzik, bemutatják a mókus testfelépítését, életmódját.
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Cél: A film alapján megfigyelni a mókus életmódját és tulajdonságait. Emberi személyiségjegyek megfigye-
lése, leírása. 
Anyag, eszköz: feladatlap kinyomtatva kis csoportok számára, laptop, kivetítő, íróeszközök, internet
Időigény: 150 perc

Eső esetén vagy esti összegzésként alkalmazható tevékenység.

1. melléklet: Misi mókus kalandjai című film linkje 
2. melléklet: Misi mókus kalandjai feladatlap
3. melléklet: Misi mókus kalandjai feladatlap megoldása

Emberi állatok
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1. A kis csoportok megkapják a feladatlapot (2. melléklet). Előzetesen átnézik, mit kell megfigyelniük 
filmnézés közben.

2. Filmvetítés (1. melléklet).
3. A feladatlapok kitöltése kis csoportokban.
4. Megoldások megbeszélése.
5. A kis csoportok bemutatkoznak a mókus nevében dal vagy vers formájában (feladatlap utolsó fela-

data).
6. Lezárás, visszajelzések.

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Tantervi, tantárgyi kapcsolódás: 
Természetismeret: Az erdő növényeinek különböző szempontú csoportosítása, erdei táplálkozási láncok és 
hálózatok, erdei életközösség megfigyelése terepen; rajz és vizuális kultúra.
Tevékenység rövid leírása: Az erdei séta során az erdő szintjeinek megismerése és az élővilág táplálkozási 
kapcsolatainak leírása. 
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Cél: Az erdei élővilág szintjeinek megismerése.
Anyag, eszköz: feladatlap kinyomtatva, növényhatározó, állathatározó, okostelefon, visszatérve a sétáról: 
laptop, kivetítő
Időigény: 60–120 perc

A feladatlapon szereplő nyomtatott erdőrajz helyett a gyerekek maguk is rajzolhatnak egy erdőt.

Ne lepődjünk meg, ha a gyerekek nem találnak mókust és vadgesztenyefát az erdőben, hiszen ez is egy re-
leváns megfigyelés! A vadgesztenyefa általában ültetett fa, és mókus sincs minden erdőben.

1. melléklet: Erdő emeletei feladatlap

Emeletek az erdőben

Fehérné Kis Gabriella

1. Kis csoportok alakítása, eszközök kiosztása.
2. Erdei séta/túra.
3. A kis csoportok kitöltik a feladatlapot (1. melléklet), elkészítik a fényképeket.
4. Az erdei iskolába visszatérve: megbeszélés, fényképek bemutatása.

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Fehérné Kis Gabriella

Tantervi, tantárgyi kapcsolódás: 
Természetismeret: A tanuló tisztában van az erdő természetvédelmi értékével, fontosnak tartja annak vé-
delmét.
Tevékenység rövid leírása: Az erdőben sétálva a gyerekek megfigyelik, hogy az erdőlátogatás szabályait be-
tartották-e a turisták. A társasjáték feladatkártyáit elkészítve összegzik a mókusról tanultakat. 
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, rendszerezés
Cél: Az erdei viselkedés szabályainak és a mókusról tanultaknak az összegzése.
Anyag, eszköz: 4 tanulónként 1 db: társasjáték, dobókocka, játékbábu, íróeszköz, írólap
Időigény: 60 perc

A pedagógus a feladatkártyára írandó témakört (pl. táplálkozás, testfelépítés) kijelölheti.

A tevékenység megvalósítása akkor javasolt, ha korábban már tanultak a gyerekek a mókusról. A feladatkár-
tyára egy mókusról tanult információt írnak a gyerekek a megoldással együtt. Célszerű ellenőrizni a válaszok 
helyességét, mielőtt a társasjátékkal játszani kezdenek.  

1. melléklet: Játékszabály
2. melléklet: Társasjáték

Játék az erdőben 
az erdőről
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1. A tanár elmondja a szabályokat (1. melléklet), kiosztja a társasjátékokat (2. melléklet).
2. A gyerekek önállóan elkészítik a feladatkártyákat a mókusról (lásd háttérleírás), amelyek szüksége-

sek majd a társasjátékhoz. 
3. Négy diák játszik egy társasjátékkal, mindegyik körből a győztesek újra összemérik a tudásukat, míg 

egy győztes marad.
4. Ezt követően az erdőben sétálva megfigyelik, hogy a turisták betartották-e az erdőlátogatás szabá-

lyait.
5. A csoport megbeszéli a társasjáték és az erdőlátogatás tapasztalatait.

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Tantervi, tantárgyi kapcsolódás: Természetismeret: Az erdő növényeinek különböző szempontú csoportosítása.
Tevékenység rövid leírása: A szelídgesztenye és a vadgesztenye tulajdonságai, az erdei termések megismerése.
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Cél: Termések csoportosítása több szempont alapján.
Anyag, eszköz: írólapok, csoportonként: gesztenyeképek (1. melléklet) – puzzledarabokra vágva (lásd háttér-
leírás), ehhez borítékok, termések
Időigény: 60 perc

Termések helyett lehullott ágdarabokkal, levelekkel vagy bármilyen erdőben található tárgyakkal is eljátsz-
ható a játék.  

A feladatot megelőzően a 6 db képet ki kell nyomtatni minden kis csoportnak, majd ollóval mindegyiket 6-6 
darabra kell vágni (puzzle), s összekeverve 1-1 borítékba tenni. Minden kis csoport a 6 kép puzzledarabjait 
egy-egy borítékba téve megkapja. 

1. melléklet: Szelídgesztenye-, vadgesztenye-kirakó

Hasonlóan különböző 
termések

Fehérné Kis Gabriella

1. Csoportalakítás (3-4 fő) tetszés szerint.
2. Gesztenyeképek kirakása

• Gesztenyekirakók (puzzle) kiosztása, a képek összerakása (1. melléklet).
• A képek alapján a kétféle gesztenyéről 3 hasonlóság és 3 különbség megfogalmazása a kiosztott 

írólapon.
• Megbeszélés csoportforgóval. Hasonlóságok és különbségek összevetése.

3. „Különböző hasonlóságok” 
(Forrás: Victor András: Öt tárgy egy tulajdonsága játék)
• Erdei séta közösen.
• Keressen és szedjen össze minden kis csoport – egymástól függetlenül – a terepen 5 olyan termést, 

amely valamilyen szempontból megegyezik egymással, van egy közös tulajdonsága.
• Utána kört formálnak, s mindegyik kis csoport egyszerre kirakja maga elé a terméseit. 
• A csapatok kitalálják a többi csapat titkos, kiválasztott szempontját.
• Az a jó, ha a csoport tud mondani másik közös tulajdonságot is az 5 tárgyra.

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Farkasné Nagy Krisztina

Tantervi kapcsolódás: Az emberi test – egészséges táplálkozás
Tantárgyi kapcsolódás: természettudomány, életvitel
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Cél: kreativitás, szociális és kommunikációs kompetencia fejlesztése, innovációs és vállalkozói kompeten-
ciák fejlesztése.
Tevékenység rövid leírása: A tanulók csoportmunkában pisztrángos éttermük étlapját készítik el.
Helyszín: Pisztrángos hegyi élővizek környezete, pl. Szilvásvárad, Szalajka-völgy
Anyag, eszköz: papír, rajzpapír, íróeszköz, színes ceruzák, filctollak
Időigény: 1–2 óra

Ajánlott kérdések az interjúkhoz:
– Melyik részét használják fel a pisztrángnak?
– Miért egészséges a pisztrángfogyasztás? (hófehér és sovány hús az állandó mozgás miatt, nem szálkás, 

kifejezetten ízletes halfajta, Omega-3 és Omega-6 telítetlen zsírsavakban gazdag, B-3 vitamin – bőr 
rugalmassága)

– Hogyan lehet kifogni egy pisztrángot?
– Hogyan kell megpucolni a pisztrángot?
– Hogyan kell feldolgozni a pisztrángot? (feldolgozási sorrend: mérlegek, kopoltyú, fej és uszonyok levá-

gása, filék szétválasztása és a gerinc eltávolítása. Farok levágása. Bordák és csontok eltávolítása. A hús 
darabolása.)

– Hogyan lehet tárolni a pisztráng húsát? (frissen főzni vagy -2 és 0 fok között tárolni, de 1 napnál hosz-
szabb idejű tároláshoz pácolni kell)

– Milyen típusú ételek készíthetők pisztrángból? (pl. halászlé?)
– Nevezzenek meg három pisztrángos ételt! Milyen egyéb alkotórészei vannak ezeknek az ételeknek pl. 

köret, mártás stb.?

Pisztrángos étlap
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1. A csoportok kiválasztanak egy-egy pisztrángos tavat és pisztrángot áruló éttermet, ahol interjút ké-
szítenek majd a helyi szakáccsal, pincérrel. 

2. A csoportok összeállítanak egy-egy kérdéssort a riporthoz/riportokhoz.

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Amennyiben olyan helyszínen tervezünk erdei iskolát, ahol nincsen pisztráng, ott a diákok az adott helyre 
jellemző halételrecepteket gyűjthetnek. 

VÁLTOZATOK

3. Beszélgessenek el a gyerekek az ottani szakáccsal, pincérrel, és nyomozzanak ki minél több dolgot a 
pisztrángos ételekről!

4. A csoportok ezután készítsék el saját, három fogásból álló pisztrángos étlapjukat!
5. Készítsenek menükártyát, adjanak fantázianevet az ételeknek, és árazzák is be őket!
6. Végezetül a csoportok mutassák be egymásnak menüsorukat!

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Farkasné Nagy Krisztina

Tantervi kapcsolódás: vízi és vízparti életközösségek
Tantárgyi kapcsolódás: természettudomány, hit- és erkölcstan
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás
Cél: A kreativitás fejlesztése. Bibliai szimbólumok megismerése.
Tevékenység rövid leírása: A tanulók csoportokban titkos szimbólumot (és annak feloldását) készítenek a 
pisztráng témájához kacsolódóan.
Anyag, eszköz: papír, íróeszköz, színes ceruzák, filctollak, határozókönyv vagy internet
Időigény: 60 perc

A hal (= ikhtüsz) az ókereszténység titkos jelképe volt. A szó minden betűjéhez mint kezdőbetűhöz tartozott 
egy-egy kulcsszó. Így a hal szimbólum feloldása: IKHTHÜSZ = Ieszousz Khrisztosz, Theou Üosz. Magyarul: 
Jézus Krisztus, Isten fia, Megváltó.

1. melléklet: Ikhthüsz 

Titkos jel
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1. Kis csoportok alakítása.
2. A kis csoportok a PISZTRÁNG szóhoz kitalálnak egy mindenki által megjegyezhető és lerajzolható 

szimbólumot. 
3. A PISZTRÁNG szóhoz kulcsszavas jelentést készítenek:

• minden betűhöz kitalálnak egy szót, amely az adott betűvel kezdődik, 
• a kitalált szavakat összeolvasva összeáll egy titkos mondat. 
• A kiolvasható titkos mondat utaljon/jellemezze a pisztrángot! Ehhez használhatnak szakkönyve-

ket/internetes forrásokat is.
4. A csoportok bemutatják egymásnak jelképüket és titkos kódjukat.

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Tantervi, tantárgyi kapcsolódás: természettudomány, vizuális kultúra, digitális kultúra, technika és tervezés, 
ének-zene, magyar nyelv és irodalom, tánc és dráma
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Cél: kreativitás, szociális kompetenciák, megfigyelőképesség, természettudományos, esztétikai kompeten-
ciák fejlesztése
Tevékenység rövid leírása: csoportokban, terepen patak csobogását megfigyelni, hangokat rögzíteni, majd 
zenehallgatás, vízzel kapcsolatos népdalok, énekek, zeneművek gyűjtése
Anyag, eszköz: okostelefon (interneteléréssel), hangszóró, papír, írószer
Időigény: 20+30 perc (Az első feladat lehet délelőtt, majd az ebéd utáni pihenő része lehet a zenehallgatás.)

