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A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı 
hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi 

 

Móricz Zsigmond Általános Iskola 

Nyíregyháza, Virág u. 65. 

 

 

ERDEI ISKOLA 

TÉMAHÉT 

 

 

Célja: 
• Egy, a lakóhelytıl eltérı helyszín természeti környezetének megismerése. 
• Természettudományos ismeretszerzés, amely a tanulók aktív, cselekvı tevékenységére, személyes 

megfigyelésére, tapasztalására épít. 
• Az élményszerő tanulás révén a kognitív és a szociokulturális képességek fejlesztése. 

 
A témahéten való részvétellel a következı kulcskompetenciák fejlıdését várjuk: 

• Anyanyelvi kommunikáció 
• Matematikai kompetencia  
• Természettudományi kompetencia 
• Digitális kompetencia 
• A tanulni tanulás kompetencia 
• Szociális kompetencia 
• Kulturális tudatosság 
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Fejlesztési célok: 

Személyes kompetencia: 
• befogadói-, önkifejezı készség 
• kreativitás 
• önszabályozó, önfejlesztı képesség 
• önellátási képesség 

Kognitív kompetencia: 
Kommunikatív kompetencia: 

• anyanyelvi beszéd, olvasás, szövegelemzés 
• szóbeli, írásbeli szövegalkotás 

Gondolkodási kompetencia: 
• kombinatív képesség 
• konvertáló képesség 
• logikai képesség 
• rendszerezı képesség 

Tudásszerzı kompetencia: 
• ismeretszerzı képesség 
• alkotóképesség 
• összefüggést kezelı képesség 
• problémamegoldó képesség 

Tanulási kompetencia: 
• ismeretelsajátító képesség 
• motívumelsajátító képesség 

Szociális kompetencia: 
Együttélési képességek: 

• empátia 
• alkalmazkodó képesség 
• elfogadó képesség 
• tolerancia 

Együttmőködési képesség: 
• felelısségvállalás 
• szabálykövetés 
• segítségnyújtás 

Érdekérvényesítı képességek: 
• siker és kudarc elfogadásának képessége 
• alá és fölérendeltség elfogadása 
• versengési képesség 

 
Tantárgyi koncentráció: 

• természetismeret 
• földrajz 
• magyar nyelv- és irodalom 
• hon-és népismeret 
• ének-zene 
• technika 
• rajz 
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Idıtartam: 
5 nap az erdei iskolában + 1 nap tanítási órája az iskolában a digitális bemutató létrehozásához.  
 
Résztvevık: 
5-6. osztályos tanulók 
 
Helyszín: 
Erdei iskola, Garbolc 
Móricz Zsigmond Általános Iskola, Nyíregyháza 
 
Produktum: 

• 5 napos erdei iskola 
• jegyzetfüzet 
• kérdıíves kiértékelés 
• digitális bemutató, tabló, album 

 

Értékelés: 

• Az 2. számú mellékletben elhelyezett értékelılap szerint.  Az egyéni értékelés alapja: 

1. A témahét során mutatott aktivitás.  

2. A vezetett füzet tartalma és külalakja. 

• A csoport értékelés alapja: 

1. Az erdei iskola záró csapatvetélkedıjén nyújtott teljesítmény.  

2. A digitális bemutató ill. tabló elkészítésének színvonala. 

• Tanulói attitőd vizsgálata kérdıív segítségével (3. sz. melléklet). 

Megjegyzés: 

A TÁMOP-3.1.4 pályázatba bevont tanulócsoportok feladatai: 

• Az elızetes feladat megoldása. (4. sz. melléklet)  Ennek formája lehet egyéni, páros, vagy 
csoportmunka. Produktuma a beszámoló és a tabló.  

• Az erdei iskolában elkészített fotókból PowerPoint bemutató készítése. 
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A témahét indítása az elızetes feladatok ismertetése. 

Cél: 

• Ráhangolódás az erdei iskolára. 

• Információ győjtése a helyszínrıl. 

ALTÉMA 
TANTÁRGYI 

KONCENTRÁCIÓ 
FELADATOK MUNKAFORMÁK 

ESZKÖZÖK 
TÁRGYI 

FELTÉTELEK 

MÓDSZER 
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

ÉRTÉKELÉS 
ELVÁRT 

PRODUKTUM 

• Felkészülés az 
erdei iskola 
témahétre. 

