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Az erdő fohásza

Vándor, ki elhaladsz mellettem, ne emelj rám kezet!

Én vagyok tűzhelyed melege hideg, téli éjszakákon,

én vagyok tornácod barátságos fedele, amelynek 

árnyékába

menekülsz a tűző nap elől, és gyümölcsöm oltja 

szomjúságodat.

Én vagyok a gerenda, amely 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 elmégy mellettem, hallgasd meg a 

kérésemet:

- Ne bánts!



Memória játék:

Mit tettem a hátizsákba?

Körben ülünk, az első gyermek 

azt mondja: 

- XY vagyok, a hátizsákomba 

kulacsot tettem.

A második gyermek mondja: 

- XY kulacsot, én szendvicset 

tettem bele. 

- XY kulacsot, VZ szendvicset, én 

tettem bele egy olyan könyvet, 

amiből meg lehet mondani a 

fák nevét stb. (távcső, terítő, 

konzervbontó, esőkabát…stb.)



Színes séta frizbivel…

Egy gyerek dobja el a frizbit, 

amerre neki tetszik.

Keressük meg, hol ért földet.  A 

frizbi közelében található 

dologról mondja meg, milyen 

színű, és nevezze is meg azt. 

Jelöljék egy általunk rajzolt 

térképen a megnevezett dolgot!

Alkalmas ez a közös játék a terep 

felfedezésre, egy adott terület 

közös, figyelmes bejárására.



Kincskeresés: 

Járjatok nyitott szemmel 
az erdei séta során, és 
próbáljatok minél 
többet megkeresni a 
lapon látható dolgok 
közül. Versenyezhettek 
is:

Ki találta meg a 
legtöbbet?
Nyomtassátok ki az 
alábbi lapot, vagy ti is 
összeállíthattok egy 
sajátot. 

Feladatlap a Mókás Tanítás Erdő csomagjából

https://mokastanitas.hu/termekek/az-erdo-22


Kincskereső játéknak

egy másik változata, 

amikor nem egy konkrét 

dolgot kell megtalálni, 

hanem bármit, amire az 

adott tulajdonság illik:

- gömbölyű

- sima

- gyönyörű

- szúrós

- érdekes

- repül



Tapintás:
1. Mi van a kezedben?

2. Művészek az erdőben:

a, Kép készítés

b, Mesélő fakéreg

c, Kéregminta készítés

3. Az én fám…



Szaglás

Lepke párválasztó



Hallás

https://s.24.hu/app/uploads/2018/02/hiuz-
1024x577.jpg

Őz és hiúz játék

Tücsökpárválasztó



Mozgás
1. Célba dobás terményekkel

2. Kidőlt fatörzsönön egyensúlyozás

Ki bírja tovább?

3. Mókusugrás

4. Házatlan mókusok c. játék

5. Baglyok és varjak c. játék

6. Szarvasbikák

7. Civakodó feketerigók
https://cdn.nwmgroups.hu/s/img/i/2005/20200523erdo.jpg



Hunyó játék

„Az erdőben jártunk keltünk, 

egy gyereket elvesztettünk, 

mondd meg…(a hunyó neve) 

mondd meg nekünk, ki az, aki 

nincs itt velünk!” 

Rókavadászat:

Egyéni vagy csapatverseny. 

Az elrejtett

„rókák” lehetnek: papírra 

rajzolt ábrák, jelek, 

szimbólumok….

Számháború:

https://sugopart.hu/wp-
content/uploads/pic/editor/9ff2240b740080d81f1e0ccadf099be8_1920.jpg



Játék: 

A legjobb eszköz arra, hogy a gyermekeket fejlesszük, hogy 
érzékenyítsük a szemüket, fülüket, és egyéb érzékszerveiket 
a külvilág ingereire. Ez az alapja az észlelésnek, a közvetlen 
tapasztalásnak, vagyis a tanulásnak. 

 „A gondolkodás és tanulás fejlődése egy fához 
hasonlítható… 

 Minden tanulási és gondolkodási művelet előfeltétele az 
ingerek befogadásához szükséges figyelmi szint.

 Az állatvilágból hozott példa szerint a házat örző kutya a 
fülét hegyezi, a fejét emelgeti, éber és kész minden zaj 
felfogására. 

 Ez az éberségi szint a „gondolkodás-tanulás fa” 
gyökereinél helyezhető el. … A törzsben sorakoznak 
mindazok az alapvető képességek, amelyekből a 
gallyak magasra törhetnek, azaz, amelyek lehetővé 
teszik az észleltek (látottak, hallottak, érzettek) felvételét, 
feldolgozását…”



„A szél kihívásaira a fa a gyökereivel válaszol.”
/Illyés Gyula/
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Köszönöm a figyelmet!