1. melléklet: Schubert: Pisztráng 
2. melléklet: Schubert: Pisztráng – csak zongorakíséret  
3. melléklet: Smetana: Moldva 
4. melléklet: Saint Saens: Az állatok farsangja – Akvárium 
5. melléklet: Schubert: Pisztrángötös

A patak zenéje

Tóth Tímea Katalin

Feladatok csoportokban:
1. A kis csoportok keressenek olyan helyet, ahol hallani lehet a patak csobogását! Figyeljék meg, tele-

fonnal vegyék fel a patakcsobogást! (20 perc)
2. Csendes környezetben üljenek le együtt a csoportok! 
 a. Hallgassuk meg a kis csoportok által készített felvételeket!
 b. Hallgassuk meg A pisztráng című dalt (1. melléklet), majd csak a kíséretet (2. melléklet)!
 c. Megbeszélés: Hogyan fejezte ki a zeneszerző a víz csobogását? 
3. Leheveredés a fűbe, zenehallgatás.
 a. Smetana: Moldva (3. melléklet) 0–2. perc, 7–9. perc
 b. Saint Saens: Akvárium (4. melléklet) 
 c. Schubert: Pisztrángötös (5. melléklet) 0–3 perc
 d. Megbeszélés: 

• A víz hangja, csobogása hogyan jelenik meg a zenében? 
• Miből gondoljuk, hogy a zene a vízről szól? 
• Milyen hangszerekkel, hogyan mutatja be a szerző a természet hangjait?

4. A csoportok gyűjtsenek folyóvízzel kapcsolatos dalt, népdalt, zeneművet!

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Tóth Tímea Katalin

Tantervi, tantárgyi kapcsolódás: természettudomány, vizuális kultúra, digitális kultúra, technika és tervezés, 
ének-zene, magyar nyelv és irodalom, tánc és dráma
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Cél: problémamegoldó képesség, praktikus, gyakorlati gondolkodás, szociális kompetenciák, megfigyelőké-
pesség, természettudományos, anyanyelvi kompetenciák fejlesztése
Tevékenység rövid leírása: Képek alapján halak felismerése, a pisztráng életmódjának megbeszélése, ívás 
jelensége. Mécs László: A pisztrángok példája című vers feldolgozása.
Anyag, eszköz: képek halakról (köztük pisztráng, lazac; képek hátulján a nevük és a pisztrángnál, lazacnál 
néhány jellemző is), kártyák a csoportalakításhoz (1. melléklet), vers kinyomtatva annyi példányban, ahány 
csoportunk van (4. melléklet), foglalkoztató teremben számítógép, projektor 
Időigény: 60 perc

1. melléklet: Halak képei
2. melléklet: Lazac 
3. melléklet: Csoportalakítás
4. melléklet: Mécs László: A pisztrángok példája
5. melléklet: Esőerdő játék
6. melléklet: Háttéranyag a lazacokról

Árral szemben
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1. Ráhangolódás: Kitesszük a halakról készült képeket (1. melléklet). Ki melyiket ismeri fel? Hol látott 
már ilyet? Van-e, aki horgászik? Van-e, aki szereti a halat?

2. Ha megtaláltuk a pisztrángot és a lazacot, valaki felolvassa a kártyák hátulján lévő információkat. 
Megbeszéljük, mit jelent az ívás, mi a jellemző az életmódjukra.

3. Megnézzük a videót a lazacokról. (2. melléklet)
4. Csoportokra osztjuk az osztályt. (3. melléklet)
5. Minden csoport olvassa el Mécs László: A pisztrángok példája című versét! (4. melléklet)

a. Miben hasonlít a mi életünk a pisztrángokhoz?
b. Tudtok-e példát mondani az árral, és az árral szemben „úszásra”?
c. Mikor kell „beállni a sorba”, és mikor érdemes „szembemenni”?
d. Mit jelent a „pisztráng-lelkű”, „forrás-álmú” kifejezés a versben?
e. Közös megbeszélés

6. Lezárásként: esőerdő játék (5. melléklet)

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Tantervi, tantárgyi kapcsolódás: természettudomány, vizuális kultúra, digitális kultúra, technika és tervezés, 
ének-zene, magyar nyelv és irodalom, tánc és dráma
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Cél: problémamegoldó képesség, praktikus, gyakorlati gondolkodás, szociális kompetenciák, megfigyelőké-
pesség, természettudományos kompetenciák fejlesztése
Tevékenység rövid leírása: Csoportokban történet kitalálása és prezentálása.
Anyag, eszköz: egyéni választás, de pl.: papírok, íróeszköz, bábkészítés eszközei
Időigény: 45–60 perc (attól függően, hogy hány csapatunk van)

Egy pisztráng élete

Tóth Tímea Katalin

1. 3–4 fős csoportok kialakítása.

2. Történetalkotás
A kis csoportok találjanak ki egy történetet, amit lehet:

a) eljátszani
b) elénekelni
c) verset írni, rappelni
d) lerajzolni
e) bábelőadást létrehozni talált eszközökkel.

A következő kulcsszavakat lehet felhasználni:
• csermely
• horgász
• medve
• sült pisztráng
• árral szemben úszni
• a patak többi lakója.

3. Az alkotás bemutatása.

4. Visszajelzések.

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Tóth Tímea Katalin

Tantervi, tantárgyi kapcsolódás: természettudomány, matematika, technika és tervezés
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, mérés
Cél: problémamegoldó képesség, praktikus, gyakorlati gondolkodás, szociális kompetenciák, matematikai 
kompetenciák fejlesztése
Tevékenység rövid leírása: A patak egy egyenes szakaszán egy levél útjának megfigyelése, majd a patak se-
bességének kiszámítása. A patak szélességének és mélységének mérése, majd a vízhozamának kiszámítása.
Anyag, eszköz: mérőszalag, számológép, papír, írószer, időmérő eszköz (pl. karóra), mérőrúd; számítsunk 
arra, hogy a patakon néha át kell menni: gumicsizma, vízhatlan szandál
Időigény: 45 perc

Érj utol, ha tudsz!
A patak sebességének, 
vízhozamának mérése
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1. Kis csoportok alakítása (3–4 fős csoportok)
2. Beszélgetés, ötletelés: Hogyan lehetne megmérni a patak sebességét? 
3. A vízhozam fogalma
Magyarázzuk el, hogy mit jelent a vízhozam! 

• Gyűjtsünk ötleteket, hogy hogyan tudnánk ezt megmérni! 
• Beszéljük meg, hogy mit gondolnak, mi az állandó egy adott időpontban: a patak sebessége, vagy a 

vízhozama! Miért? 
• Hogyan változik a sebesség, ha a keresztmetszet változik?

4. Kis csoportok feladatai

1. Sebesség mérése (1. melléklet)
A patak egy viszonylag egyenes szakaszának hosszát a parton mérjük le! A szakasz felső pontján tegyünk 
a vízre egy falevelet! Mérjük az időt! Mennyi idő alatt érkezett az alsó pontig? A mérést ismételjük meg 
több alkalommal!
A táblázatba (1. melléklet) írjuk be az adatokat, majd számológéppel számoljuk ki a patak sebességét!

2. Vízhozam mérése (2. melléklet)
Mérjük meg egy adott helyen a patak szélességét és átlagos mélységét! Ezekből az adatokból egy tégla-
lap alakú keresztmetszet területét tudjuk kiszámolni. Ezt a területet szorozzuk a sebességgel, így meg-
kapjuk, hogy egységnyi idő alatt mennyi víz halad át a patak keresztmetszetén, azaz mekkora a vízhozam.

TEVÉKENYSÉG MENETE
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A vízhozam a folyóvizek és víztermelő kutak teljesítményének mérőszáma. A vízhozam a meder adott ke-
resztmetszetén egységnyi idő alatt átfolyó vízmennyiséget jelenti. Értékét általában m3/s-ban, vagy liter/s-
ban adják meg. A vízhozam tehát a vízfolyás sebességétől is függ. A vízhozam általában egy évre kivetített 
átlagos, szabályos ingadozása a vízjárás. A vízjárás elsősorban az adott terület éghajlati jellemzőit tükrözi.
Egy patak vízhozama adott időpontban állandó, tehát ahol a patak mélyebb vagy kiszélesedik, ott kisebb a 
sebessége, mint ahol keskenyebb vagy sekélyebb, mivel ugyanannyi víznek kell átjutnia a keresztmetszeten 
egységnyi idő alatt.
Átlagos mélység kiszámítása: Ajánlott a patak azon szakaszán mérni, ahol sekély a víz, a gyerekek gumicsiz-
mában vagy mezítláb át tudnak menni a vízen. Az „átjáró” 5 pontján (közel az egyik és a másik parthoz, a 
közepén, s arányosan elosztva még 2 helyen) mérjék meg a mélységet mérőrúddal, majd ennek az 5 érték-
nek számítsák ki az átlagát!

1. melléklet: Sebességmérés – Mekkora a patak sebessége?
2. melléklet: Vízhozam mérése

HÁTTÉR

https://hu.wikipedia.org/wiki/Foly%C3%B3
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Sipos Szabina

Tantervi kapcsolódás: 
Természettudomány: A növényzet környezeti igénye és előfordulása közötti összefüggés.
Az adott életközösségeket tekintve a szervezet és az életmód összefüggéseinek megértése, az életközösség 
biológiai értékeinek felismerése.
Biológia: Az élőhely fogalmának ismerete, jellemzőinek azonosítása, az élőhelyi környezethez való alkal-
mazkodás módjai és példái.
Földrajz: Tájékozódás a térképen.
Tantárgyi kapcsolódás: földrajz, biológia, magyar irodalom, digitális kultúra
Tevékenység rövid leírása: A tanulók a rénszarvaszuzmó jellemzői és élőhelye után kutatnak megadott 
szempontok alapján. Ezután elolvassák a történetet a Szent Máté-szigeten élt rénszarvaspopulációról, majd 
közös megbeszélés által megfejtjük a végzetes kimenetel okát, és levonjuk a következtetést a történetből. A 
populáció egészséges növekedéséről és környezete eltartóképességének határairól beszélgetünk. Egy grafi-
kon segítségével ábrázoljuk a rénszarvas-populáció egyedszámának változását.
A foglalkozás délutáni programként javasolt, internet használata szükséges.
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Cél: A rénszarvasok történetén keresztül a tanulók megismerkednek a populációk sérülékenységével, és a 
levegőminőség és a zuzmók közötti szoros kapcsolatról tanultakat is rögzítik.
Anyag, eszköz: feladatlap, íróeszköz, térkép, tablet, okostelefon, internet
Időigény: 90 perc

Egy populáció 
története
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1. A tanulók párokban vagy kis csoportokban a rénszarvaszuzmó jellemzői után kutatnak a teszt kérdé-

sei alapján, s közben válaszolnak a kérdésekre (1. melléklet).
2. A feladatlapon szereplők megbeszélése, ellenőrzés (2. melléklet).
3. A tanulók elolvassák a történetet (3. melléklet), majd megoldják a feladatokat (4. melléklet): térké-

pen megkeresik a szigeteket, bejelölik a helyüket földrajzi koordináták segítségével, grafikont készí-
tenek a rénszarvas-populáció számának változásáról.  