 

 

 

 

Tantárgyi 
koncentráció: 

földrajz 
természetismeret 
magyar nyelv és 
irodalom 
informatika 
  

Elızetes feladatok: 
Garbolc helye a térképen. 
Lakósainak száma. 
A beregi táj 
természetföldrajzi 
bemutatása. 

Útiterv készítése 
menetrenddel: Hogyan és 
milyen közlekedési 
eszközzel juthatunk el 
Garbolcra? 

Érdekességek a 
településrıl: Amirıl az 
újságok is beszámoltak. 

egyéni  és csoport 
munka 

jegyzetfüzet, 
számítógép, 
internet, 
menetrendek 

kreativitás 

képesség 

rendszerezı képesség 

ismeretszerzı képesség 

alkotó képesség 

problémamegoldó képesség 

logikai képesség 

kommunikációs képesség 

szövegalkotás 

olvasási készség 

írás készség 

 

A beszámoló 
tartalma 
alapján. 

Beszámoló 
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Ismerkedés  

Cél:  

• Az együttélés szabályainak megismerése. 

• Az erdei iskola helyszínének földrajzi- és szociokulturális elhelyezése.  

ALTÉMA 
TANTÁRGYI 

KONCENTRÁCIÓ 
FELADATOK MUNKAFORMÁK  

ESZKÖZÖK 
TÁRGYI 

FELTÉTELEK 

MÓDSZER 
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

ÉRTÉKELÉS 
ELVÁRT 

PRODUKTUM 

• A tábori szabályok 
megismerése 

 

• Csoportok 
kialakítása 

 

 

• Garbolc földrajzi 
adottságai, helye 
Magyarország 
térképén 

Tantárgyi 
koncentráció: 

Magyar nyelv és 
irodalom 
Természetismeret 

Tábornyitó 

A heti program 
ismertetése 

A csoportok 
kialakítása 

A szabályok 
ismertetése, felelısi 
rend kialakítása 

 

 

A tanulók 
beszámolója az 
elızetes feladatban 
elkészített munkáról  

frontális 

csoportos munka 

jegyzetfüzet, 
íróeszköz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elızetesen 
elkészült írásbeli 
beszámoló 

megfigyelésen alapuló 
következtetés levonása 

emlékezet 

tájékozódás térben és 
térképen 

megfigyelı képesség 

környezettudatos magatartás 

kommunikációs képesség 

szociális képesség 

olvasási készség 

íráskészség 

problémamegoldás 

 

Az elızetes 
feladatként 
elvégzett munka 
színvonala alapján 

Beszámoló 
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Napirend: 

7.00 - 8.00 Ébresztı, tisztálkodás, rendrakás 

8.00 - 8.30 Reggeli 

8.30  Szobarend ellenırzése 

9.00 – 13.00 Szakmai program, közben tízórai 

13.00  Ebéd 

13.30 – 16.00 Szabad program, ez alatt lehetıség van játékra, fürdésre, sportolásra, pihenésre 

16.00 – 20.00 Szakmai program, közben uzsonna 

20.00   Vacsora 

22.00  Villanyoltás 
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Az erdı életközössége 

Cél:  

• A gyerekek ismerjék meg az erdık jellemzıit, jellegzetes állat- és növényfajait.   

• Ismerjék meg a madárgyőrőzés történetét, jelentıségét, és a gyakorlatban lássák annak folyamatát. 

• Elevenítsék fel és tegyék magukévá a természetvédelem és a viselkedés alapszabályait.  

ALTÉMA 
TANTÁRGYI 

KONCENTRÁCIÓ 
FELADATOK MUNKAFORMÁK  

ESZKÖZÖK 
TÁRGYI 

FELTÉTELEK 

MÓDSZER 
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

ÉRTÉKELÉS 
ELVÁRT 

PRODUKTUM 

• Az erdı szintjei 

• Az erdıt alkotó fák 
és cserjék 
megismerése és 
felismerése 

• Madárismeret. 

