
Dömötörné Kiss Gabriella 

Napközis foglalkozási terv 

Téma: „Erdővel, fával a holnapért” 

Csoport: 1. osztályos napközis tanulók 

 „A természet nagy, az ember parányi. Uram! 
E drága bolygót adtad nekünk lakóhelyül, rejtett titkos kincsekkel tele. 

Kiássuk a kincset, hogy elherdáljuk, hogy megalkossuk a pusztulás iszonyú gépezetét. 
Uram! Legyünk társak az alkotásban, dolgozzunk tovább műved nyomán, 
hogy bolygónk a bőség, a boldogság és az összhang erős otthona legyen!” 

       (Szent-Györgyi Albert) 

A téma bevezetése 

A környezeti nevelés célkitűzése nem kevesebb, minthogy a társadalom és a természet 
fenntarthatósága és működőképességének megőrzése céljából kialakítsa az emberek 
környezettudatos magatartását.  

Az iskola minden tanulójának feladata, hogy vigyázzon a környezetére és figyelmeztesse 
társait a kulturált, tudatosan környezetszemléletű magatartásra. Ebben kiemelkedő szerepet 
kell kapnia, az osztályközösségeknek, valamint a környezet védelme iránt különösen 
érdeklődő és elkötelezett diákok csoportjának. 

A környezeti nevelés olyan személyiségformálást jelent, melynek során a gyermek 
felismeri a természeti, társadalmi, gazdasági jelenségek kölcsönös voltát, helyét és szerepét e 
környezeti rendszerben.  

Kialakítja a gyermekben azokat az új, környezettel kapcsolatos magatartási és életviteli 
mintákat, melynek során a társadalom környezetért felelős személyiségeivé válnak. Ennek 
céljából fontos biztosítani mindenki számára azt a lehetőséget, hogy elsajátíthassa a környezet 
megvédéséhez szükséges tudást, készséget, értékrendszert, pozitív érzelmi hozzáállást, 
elkötelezettséget 

Cél: olyan gyermekek nevelése, akik a természetes és a társadalmi környezet szépségeire 
nyitottak, ezeket tudják értékelni, majd a természettel harmonikusan tudnak együtt élni, 
életvitelüket harmonikusan tudják vezetni, ezért a nevelésnek a valóságos életben kell 
gyökereznie.  

A problémák egyedül nem megoldhatók, ezért a környezeti nevelés fontos célja az 
együttműködésre nevelés, az egymásra odafigyelés, az egymás iránti szeretet kialakítása, a 
társadalomba való beilleszkedés képességének kifejlesztése.  

 

1.rész 

A délutáni napközis foglalkozást két részre osztottam.  Az első felében a napközis 
levegőzés idejére terveztem sétánkat az iskolánk mellett található  Batthyány parkba, ahol 
megkeressük az előzetes ismereteink szerint megismert fákat. Ezek lehullott leveleiből 
gyűjtünk, melyet a későbbi munkafoglalkozásokon felhasználunk. 



Előzetes ismereteink: A legtöbb fa könnyen felismerhető levelének formájáról, vagy 
terméséről. 

 

Figyeld meg jól a képeket! 

 



Ismerkedés a fákkal 

Tölgy   Gesztenye 

 

Miután termést vagy levelet gyűjtöttünk, esetleg leesett kéregdarabokat a fák törzséről, azt 
követően egy jót játszunk a friss levegőn a fák oltalma alatt. 

Játékaink a következők: 

Kakasviadal 

Két gyerek egymással szembefordul, egy méter távolságra. A mérkőző felek karba fogják a 
kezüket a mellükön, egyik lábukat felhúzzák, mint a gólyák. „Rajt” vezényszóra, fél lábon 
ugrálva egymásnak mennek, és összefont karral lökdösik egymást. Hol összemennek, hol szét, 
hogy új erőre kapva, megint meglökjék egymást. Aki kettőjük közül, előbb teszi le a lábát a 
földre, az veszítette el a menetet. Aki veszít, egy hasznos tanácsot mond az erdei 
magatartásról, viselkedésről. 

Mocsárjárás 

Három lapos, nagyméretű farönköt, faszeletet teszünk a földre egymástól kis távolságra. Egy 
gyermek rááll kettőre, biztosan egyensúlyban tartva magát. Óvatosan lehajol a harmadikért, és 
azt az egyik lába elé helyezi. Felegyenesedik, rálép a most odahelyezettre, majd újból lehajol, 
és az üresen maradtra teszi a másik lába elé. Így halad lépésről lépésre előre. Az nyer, aki 



adott távolságra (célba), hamarabb ér el. A vesztes pl. elmondja, mire kell figyelni az erdei 
tűzgyújtásnál. 