4. Közös megbeszélés: Mi okozhatta ezt a tragédiát? A változások értelmezése.
5. Akváriummódszer, vitakultúrát fejlesztő játék (5. melléklet). Előfordulhat-e hazánkban, hogy a 

rénszarvaszuzmó valamilyen ok folytán kipusztul? Ha igen, hogyan? Ha nem, miért? 

TEVÉKENYSÉG MENETE
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A foglalkozás során a tanulók megismerkednek egy olyan folyamattal, amely során egy populáció valami-
lyen oknál fogva kipusztul egy adott területen. A történet nem kapcsolódik szorosan az erdei iskolához, 
azonban segítségével felhívhatjuk a figyelmet a populációk sérülékenységére és hazai vonatkozásban is 
beszélhetünk a rénszarvaszuzmót fenyegető veszélyekről, miközben felhívjuk a tanulók figyelmét a környe-
zeti problémákra is.
A fán élő zuzmók előfordulási gyakorisága növekvő kén-dioxid terhelés hatásával arányosan csökken. Ennek 
alapján következtetni lehet a levegő minőségére, illetve a kén-dioxid koncentrációjára.
A zuzmónak nincs gyökere, se szára, így a táplálékot közvetlenül a levegőből és az esővízből veszi fel. A 
zuzmókat nem védi vékony viaszréteg, így a kénsav könnyen behatol a sejtjeikbe. A sav tönkreteszi az alga 
cukortermelését, így mind a gomba, mind az alga elhal. Van néhány zuzmó, ami megél szennyezett és tisz-
ta levegőben is, de zömük csak tiszta levegőben marad életben. A bokros zuzmók csoportjába tartozik a 
rénszarvaszuzmó is, amely csoport érzékeny a szennyeződésre. A disputa során ezt a gondolatot fogják a 
gyerekek körbejárni, így a foglalkozás célja teljesül.

1. melléklet: Rénszarvaszuzmó teszt
2. melléklet: Rénszarvaszuzmó teszt megoldásai
3. melléklet: Egy populáció története
4. melléklet: Rénszarvaszuzmó és a Szent-Máté-sziget
5. melléklet: Akváriummódszer

HÁTTÉR
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Sipos Szabina

Tantervi kapcsolódás: 
Természettudomány: az élő szervezetek közötti kölcsönhatások; növények vizsgálata terepen és a tapaszta-
latok rögzítése rajzban vagy írásban.
Biológia: a környezetben található élőlények közötti kapcsolatok vizsgálata, Az adott életközösség biológiai 
értékeinek felismerése.
Tantárgyi kapcsolódás: magyar irodalom (szövegalkotás, szerepjáték), vizuális kultúra (képregény készíté-
se), biológia
Tevékenység rövid leírása: A tanulók megértik a szimbiózis fogalmát, és egy képregény formájában ábrázol-
ják a gombák és algák együttélését.
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás
Cél: A szimbiózis fogalmának megértése, kreatív alkotás.
Anyag, eszköz: íróeszköz, papír, feladatlap, tablet, internet
Időigény: 120 perc

Képregény helyett a tanulók készíthetnek bábokat, és bábelőadás formájában mutathatják be a szimbiózist 
a zuzmók életében.

Szimbiózis
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1. A tanulók párokban dolgoznak. A remeterák történetének (1. melléklet) elolvasása után feladatuk a 
szimbiózis legfontosabb jellemzőinek lejegyzése, majd a tanulócsoport közösen megfogalmazza a 
szimbiózis lényeges jegyeit.

2. Keresd a párod! című játék (2., 3. 4. melléklet). A tanulók az állatvilágból hozott példákkal elevenítik 
meg a szimbiózist.

3. A tanulók kis csoportokban egy rövid sétát tesznek az erdőben, és példákat keresnek a szimbiózisra.
4. A talált példák megbeszélése. (5. melléklet – pedagógusoknak)
5. A tanulók képregény formájában ábrázolják a szimbiózist a zuzmók életében. Az interneten keres-

hetnek képregénymintákat.

TEVÉKENYSÉG MENETE
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1. Az együttélés egyik példája lehet az is, hogy mi, emberek vigyázunk környezetünkre, ezáltal megteremtve 
az élőlények optimális életfeltételeit, amik számunkra táplálékot biztosítanak, jelzik a környezeti változá-
sokat, vagy akár a mindennapi életünk részévé válnak (zuzmófal). 

2. A tevékenység során ezt a gondolatot fejtjük ki, így a tanulók számára világossá válik, hogy a zuzmók visz-
szaszorulása jelzi számunkra, hogy a levegőszennyezés meghaladott egy kritikus értéket.

3. A 2. és 5. melléklet segédletként szolgál.

1. melléklet: A remeterák története. 
2. melléklet: Keresd a párod! című játék leírása. 
3. melléklet: Szókártyák (Keresd a párod! játék). 
4. melléklet: Megoldáskártyák (Keresd a párod! játék). 
5. melléklet: Szimbiózisban élő egyedek hazánk erdeiben

HÁTTÉR



Tantervi kapcsolódás: 
Természettudomány: a növények szerepe a természetben és az ember szempontjából. 
Biológia: a természeti környezet megfigyelése, következtetések levonása.
Digitális kultúra: ismeretszerzés különböző digitális technológiák segítségével a más tantárgyak tanulása 
során felmerülő témakörökben.
Tantárgyi kapcsolódás: biológia, hit- és erkölcstan, digitális kultúra
Tevékenység rövid leírása: A tanulók olyan zuzmókkal ismerkednek meg a foglalkozás elején, melyek az 
ember vagy a természet szempontjából hasznosak. Kutatómunkát végeznek, és néhány feladat megoldása 
után terepi munka formájában feltérképezik a környezetükben található zuzmókat.
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Cél: A foglalkozás során új ismeretek szerzése kutatómunka formájában, digitális eszközök használatával. 
A közvetlen környezetben található zuzmók felkutatása, szerepük meghatározása a környezet és az ember 
szempontjából. Cél annak a feltárása is, hogy van-e kapcsolat a bibliai manna és a zuzmó között.
Anyag, eszköz: íróeszköz, füzet, papír, tablet, okostelefon, Biblia, nagyító
Időigény: 120 perc (60 perc kutatómunka és 60 perc terepi munka)

A foglalkozás egésze megtartható terepen is, ha biztosítani tudunk internetelérhetőséget.
A pusztai vándorlás története Mózes könyveiben több helyen is olvasható (ld. pl. 2Móz 16. rész!)
Érdekes lehet a tevékenység a gyerekeknek, mert valóban létezik egy mannazuzmó (Aspicilia esculenta) 
nevű zuzmófaj, amely az emberek számára is ehető, s van egy mannacserje (Tamarix nilotica) nevű fa is. 
Izgalmas nyomozás tehát utánajárni, hogy a Bibliában leírt csodának lehet-e valamilyen természettudomá-
nyos háttere is.
Manna a Bibliában: A mannáról sok mindent ír a Biblia, például, hogy apró volt, mint a koriandermag, kicsit 
édeskés, és mindig hajnalban kellett összegyűjteni. 
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1. A tanulókat kis csoportokba osztjuk. 
2. Bibliai történet feldolgozása (1. melléklet). A történetet a tanulók a vázlatpontok alapján röviden 

elmondják, majd a hiányos szöveget kiegészítik és utánajárnak, hogy lehetett-e a manna zuzmó. 
3. Feladatok elvégzése (2. melléklet). A kis csoportok ellenőrzik magukat a 3. melléklet megoldókulcsa 

alapján.
4. Terepi megfigyelés, zuzmóvadászat (4. melléklet). 

TEVÉKENYSÉG MENETE
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„Vannak olyan elképzelések, hogy olyan kis, gömbölyű szarvasgomba volt, ami félig a földbe süllyedt. Mások 
szerint valamilyen zuzmó lehetett, amit meg lehetett őrölni és lisztet készíteni belőle. Egyébként mindkettő 
ismert sivatagi étel, a beduin törzsek ismerik ezeket az ételeket. A harmadik elképzelés, hogy egy cserje volt, 
egy tamariszkuszfajta. Ez egy olyan szárazságtűrő sivatagi cserje, amit ha megszúr egy tetű, akkor édeskés, 
gyantaszerű váladékot bocsát ki, ami megszilárdul és lehull a földre, és aprócska szemecskék formájában 
lehet fogyasztani. Ezt is ismerik a sivatagi vándorló népek.” (Forrás: Fráter Erzsébet (2017): A Biblia növényei. 
Scolar, Budapest)
A zuzmók haszna: Csak néhány ehető zuzmófajt ismerünk, de ezek nem képviselnek számottevő kulináris ér-
téket. Az északi országokban, pl. Izlandon, ahol a zuzmók nagy mennyiségben vannak jelen a természetben, 
régen kenyérszerű cipót készítettek a megőrölt, majd liszttel elkevert izlandi zuzmóból, de tradicionálisan 
levest, puliszkát, főzetet, sőt enyhe alkoholt is előállítottak belőle. Ázsia sivatagos területein állítólag a ta-
tárok ma is sütnek kenyeret a keményítő tartalmú mannazuzmóból. 
A zuzmókat számos egyéb célra használták, illetve hasznosítják ma is. A gyógyszeripar antibiotikumokat 
állít elő belőlük, jól ismertek az izlandi zuzmóból készült, köhögés elleni szirupok is, de felhasználják az 
illatszergyártásban, sőt festéket is készítettek belőlük, például a skót szoknya szövetét hagyományosan zuz-
mókkal (ún. festőzuzmókkal) festették. A lakmuszzuzmóból állították elő az indikátorként használt lakmuszt, 
valamint a bíborszínű festéket a püspöki palástokhoz. Régen Izlandon a bölcsőt szakállzuzmóval bélelték ki, 
hogy a fertőzéseket megelőzzék vele. (Forrás: https://www.turistamagazin.hu/hir/a-zuzmok-sokat-kibirnak-
akar-meg-egy-urutazast-is)

1. melléklet: Feladatlap − bibliai történet
2. melléklet: Zuzmók és hasznuk az élővilágban
3. melléklet: Zuzmók és hasznuk az élővilágban − megoldókulcs
4. melléklet: Zuzmóvadászat

https://www.turistamagazin.hu/hir/a-zuzmok-sokat-kibirnak-akar-meg-egy-urutazast-is
https://www.turistamagazin.hu/hir/a-zuzmok-sokat-kibirnak-akar-meg-egy-urutazast-is


Tantervi kapcsolódás:
Természettudomány: A növényzet környezeti igénye és előfordulása közötti összefüggés. Az erdő növényei-
nek különböző szempontú csoportosítása. A környezetszennyezés és élőhelypusztulás következményei
Tantárgyi kapcsolódás: földrajz (térképen való tájékozódás), vizuális kultúra (zuzmótérkép elkészítése)
Tevékenység rövid leírása: A tanulók csoportokra osztva, tanulmányi séta keretében különböző helyeken zuz-
mókat keresnek, zuzmótérképet készítenek, ezáltal a levegő szennyezettségének mértékét is megbecsülhetik.
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, mérés (pl. borítottság)
Cél: Az erdei iskola környezetében zuzmótérkép készítése, az alaptipusok megfigyelése (kéregzuzmó, lom-
bos zuzmó, bokros zuzmó), megkülönböztetése, jellemzőik lejegyzése, a zuzmó lerajzolása, összehasonlítá-
suk (méret, szín, alak).
Anyag, eszköz: térkép minden kis csoportnak (az erdei iskola környezetéről), kinagyított térkép az erdei 
iskola környezetéről (közös jelölésekhez), színes ceruza, okostelefon, füzet, nagyító, cérna, 15X15 cm-es pa-
pírkeret, mellékletek (1–3. melléklet)
Időigény: 120 perc

A tanulók az iskola környezetében is megnézik a zuzmókat. 