• Természetes és 
mesterséges odúk 

• A viselkedés és a 
természetvédelem 
szabályai 

 

 

A tábor területén: 

Az erdı fogalma, 
szintjei 

Az évgyőrők 
tanulmányozása 

Territoriális viselkedés a 
madaraknál 

Fészektípusok, tojások 
bemutatása 

Nappali és éjjeli 
ragadozó madarak 
tollainak vizsgálata 

Bagolyköpet vizsgálata 

frontális munka 

elıadás 

csoportmunka 

páros munka 

 

 

 

 

 

 

diavetítı,magnó, 
diaképek, 
madárhangok, 

fatörzs 
keresztmetszete,  

mesterséges odú,  

ragadozó madarak 
tolla,   

bagolyköpet 

nagyító, 
tálca,bonctő 

kihelyezett 
mesterséges odú 

összehasonlító képesség 

megfigyelésen alapuló 
következtetés levonása 

emlékezet 

tájékozódás térben 

megfigyelı képesség 

összehasonlítás 

környezettudatos magatartás 

kommunikációs képesség 

szociális képesség 

manuális képesség 

Egyéni szóbeli: 

A nap folyamán 
mutatott 
aktivitás  

A vezetett füzet 
tartalma és 
külalakja 

Csoportos 
írásbeli: 

A mesterséges 
odú készítésének 
elsı lépései 

 

jegyzet,  

mesterséges odú 
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ALTÉMA 
TANTÁRGYI 

KONCENTRÁCIÓ 
FELADATOK MUNKAFORMÁK  

ESZKÖZÖK 
TÁRGYI 

FELTÉTELEK 

MÓDSZER 
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

ÉRTÉKELÉS 
ELVÁRT 

PRODUKTUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tantárgyi 
koncentráció: 

természetismeret 
technika 

A madárgyőrőzés 
története és jelentısége 

Szükséges eszközök 
bemutatása 

Befogott fajok 
győrőzése, 
fényképezése, közös 
elengedése (a tábor 
ideje alatt folyamatosan 
zajlik) 

Diavetítés az erdı 
életközösségérıl 
madárhangok 
bejátszásával 

Terepen: 

Terepséta a közeli ártéri 
erdıben 

Az erdı szintjeinek 
azonosítása 

A fás szárúak 
felismerése 

Tájékozódás az 
erdıben, 

 

 

 

A madárgyőrőzés 
eszközei 
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ALTÉMA 
TANTÁRGYI 

KONCENTRÁCIÓ 
FELADATOK MUNKAFORMÁK  

ESZKÖZÖK 
TÁRGYI 

FELTÉTELEK 

MÓDSZER 
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

ÉRTÉKELÉS 
ELVÁRT 

PRODUKTUM 

iránymeghatározás 

Mesterséges odúk 
vizsgálata 

Madárfelismerés hang 
alapján 

Ökológiai játékok (5. sz. 
melléklet) 

 

A rét életközössége 

Cél:  

• A gyerekek ismerjék meg a rétek jellemzıit, jellegzetes állat- és növényfajait. 

• Kapjanak ízelítıt a pásztorok életébıl, szokásaiból, eszközeibıl.  

ALTÉMA 
TANTÁRGYI 

KONCENTRÁCIÓ 
FELADATOK MUNKAFORMÁK  

ESZKÖZÖK 
TÁRGYI 

FELTÉTELEK 

MÓDSZER 
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

ÉRTÉKELÉS 
ELVÁRT 

PRODUKTUM 

• Távcsöves 
megfigyelés, a talált 
állat- és 
növényfajok 
megismerése 

• Növényi részek 

A tábor területén: 

A mikroszkóp és a 
távcsı használatának 
megismerése 

A legelı és a kaszáló, a 

frontális munka 

elıadás 

csoportmunka 

 

diaképek, 
diavetítı,  

távcsı 

mikroszkóp 

állattartás 

összehasonlító képesség 

megfigyelésen alapuló 
következtetés levonása 

emlékezet 

Egyéni szóbeli: 

A nap folyamán 
mutatott 
aktivitás  

A vezetett füzet 

jegyzet 

 riport 

mesterséges odú 
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ALTÉMA 
TANTÁRGYI 

