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 Tervezett program 2015. 
 

 

 
 
 
 
Január        Erdőtündér kedvenc fája: lucfenyő 
 
5-16-ig Téli erdő  

 Madáretetők természetes anyagokból. 
 Madárlesen – terepi megfigyelés. 
 Teendők az erdőn télen, az erdő állatainak gondozása. 

 
17. Kisvasúti nap 

Csanyiki Erdészeti Erdei Iskola  
 Kézműves játszóház - ajándék és dísztárgyak természetes anyagokból 
 Kukoricamorzsoló verseny 

Bagoly-Vár Erdészeti Erdei Iskola  
 Túra Mahócáról FOK-ba 
 Hóállat készítő verseny Erdőtündér vezényletével 
 Természetfotók kiállítása - Molnár Viktor vonatvezető munkáiból  

 
19-30-ig Téli nosztalgia a Csanyikban: nagyszüleink konyhája, gazdasági udvara 

 Hagyományőrző sütés-főzés sparhelton. 
 Kukoricamorzsoló verseny. 
 Fa és csuhé bábok készítése. 
 Téli feladatok az erdészház körül.  
 Ismeretbővítő: a lucfenyő. 

 
Február        Erdőtündér kedvenc fája: nyír 
 
2-27-ig Télutó a Csanyikban 

 Állatfigurák termésekből (ha lehet hóból). 
 „NYOMozás” –  erdei állatok csapásain. 
 Lábnyom talizmánok fából. 
 Álmodik az erdő – tanuljunk az állatoktól, növényektől. 
 Ismeretbővítő: a nyír. 
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Március         Erdőtündér kedvenc fája: éger 
 
2-13-ig Tavaszváró 

 Az erdő szintjei – tavasz a bükkösökben. 
 Téltemető-tavaszváró túrák.  
 Minden változik – az élet körforgása az erdőben. 
 A fát rügyéről… - fafajismereti rejtvény. 
 Ismeretbővítő: az éger. 
 „Zümmögő” – az erdő apró lakóinak megismerése. 

 
19-24-ig „Víz Világnapja”-i a Csanyikban és Fónagyságon 

 „Egy vízcsepp varázslatos útja” – játékos feladatsor szabadtéri foglalkoztatással. 
 Kincsünk a víz  – vetélkedő a takarékosságról. 
 Forrás-túra – a Bükk vizei. 
 „Felhőatlasz” – a csapadék formái. 

 
Április        Erdőtündér kedvenc fája: hárs 
 
márc. 30. - ápr. 3-ig „Nyuszinapok” a Csanyikban 

  Húsvéti dísztárgyak természetes és újrahasznosítható anyagokból. 
  Tavasz a háziállatok udvarában (nyuszik, csibék, kiskecskék). 
  Kié a tojás? – Titkos ösvényen a Húsvéti Nyuszi nyomában. 
  Mi van a tojásban? – Állatok bölcsője. 
  Húsvéti népszokások nagyszüleink udvarában. 

 
20-28-ig „Föld Napja”-i a Csanyikban és Fónagyságon  

  „Tájsétáló akadályverseny”: ügyességi és természetismereti feladatok  
 Földünk tüdeje a növényzet – játékos ismeretszerzés. 
 Ismeretbővítő: a hárs. 
 Tiszta hegyek – tanösvénytúra. 

 
Május      Erdőtündér kedvenc fája: kocsányos tölgy 
 
11-15-ig Madarak és Fák Napja a Csanyikban, Fónagyságon, Szelcepusztán és 
Répáshután 

 Az erdő és az ember – Játékok a tanösvényen. 
 Kézműves foglalkozás - dísztárgyak hasznosítható hulladékokból. 
  „Madártalány” - memóriajátékok. 
 A baromfiudvar kulisszatitkai. 
 Ismeretbővítő: a kocsányos tölgy.  
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Június        Erdőtündér kedvenc fája: gyertyán 
 
1-12-ig Jubileumi napok a Csanyikban 

10. évesek vagyunk!  
 Történetünk fotókon. 
 Válogatás tíz év legsikeresebb programjaiból. 

 
12-én „Életünk az erdő” nyílt nap  

 Apróságok fűből - fából. 
 Faszobrászat-bemutató. 
 Erdő, mező csemegéi. 
 Erdőpedagógia konferencia. 
 Akikkel együtt dolgozunk…Partnereink bemutatkozása 

 
25-én Barlangok Napja a Fónagyságon 
 
Július         Erdőtündér kedvenc fája: nyárak 
 
Nyári napközi a Csanyikban 
 
Részletes programajánlatunk májustól a honlapunkon, illetve Facebook-oldalunkon. 

 Erdőjárás, lovaglás… válogatás az év programjaiból. 
 Ismeretbővítő: a nyárak. 

 
Augusztus        Erdőtündér kedvenc fája: vadkörte 
 

 Erdész - vadász napközi  a Csanyikban  
 Ismeretbővítő: a vadkörte. 
 „Tűzmanók tábora” a Fónagyságban 

 
Szeptember     Erdőtündér kedvenc fája: barkóca berkenye 
7-24-ig „Lombhullató” programok  

  Formabontó természet – A növények ezer alakja. 
 Ismeretbővítő: a barkóca berkenye. 
 „Ehető vagy mérgező” – gombaleső túra. 
 „Szárnya van, de nem madár…” - termések és magvak. 
 „Állati-álarc” és „Lakás-varázs” – kreatív kézműves verseny meghirdetése 

 
7-20-ig „Tánc-tűz-zene” program  

 Csanyiki és Fónagysági családi esték. 
 Amatőr előadók a tábortűz körül. 
 Kis Erdei Színház és „csillagfény” túra. 
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Október        Erdőtündér kedvenc fája: juhar 
 
5-9-ig Erdők Hete  

Csanyikban, Fónagyságon, Szelcepusztán, Répáshután  
 Kóstoló az erdei manók éléskamrájából. 
 Erdei Bábszínház. 
 Erdész szemmel a világot… ! 
 Ismeretbővítő: a juharok. 
 Állatok a világ minden tájáról – ismeretbővítő vetélkedő. 

 
20-30-ig Természet és emlékezés 

 Koszorúk, mécsesek készítése a természet javainak felhasználásával. 
 Közeleg a tél - tanuljunk az állatoktól, növényektől. 

. 
November a Csanyikban     Erdőtündér kedvenc fája: kőris 
 
2-14-ig „Erdőbálok ősszel-télen”  

 Jutalomnap a kreatív kézművesség pályázat alkotóinak. 
 „Állati-álarc” és „Lakás-varázs” kiállítás. 
 Famanó kunyhója - foglalkozások az erdőről. 
 Ismeretbővítő: a kőrisek. 

 
16-27-ig Téli teendők nagyszüleink konyhájában, gazdasági udvarában 
 
December        Erdőtündér kedvenc fája: bükk 
 
1-4-ig Télapu és Télanyu játszóháza 

 Ajándék és dísztárgyak természetes anyagokból. 
 Telelő madaraink gondozása. 
 Hómanó ösvénye – erdei „titkok”. 
 Ismeretbővítő: a bükk. 
 Adománynap 

 
8-17-ig „Száncsengő” program a Csanyikban 

 „Lucázás” – babonák és népszokások 
 Állataink karácsonya  
 Élet a hó alatt  

 
A helyszín alkalmas családi és egyéb rendezvények szervezésére is.  
 
Részletek, információ: 
www.eszakerdo.hu erdei iskolák menüpont 
Tel.: 46/501-517, 46/531-325 
e-mail: erdeiiskola@eszakerdo.hu 


