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1. Mit szeretnénk elérni?

Fejlődjön a gyerekek természetszeretete, értsék meg a

természet alapvető változásait, tudatosítsák, hogy ők is ennek a

körforgásszerű folyamatnak a részesei és szembesüljenek a

problémákkal, benne saját felelősségükkel.



2. Szerepfelajánlás, rajz készítése

Úgy gondoltam, hogy ma ezekről az állatokról játszanánk…Hoztam is

nektek olyan nyakdíszeket, melyeken egy-egy állat képe szerepel.

Válasszatok kedvetek szerint! Ki mi szeretne lenni, azt akassza a

nyakába, majd üljön ide a körbe!

• Legyen ez egy tisztás, a MI tisztásunk! Jelentkezzenek be azok az

állatok, akiknek a lakóhelye fákhoz kötődik! Menjetek és

rajzoljátok le a fátokat!

• Ki az, aki üregben …sziklarésben…ormon…bokorban….lakik?

Rajzoljátok le ti is!

• A lerajzolt lakhelyeket felragasztjuk a teremben, így egy

szimbolikus erdővé válik a tanterem.



3. Bemutatkozás, gyűlés

Körbejárunk, megnézzük mindenki lakóhelyét, mindenki elmondja a

nevét, azt, hogy hol lakik…

Mit esznek, mit tesznek, mit szeretnek?

Kitől, mitől félnek?

Hogyan védekeznek ellenük?



4. Egy csodálatos reggel…mímes játék

Minden állat végzi a megszokott dolgát.

Nemrég erre járt egy híres természetfotós, aki fényképeket készített a kedvelt

tevékenységeinkről.

Szeretném, ha párban elvonulnátok és megmutatnátok, felidéznétek egy-egy

rólatok készült képet! Megbeszélés, próba, beállás…kész! Esetleg címadás!

Pl.: Szép nap, Vihar, Élelemkeresés, Készülődés az éjszakára….



5. Egy rémes nap

• Meseillusztrálás
- Ez a nap is úgy kezdődött, mint a többi. A reggelt az énekesmadarak kezdték az erdőben,

aztán ki-ki a dolgához látott, mikor a réti sas robbant be a rémísztő hírrel:

MENEKÜLJETEK! Bújjatok az odúba! Szörnyű zajjal egy csapat közeledik. Még nem

láttam kifélék, de rettenetes hangjuk van!

• Mímes játék
- Játékvezető: egy GYEREK szerepében. Na végre, hogy egyszer kijöttünk az erdőbe, végre

nem kell tanulni! Jé, egy madár a fán! Én nagyon szeretem az állatokat! Még sosem

lőttem rájuk, legfeljebb, ha egy kisebb kővel találtam el őket. Megnézem közelebbről.

Hátha van tolla, amit kihúzok. Ott a patak, fogjunk békát, vagy siklót! Mik azok az

üregek a falban? Legalább itt hagyhatom az uzsim maradékát, hisz nem látja senki!

• Gyűlés
- Beszélgetés a félelmekről, sérelmekről.



6. Kifelé a szerepekből…

Mit tehetnénk?

Erdőlakók, hogy ment sorunk az utóbbi időben?

Kik is bántottak bennünket?

Igen, az emberek, de hát minden ember ilyen? Vagy mégsem?

Nyakdíszek levétele után visszaváltozunk gyerekekké és megbeszélhetjük

hogyan segíthetünk az erdőn.

Ez lehet levél, kiáltvány, tábla, újság---de fogadalom a jövőre nézve

mindenképp az állatkák, virágok gyűjtését, vizsgálatát, fogását illetően…



Az erdő fohásza

Vándor, ki elhaladsz mellettem, hallgasd a kérésem!

Én vagyok tűzhelyed melege hideg, téli éjszakákon,

én vagyok tornácod barátságos fedele, melynek árnyékába

menekülsz a tűző nap elől, és gyümölcsöm oltja szomjadat.

Én vagyok a gerenda, mely házadat tartja, én vagyok asztalod lapja,

én vagyok az ágy, amelyben fekszel, a deszka, amelyből csónakodat építed.

Én vagyok házad ajtaja, bölcsőd fája, koporsód fedele.

Vándor, ki elhaladsz mellettem, ne emelj rám kezet:

- Ne bánts!



Köszönöm a figyelmet!

Rácz Ildikó

tanító, drámatanár, SZTA