KONCENTRÁCIÓ 
FELADATOK MUNKAFORMÁK  

ESZKÖZÖK 
TÁRGYI 

FELTÉTELEK 

MÓDSZER 
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

ÉRTÉKELÉS 
ELVÁRT 

PRODUKTUM 

mikroszkópi 
megfigyelése 

• Betekintés a 
pásztorok életébe  

• Tenyésztett 
állatfajok-ısi 
magyar kutyafajták. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tantárgyi 
koncentráció: 

természetismeret 
magyar nyelv és 
irodalom 

széna és a szalma 
fogalmának pontosítása 

A sáska és a szöcske 
összehasonlítása, 
egyedfejlıdésük 

Pásztornóták, pásztor 
rigmusok győjtése 

A pásztorkodás 
eszközeinek 
megismerése 

A háziállatok és 
kicsinyeik elnevezése 

Tenyésztett állatfajok- 
ısi magyar kutyafajták  

Diavetítés a rét 
életközösségérıl 

Terepen: 

Terepséta a Hármas 
határhoz 

Távcsöves 
madármegfigyelés 

Réti növényfajok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eszközei,  

kolomp, karikás 
ostor, fokos 

lószerszámok 

íróeszköz, 
jegyzet 

határozó könyv 

tájékozódás térben 

megfigyelı képesség 

összehasonlítás 

környezettudatos magatartás 

kommunikációs képesség 

szövegalkotás 

írás készség 

szociális képesség 

 

tartalma és 
külalakja 

Csoportos 
írásbeli: 

Az elkészült 
riport színvonala 
alapján 
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ALTÉMA 
TANTÁRGYI 

KONCENTRÁCIÓ 
FELADATOK MUNKAFORMÁK  

ESZKÖZÖK 
TÁRGYI 

FELTÉTELEK 

MÓDSZER 
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

ÉRTÉKELÉS 
ELVÁRT 

PRODUKTUM 

történelem 
néprajz 
ének 
technika 

megismerése 

Gyógynövénygyőjtés 

Ízeltlábúak, gyíkok 
meghatározása 

Juhnyáj és juhakol 
megtekintése 

Riport készítése a 
juhászok 
mindennapjairól. 

 

A vizek-vízpartok életközössége 

Cél:  

• A gyerekek ismerjék meg a vizek-vízpartok jellemzıit, jellegzetes állat- és növényfajait, azonosításukat határozókönyv segítségével. 

• Lássanak példát a vízi élılények kiemelésére, vizsgálatára.   

ALTÉMA 
TANTÁRGYI 

KONCENTRÁCIÓ 
FELADATOK MUNKAFORMÁK  

ESZKÖZÖK 
TÁRGYI 

FELTÉTELEK 

MÓDSZER 
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

ÉRTÉKELÉS 
ELVÁRT 

PRODUKTUM 

• A Túr folyó és a 
közeli kubikgödör 
élıvilága 

Oktatóteremben: 

Diavetítés a vizek- 
vízpartok 

 

frontális munka 

 

diavetítı 

összehasonlító képesség 

megfigyelésen alapuló 
következtetés levonása 

Egyéni : 

A nap folyamán 
mutatott 

jegyzet, benne: 

a nád és a gyékény 
összehasonlító 
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ALTÉMA 
TANTÁRGYI 

KONCENTRÁCIÓ 
FELADATOK MUNKAFORMÁK  

ESZKÖZÖK 
TÁRGYI 

FELTÉTELEK 

MÓDSZER 
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

ÉRTÉKELÉS 
ELVÁRT 

PRODUKTUM 

• Állóvizek 
keletkezése és 
elöregedése 

• A Túr jellemzése, 
a folyószabályozás 

• A vízi élılények 
jellemzıi, fajainak 
azonosítása 

 

 

Tantárgyi 
koncentráció: 

természetismeret 
magyar nyelv és 
irodalom 
földrajz 
rajz 
technika 

életközösségérıl 

Az eutrofizáció 
folyamata 

A folyók 
szabályozásának okai 

A kétéltőek és a 
szitakötık 
fejlıdésmenete 

A nád és a gyékény 
összehasonlítása, rajza 
a jegyzetbe 

A sulyom bemutatása 

Terepen: 

A folyók jellemzıinek 
vizsgálata: vízhozam, 
árvíz, hullámtér, ártér, 
vízszintmérés, folyási 
irány meghatározása 