Patakugrás 

A patakot a földön két párhuzamosan elhelyezett bottal jelöljük meg. A gyerekek álljanak 
sorba, és egymás után ugorjanak az egyik partról a másikra. Vízbe ugrani nem szabad, aki 
beugrik, az „belefullad”. Legyen hosszú a patak, így mindenki egyszerre ugorhat. Többféle 
módon ugorhatnak: nekifutással, helyből, páros lábbal, fél lábon, dobbantással, hátrafelé. 

Kötéltáncos 

Hosszú, vastag kötelet fektetünk a földre két fa közé. Ezen kell a kötéltáncosnak 
végighaladni. 

A haladás lassan és óvatosan történjék, különben a „mélybe” esik az egyensúlyozó. A 
különböző feladatokat egymás után végzik a gyerekek, a többiek ülve figyelnek, mint a 
cirkuszban volnának. A kötéltáncos mehet: egyszerű lépésekkel, láblendítéssel, felhúzott 
térdekkel, oldalazva, lábujjhegyen, sarkon, hátrafelé. Két karjukat kitárva egyensúlyozhatnak, 
sőt esernyőt is használhatnak karjuk meghosszabbításaként. Egyenes vonal helyett, hullámos, 
cikcakk, kör alakú pályán is haladhatnak a mutatványosok. Ha elég hosszú a bejárnivaló, 
szakaszosan indulhatnak a gyerekek, így folyamatosan többen is végezhetik a feladatot. 

Rönkfutás 

Homokba épített farönkökön lépegetés, majd futás leesés nélkül. 

Keresem a hangot! 

Tájékozódás hang irányába 

A gyerekek fa, bokor mögé bújnak. Időnként kiáltanak egyik társuknak, akinek az a feladata, 
hogy a hang segítségével megtalálja a többieket. 

Memóriajáték a természetben 

Alaposan szemügyre veszünk valamit a közelünkben. Valaki mond egy egyszerű mondatot, a 
következő megismétli és bővíti a mondatot egy szóval, vagy szókapcsolattal. Pl.: Látok egy 
fát. Látok egy nagy fát. Látok egy nagy, egyenes törzsű fát. Látok egy nagy, egyenes törzsű, 
sima kérgű fát. 

Ha akadozik a játék, akkor kérdésekkel lehet segíteni. Melyik irányban? Hol? Milyen levelű? 
miért zöld, hogy lélegzik a növény? stb. 

Ebben a játékban nem lehet győzni, vagy veszíteni, hiszen mindenki nyer.  

 

2.rész 

Téma: Mai világunkban kiemelkedő jelentősége van annak, hogy a gyerekek természetközeli 
élményekkel gazdagodjanak, s ezáltal megszeressék környezetüket. Ha valaki szeret valamit, 
arra megpróbál vigyázni is. Így történik ez már a kisiskolásoknál is. Az általuk átélt pozitív 
tapasztalatok és élmények szükségesek ahhoz, hogy felnővén értékként tekintsenek a 
körülöttük lévő természeti értékekre. 



Tartalom: Az „élő fa” témát, a téma feldolgozását a napköziben projektként is elképzelhetjük, 
melyben többek között olyan fejlesztési területek kerülnek előtérbe, mint a játék, a külső világ 
tevékeny megismerése, környezeti, matematikai tapasztalatszerzés, mozgás, anyanyelvi 
nevelés, vizuális fejlesztés, ének-zene, társas kapcsolatok fejlődése. 

A levegőzési időnk alatt, amit az iskolánk szomszédságában található parkban töltöttünk, 
olyan ismeretanyagot gyűjtöttünk a különböző típúsú fák életközeli megismerésével, melyet a 
foglalkozásunk második részében rendszerezünk. 

Tevékenység és ismeretanyag: 
        1. Az érdeklődés felkeltésére az alábbi találós kérdéseket javasoljuk: 

Koronás, de nem király, 
   még csak nem is hercegnő, 

   Törzse vastag, ága sok, 
   évek alatt nagyra nő. /fa/ 

Télen ad jó meleget, 
ősszel táplál tégedet, 

     nyáron árnyékot terít, 
     tavasszal meg felderít. /fa/ 

 
Süni labda, zöld a színe. 

