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Sokan nem is feltételezik, hogy a fizika, a mérnöki tudományok, a matematika vagy épp a 

technológia tanítását nagyszerűen be lehet építeni az erdei játékokba, tevékenységekbe.  

 

1. Természetes építmények 

Amikor a gyerekek építenek, ugyanazokat a folyamatokat járják körül, mint a mérnökök: 

kitalálnak, terveznek, építenek, tesztelnek, újraépítenek. Ez a tevékenység ugyanúgy 

megvalósítható természetben fellelhető anyagok használatával is. 

Próbáld ki a tanítványaiddal a következőket: 

- Építsenek olyan szobrot, amelyet nem tud elmosni a víz 

- Építsenek kőszobrot, tegyenek egymásra legalább négy követ 

- Építsenek fordított piramos alakú szobrot, amelyben a kisebb darabok alul, a nagyobbak felül 

vannak 

- Készítsenek szobrot levelekből 

- Építsenek olyan falat, amely elég erős ahhoz, hogy valaki rá tudjon ülni 

- Építsenek ágakból tornyot, a tetején egy ököl nagyságú kővel 

- Építsenek házat farönkökből 

 

2. Használd a napenergiát 

Mi lenne velünk a nap nélkül? A nap melegíti a bolygót, fényt ad. Sőt, még főzni is lehet vele. 

Sok helyen használják ezt a módszert takarékossági okokból. 

Sokkal többet tanulnak a diákok, ha ők maguk jönnek rá, hogyan kell megépíteni egy ilyen 

berendezést. Gyűjtsétek össze a szükséges eszközöket, ha szükséges, segíts nekik néhány tippel, 

útmutatással, és figyelj a biztonságukra. 

 

3. Matematika 

Sok gyerek túl könnyűnek vagy épp nehéznek találja a matematikát. Az iskolában, az erdőben 

viszont szeretni fogják a játékos matematikai feladatokat. 

Az "aranymetszés" kifejezés nem csak a matematikusok számára ismerős, hanem a természetben 

mintákat kereső embereknek is.  

A matematikában az aranymetszés a következőképpen fejezhető ki: a/b = (a+b)/a. Bár ez 

bonyolultnak tűnhet, valójában minden ötszögre és csillag alakra igaz. Keressenek a diákok ilyen 

alakú mintákat az erdőben. 

 

4. Fraktálok 

Gyönyörű matematikai minták, úgynevezett fraktálok is találhatók a természetben. A fraktálok 

olyan végtelen minták, amelyek újra és újra ismétlődnek. Megtalálhatók páfrányleveleken, a 

fagyban, a villámban, faágakban. Keressenek a gyerekek ilyen mintákat, majd rajzolják le őket. 

Ablakra ragasztható minta is készíthető belőlük, amelyen átsüt a nap. 

 

5. Pillangóetető 

Vegyetek egy befőttesüveget, zsinórt, ollót, kalapácsot, szöget, szivacsot, és készítsetek 

pillangóetetőt (útmutatás leírva). Díszítsétek fel színes szalagokkal vagy matricákkal, amelyek 
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vonzzák a pillangókat. Főleg piros színt használjatok. Öntsetek bele cukoroldatot, akasszátok ki 

és várjátok a látogatókat.  

 

6. Növényhatározás 

Válasszatok egy területet és térképezzétek fel, milyen növények nőnek ott. Jegyezzétek le ezeket 

egy saját készítésű növénytérképen.  

 

További 20 ötlet, linkgyűjtemény. 

 