1. melléklet: Zuzmótérképezés menete
2. melléklet: Zuzmóskála  
3. melléklet: A zuzmók növekedéstípus szerinti csoportjai, jellemzőik

1. feladat: A diákokat csoportokra osztjuk, majd a csoportok megkapják az erdei iskola környezetének 
térképét, melyen be van jelölve az a terület, ahol fel kell térképezniük a zuzmókat. 

2. feladat: A csoportok megkapják a részletes feladatleírást (1. melléklet), majd elindulnak. A tanulók-
nak a talált zuzmókat a kapott Zuzmóskála (2. melléklet) segítségével meg kell próbálni beazonosíta-
ni, hogy a növekedéstípusuk szerint hova soroljuk (kéreg-, leveles-, vagy lombos zuzmó), majd okos-
telefonnal lefényképezni. A meghatározáshoz az 2–3. mellékletben található képek és leírás szolgál 
segítségként. 

3. feladat: Zuzmóborítottság százalékos meghatározása papírkeret segítségével. A 15x15 cm-es papír-
keretet  ráhelyezzük a fatörzs zuzmóval leginkább borított részére, s százalékosan megbecsüljük a 
borítottság mértékét.

4. feladat: Miután a csoportok visszatérnek az erdei iskolába, az erdei iskola környezetének kinagyított 
térképén el kell helyezniük a talált zuzmók típusát, és megmutatják az okostelefonnal készített fotó-
kat. A feladat befejezésekor összehasonlítják a különböző zuzmókat és megállapítják, hogy az erdei 
iskola melyik légszennyezettségi zónába tartozik.  

TEVÉKENYSÉG MENETE
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Zuzmótérképezés
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ANYAG, ESZKÖZ:
papír, nyomtató

1. Minden diák húz egy fajnevet.
2. A pedagógus a lehetséges csoportalakítási szempontok közül kivá-

laszt egyet, annak megfelelően, hány kis csoportot akar alakítani. (Pl. 
anyagcsere kategóriában 5 csoport alakítható, esetleg egy 6., a „Nem 
jellemző rám” csoport).

3. A pedagógus a kategóriának megfelelően, egymás után állításokat fo-
galmaz meg.

4. A gyerekek az elhangzott állítások alapján csoportokat alkotnak, min-
denki abba a csoportba áll be, amelyikbe az általa kapott faj tartozik.

5. Minden állítás után ellenőrizzük, hogy a helyes csoportban vannak-e 
a gyerekek.

• Vannak olyan fajok, amelyek egyik csoportba sem tartoznak. Ebben az 
esetben a gyerekek a „Nem jellemző rám” nevű csoportba állnak be.

• Minden állítás előtt új fajnév húzásával is elvégezhető a feladat. 
• Az 1. melléklet üresen hagyott cellái kiegészíthetők olyan fajnevekkel 

is, amelyek az erdei iskola területére jellemzőek.
• A gyerekek is javasolhatnak csoportalakítási szempontokat.

1. melléklet: Fajnevek
2. melléklet: Lehetséges csoportalakítási szempontok

RÖVID LEÍRÁS

MEGJEGYZÉSEK

Erdei csoportok
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tevékenység

MUNKAFORMA: 
egyéni

ELŐKÉSZÍTÉS: 
Fajnevek nyomtatása 
(1. melléklet)

IDŐTARTAM: 
30 perc

1211
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7 6 5
4
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HELYSZÍN: 
erdő, szállás
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Ki vagyok én?
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tevékenység

1. Megkérjük a gyerekeket, alkossanak egysoros vonalat a születési dá-
tumuk alapján.

2. Fordítsanak hátat nekünk! Ezután tűzzünk fel a hátukra egy-egy szó-
kártyát a gémkapocs segítségével! Kérjük meg őket, hogy ne árulják el 
senkinek, mi van a másik hátára tűzve! 

3. Addig kérdezősködjenek, míg ki nem derítik, milyen élőlény nevét 
viselik! Ehhez olyan (eldöntendő) kérdéseket tegyenek fel a többiek-
nek, hogy ők csak igennel vagy nemmel válaszolhatnak. (Olyan, mint 
a barkochba.) Tapsra indul a játék. 6−8 percet adjunk rá, igény esetén 
hosszabbítsunk!

4. Ha már mindenki kiderítette, hogy kicsoda, megalakíthatjuk a csopor-
tokat. A csoportalakításhoz adjunk meg csoportosítási szempontokat! 
Ez lehet rendszertani, de életmódra vonatkozó is. Pl.: emlősök, erdei 
gyümölcsök, ízeltlábúak, éjjeli állatok, fák, bokrok, madarak, mérges 
gombák, … stb. Az ideális csoport 3−5 főből áll.

• Végig kell gondolni, hogy milyen erdei élőlények nevével játsszuk, tu-
dunk-e többféle szempont alapján azonos számú csoportot alkotni! 
Lehetnek különböző létszámúak is a csoportok … stb. 

• Megkérhetjük a gyerekeket is, hogy maguk alkossanak csoportokat a 
saját szempontjaik alapján. Ez picit hosszadalmasabb, de kiváló alka-
lom a közös gondolkodás, együttműködés, kommunikáció és vitakész-
ség fejlesztésére.

RÖVID LEÍRÁS

MEGJEGYZÉSEK

ELŐKÉSZÍTÉS: 
1. Az adott erdei iskola 
környezetére jellemző 
fajokkal dolgozzunk! 
Ezeket a nemzeti parkok, 
erdészetek, erdei isko-
lák honlapjáról tudjuk 
kigyűjteni.
2. A fajok kiválasztá-
sánál figyelnünk kell 
arra, milyen szempont 
alapján tudjuk majd 
a tervezett számú és 
létszámú kis csoportokat 
létrehozni.
3. Kinyomtatjuk a ki-
választott fajneveket 
(pl. erdei állatok, növé-
nyek, gombák neveit), 
és szókártyát készítünk 
belőlük. 

IDŐTARTAM: 
20 perc

HELYSZÍN: 
erdő, szállás

ANYAG, ESZKÖZ:
papír, nyomtató, 
gémkapcsok

MUNKAFORMA: 
egész tanulócsoport

1211
10
9
8

7 6 5
4
3

2
1
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ANYAG, ESZKÖZ:
íróeszköz, rajzlap, 
csomagolópapír, 
filctoll, ha nincs asztal, 
rajztábla

1. 3−4 fős csoportokat alkotunk.
2. Minden csoport feladata az erdei iskola idejére vonatkozó szabályokat 

összegyűjteni. Az elvárásokat pozitívan határozzák meg, ne azt írják le, 
hogy mit nem szabad! A szabályokat indokolják is meg, magyarázzák 
meg, hogy azokat miért kell betartani!

3. Miután a csapatok elkészültek a szabályokkal, csoportonként elmond-
ják, mire gondoltak. A felolvasott szabályokat a gyerekek egyenként 
szavazzák meg, hogy elfogadják-e! Ha egy szabály több csoportnál is 
egyaránt előfordul, akkor arról elég egyszer szavazni. 

4. Ezt követően alkossuk meg a betartandó szabályok listáját, amely ma-
ximum 10 szabályt tartalmazzon (szükség esetén vonjuk össze az ösz-
szetartozó szabályokat)! 

5. A mindenki által elfogadott szabályokról egy csomagolópapírra posz-
tert készítünk. Egy fát rajzolnak közösen a gyerekek, amelynek minden 
ágára egy szabályt írnak.      
A posztert jól látható helyre rakjuk ki, hogy mindenki tudja, mely sza-
bályokat kell betartani!

Az erdei iskola ideje alatt a szabályokat felül lehet vizsgálni, amennyiben 
szükséges, kiegészíteni. Az utolsó nap ennek alapján is célszerű értékelni 
a tábort.

RÖVID LEÍRÁS

MEGJEGYZÉSEK

Szabályok fája
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tevékenység

MUNKAFORMA: 
csoportos

IDŐTARTAM: 
60 perc

1211
10
9
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7 6 5
4
3

2
1

HELYSZÍN: 
szabadban
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Levélbingó
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A párok a (levélformás) bingólappal sétálnak az erdei iskola környékén, s 
megkeresik a levelek alapján az adott növényeket. Mindegyikről gyűjte-
nek egy levelet, vagy lefotózzák a növényt. Amikor mind a 10 levél „gaz-
dáját” megtalálták, felkiáltanak, hogy „Bingó!”, és ekkor véget ér a játék. 

Több vagy kevesebb különböző levéllel is elvégezhető a feladat.

RÖVID LEÍRÁS

MEGJEGYZÉSEKELŐKÉSZÍTÉS: 
1. 10 különböző növény 
levelének gyűjtése az 
adott területen. 
2. A levelek ráragasztása 
egy üres bingólapra (egy 
10 mezős táblázat, az 
adott leveleknek meg-
felelő méretben). 
3. Sokszorosítás a lét-
számnak megfelelően: 
a leveles bingólapok 
lemásolása annyi pél-
dányban, ahány pár van.

IDŐTARTAM: 
60–90 perc

HELYSZÍN: 
erdő, szállás

ANYAG, ESZKÖZ:
lemásolt (levélformás) 
bingólapok, páronként 
íróeszköz

MUNKAFORMA: 
páros

1211
10
9
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7 6 5
4
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2
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1. Ezt a tevékenységet javasolt a tábor első napjaiban eljátszani, amikor 
ismerkedünk a természeti környezettel.

2. Erdei sétára indulunk a gyerekekkel. Mindenki keressen séta közben 
egy tetszőleges, kb. 40 cm-es ágdarabot a földről, ez lesz az „indián 
térkép” alapja! 

3. A séta során a gyerekek figyeljék meg környezetüket, csodálkozzanak 
rá az őket körülvevő természetre! Ami „megszólítja” őket, azt kötözzék 
a madzagra, majd a madzag másik végét csomózzák az ágra a gyűjtés 
sorrendjében!

4. A séta végén az „indián térkép” alapján beszámolókkal összegezzük 
a megfigyeléseket! Ezután minden összegyűjtött erdei kincset helyez-
zünk vissza az erdőbe! 

Kérjük meg a gyerekeket, hogy élő állatot ne gyűjtsenek! Ne törjenek le 
ágat, ne szedjenek le vadvirágot!

1. melléklet: Indián térkép

RÖVID LEÍRÁS

MEGJEGYZÉSEK

Indián „térkép”
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tevékenység

IDŐTARTAM: 
60 perc

1211
10
9
8

7 6 5
4
3

2
1

HELYSZÍN: 
erdő, szállás

ANYAG, ESZKÖZ:
előkészített madzagok, 
útközben felszedett 
ágdarabok

MUNKAFORMA: 
egyéni

ELŐKÉSZÍTÉS: 
Minden gyermeknek 
10-15 db kb. 30−40 
cm hosszú madzagot 
vágunk.
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Földön, vízben, 
levegőben 
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A gyerekek körben állnak és labdát (vagy termést) dobálnak egymásnak. 
A dobó mond egyet a három élőhely közül: földön/vízben/levegőben. 
Aki kapta a labdát, annak meg kell neveznie egy élőlényt, ami ott él, pl. 
erdei pajzsika. Ismételni nem lehet. 

Lehet szűkíteni a játékot, pl. egy kirándulás végén „csak a ma látott álla-
tokat” lehet sorolni stb.

RÖVID LEÍRÁS

MEGJEGYZÉSEK

IDŐTARTAM: 
10 perc

HELYSZÍN: 
bárhol játszható

ANYAG, ESZKÖZ:
labda (toboz, gubacs, 
alma…)

MUNKAFORMA: 
egész tanulócsoport

1211
10
9
8

7 6 5
4
3

2
1
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1. A területen előre kijelölünk 5 állomást, ahová elrejtjük a kérdéseket, 
pl. kindertojásban, vagy borítékban, vagy befőttes üvegben, vagy más 
kreatív módon. A kérdések kitalálásában segíthet az 1. melléklet. A 
csapatoknak adunk egy-egy térképet. A csapatokat 5 percenként in-
dítjuk.

