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I. Nap 
 

Téma: Az erdő fái közt  -  
erdőismeret 
Helyszín: Vackor Erdei Tanösvény 
Vezető: Rajnai Virág Éva 

 
 

Célunk, hogy a gyerekek közelebb kerüljenek a természet, az erdő világához, bepillantást 

nyerjenek a benne zajló folyamatokba. Megtapasztalják e számukra sok esetben ismeretlen 

világ szépségeit és olyan élményeket szereznek, amely hatással lesz személyiségük 

fejlődésére nézve.  

 

Elsőként az erdei viselkedés szabályaival kell megismerkedniük a gyerekeknek, a 

természetben felelősen viselkedő látogató ismérveit tisztázzák a vezetővel tanösvénytábla 

segítségével. A játékosabb, könnyedebb elsajátítás érdekében  

Dr. Nádai Magda: Erdei ünnepek és hétköznapok című könyvében lévő kártyasorozatot 

használjuk fel arra, hogy beszélgetés formájában sajátíthassák el, mit szabad és mit nem a 

természetben, és azt, hogy miért van szükség ezekre a korlátozásokra. 

Ezután fogalomtérképet és rajzot készítünk az erdei élőlényekről. 

 
 



A következőkben a Vackor Erdei Tanösvényt bejárva az érzékszervi tapasztalásra építünk.  

Az ott élő fa és cserjefajokkal ismerkednek meg, a különböző leveleket, terméseket 

összegyűjtik, színüket, alakjukat megfigyelve, a vezető segítségével meghatározzák az adott 

fajokat. Visszacsatolásként termések, virágok és levelek képeit tartalmazó laminált lapokat 

párosítanak össze. 

Részletesebben megismerkednek az év fájával, megbeszélik a foglalkozásvezetővel miért jó, 

ha minden évben felhívják a társadalom figyelmét egy érdekes, vagy éppen veszélyeztetett 

fajra.  

Adorján Rita: Természetismereti játékok az erdőben gyűjteménye alapján a gyerekeket kisebb 

csoportokba osztjuk. Az erdőben járva kiválasztanak maguknak egy fát, amely számukra a 

legkedvesebb. 

Feladat: Készítsenek jellemzést a fáról. Segítséget nyújtanak a vezető által összeírt 

kérdések. 

 



 

 
 
 

II. Nap délelőtt 
 
Témakör: Védd az erdőt –  
Környezetvédelmi  
Helyszín: Vackor Pihenőház 
Vezető: Rajnai Virág Éva 

 
 

Célunk az, hogy a gyerekek átlássák: a körülöttünk lévő világ minden eleme összefüggések 

hálózatának része, így az egyensúly fennmaradásához az egyes elemek megóvására, 

megőrzésére is szükség van.  

A NATURA 2000 hálózat jelentőségét, szerepét is megismerik. 

A természetvédelem alapjait kívánjuk lefektetni. A cél, hogy a gyerekek megértsék, miért van 

szükség védelemre, mit védünk, és milyen módszerekkel.  

Megtudhatják milyen védettségi kategóriák léteznek, hogyan csoportosítjuk a védett 

területeket, mit jelent a biodizerzitás, és hogyan őrizhetjük meg. 

 

 



Egy a Pihenőház körüli rövid séta keretein belül hallhatnak az erdőrezervátumokról, és 

néhány, a Belső-somogyi homokvidéken élő NATURA 2000 jelölő faj példáján keresztül 

megismerik a NATURA 2000 hálózat alapelveit.  Ilyen faj például a fekete gólya, a fekete 

harkály a rétisas és a tövisszúró gébics, amelyek előfordulnak a környező területeken is.  

Miközben az ember szintjén és a globális szinten fellépő természetvédelmi és 

környezetvédelmi problémákról szót ejtünk, a Vackor Pihenőháznál ökológiai lábnyom 

számítási feladatot végzünk és játékos feladatsort töltünk ki közösen a NATURA 2000 

területekkel kapcsolatban.  

