
 

Erdőpedagógia – minden iskolás korosztálynak 
Forrás: https://www.lesnipedagogika.cz/cz/home/educational-materials-for-download 

 

 

A két nyelven olvasható oldal csehországi iskolákban zajló erdőpedagógiai gyakorlatokba kínál 

jól hasznosítható betekintést. 1998-tól kezdődően az első erdőpedagógusok Ausztriában tanultak 

és az ott szerzett tudást adoptálták a cseh iskolarendszerbe.  

Letölthető tananyagok pedagógusok számára, online játékok. Például: Nagyapó mesél - 

óvodások és kisiskolások részére, ismeretterjesztő történetek és ezekhez kapcsolódó beltéri és 

kültéri feladatok. Kivágható színes képek (rovarok, állatok, erdész és favágó figurák) és 

játékötletek 

 

További hasznosítható anyagok: 

1. Facsemeték (Óvodásoknak) 

Bevezető: mi az erdészek szerepe, mi az önnfenntartó erdő, mikor kell fákat ültetni az erdőben, 

mi természetes módon, magról nőtt facsemete 

Feladatok, tevékenységek: erdőlátogatás, gyümölcsök és más termések megismerése, facsemeték 

fajtáinak tanulása, alakzatok kirakása a földre erdőben talált anyagokból 

 

2. Magok (Kisiskolásoknak) 

Rövid ismertető szövegek a magok gyűjtéséről, tárolásáról és előkezeléséről - ezekből a 

magokból csemetéket növesztenek a kivágott erdei fák pótlásának céljából 

Feladatok, tevékenységek:  

- facsemete ültetvény látogatása  

- magok párosítása levelekhez és termésekhez (képkártyákkal) 

- annak a megfigyelése, hogy a különböző fák termései hogyan esnek le a fákról (egyenesen, 

körözve a levegőben stb), majd ezek eljátszása papírból kivágott alakzatokkal 

- dobozok megtöltése termésekkel, majd a rázás hangjából ki kell találni, hogy mi van bennük 

- csíráztatás 

- színező 

 

3. Facsemete ültetvények (Felső tagozatos általános iskolásoknak) 

Ismertető szövegek az ültetvények működéséről, típusairól 

Feladatok, tevékenységek:  

- facsemete ültetvény látogatása 

- facsemeték és tulajdonságaik összepárosítása (szöveg- és képkártyákkal) 

- csíráztatás, magok minőségének felmérése 

- erdész vezetésével termések magjainak elvetése az erdőben 

- a rétegződés fogalmának megismerése, matematikai feladatok 

- színező 

 

4. Erdőültetés (Felső tagozatos általános iskolásoknak) 

Ismertető szövegek az erdőültetés típusairól, céljairól 

Feladatok, tevékenységek:  

- erdőültetésben való részvétel erdész vezetésével 

https://www.lesnipedagogika.cz/cz/home/educational-materials-for-download


- erdők regenerációjáról való beszélgetés 

- színező 

 

5. Erdők regenerációja (Középiskolásoknak) 

Ismertető szövegek 

Feladatok, tevékenységek:  

- erdőpedagógia erdésszel az erdőben 

- különböző életkorú fák szükségessége az erdőben - játék kártyákkal 

- az erdők regenerációját gyakran akadályozzák a fegyelmezetlen látogatók - poszterek, plakátok 

készítése, amelyeken figyelmeztetik a látogatókat arra, hogy milyen tevékenységek nem 

megengedettek az erdőben 

- animáció, térkép készítése 

 

6. Az erdészek segítői (Mindenkinek) 

Ismertető szövegek madarakról (szajkó, keresztcsőrű, nagy fakopáncs), amelyeknek fontos 

szerepük van a magok terjesztésében 

Feladatok, játékok 
 


