
„Világnapok” az Erdők Hete rendezvényen 
2014. 

szeptember 30 – október 03. 
 

Helyszín:Helyszín:Helyszín:Helyszín: Csanyiki Erdészeti Erdei IskolaCsanyiki Erdészeti Erdei IskolaCsanyiki Erdészeti Erdei IskolaCsanyiki Erdészeti Erdei Iskola 
Miskolc, CsanyikMiskolc, CsanyikMiskolc, CsanyikMiskolc, Csanyik----völgyvölgyvölgyvölgy (a gyógyszergyár közelében) 

                                                                                                                            
    

szeptember 30. szeptember 30. szeptember 30. szeptember 30.     A magyar népmese napjaA magyar népmese napjaA magyar népmese napjaA magyar népmese napja    
• Kis Erdei Színház Kis Erdei Színház Kis Erdei Színház Kis Erdei Színház –––– főszerepben a magyar népmese főszerepben a magyar népmese főszerepben a magyar népmese főszerepben a magyar népmese    
• Nagyszüleink konyhájaNagyszüleink konyhájaNagyszüleink konyhájaNagyszüleink konyhája    
• „Az erdő ízei”„Az erdő ízei”„Az erdő ízei”„Az erdő ízei”----kóstoló az erdei manók éléskamrájábólkóstoló az erdei manók éléskamrájábólkóstoló az erdei manók éléskamrájábólkóstoló az erdei manók éléskamrájából    
• „Dió állatok”„Dió állatok”„Dió állatok”„Dió állatok” készítés készítés készítés készítéseeee    

    
 október 01.  Az idősek világnapja október 01.  Az idősek világnapja október 01.  Az idősek világnapja október 01.  Az idősek világnapja    

• „Forrásvölgyi” séta„Forrásvölgyi” séta„Forrásvölgyi” séta„Forrásvölgyi” séta    
• Őszi ajtódísz készítés természetes anyagokbólŐszi ajtódísz készítés természetes anyagokbólŐszi ajtódísz készítés természetes anyagokbólŐszi ajtódísz készítés természetes anyagokból    
• Természetismereti kiállítás és játékos vetélkedőTermészetismereti kiállítás és játékos vetélkedőTermészetismereti kiállítás és játékos vetélkedőTermészetismereti kiállítás és játékos vetélkedő    

    
    

        október 02. október 02. október 02. október 02.     Háztáji állatok világnapjaHáztáji állatok világnapjaHáztáji állatok világnapjaHáztáji állatok világnapja    
• Kreatív kézművesKreatív kézművesKreatív kézművesKreatív kézműves----házi állatok készítéseházi állatok készítéseházi állatok készítéseházi állatok készítése    
• Ismerkedés a gazdasági udvar lakóivalIsmerkedés a gazdasági udvar lakóivalIsmerkedés a gazdasági udvar lakóivalIsmerkedés a gazdasági udvar lakóival    
• Háziállatok a világ minden tájárólHáziállatok a világ minden tájárólHáziállatok a világ minden tájárólHáziállatok a világ minden tájáról    
• „Csibefutam”„Csibefutam”„Csibefutam”„Csibefutam”---- szabadtéri játék szabadtéri játék szabadtéri játék szabadtéri játék    

    
  október 03.  Az állatok világnapja  október 03.  Az állatok világnapja  október 03.  Az állatok világnapja  október 03.  Az állatok világnapja    

• MadarászatMadarászatMadarászatMadarászat    
• Játékos vetélkedő erdei állatokrólJátékos vetélkedő erdei állatokrólJátékos vetélkedő erdei állatokrólJátékos vetélkedő erdei állatokról    
• „Nyomkereső”„Nyomkereső”„Nyomkereső”„Nyomkereső”---- túra a tanösvényen túra a tanösvényen túra a tanösvényen túra a tanösvényen    
    

Részletes programkínálatunk: www.eszakerdo.hu/ Erdei iskolák menüpont alatt 
Információ, jelentkezés: molnar.nikolett@eszakerdo.hu, és 46/501-517 
                                                                                 

  „Tantermünk az erdő, tanítónk a természet!”  
    