A foglalkozás végén megkérjük a gyerekeket, hogy készítsenek figyelemfelhívó plakátot az 

erdővédelem fontosságának népszerűsítése érdekében. Az alkotások kiállításra kerülnek. 

 

 



 

 
 
 

II. Nap délután 
 
 

Témakör: Vadcsapáson –  
Viselkedéskultúra 
Helyszín: Vadaspark 
Vackor Pihenőház 
Vezető: Karlovics Zoltán 
 

 
 

A témakör célja, hogy a számos vadászathoz köthető negatív előítéleteket és téves 

nézetet eloszlassunk, a gyerekekhez közelebb kerüljön ez a nemes ősi hagyomány.  

 

A vadászathoz kapcsolódó szabályrendszer, a hagyományok tiszteletének 

megismerése a közvetve a gyermekek viselkedéskultúrájára is hatással lehet. 

A vezető megérteti, hogy a vadászat célja nem a gyilkolás, hanem a vadállomány 

létszámának szabályozása, a vadak etetése, védelme, fennmaradásának biztosítása. A 

foglalkozásvezető saját vadászélményeinek elmesélésén keresztül hozza a gyerekekhez 

közel ezt a világot.  

 



Trófeabemutató során a gyerekek megérinthetik, megszagolhatják az agancsokat, 

megismerkedhetnek jellemzőikkel, szépségükkel. 

Adorján Rita: Természetismereti játékok az erdőben gyűjteménye alapján eljátsszuk a 

Vadászat játékot, melynek célja a vadgazdálkodással való játékos ismerkedés.  

Az előre elkészített vaddisznó, őz, szarvas, róka, nyúl kártyákat a Vadaspark környéki 

erdőben szétszórjuk. Legtöbbet a nyúlból és a rókából, a többiből kevesebbet. Minden 

gyerekre legalább 5 kártyát számolunk. 

A feladat: meghatározott idő alatt minél több „állatot” kell összegyűjteni. Az állatok 

értékét a „vadátvételnél” lapra jegyezzük fel: pl. a szarvas 100 pontot ér, a nyúl 20 

pontot. A vadászok nevét írjuk a „lőnaplóba”, és mellé a begyűjtött pontokat. Ha 

mindenki visszatért, készítsünk terítéket: alulra a rókákat egy sorba, majd a nyulat, 

legfelülre a szarvast helyezzük. 

 



 

 
 
 

III. Nap 
 

Témakör: Fűben fában orvosság –  
Egészségmegőrzés 
Helyszín: Erdei Iskola központi épület 
Vezető: Moczné Szabó Erika 

 

A gyerekek a témakör feldolgozása során megtapasztalhatják, hogy számos gyógy- és 

fűszernövénnyel vannak körbevéve házunk táján és az erdőben egyaránt.  

 

Elsőként az erdei iskola Központi épületének kertjében lévő fűszer- és gyógynövény kertben 

ismerik meg a tanösvénytáblák és a vezető segítségével a közönséges orbáncfű, a kis 

ezerjófű, a rozmaring, a mezei kakukkfű, a levendula, a citromfű, a borsmenta és az orvosi 

zsálya jellemzőit, illatát, élettani hatását, feldolgozásának módjait, kultúrtörténetét, 

elnevezésének eredetét.  

A néveredetről találgathatnak. A „valóságot” Rácz János: Növénynevek enciklopédiája című 

könyvéből tudhatjuk meg. 

 

 
       
 



Az illatokkal való ismerkedés után előre elkészített kis illatzsákokat szagoltatunk a 

gyerekekkel. A cél, hogy felismerjék, melyik növényt rejti a zsák.  

 

A foglalkozást az erdőben folytatjuk a Vackor Erdei Tanösvényen. Itt az egyes 

tölgyfajok, a fekete bodza, a szeder, a csalán és számos növény fent említett hatásiról 

beszélhetünk. Az éppen aktuálisan virágzó (pl. bodza), friss hajtást hozó (pl. nagy 

csalán) növényből teát készíthetünk, vagy az éppen termést érlelő (pl. szeder, 

vadrózsa) növényt fogyaszthatjuk. 

 