2. Kerettörténet: 
Elkószáltatok az erdőben. Meg kell találnotok a többieket. A ………….. -ig 
(az erdei iskolára jellemző helyszín neve) kell eljutni, de a helyes utat 
csak akkor találjátok meg, ha megtaláljátok és megfejtitek az erdőben 
elrejtett 5 feladatot. Ehhez segít a mellékelt térkép. Minden feladat 
helyes megoldásában található egy adott betű, ezeket kell a megfelelő 
módon összeolvasni, hogy megtaláljátok a kivezető utat. A kétjegyű 
betűk egynek számítanak. Ha egy feladatot megoldottatok, tegyétek 
vissza a helyére, ahogyan találtátok!

1. melléklet: Az elrejtett kérdések (minta)

RÖVID LEÍRÁS

Segítség, eltévedtem! 
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ANYAG, ESZKÖZ:
térképek kis csopor-
tonként, az állomá-
sokra kitett feladatok, 
papír, írószer

MUNKAFORMA: 
3−4 fős csoportok

ELŐKÉSZÍTÉS: 
az adott terepen egy 
útvonal kijelölése, 
térkép készítése

IDŐTARTAM: 
60−90 perc a terület 
nagyságától függően
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HELYSZÍN: 
erdő, erdei tisztás
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Az erdei remete
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1. Körbeülünk. Megbeszéljük a gyerekekkel, hogy az erdei remete nagyon 
éhes, de nem szereti pl. az R betűt. Feladat: a játékosoknak sorban 
mondani kell egy-egy ételt, de vigyázva, csak olyanokat, amelyekben 
nincsen R betű. Pl.: „Mit adsz az erdei remetének ebédre, ha nem sze-
reti az R betűt? (Pl. levest, tökfőzeléket, halat, sajtot. Tehát pl. répát, 
csirkét nem szabad mondani!) Akinek nem jut eszébe új étel, az pasz-
szol. Néhány kör után megbeszéljük, ki „adta” a legtöbb ételt a reme-
tének.

2. Ezután kezdhetünk új feladatot, új kérdést. Pl.: Az erdei remete nem 
szereti az M betűt, de nagyon szeretne játszani. Milyen játékokat aján-
lunk neki? (Pl. ugrókötelezzen, kártyázzon, bújócskázzon.) Vagy pl.: 
Hova utazzon a remete? Mit rajzoljon a remete?

RÖVID LEÍRÁSHELYSZÍN: 
erdei tisztáson, foglal-
koztató teremben

MUNKAFORMA: 
egész csoportos

IDŐTARTAM: 
20 perc

1211
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7 6 5
4
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ANYAG, ESZKÖZ:
rajztábla, papír, ceruza

1. A gyerekek gyűjtsenek néhány levelet különböző növényekről, majd 
a párok üljenek le egymásnak háttal! Az egyikük tegyen maga elé egy 
levelet! Jól nézze meg, majd a lehető legrészletesebben mondja el, 
hogy a levél hogy néz ki! Ez alapján a párja próbálja meg lerajzolni! 
Utána hasonlítsák össze a rajzot a levéllel! Cseréljenek szerepet, és 
úgy is próbálják meg!

2. Mit kell a levélen megfigyelni?

• méret
• erezet
• szín
• levéllemez alakja
• levéllemez osztottsága
• levélszél
• levélnyél

Ez a tevékenység nagyon alkalmas a természettudományos megismerési 
módszerek közül a megfigyelés és leírás gyakorlására.

1. melléklet: Háttéranyag

RÖVID LEÍRÁS

MEGJEGYZÉSEK

Levelezzünk!
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MUNKAFORMA: 
páros munka

IDŐTARTAM: 
30 perc

1211
10
9
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7 6 5
4
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2
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HELYSZÍN: 
erdei tisztás vagy 
erdei út
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3+1
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1. Minden kis csoport külön dolgozik, kis csoportonként kiosztunk 2-2 pa-
pírlapot. A kis csoportok választanak egy erdei élőlényt, és írnak róla 
három igaz és egy hamis állítást az egyik kiosztott papírra. Megjelölik 
az is, hogy melyik állítás a hamis, melyik az igaz, és melyik élőlényre 
gondoltak. 

2. A kis csoport egyik tagja felolvassa az állításokat a teljes tanulócso-
portnak.

3. A többi kis csoport megbeszéli és leírja (a másik üres papírlapra), hogy 
melyik élőlényre gondolhatott a felolvasó, hogy melyik lehetett a ha-
mis állítás, és ennek az állításnak a javítását is megadják. 

4. Ha mindegyik kis csoport elkészült, következik az ellenőrzés, és ha 
szükséges, akkor a hibák javítása. 

5. Minden kis csoport feladványát sorban megoldjuk.
6. Értékelés: egy pont jár az élőlény nevének kitalálásáért, egy pont a 

hamis állítás megtalálásért. Ha a kis csoport eredeti feladványában 
van hiba, akkor a felolvasás után plusz pont jár annak, aki felfedezi 
azt. Az nyer, aki a legtöbb pontot összegyűjti.

Az erdei iskola kezdő napján és utolsó napján a gyerekek saját magukról 
is írhatnak ilyen állításokat. A feladat: kitalálni azt, hogy ki írta és mi 
volt a hamis állítás. Ennek segítségével megállapítható, hogy mennyire 
ismerték meg egymást a gyerekek.

RÖVID LEÍRÁS

MEGJEGYZÉSEK

HELYSZÍN: 
egy alkalmas terület/
terem, ahol körben 
leülve az egész 
csoport elfér, 
kis csoportokban is

ANYAG, ESZKÖZ:
íróeszköz, kis csopor-
tonként 2 papírlap

MUNKAFORMA: 
kis csoportok

IDŐTARTAM: 
30 perc

1211
10
9
8

7 6 5
4
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2
1
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Ebben a játékban próbára tesszük a közösségünk erejét. Minden érte-
lemben. 
1. Kérdezzük meg a csoporttól, ki az, aki rá meri bízni magát a többiek-

re! A jelentkezők közül válasszunk egy kisebb termetű gyermeket, akit 
majd felemelnek a többiek!

2. Kérjük meg a többieket, feküdjenek egymás mellé a földre két sorba 
olyan módon, hogy a két sor egymással összeérjen a fejeknél!

3. Emeljék fel mindkét kezüket, és feszítsék meg! 
4. Ezután a vállalkozó gyermek óvatosan a kezekre fekszik a sorok egyik 

végén. Feszítse meg a testét, ezzel segít a társainak! 
5. Kérjük meg a földön fekvőket, tartsák meg a vállalkozót, majd juttas-

sák át a sor másik végére!

• Mindig segítsük a kezekre felfekvő gyereket! A sor másik végén is vár-
jon egy segítő, hogy sérülés nélkül le tudjon jönni a „szállítószalagról”!

• Célszerű háttal felfeküdni a kezekre.
• Hangsúlyozzuk a földön fekvőknek, hogy meg kell tartaniuk és úgy moz-

gatni a társukat! Ehhez feszítsék meg a kezeiket, és figyeljenek nagyon!
• A kezdésnél van némi bizonytalanság ebben az életkorban. Tartanak 

attól, hogy nem tudják megtartani egymást, vagy leeshetnek. A testi 
kontaktus is elbizonytalanítja őket. Ha viszont az első társuk áthaladt 
a kezeken, megtörik a jég. Ilyenkor mindenki szeretné kipróbálni. 

• A választásnál fokozatosan haladjunk az egyre nagyobb termetű gye-
rekek felé. 

• Ha nagyon túlsúlyos csoporttagok is vannak, ne tegyük kötelezővé a 
részvételt! Illetve nevezzük ki segítőnek őket! 

RÖVID LEÍRÁS

MEGJEGYZÉSEK

A közösség ereje 
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MUNKAFORMA: 
teljes csoport

IDŐTARTAM: 
20 perc
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HELYSZÍN: 
erdő, szállás
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Küldetés
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1. A játék célja, hogy a játékosoknak sikerüljön összehangoltan mozogva 
letenniük a földre egy ágat. Az egy-egy csoportba tartozó résztvevők 
egymás mellé sorba állnak. Mindenki behajlítja a könyökét, és elő-
renyújtja a mutatóujját. Az ujjak így egy vonalba kerülnek. Ezután a 
játékvezető (esetleg segítővel) rátesz az ujjakra egy-egy hosszú faágat. 
A feladat az, hogy a játékosok úgy tegyék le a földre, hogy ne essen 
vagy csússzon le. 

• Ez egy jó kihívás, jó csapatépítő játék, hiszen együtt kell működni ah-
hoz, hogy sikerüljön. Akár sikerül, akár nem, tanulságos. Maximum 
10 fős csoportok tudják jól játszani. A faág helyett használhatunk 
seprűnyelet, bambuszrudat.

RÖVID LEÍRÁS

MEGJEGYZÉSEK

HELYSZÍN: 
bárhol

ANYAG, ESZKÖZ:
hosszú, vékony faág 
(kis csoportonként)

MUNKAFORMA: 
kiscsoportos 

IDŐTARTAM: 
10 perc
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1. Az egy csoportban lévő gyerekek egymás után, oszlopba állnak.
2. Kijelöljük a startvonalat és a célvonalat.
3. Sorverseny formájában végzik el a gyerekek a mozgásos feladatokat: a 

startvonaltól indulnak és a célvonalig mennek. A feladatokat a csapat 
minden tagja elvégzi. A következő csapattag csak akkor indulhat el, ha 
az előző társa beérkezett a célba. 

4. Minden feladat után pontozunk: a győztes csoport 3 pontot, a második 
2 pontot, a harmadik csapat 1 pontot kap feladatonként.

5. A végén az a győztes csapat, aki a legtöbb pontot összegyűjti.

1. Méhrepülés: Két karjukat kitárják oldalra és futnak.
2. Pókjárás: Négykézláb csípőjüket felemelve mennek, arcuk a menet-

irány felé fordul.
3. Rákjárás: Négykézláb csípőjüket felemelve mennek, arcuk menetirány-

nyal ellentétesen van.
4. Sánta róka: Négykézláb, egyik lábukat felemelve ugrálnak. (Két tenyér 

és egy talp van a földön.)
5. Békaugrás: Négykézláb leguggolva ugrálnak.
6. Medvejárás: két tenyér és két talp van a földön, négykézlábon járnak. 
7. Nyusziugrás: Két tenyér és két talp van a talajon, a kezek, majd a lábak 

egyszerre mozognak ugrás közben.
8. Verébjárás: páros lábon ugrálnak, közben a karjukat úgy emelgetik, 

mintha szárnyuk lenne.
9. Sánta veréb: egy lábon ugrálnak, közben a karjukat úgy emelgetik, 

mintha szárnyuk lenne.

• A terepet ellenőrizzük a feladat előtt a balesetek elkerülése miatt! A 
startvonal és a célvonal kijelölése a gyerekek fizikai állapotának meg-
felelően történjen! Ha valamelyik gyermek egészségügyi állapota miatt 
nem tud részt venni a versenyben, akkor ő írhatja a csapatok pontjait. 

RÖVID LEÍRÁS

MEGJEGYZÉSEK

Állati sorverseny
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tevékenység

IDŐTARTAM: 
30 perc

1211
10
9
8

7 6 5
4
3

2
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HELYSZÍN: 
füves terület

ANYAG, ESZKÖZ:
kréta vagy madzag 
a start és célvonal 
kijelöléséhez, tábla 
vagy lap, íróeszköz 
a pontozáshoz.