Vízi élılények 
kiemelése, 
megfigyelése, 
azonosítása, rajzolása a 

elıadás 

csoportmunka 

egyéni munka 

diaképek 

sulyom 

merítıháló, 
üvegedény, 
gumicsizma 

határozókönyv 

emlékezet 

tájékozódás térben 

megfigyelı képesség 

összehasonlítás 

környezettudatos magatartás 

kommunikációs képesség 

szövegalkotás 

írás készség 

szociális képesség 

probléma megoldás 

képzelet fejlesztése 

aktivitás  

A vezetett füzet 
tartalma és 
külalakja 

Csoportos: 

a merített fajok 
meghatározása 
alapján 

 

rajza 

A csoport által 
merített fajok 
sematikus rajza és 
megnevezése 

mesterséges odú 
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ALTÉMA 
TANTÁRGYI 

KONCENTRÁCIÓ 
FELADATOK MUNKAFORMÁK  

ESZKÖZÖK 
TÁRGYI 

FELTÉTELEK 

MÓDSZER 
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

ÉRTÉKELÉS 
ELVÁRT 

PRODUKTUM 

jegyzetbe 

Vízparti növények 
azonosítása,  

 

Témahét zárása 

Cél:  

• A héten tanult ismeretek felidézése, összefoglalása, alkalmazása 

• A produktumok elkészítése, bemutatása 

• A csoportok és az egyének értékelése 

ALTÉMA 
TANTÁRGYI 

KONCENTRÁCIÓ 
FELADATOK MUNKAFORMÁK  

ESZKÖZÖK 
TÁRGYI 

FELTÉTELEK 

MÓDSZER 
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

ÉRTÉKELÉS 
ELVÁRT 

PRODUKTUM 

Garbolcon: 

• Elméleti vetélkedı 

 

 

Az iskolában: 

• A produktumok 
elkészítése, 

Vetélkedı a témahét 
anyagából 

A mesterséges 
madárodú kihelyezése 

Fotók és albumok 
beszerzése, 
rendezése. 

A kiválasztott 

csoportmunka papír 

ceruza 

jegyzetfüzet 

elkészített 
madárodú 

számítógép 

összehasonlító képesség 

megfigyelésen alapuló 
következtetés levonása 

emlékezet 

megfigyelı képesség 

összehasonlítás 

Egyéni értékelés 
alapja: 

A témahét során 
mutatott aktivitás  

A vezetett füzet 
tartalma és külalakja 

A csoport értékelés 

jegyzet 

 riport 

mesterséges odú 

fotóalbum 

PowerPoint 
bemutató 
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ALTÉMA 
TANTÁRGYI 

KONCENTRÁCIÓ 
FELADATOK MUNKAFORMÁK  

ESZKÖZÖK 
TÁRGYI 

FELTÉTELEK 

MÓDSZER 
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

ÉRTÉKELÉS 
ELVÁRT 

PRODUKTUM 

kiállítása 

A tanulók két 
csoportra bontva 
készítik el a 
produktumokat. 
Mindkét csoportnak 
két-két óra áll 
rendelkezésére. 

 

Tantárgyi 
koncentráció:  

valamennyi tantárgyi 
terület 

fényképeket egy nagy 
kartondobozra, 
véletlenszerően 
felragasztják a 
gyerekek 3-4 fıs 
csoportokban. Az 
elkészült munka 
kiállítása az aulában. 

A képekbıl egy 
bemutatót készítünk a 
program segítségével. 
Az elkészített 
bemutató kivetítése az 
aulában. 

A képekbıl 
keménypapír 
segítségével 
képeslapokat 
készítünk. 

A gyerekek 
kiválasztják a 
csoportképeket, és 
képkeretekbe rakják 
azokat 

nyomtató 

lamináló 
berendezés 

kiállító hely 

kartonpapír, 
ragasztó, 
fényképek 

számítógép, 
PowerPoint 
program,  

fotók, 
kartonpapír, olló, 
ragasztó, filctoll 

képkeretek 
(min. 3), fotók, 
bluetack 

környezettudatos magatartás 

kommunikációs képesség 

szövegalkotás 

olvasási készség 

írás készség 

szociális képesség 

probléma megoldás 

képzelet fejlesztése 

kreativitás 

digitális 

alapja: 

Az erdei iskola záró 
csapatvetélkedıjén 
nyújtott teljesítmény  

A digitális bemutató, 
a képeslapok, az 
albumok 
elkészítésének 
színvonala 
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Mellékeltek 
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1. számú melléklet  -  Az Erdei Iskola témahét megvalósításának programterve 

Feladat aug. szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. 