     Ősszel pottyan le a fűbe. 
     Benne barna golyó lapul, 

     nagyot pattan, hogyha gurul. Mi az? /gesztenye/ 

 

2. A régi ismeretek felelevenítésére beszélgetés kezdeményezése: 

Gondoljunk vissza, a közeli parkban tett sétánkra: 
Milyen fákat ismertünk fel? 
Kinek mi jut eszébe a fáról?  
Milyen a fa, tavasszal, nyáron, ősszel és télen? 
Cél: a beszélgetéssel felidézni a fával kapcsolatos élményeiket, és serkenteni a szabad 
önkifejezést. 
A parkban gyűjtött termésekből, lehullott levelekből, fakéregből tapogatós, szimatolós játék 
segítségével a gyerekek kezükbe foghatnak, megismerhetik például a tűleveleket, 
lombleveleket, ágakat, kavicsokat, fakérget, tobozt, különböző terméseket. Ennél a játéknál a 
kisiskolások gyakran átélik a ráismerés örömét, ami boldogságérzéssel tölti el őket, a 
közvetlen tapasztalat által játékos módon bővülnek az ismereteik. 

A fű, fa, bokor mozgásos játékot nagyon kedvelik a gyerekek. Nagyon jól érzékelteti számukra 
azt, hogy a fa magasabb mint a bokor vagy a fű, így matematikai, relációs ismeretek birtokába 
is juthatnak. 

3. A témáról való ismeretközlés, a régi és új ismeret összekapcsolása: 
 
A fák a leghosszabb életű és leghatalmasabb élőlények. A feljegyzések szerint a legmagasabb 
fa a világon egy mamutfenyő (112 méter magas).  



Megkérdezem a gyerekektől, hogy szerintük milyen magas lehet a mamutfenyő. (Minél 
magasabb, minél alacsonyabb?) Itt is szabadjára engedhetik a fantáziájukat, fejlődik az 
asszociációs és a viszonyítási képességük. 

Vannak fák, amelyek minden évben lehullajtják a leveleiket, (ezeket nevezzük 
lombhullatóknak), és vannak, amelyek akár évekig is megtartják (ezek az örökzöldek). Ennek 
az új ismeretnek a megtapasztalását egy közös játékban érvényesíthetjük. 

Melyik magasabb? Melyik terebélyesebb? (összehasonlítás képek alapján)   

Tölgy: egyes fajok termete meglehetősen változatos, cserjék és nagy fák egyaránt 
előfordulnak, mintegy 35m magasságig. Magyarországon 7 tölgyfafélét különböztetünk meg. 
Ezek közül a legismertebbek a kocsányos illetve a kocsánytalan tölgyek. 

Fenyő: több mint 500 félét különböztetünk meg (pl. ezüstfenyő, vörösfenyő, lucfenyő). 
Közülük az erdei fenyőt emelném ki, amelyek gyorsan nőnek, 30-35 méter magasságot is 
elérhetik.  

A következőkben megint felteszek két találós kérdést, a két fa termése lesz a megfejtés. Amint 
kitalálták megkeressük azt a gyűjtött terméseinkből 

„Erdőn terem, s kalapos. Mi az?” (makk) 

„Fán nő, pikkelye van, de nem hal.” (fenyőtoboz) 

4. Beszélgetés a fa feldolgozásáról Ismereteikre hagyatkozva, ill. új ismeretek közlésével. 

Mit gondoltok, mi készülhet fából? 
(Bútorok, építőanyag, hangszer, papír stb. Felsorolásjelleggel ötletek gyűjtése.) 
Tanítói megállapítás: A fa feldolgozása során keletkezik hulladék, aminek faforgács a neve, 
de ez is felhasználható még pl. fűtőanyagként. 
Hoztam belőle, megnézzük, megtapogatjuk, s ebből képet készítünk. 
 

5. Kép készítése faforgácsból az egyéni ötletek, kreativitás alapján. Közben hangulatkeltésként 
zenét hallgatunk erdei hangokból összeállított cd-ről. 

6. Összegzés: megbeszéljük, hogy mennyi jó tulajdonsága van a fának. Miért kell vigyázni, 
óvni környezetünket.  

Ne bántsd a fát (részlet) 

Ne bántsd a fát, hisz ő is érez, 
Szép gyöngén nyúlj a leveléhez. 
Ágát ne törd, lombját ne tépjed, 

Hadd annak, ami, épnek, szépnek. 
 

Szeresd a fát! 
Édes gyümölcsét várva-várod, 
S te mégis letörnéd a virágot? 

Szegény virág gyorsan elszárad, 
S te bánkódnál majd, késő bánat. 

 
 

Ne bántsd a fát! 
Fa lombja közt viharban, vészben 
Lám meg se ring madárka fészke, 

Fáradt ha vagy, leülsz alája, 
S elszenderít madár danája. 

Szeresd a fát! 
 

Anya ő is, minden levélke 
Egy-egy gyermek, gonddal nevelve. 

És gyermek minden ágacskája 
Szeretettel tekints fel rája. 

Ne bántsd a fát! 
 