MUNKAFORMA: 
csoportos

ELŐKÉSZÍTÉS: 
A sorverseny előtt ta-
nulmányozzuk azoknak 
az állatoknak a moz-
gását, amire az erdei 
iskola területe lehető-
séget ad (pl.: méh, pók, 
rák, béka, nyúl, veréb, 
giliszta)! A gyerekek 
próbálják saját sza-
vaikkal elmondani, 
illetve megmutatni, 
hogyan mozognak a 
megfigyelt állatok! 
A megfigyelés és 
megbeszélés után a 
gyerekeket 5 vagy 6 
fős, azonos létszámú 
csoportokba osztjuk. 

FELADATOK
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Ökoháború
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tevékenység

1. Ez a játék hasonlít a számháborúra, de számok helyett madárneveket 
írunk a résztvevők fejkártyájára.

2. Kijelöljük a játék területét. Ez lehet elméleti határ, vagy a felnőttek/
tanárok is jelölhetik állomáshelyükkel a terület határát. A gyerekekkel 
megbeszéljük a játék menetét, illetve a szabályokat.

3. A játék menete: A gyerekeket két csapatra osztjuk. Az egyik csapat el-
rejti a zászlóját. A másik csapat célja a zászló megszerzése. A játék 
során a csapatok az ellenfél játékosait azzal ejthetik ki, ha leolvassák 
fejkártyájukról az arra ráírt madárnevet.

4. Az első forduló után a csapatok szerepet és helyet is cserélnek, és a 
másik csoport rejti el a kijelölt területen a zászlóját.

5. A játék 2 győzelemig (nyert forduló) tart. 

• Hívjuk fel a tanulók figyelmét a játékszabályok betartására, melyeket 
előre rögzítsünk szóban a játékosokkal és a játék vezetőjével közösen! 
Pl. szabályos-e a földimádás, égimádás stb.

• A csapatok megalkotásánál a gyerekek akár két csapatkapitány válasz-
tásával saját maguk is két csapatra válhatnak, de egymást kevéssé is-
merő gyerekek esetében egy, már bevált módszerrel alakítsunk ki két 
hasonló esélyekkel induló csapatot!

• A madárkártyákra célszerű azonos hosszúságú madárneveket felírni. 
A madárkártyákra célszerű vastagon fogó, messziről is jól olvasható 
színű filctollal felírni a madárneveket.

• Amennyiben a csapatoknak nincsen ideje, vagy lehetősége saját zász-
lót készíteni, úgy célszerű lehet a zászlót kendővel (mindkét csapatnak 
külön színű, jól látható és felismerhető) helyettesíteni.

• A játék megvalósítható úgy is, hogy az erdei iskolában megismert nö-
vény- és állatfajok kerülnek a fejkártyákra. Egy másik variációban pe-
dig az erdei iskola alatt megismert madárfajok kerülnek a fejkártyákra, 
hosszúságuktól függetlenül.

1. melléklet: Azonos hosszúságú madárnevek

RÖVID LEÍRÁS

MEGJEGYZÉSEK

HELYSZÍN: 
erdőben kijelölt, 
kb. 1 focipálya mére-
tű terület. Célszerű 
fás-bokros, de vi-
szonylag sík területet 
választani a rejtőzkö-
dés miatt.

ANYAG, ESZKÖZ:
2 különböző zászló
(lehet a gyerekek által 
készített is) 
+ fejkártyák 
(eszközök: kartonpapír 
+ vastag filctoll, gumi) 

MUNKAFORMA: 
csoportos (két csapat)

IDŐTARTAM: 
30 perc/forduló

1211
10
9
8

7 6 5
4
3

2
1
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1. A párok a 10 kavicsra kétféle erdei állatot festenek: 5 kavicsra az egyi-
ket, a másik 5 kavicsra a másik állatot. Amíg a kavicsok száradnak, a 
kavicsok méretének megfelelő amőbajátéklapot készítenek kartonpa-
pírra az alábbi kép szerint.

2. Az így elkészült játékokkal amőbabajnokságot lehet szervezni esti 
programként. 

1. melléklet: Játékszabály

RÖVID LEÍRÁS

Erdei amőba
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HELYSZÍN: 
szabadban, foglalkoz-
tató teremben

ANYAG, ESZKÖZ:
akrilfesték, kartonpa-
pír, papírtörlő, ecset, 
pohár, víz.

MUNKAFORMA: 
páros

IDŐTARTAM: 
60 perc

1211
10
9
8

7 6 5
4
3

2
1

ELŐKÉSZÍTÉS: 
páronként 10 db körül-
belül azonos méretű 
kavics gyűjtése; a ka-
vicsokat megmossuk, 
szárazra töröljük
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Kép keretben
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1. Egy tisztáson letelepedve a négy, korábban összegyűjtött fadarabot 
spárga segítségével rögzítsük egymáshoz, és formáljunk belőlük kép-
keretet!
A képkeretre ezután készítsünk akasztót is, szintén spárgából!
A képkeretet töltsük meg egy (vagy akár több) kedves erdei kinccsel 
(pl. üres csigaház, különleges ásvány, madártoll, falevél, termések 
stb.), amit szintén spárga segítségével belógatunk a képkeretbe.

2. Az elkészült alkotásokból lehet az erdei iskolában kiállítást készíteni, 
lehet a képeknek címet adni. Az erdei iskola végén kedves, saját készí-
tésű ajándékként vihetők haza.

RÖVID LEÍRÁSHELYSZÍN: 
tisztás, erdei iskola 
helyszíne, foglalkoz-
tató terem

ANYAG, ESZKÖZ:
képkeretenként 4 rövi-
debb fadarab, spárga, 
olló, természetben 
talált anyagok

MUNKAFORMA: 
egyéni feladat

IDŐTARTAM: 
30 perc

1211
10
9
8

7 6 5
4
3
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ELŐKÉSZÍTÉS: 
A gyerekeket kérjük meg, 
hogy az egyik kirándulás 
alkalmával minden-
ki gyűjtsön négy, kb. 
egyforma hosszúságú-
ra „szabható”, nem túl 
vastag fadarabot. Ez lesz 
majd a képkeret váza.
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1. A tevékenység során a tanulók megtervezik, majd elkészítik erdei ru-
hadarabjukat. A tevékenység végén lehet divatbemutatót is tartani.

2. Kétféleképpen készíthetik el a gyerekek a ruhadarabjukat. 
• Batikolás. Elkészítik a batikolt pólót/trikót.
• Lenyomat készítése fehér pólón. 

Ha csoportokra osztjuk a gyerekeket, akár egyenpólót is készíthetnek a 
különböző csoportok.

Levéllenyomatokat festéssel is készíthetünk a ruhadarabokra. Ebben az 
esetben a levelek azon oldalát, ahol az erek futnak, befestjük textilfes-
tékkel (vagy textilfilctollal), és így nyomjuk rá a textilre.

1. melléklet Batikolás menete
2. melléklet Levéllenyomat-készítés menete

RÖVID LEÍRÁS

Batikolás és/vagy 
lenyomatkészítés
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HELYSZÍN: 
szálláshely, szabad-
tér vagy foglalkoztató 
terem

ANYAG, ESZKÖZ:
Batikolás: fehér pamut 
póló/trikó, ruhafesték, 
spárga, olló, fazék, fa-
kanál, só, ecet, tűzhely
Lenyomat készítése: 
kalapács, fehér vagy 
világos egyszínű póló, 
levelek, virágok, akva-
rellpapír (sima fény-
másolópapír nem jó, 
nedvszívó kell), papír-
törölköző, textilfesték/
textilfilctoll, ragasztó-
szalag, kartonlap

MUNKAFORMA: 
egyéni munka (lehet 
kiscsoportos is)

IDŐTARTAM: 
2−3 óra

1211
10
9
8

7 6 5
4
3

2
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VÁLTOZATOK

MEGJEGYZÉSEK
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Paprikás krumpli 
galuskával 

dél-alföldi módon

7/1
tevékenység

1. Kisebb csoportokat alkotunk és felosztjuk a tennivalókat:
I. csoport: tűzifaaprítás, tűzrakás, bogrács előkészítése (hagyományo-

san fiúknak, ha lehet férfi felügyelettel)
II. csoport: krumpli pucolása
III. csoport: vöröshagyma-pucolás, majd besegítés a krumplipucolásba
IV. csoport: egyéb hozzávalók aprítása
V. csoport: nokedli (galuska) tésztájának elkészítése és az ételbe szag-

gatása

2. Az étel elkészítése a recept alapján történik, de kicsit levesesebbre 
hagyjuk. A galuskát frissen kikeverjük, majd evőkanállal beleszaggat-
juk a forrásban levő ételbe, így nagyobbak, mint a szaggatóval készí-
tett változat. A paprikás leve pedig krémessé válik a benne főtt friss 
tésztától. Igazi dél-alföldi étel.

Egy 25-30 fős csapatnak 9-10 óra körül hozzá kell fogni az étel elkészíté-
séhez, hogy délre készen legyen. 
Lehetőleg bográcsban, szabad tűzön készítsük! 

RÖVID LEÍRÁSHELYSZÍN: 
erdő, szállás

ANYAG, ESZKÖZ:
bogrács, bográcsállvány, 
tűzifa, gyufa, gyújtós 
(papír), vöröshagyma, 
burgonya (krump-
li), szalonna, füstölt 
kolbász, liszt, tojás, víz, 
pirospaprika, só, bors, 
zöldpaprika, paradicsom

MUNKAFORMA: 
teljes csoport

IDŐTARTAM: 
min. 120 perc

1211
10
9
8

7 6 5
4
3
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ELŐKÉSZÍTÉS: 
alapanyagok beszerzé-
se, tűzifa előkészítése, 
csoportok kialakítása

MEGJEGYZÉSEK
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1. melléklet: Alaprecept, elkészítés rövid leírása

Alaprecept, elkészítés rövid leírása
Paprikás krumpli (4 főre)   
• 1 ek. zsír (füstölt szalonnából is olvaszthatjuk, ami még különlegesebbé 

teszi az ízvilágot)
• 1 kg burgonya
• 1 közepes fej vöröshagyma
• 2 gerezd fokhagyma (igény esetén, hiszen a kolbász is fűszeres)
• 10 dkg parasztkolbász (füstölt)
• 2 teáskanál fűszerpaprika
• só ízlés szerint és víz szükség szerint
A nokedlihez
• 1 db tojás
• 5 dkg finomliszt
• víz
Elkészítés
• Forró zsíron dinszteljük a hagymát üvegesre a felkarikázott kolbásszal, 

esetleg fokhagymával!
• A tűzről levesszük a bográcsot, pirospaprikát keverünk el a zsírban, és 

hozzáadjuk a felkockázott krumplit.
• Annyi vízzel öntjük fel, hogy ellepje. Sózzuk, fűszerezzük ízlés szerint! 

Feltesszük főni.
• Amikor a krumpli már majdnem készen van, kikeverjük a galuskatész-

tát. Legyen lágy!
• Evőkanállal nagyobb galuskákat szaggatunk a forrásban levő papri-

kásba. Óvatosan megkeverjük és készre főzzük.

Jó étvágyat kívánunk!
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Kenyérlángos 
kemencében

)7

Sü
té

s-
fő

zé
s

7/2
tevékenység

1. A kemence felfűtésével kezdünk. Amikor a kemence kezd felmeleged-
ni, nekifogunk a tészta dagasztásának. Ebbe bevonjuk az érdeklődő 
gyerekeket is. 