Az erdei iskola helyszínének kiválasztása.             
A szaktanárok és az osztályfınökök tájékoztatása a témahétrıl.             
Az érintett szülık tájékoztatása a tanév végére tervezett erdei iskola 
programról.  

           

A tanulók szóbeli tájékoztatása, ráhangolás.            
Tájékoztató készítése a helyszínrıl, a programról és a költségekrıl.            
A tájékoztató szóróanyag kiosztása a 6. évfolyam tanulóinak.             
A hátrányos helyzető gyerekek számba vétele.             
A pályázati lehetıségek figyelése, kihasználása. Pályázatírás.            
Korábbi erdei iskolai programokról - PowerPoint bemutató a tanulóknak.             
PowerPoint bemutató a szülıknek összevont szülıi értekezleten.             
Igények felmérése, jelentkezés.             
Létszám véglegesítése.             
A témahét kidolgozásáért felelıs pedagógusok feladatainak kiosztása.             
Kérdıív kidolgozása.             
Értékelési rendszer kidolgozása.            
A produktum bemutatása rendjének megtervezése.             
A témahét részletes programjának kidolgozása.             
A pályázat teljes dokumentációjának összeállítása.            
Elıleg befizetése.              
Autóbusz rendelés.            
A teljes költség összeszedése.             
A tanulók tájékoztatása a szükséges felszerelésrıl, szórólap kiosztása.             
Rendszeresen gyógyszert szedı tanulók összegyőjtése.             
A résztvevı tanulók év végi zárása             
Elızetes feladatok ismertetése.             
Erdei iskola témahét.             
Kérdıívek kitöltése az erdei iskola kezdetén és végén.            
A kérdıívek kiértékelése.            
A bemutató elkészítése az erdei iskoláról.            
A témahét értékelése és zárása.            
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2. számú melléklet  -  A tanulók egyéni értékelésének szempontjai 

 
Elızetes feladatok 

elvégzése 
Kiválóan teljesítette Jól teljesítette Megfelelıen teljesítette Felületesen teljesítette.  

Megfigyelések feladatait 
Rendszeresen, kiválóan 

végzi. 
Jól végzi. Megfelelıen végzi Sok hiányossággal végzi  

Tanult jelenségeket,  

összefüggéseket 
Tudja és felismeri. Felismeri. Segítséggel ismeri fel Nem ismeri fel  

Az ember és táj kapcsolatát 
Kutatja, felfedezi, 

érdekli. 
Megismeri. 

Csak segítséggel ismeri 
fel 

Sok hibával ismeri fel  

A vizek élıvilágát 
Kiválóan megfigyeli, 

vizsgálja. 
Jól jellemzi. Megfelelıen végzi Segítséggel végzi  

A tenyésztett és természetes 
állatfajok csoportosítása 

Felismeri, 

csoportosítani tud 
megadott szempont 

szerint 

Ismeri, el tudja 
mondani. 

Segítséggel tud 
csoportosítani. 

Nem tud csoportosítani.  

A tenyésztetett és természetes 

növényfajták 

Felismeri, 

csoportosítani tud 
megadott szempont 

szerint 

Ismeri, el tudja 
mondani. 

Segítséggel tud 
csoportosítani. 

Nem tud csoportosítani.  
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Eszköz és szerszámhasználat, 
kreativitás, munkájában 

Önálló, precíz, kitartó, 
rendkívül jól dolgozik. 

Jól dolgozik, kreatív. 
Megfelelıen dolgozik. 
Néha segítséget kér. 

Kevés ötlete van, 
felületes.Állandó 
segítséget igényel. 

 

Kommunikációs képessége, 
szóban, írásban. 

Kommunikációja 
kifejezı, gazdag, 

választékos. 

Kommunikációja, 
életkorának megfelelı. . 

