
  

Ki hová bújt a tél elől? 
- kvízjáték. 

 „Fagyapó és Jégmanó munkálkodik”  
-  a zord időjárás hatásai. 

„A-tól - Z-ig fából”  
– a faanyag felhasználásáról. 

                                                                                       

„Szép idő volt …”  
– néphagyományokról.   

     „Erdész néni konyhájában”  
- sütés-főzés. 

„Vájling, sajtár, hurkatöltő…” 
     - régi konyhai eszközök 

bemutatója. 
             

„Nem félünk a farkastól!” 
–ismeretbővítő a nagyragadozókról. 

„Éld túl a telet!” 
– interaktív vetélkedő az állatokról. 

„Tradíciók” 
- érdekességek a vadászatról. 

Tobozállatkák 
– tesz-vesz óra. 

 

„Miért mások a hagymások?”  
– érdekességek lágyszárúakról.  

„Költözködők” 
- fészekfoglaló társasjáték. 

Kikeleti tesz-vesz óra. 
 

 

„A vízcsepp nyomában” – 
fejtörő a szabadban.  

„Látványlabor újratöltve”  
– meghökkentő vizes kísérletek. 

„Békakoncert” 
 – tudnivalók, és tesz-vesz óra 

kétéltűekről. 
Szárazföldi „horgászverseny”. 
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 „Százszor szépek” 
- virágok és virágzatok bemutatása. 

Bükki „virágtúra” 
„Észszerű újrahasznosítás” 

- tesz-vesz óra. 
 

Új lakók a háziállatok udvarában. 
Húsvéti játékok a szabadban. 

„Kreatív nyuszik” – tesz-vesz óra. 
. A tojással szaporodó élőlényekről. 
 

„Furcsa földlakók” bogarászó túra. 
„A Föld állatai” – élőhely kereső. 

„Mit teszek a Földünkért?” 
- környezettudatossági vetélkedő. 

 

Az év madarának és fájának 
bemutatása. 

 „Fából vaskarika” 
- ismeretbővítő a faanyagról. 

„Faragatlan fabagoly”  
- barkács-félóra. 

 „A királykától a sasokig”  
- különleges madaraink. 

„Zöldítés” 
- iskolaszépítő program. 

 
 

 

„A magyarok nyilaitól…” 
– hagyományőrző íjászat. 

„Szimatoló” 
– bemutatkoznak a vadászebek. 

„Erdőgazdálkodj okosan!” 
- óriás társasjáték. 

„Szorgoskodó” 
– szabadtéri kunyhóépítés. 

 

 

 

A programok  
tetszőlegesen 
variálhatók. 

. 



  

„Szabad levegő”  
- vidám természetismeret. 

Válogatás az év programjaiból. 
 

Erdőjáró: 
túrák, vetélkedők, játékok, 

 tesz-vesz órák, ismeretszerzés, 
íjászat, néphagyományok. 

 
Lovas: 

lovas ismeretek, lovaglás alapjai, 
lovas torna,  íjászat, 

tesz-vesz órák, társasjátékok.  
  

 

 

Melyik hasznos?  
– a fogyasztható erdei növényekről. 

Hűs forrásvíz, árnyas erdő … 
- nyári séták. 

„Üzeni az erdő” –  fafaj és 
cserjeismeret. 

„Kop-kop-kop- nyolc patkó…”  
 - sétalovaglás. 

 

 

„Szárnya van, de nem madár”  
– termésekről, magvakról. 

„Vagány vargányák,  
gonosz galócák”  

– kalapos gombákról. 
„Gyűjtögető” séta. 

„Szarvasbőgéstől szalonkahúzásig” 
- vadgazdálkodási ismeretek. 
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„Erdőfoglaló”  
– ismeretterjesztő társasjáték. 

„Legyél kicsit erdész!”  
– az erdészeti szakemberek 

munkájáról. 
 

„Ezerszínű erdő”  
– falevélgyűjtő túra. 

Levélfestés  
– lakásdíszek készítése. 

 „Mi fán terem?  
– különleges és ehető termésekről. 
 

 

 „Álomszuszékok” 
- télre készülődő állatainkról. 
„Motorfűrész és erdőzúgás”  

– a téli erdei munkákról.  
 „Állati álarc” készítés és verseny. 

 

 „Erdész néni konyhájában” 
– sütés-főzés 

 „Gyere a szövőbe!” – 
hagyományőrző textilmunkák. 

Nyomkereső túra. 
 „Csuda-csuhé” – tesz-vesz óra. 

 

 „Hófödte és Széllel bélelt” 
 - hegyvidéki élménytúra.  

Télapu itt van…  
- zenés foglalkozás. 

„Mikulás-gyár” – tesz-vesz óra. 
 

Luca napi népszokásokból. 
Néphagyományok  

- interaktív kvízjáték. 
„Zöldek a télben”  

– az örökzöldekről. 
„Egy doboz toboz”  

– mozgató játékok a szabadban. 
„Ünnepünk díszei” – tesz-vesz óra. 

 

 

Nagy létszámú  
csoportok 

foglalkoztatását 
is biztosítjuk. 