2. A kelt tésztát összeállítjuk a vájlingban, majd a gyerekekkel dagaszt-
juk. Szépen kidolgozzuk és letakarva kétszeres térfogatra kelesztjük 
(30−60 perc). Ha az edényünket meleg víz fölé rakjuk, kicsit gyorsíthat-
juk. Ha dagasztóteknőt tudunk használni, az még jobb. Ebben egyen-
letesen kel a tészta, mert a fa megtartja az előmelegített alapanyagok 
hőmérsékletét.

3. Amíg a tészta kel, előkészítjük a feltéteket. Darabolunk, vágunk. Zsírral 
kikenjük a tepsiket. A megkelt tésztát a gyerekek belesimítják zsíros/
olajos kezükkel az edényekbe. Kicsit hagyjuk kelni ekkor is! (20−30 
perc)

4. A feltétek elhelyezése a gyerekek feladata. 
5. Ezután közösen berakjuk a tepsiket a kemencébe. 10−15 perc után el-

lenőrizzük a sütést. A felfűtéstől függ, mennyi idő alatt sül ki a lángos. 
6. Ha kész, kivesszük, hagyjuk hűlni, addig előkészülünk az étkezéshez.

A kemence használatnál a következőkre figyeljünk:
1. Mindig kérjünk helyi embert a fűtéshez! Vagy kérdezzük meg, mennyi 

idő alatt lehet felfűteni, mert ez mindig az adott kemencére jellemző!
2. Folyamatosan tápláljuk a tüzet! Nem szabad megtömni tüzelővel, 

mert akkor hirtelen nagy hő keletkezik és szétnyomhatja a kemen-
cét. Régen is fahulladékkal fűtötték, nem kell a minőségi keményfa 
ehhez a folyamathoz.

3. Várjuk meg, amíg fehér lesz a kemence belső fala! Ekkor megfelelő 
hőmérsékletű.

4. Az egyenletes felfűtéshez haladjunk befelé középen, majd osszuk 
kétfelé a parazsat és a jobb és bal oldalakat külön-külön is melegít-
sük! Akkor csináljuk jól, ha a lángnyelvek a kemence falát nyaldosva 
majdnem összeérnek a búb tetején. Utolsó fázisban a parazsat elte-
rítjük a kemence alján, így egyenletesen átmelegszik a kő is.

5. Óvakodjunk a túlfűtéstől! Ilyenkor várni kell, míg visszahűl. Ha vi-
szont kicsit alacsonyabb a hőmérséklet, akkor maximum tovább kell 
sütnünk 5−10 perccel a tésztát. Ez utóbbi a kisebb gond.

6. A felfűtött kemence „duruzsol”, halk, de jellegzetes hangot ad. 

RÖVID LEÍRÁSHELYSZÍN: 
erdő, szállás

ANYAG, ESZKÖZ:
alapanyagok a recept 
alapján, dagasztáshoz 
edény (vájling), letaka-
ráshoz textil, zsír, hú-
sos szalonna (bacon), 
vöröshagyma, lilahagyma, 
kolbász, sajt, paprika, 
paradicsom, tejföl, só

MUNKAFORMA: 
teljes csoport

IDŐTARTAM: 
folyamatában 
egy délelőtt

1211
10
9
8

7 6 5
4
3

2
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ELŐKÉSZÍTÉS: 
alapanyagok beszerzé-
se, kemence felfűtése

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS
• sokan itt érnek nyers 

tésztához először
• a higiénia fontossága 

kiemelt minden lépésnél
• kemény fizikai munka 

a dagasztás 
(pék pályaorientáció)

• kulturált közös étkezés 
szabályai

• a tűzrakás, fűtés balesetvé-
delmi szabályai, veszélyei 
felelősségvállalási, 
vállalkozói kompetenciák 
fejlődése

MEGJEGYZÉSEK
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7. A kemence felfűtését folyamatosan kísérje figyelemmel felnőtt! Az ő 
vezetésével „fűthetnek” csak a gyerekek. 

8. A kemence szájánál gyújtunk be, majd beljebb toljuk az égő ágakat 
és tovább tápláljuk a tüzet. A begyújtáshoz papírt használjunk, óva-
kodjunk a benzin, gázolaj vagy egyéb gyújtós használatától! 

9. Időről-időre mozgassuk a parazsat a kemencében, ügyelve az egyen-
letes melegítésre!

10.  Sütés előtt kikotorjuk a parázs-/hamutartóba a hamut és parazsat. 
Ez a kemence szájánál található. A modern kemencéken van hőmérő 
a tévőkén (ezzel zárjuk a tűzteret sütésnél.). 200oC-nál melegebbre 
ne fűtsünk, mert megégeti a tésztát!

A tésztareceptben szereplő vízmennyiség a liszt fajtájától függően vál-
tozhat. A lényeg, hogy hólyagosra dolgozott, rugalmas tésztát kapjunk.
Mindig a gyerekekkel közösen beszéljük meg, milyen feltétet szeretné-
nek a kenyérlángosra. Így vásárolunk.
FIGYELEM! FOKOZOTT ODAFIGYELÉS ÉS FEGYELEM SZÜKSÉGES A SÉRÜLÉ-
SEK MEGELŐZÉSÉRE!

1. melléklet Alaprecept kelt tésztához
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Földkupac
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tevékenység

 A tevékenység során rétegezett süteményt készítenek a tanulók, mellyel 
a talaj szintjeit szemléltethetjük. Megközelítőleg félóra alatt készíthető 
el, és ezután 1-2 órára a hűtőbe kell helyezni. A végeredmény pedig nem-
csak érdekes, hanem ehető is!

1. mellékelt: Földkupac recept

RÖVID LEÍRÁSHELYSZÍN: 
a szálláshely kony-
hája/foglalkoztató 
terem

ANYAG, ESZKÖZ:
hozzávalók a mellékelt 
recept alapján

MUNKAFORMA: 
egész tanulócsoport

IDŐTARTAM: 
30 perc 
(+ 1-2 óra a hűtés)
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1. Utunk során álljunk meg egy idős, tekintélyes fákat is magába foglaló 
erdőrészen!

A csoport helyezkedjen el egy fatörzs körül!
Olvassuk fel a Biblia Ószövetségének néhány kijelölt versét:

• Józsué könyve 17, 15
• Józsué könyve 17,18
• Ézsaiás könyve 44, 14−17

Beszélgessünk a csoporttal az erdőirtás kérdéséről az alábbi vezérfonal 
mentén:

• Miről szóltak a felolvasott bibliai igeszakaszok?
• Hogyan érzed magad, hogy erdőirtásról olvastál a Bibliában?
• Miért vágták ki az erdőségeket az ókorban? ( Pl. volt más építőanya-

guk?)
• Milyennek képzeled ma az egykor kivágott erdőségek helyét?
• Mi a különbség az ókori erdőirtások és a mai (20. század közepétől 

jellemző) nagyipari erdőirtások között?
• Milyen következményekkel jár(t) akkor és ma is az erdők kivágása?
• Milyen kapcsolatban állnak az erdőségek a klímaváltozással?
• Mit gondoltok, faültetéssel, erdőtelepítéssel mérsékelhető a klíma-

változás hatása? Ha igen, miért?

RÖVID LEÍRÁS

Bibliai erdőirtás?
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8/1
tevékenység

HELYSZÍN: 
erdőben

ANYAG, ESZKÖZ:
Biblia (esetleg letele-
pedéshez pléd)

MUNKAFORMA: 
csoportos beszélgetés

IDŐTARTAM: 
kb. 15 perc
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Búvóhely
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8/2
tevékenység

1. Beszélgetés. Utunk során álljunk meg egy idős, tekintélyes fákat is ma-
gába foglaló erdőrészen!

 Helyezkedjünk el egy fatörzs körül!
 Olvassuk fel a Biblia Ószövetségének, Sámuel könyve 22. fejezetének 

1−5. verseit. Az 5. vers vége lesz számunkra sokatmondó, mikor Dávid-
nak azt tanácsolják, hogy az erdőben bújjon el.

Beszélgessünk az alábbi vezérfonal mentén:
• Mitől lehet jó búvóhely az erdő?
• Ti el tudnátok bújni az erdőben?
• Milyen praktikái vannak a rejtőzködésnek? Pl. ruha színe, mozgás, 

stb.

2. Játék:
Jelöljünk ki az erdőben egy jól belátható/behatárolható területet (pl. 
színes szalagokkal jelezve a terület széleit), és kérjük meg a gyereke-
ket, hogy ki-ki keressen magának búvóhelyet!

Mikor mindenkinek megvan a búvóhelye, nézzen ott körül:
• Miért pont ezt a helyet választotta?
• Mit ad neki ez a búvóhely? Hogyan rejti el őt a választott búvóhely?
• Milyen állatok, növények élnek a búvóhelyén?

A játék lezárásaként nézzük meg mindenki búvóhelyét, majd beszél-
gessünk a gyerekekkel:
• Hogyan érezték magukat a játék során?
• Mi alapján választottak maguknak búvóhelyet?
• Jó választásnak bizonyult a búvóhelyük? Indokolják meg! Pl. rejtő-

színek, formák, biomimikri, magatartás a búvóhelyen, stb.

• Kérhetjük előre a gyerekektől, hogy eleve olyan ruhában jöjjenek már 
az erdőbe, amiről azt gondolják, belesimul a környezetbe, könnyű lesz 
észrevétlennek maradni.

• A búvóhelyeket le is fényképezhetjük, hogy este közösen megnézzük, 
kinek volt a legjobb búvóhelye.

• Nagy létszámú csoport esetén érdemes több csoportban megszervez-
ni a búvóhelykeresést, és több területet kijelölni. 

RÖVID LEÍRÁSHELYSZÍN: 
erdőben

MUNKAFORMA: 
beszélgetés, egyéni 
búvóhelykeresés

ANYAG, ESZKÖZ:
Biblia

IDŐTARTAM: 
kb. 45 perc
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1. A természeti nevekben sokszor jelenik meg valamilyen formában a 
zene.

2. A gyerekek megkapják az erdei iskola színhelyéül szolgáló táj (lehet 
kistáj vagy nagytáj!) turistatérképét.

3. A feladatuk, hogy keressenek az adott tájat bemutató térképen hang-
zó tája(ka)t!
Pl. Zengő (Mecsek), bazaltorgona (Somoskő) stb.

4. Ha találtak ilyet, akkor képzeljék el a helyet a neve alapján, és rajzol-
ják/fessék le a rajzlapra!

5. A gyerekek/párok mutassák be egymásnak a hangzó tájaikat!

Érdemes előre tájékozódni, és ha nincs az erdei iskola helyszínéül szol-
gáló tájon hangzó név, akkor bátorítsuk a gyerekeket, hogy ők maguk 
találjanak ki a tájhoz illeszkedő hangzó tájneveket! Ilyenkor a feladatot 
úgy is alakíthatjuk, hogy az egyik páros által kitalált hangzó tájat egy 
másik párosnak kell lerajzolnia.

RÖVID LEÍRÁS

Hangzó tájak
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tevékenység

HELYSZÍN: 
bárhol az erdőben

ANYAG, ESZKÖZ:
turistatérképek/
térképrészlet, papír, 
(színes) ceruza vagy 
festék, alátét (a rajzo-
láshoz)

MUNKAFORMA: 
egyéni/páros feladat

IDŐTARTAM: 
15–20 perc
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Szóljon a természet!
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9/2
tevékenység

1. Szólaltassuk meg a gyerekekkel a természetet!
2. Egy kirándulás során álljunk meg egy változatos, de jól körülhatárol-

ható, kis erdei térszínen.
3. A gyerekek feladata, hogy „szólaltassák meg a természetet”, pl. üsse-

nek össze két kavicsot, kocogtassanak össze két földön lévő botot, zi-
zegtessék a faleveleket!