Kommunikációjában 
néha hibát vét.  

Kommunikációja 
gyenge. 

 

Környezetvédelem 

szabályait 

Megfogalmazza, 
összefüggéseit, felfedezi, 
következtetéseket von le. 

Ismeri , betartja, 
felsorolja. 

Ismeretei hibásak, 
hiányosak, nem tudja 

megfogalmazni. 
Nem ismeri.  

Néprajzi, kulturális értékeink,( 
néptánc, népdalok…) 

Szívesen énekel, táncol 
társaival.Néprajzi 

értékeink iránt fogékony 

Néhányat ismer, kis 
hibával  bemutatja 

Nagyon keveset ismer, 
nem szívesen énekel, 

táncol 

Nem ismeri, nem táncol, 
nem énekel. 

 

Csoportokban végzett munkája Kiválóan teljesítette. Jól teljesítette Megfelelıen teljesítette Gyengén teljesítette.  

A tábori , együttélés 
szabályainak betartása. 

Példamutató. Jó. Változó. Rossz.  

Egyéb megjegyzés, 
értékelés(pecsétek alapján) 

Kiváló Jó Megfelelı 

 

Gyenge. 
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3. számú melléklet 

KÉRDİÍV 

ERDEI ISKOLA   -    GARBOLC 

 

Véleményedet szeretnénk megismerni  az alábbi kérdésekben. 

A kitöltött kérdıívre ne írd rá a neved ! 

 

Hányadik évfolyamra jársz? ……………  

 

Húzd alá a megfelelıt:  fiú vagyok                    lány vagyok 

 

1. Miért jelentkeztél ebbe a táborba? 
A felsoroltak közül válaszd ki aláhúzással, és rakd ezeket fontossági sorrendbe! 
 

 …….. jó szórakozási lehetıség számomra 

 …….. kipróbálni magam új környezetben 

 …….. új ismeterek szerzése a természetrıl 

 …….. érdekes programokon való részvétel  

 …….. új baráti kapcsolatok kialakítása, erısítése 

 …….. ne kelljen addig se tanulni az iskolában 

 …….. még eddig nem voltam táborban 

 …….. szeretek a természetben minél többet tartózkodni 

 …….. jó bulinak tőnik 

 …….. egyebek ezeken kívül: …………………………………………………….. 

 

2. Elsı benyomásaim alapján úgy gondolom, jól fogom magam érezni. (Húzd alá a megfelelıt!) 

  igen   nem 

 

3. Egy 5 fokozatú skálán osztályozd magad: mennyire tartod magad természetvédınek? 
 

1 2 3 4 5 
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KÉRDİÍV 

ERDEI ISKOLA   -    GARBOLC 

 

Véleményedet szeretnénk megismerni az alábbi kérdésekben. 

A kitöltött kérdıívre ne írd rá a neved! 

Véleményed egy számjegy bekarikázásával jelezd, illetve a pontozott részre írd. 

 

Hányadik évfolyamra jársz?   Húzd alá a megfelelıt:      fiú vagyok          lány vagyok 

 

1. A táborban jól éreztem magam. 1 2 3 4 5 

 

2. A tábori körülmények (szállás, tisztálkodási lehetıségek, étkezés) nagyban 
befolyásolták hangulatomat. 1 2 3 4 5 

 

3. Tetszettek a mezı életközösségének megismerésével kapcsolatos 
programok, feladatok. 

1 2 3 4 5 

 

4. Tetszettek az erdı életközösségének megismerésével kapcsolatos 
programok, feladatok. 1 2 3 4 5 

 

5. Tetszettek a víz, vízpart életközösségének megismerésével kapcsolatos 
programok, feladatok. 1 2 3 4 5 

 

6. Melyek voltak számodra a legérdekesebb feladatok? 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
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7. A táborban látottak, hallottak segítették a természetrıl eddig tanultak 
megértését. 1 2 3 4 5 

 

8. Sok új ismerettel bıvült tudásom. 1 2 3 4 5 

 

9. Fontosnak tartanám azt, hogy mindenki részt vegyen egy ilyen 
táborozáson. 1 2 3 4 5 

 

10. Egyetértek a következı állítással: a természet jelenségeinek minél jobb 
megismerése segít a természet minél hatékonyabb védelmében. 