4. Mikor a csoport minden tagja keresett magának „hangszert”, közös jel-
re szólaltassák meg együtt a természetet!

Csak a természet anyagai használhatóak hangszerként!

RÖVID LEÍRÁSHELYSZÍN: 
változatos erdei táj

ANYAG, ESZKÖZ:
a természet anyagai

MUNKAFORMA: 
csoportos 

IDŐTARTAM: 
kb. 5 perc
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1. A játék előkészítése:
• Válasszunk ki egy találós kérdést/leírást egy vadon élő állatról! Érde-

mes egy − már az erdei iskolai alatt megismert − állatot vagy növényt 
választani. Ötletek: találós kérdések vadon élő állatokról (1. melléklet). 

• Írjuk rá a találós kérdést/leírást annyi csillagra, ahány kis csoportunk 
lesz (ld.: 2. melléklet csillag sablon)! 

• Készítsünk elő minden kis csoport számára 5-5 borítékot más-más 
színnel megjelölve a következő módon: minden csillagot vágjunk 5 
részre, tegyük be mindegyiket 1-1 azonos színnel jelölt borítékba! 

•  A borítékokat rejtsük el a játéktéren!
• A csoportoknak adjunk 1-1 zseblámpát!

2. A játék menete:
• Alkossunk csoportokat, s minden csoport válasszon magának egy színt 

az előkészített borítékok színei közül.
• A csoportok feladata, hogy a kijelölt játéktéren megkeressék a saját 

színnel megjelölt összes borítékot.
• Ha mind megtalálták, akkor rakják össze belőle a csillagot, és olvassák 

el a rajta lévő szöveget!
• Ha ez is sikerült, akkor a megoldást mondják el a játékvezető peda-

gógusnak!

1. melléklet: Ötletek: találós kérdések vadon élő állatokról
2. melléklet: Csillagvadászat (minta)

RÖVID LEÍRÁS

Csillagvadászat
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tevékenység

HELYSZÍN: 
erdei iskola körül jól 
körülhatárolható,  
este is biztonságos
környezet

ANYAG, ESZKÖZ:
papírlap, íróeszköz, 
olló, borítékok, 
zseblámpa

MUNKAFORMA: 
csoportos 

IDŐTARTAM: 
kb. 30 perc, 
este, sötétedéskor
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Induló
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tevékenység

1. Írjon minden kis csoport erdei iskolai indulót egy ismert ritmusra/dal-
lamra! Minden este a csoport összegyűlik kis csoportonként, és hozzá-
teszi az aznapi élményét az indulóhoz, pl.: írnak egy új versszakot. Az 
indulót az erdei iskola egész ideje alatt írhatják a kis csoportok, majd 
a búcsúesten közösen tanulják meg, adják elő.

• A feladatot célszerű megadott tematikával is ellátni:
• pl. az erdei iskola napi eseményei, személyes történetek stb.
• Igyekezzünk mindenkit bevonni a dalszerzésbe, akár minden tagnak 

lehet egy sora az indulóban!

RÖVID LEÍRÁSHELYSZÍN: 
tűz körül, táborhelyen

ANYAG, ESZKÖZ:
papírlap, íróeszköz. 
Ha van: dob, gitár, 
egyéb hangszer.

MUNKAFORMA: 
kiscsoportos (3–4 fő)

IDŐTARTAM: 
30 perc
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1. Eső és szél, más természeti jelenségek hangjait imitálják a gyerekek. 
2. A pásztortűz körül ülőket 6 csoportra osztjuk, és kijelölünk egy kar-

mestert. Mindegyik csoportnak lesz egy saját természeti jelensége. A 
karmester beáll középre és valamelyik csoportra rámutat, aki a meg-
felelő hangot adja ki. Miután elmondták saját mondókájukat/felkiál-
tásukat, a karmester választ egy másik természeti jelenséget, ez lesz a 
következő. Ha már jól megy, lehet egyszerre több jelenség is, vagy pl. 
egyre erősödő eső stb.

• eső: fejük tetejét finoman ütögetik az ujjbegyükkel, és közben 
mondják: „csirr, csurr, csepegő, liccs-locs, locsogó”

• zápor: finoman ütögetik a combjukat és közben mondják, hogy „Zá-
por, zápor zeng a magosságból”

• szél: kitárt karokkal repülő imitálása és közben közepes hangerővel, 
az szt-t elnyújtva mondják, hogy: szél szisszen

• vihar: csapkodnak a térdükön, és azt kiáltják, hogy „süvít, dühöng, 
tombol”

• villám: olyan mozdulatot tesznek, mintha kardot rántanának, és 
közben kiáltják, hogy „arany villám kardot ránt”

• mennydörgés: lábukkal döngetik a földet, és közben mormolják, 
hogy „ezer ágyú rádörög”.

RÖVID LEÍRÁS

Concerto naturale
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tevékenység

HELYSZÍN: 
bárhol

ANYAG, ESZKÖZ:
nincs

MUNKAFORMA: 
egész tanulócsoport

IDŐTARTAM: 
10 perc
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Leg-leg-leg
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tevékenység

1. A gyerekeknek a nap lezárásaként az alábbi kérdéseket tesszük fel, 
amelyre saját válaszaikat leírják egy papírra.

2. Minden kérdés után megbeszéljük a válaszokat.

Kérdések:
• Mi volt a mai napban a legjobb élmény?
• Mi volt számodra a mai nap legérdekesebb feladata?
• Mi volt számodra a mai napon a legnehezebb feladat?
• Számodra mi a mai nap legfontosabb tanulsága?
• Mi volt a mai nap legnagyobb meglepetése?
• Miről tanultál a legtöbbet a ami napon?
• Mi az az egy szó, amivel a legjobban le tudod írni a mai napot?

Tábortűz mellett szóban is megadhatóak a válaszok.

RÖVID LEÍRÁSHELYSZÍN: 
este a szálláson, 
tábortűz mellett

ANYAG, ESZKÖZ:
papír, íróeszköz

MUNKAFORMA: 
egyéni

IDŐTARTAM: 
30 perc
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1. 3−4 fős csoportokat alkotunk.
2. Feladat: csoportonként tanulókártya készítése.
3. A tanulókártya készítésénél szempontok adhatóak (pl. megismert élő-

lények, környezetvédelmi problémák, erdő szintjei) vagy a gyerekek 
kreativitására is bízhatjuk, pl. mit tanultak meg a mókusról, zuzmóról). 
Írhatnak és rajzolhatnak is a kártyára. Az írás csak kulcsszavakat tar-
talmazzon!

Alkalmazható a napi tananyag és az erdei iskolában tanultak összegzé-
sére is. A tanulókártyák alapján értékelhető is a diákok teljesítménye.

1. melléklet: Tanulókártya minta

RÖVID LEÍRÁS

Mit tanultam?
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tevékenység

HELYSZÍN: 
szabadban

ANYAG, ESZKÖZ:
íróeszköz, lap, színes 
ceruza, ha nincs asztal, 
rajztábla

MUNKAFORMA: 
csoportos

IDŐTARTAM: 
60 perc

1211
10
9
8

7 6 5
4
3

2
1

ELŐKÉSZÍTÉS: 
íróeszközök, rajzlapok 
vagy tanulókártya 
kinyomtatva
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Az én állatom
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tevékenység

1. Az erdei állatok megfigyelését követően az ott készített rajzok, feljegy-
zések, fényképek, videók segítségével a csoportok egymástól távolabb 
húzódva felidézik az ott látottakat és kiválasztanak egy állatot. 

2. A kiválasztott állat tevékenységét kell előadniuk a többieknek némajá-
tékkal. Közösen tervezzék meg az előadást úgy, hogy minden csoport-
tag vegyen részt benne! Erre kb. 10 perc elegendő. 

3. A felkészülés után a csoportok előadják a némajátékot. A többieknek 
ez alapján ki kell találnia, milyen állatra gondoltak. 

4. Az egyes csoportprodukciók után átbeszéljük, hogy az adott faj mit 
csinált, hogyan él az erdőben.

RÖVID LEÍRÁSHELYSZÍN: 
erdő, szállás

ANYAG, ESZKÖZ:
állatokról készült 
megfigyelések do-
kumentációja, lehet 
leírás, rajz, fotó vagy 
videó

MUNKAFORMA: 
kiscsoportos

IDŐTARTAM: 
30 perc
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A gyakorlat során a tanulók egy adott témán belül saját véleményeiket, 
gondolataikat fejthetik ki, megismerkednek a vitakultúrával. A módszert 
érdemes téma lezárásaként, új téma bevezetéseként, vagy akár formatív 
értékelésként is használni. Hasznos módszer olyan tanulók személyisé-
gének fejlesztésében, akik figyelemzavarral rendelkeznek vagy gondot 
okoz számukra megszólalni mások előtt. Szociális készségek fejlesztésé-
re is kiválóan alkalmazható.

A kezdő kérdés felvetésénél ügyelni kell arra, hogy nyílt végű legyen. A 
tanulókat két részre osztjuk, egy belső kis körre és az őket körülvevő 
nagy körre. A belső körben helyet foglaló tanulók (halak) folytatják az 
eszmecserét, a külső körben álló tanulók (akvárium) pedig figyelnek. A 
beszélgetés során a pedagógus megérinti a belső körben ülő egyik tanu-
ló vállát, aki helyet cserél egy, a külső körben álló személlyel. Így minden 
tanuló mindkét szerepben kipróbálhatja magát. Az előkészületek után 
nagyon fontos tisztázni a betartandó szabályokat:

1. Egyszerre csak egy tanuló beszélhet. 

2. A beszélgetésben részt vevőknek testbeszéddel vagy szemkontaktus-
sal kell jelezni, ha mondanivalójuk van. 

3. Ha egyszerre két tanuló kezd el beszélni, akkor egyiküknek enged-
nie kell.

4. Minden tanulónak a beszélőre kell figyelnie.

5. A belső körben lévő tanulók kérdezhetnek egymástól, így motiválhat-
ják egymást a beszélgetéshez való csatlakozásban.

6. Az egyet nem értést udvariasan kell kifejezni. 

7. Mondják el és indokolják meg a véleményüket bátran! 

8. Reagáljanak társaik mondanivalójára akár egyetértéssel, akár ellent-
mondással, és fűzzenek hozzá további véleményeket!

RÖVID LEÍRÁS

Akváriummódszer

)11
Be

sz
ám

ol
ó,

 le
zá

rá
s

11/4
tevékenység

HELYSZÍN: 
szabadban és beltéren 
egyaránt játszható

MUNKAFORMA: 
egész tanulócsoport

IDŐTARTAM: 
60–90 perc 
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9. A pedagógus nem vehet részt a tanulók eszmecseréjében, csak ab-
ban az esetben, ha új kérdést vet fel a belső körnek, illetve ha a be-
szélgetés nem a megfelelő irányba halad. 

10. A külső kör tanulói nem beszélgethetnek, és nem szólhatnak bele a 
beszélgetésbe. Feladatuk figyelni a belső körben lévő társaik monda-
nivalójára és megnyilvánulására.

 Lehetőség van a gyakorlat során differenciálásra is. A bizonytalanabb 
vagy társaikat kevésbé ismerő tanulócsoportoknál egyszerűbb kér-
déseket tegyünk fel, vagy könnyebb témákról beszélgessünk! Kisebb 
csoportokban is foglalkoztathatjuk az egész tanulócsoportot. 

A gyakorlat befejezése után ültessük le az egész tanulócsoportot, és be-
széljük meg, hogyan érezték magukat a feladat során, mi volt a pozitívu-
ma és a negatívuma a tevékenységnek, tapasztaltak-e valami meglepőt 
vagy tanulságosat. A végét a következő mondattal zárjuk: „Mondj egy 
dolgot, amit a gyakorlat során tanultál!”
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