1 2 3 4 5 

 

11. Egyéb észrevételed, javaslatod a táborral kapcsolatban: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

 

 

 

Köszönjük, hogy kérdéseinkre adott válaszaiddal segítetted munkánkat. 
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4. számú melléklet 

Elızetes feladatok az erdei iskolában résztvevı és a pályázatba bevont tanulócsoportok számára 

 

Kedves leendı Erdei Iskolás! 

Remélem már Te is izgatottan várod a május 31-ét. E szórólap mindkét oldalán nagyon fontos 

információkat ismerhetsz meg. A szükséges felszerelések közül vastag betővel szedve olvashatod a különösen 

fontos kellékeket. 

Ahhoz, hogy minél jobban ráhangolódj erre a programra, néhány elızetes feladatot kell megoldanod. A 

megoldásáról május 31-én hétfın kell beszámolnod.  A négy közül válaszd ki a számodra legszimpatikusabb 3 

feladatot, és nézz utána a válaszoknak. Segítségedre lehet a Természetismeret tankönyved, a térképed, az 

internet, a menetrend és egyéb, az iskolai könyvtárban megtalálható ismeretterjesztı könyv. Készíthetsz tablót, 

vagy írhatsz fogalmazást. Bármilyen formát választhatsz a megoldások bemutatására. 

 

 

Választható elızetes feladatok: 

1. Garbolc helye a térképen. Lakósainak száma. 
2. A beregi táj természetföldrajzi bemutatása. 
3. Útiterv készítése menetrenddel: Hogyan és milyen közlekedési eszközzel juthatunk el Garbolcra? 
4. Érdekességek a településrıl: Amirıl az újságok is beszámoltak. 
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5. számú melléklet 

Ökológiai játékok 

 

Az én fám 

A játékot olyan erdırészen érdemes játszani, ahol a dús aljnövényzet nem gátolja a mozgást. A 
gyerekek párt választanak, és a pár egyik tagjának bekötik a szemét. A másik tag kacskaringós útvonalon egy 
fához vezeti a bekötött szemő társát, akinek az a feladata, hogy tapogatással fedezze fel a kiválasztott fa 
jellegzetességeit. Ha elkészült, akkor a társa újabb kacskaringós útvonalon elvezeti a helyszínrıl. Miután kellı 
távolságra kerültek a kiválasztott fától, a játékos szemérıl leveszik a kendıt. Most már a kendı takarása nélkül 
kell megtalálnia a „letapogatott” fát.   

 

Futás a gyızelemért 

Az erdı jellegzetes fás-szárúit megismerve játszható a következı játék. Győjtsük be az erdei terepen 
megismert legjellemzıbb fák és cserjék egy-egy ágát. A tanulókat osszuk két csoportba, és állítsuk ıket 
egymással szembe. Közöttük kb. 10 méter legyen a távolság. A szembe állított párok közé helyezzük a földre a 
növénymintákat úgy, hogy minden szemben lévı párhoz csak egy növény kerüljön. Annyi növényfajt kell 
begyőjtenünk, ahány pár áll egymással szemben. Amikor a játékvezetı az egyik növény nevét kiáltja, akkor az 
ahhoz tartozó pár egymással szembe futva igyekszik hamarabb elérni a középen lévı növényt. Aki hamarabb 
eléri azt, az szerez a csapatának egy pontot. Játszhatjuk úgy, hogy a játék addig tart, amíg az egyik csoport el 
nem érik a 10 gyıztes futást.  

 

Rókavadászat 

Rejtsünk el egy adott területen elızetesen bemutatott, illetve tisztázott tárgyakat. A versenyzıknek az a 
feladata, hogy ezekbıl minél többet megtaláljanak. Egyéni és csapatversenyként is szervezhetjük. Az elrejtett 
„rókák” lehetnek: papírra rajzolt ábrák, jelek, szimbólumok, amelyek a környezetvédelemmel kapcsolatosak, 
termések, használati eszközök, stb. Külön ponttal jutalmazhatjuk, ha a begyőjtött tárgyról a „vadász” fontos 
információt tud mondani. Bárhol játszható a játék, ahol nagy terület áll a gyerekek rendelkezésére.  

 


