
„Eddig soha egyetlen nevelési terület sem szembesült azzal a feladattal, hogy sikerén akár a földi élet egyen-

súlya, jövője is múlhat. A környezeti nevelés eredményessége létünk feltétele. Tehát „nem babra megy a játék”. 

(Victor András) 

 

 

Szolnok Városi Óvodák 

Nyitnikék Tagintézmény 

„Varázslatos természet – környezettudatos nevelés az óvodai mini tanösvényen” 

Jó gyakorlat bemutatása 

 

Óvodánk a Szolnok Városi Óvodák Nyitnikék Tagintézménye, a belvárostól elhatárolt, mégis hozzá 

viszonylag közeli kertvárosi részen helyezkedik el. Tagintézményünk pedagógiai értéktöbblete a környezeti 

nevelés, a néphagyományok ápolása, népi kismesterségek művelése. A tagintézményünk kétszer nyerte el a 

Zöld Óvoda címet (2016. 2019), a Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

megbízásából a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár pályázatát (2015. 12. 16 és 2020. 01. 23). 

2020-ban büszkén vállaltuk fel a Zöld Óvoda Bázisintézményi feladatokat.  

Hiszünk abban: 

- Bázisintézményként bekapcsolódva a Zöld Óvoda hálózatába minél szélesebb körben segíthetjük és 

terjeszthetjük a környezettudatos szemléletmód és magatartás alakítását szűkebb és tágabb környezetünkben.  

- Zöld Óvoda Bázisintézményként bemutatkozó szakmai anyagjaink, jó gyakorlatunk példát mutat 

tevékenységeinkről, segíti a Magyarországi Zöld Óvodák Hálózatának megerősödését. 

 

Arculatunk, szellemiségünk, nevelésünk sajátossága a fenntarthatóságra, környezettudatosságra nevelés. 

Célunk, tudatos, helyi nevezetességeinket bemutató értékközvetítés, a magyarságunkhoz kapcsolódó 

néphagyományok átörökítése. 

Tagintézményünk egyedi sajátosságai a pedagógiai programunkba beépített, minden hónapban változatos 

külső helyszíneken szervezett „Pásztortáska” (környezeti nevelés) és „Bokréta” népi kézműves 

foglalkozásaink. /Szolnok Városi Óvodák Nyitnikék Tagintézmény Pedagógiai Program/ 

A kulturális és környezettudatos értékközvetítés egyedi helyszínei óvodánkban a „Bokréta” néphagyomány 

kuckó és az óvoda udvarán kialakított „Nyitnikék” mini tanösvény.  

 

Tagintézményünk névválasztása a „Nyitnikék” is tükrözi nevelőtestületünk világ iránti nyitottságát, 

folyamatos megújulási vágyát. Kiemelten fontosnak tartjuk óvodapedagógusaink szakmai fejlődése, valamint 

a gyermekek mindenekfelett álló érdeke, minél sokoldalúbb személyiségfejlesztése érekében az óvoda tudatos 
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„jobbítását”, fejlesztését, a holnap elvárásainak való megfelelést. Nevelőtestületünk fontos szakmai törekvése 

a környezeti nevelésre irányuló pedagógiai módszertani kultúránk megújítása az állandó, folyamatos 

„élethosszig tartó” tanulás érdekében.  

Az intézményi helyzetfelismerés eredményeire alapozva (nevelőtestület érdeklődési köre, szülői elvárások, 

Zöld Óvoda cím, udvarunk tárgyi adottságai) készült el:  

Jó gyakorlatunk a „Varázslatos természet - környezettudatos nevelés az óvodai mini tanösvényen”.                                                                                                                                         

              

Jó gyakorlatunk helyszínét a tanösvényt úgy alakítottuk ki az udvaron, hogy más udvari tevékenységet ne 

zavarjon és az itt zajló foglakozást se zavarja más. A tanösvény kialakítása dr. Hoffmann Zsoltné környezeti 

nevelő óvodapedagógus ötletei alapján valósult meg, melyben az egész alkalmazotti közösség részt vett. 

Felhasználtuk Bihariné dr. Krekó Ilona: Az óvodai környezeti nevelés módszertana ELTE Eötvös Kiadó 2019. 

Budapest tankönyv ismereteit is. 

A körülkerített mini tanösvényünk a természet egy kis szelete; a gyermekek számára egy olyan titokzatos 

világot hoztunk létre, amelyben tudatosan építettünk természetes kíváncsiságukra. Fontos volt számunkra az 

is, hogy lakóhelyünk Szolnok és környéke értékeit, hagyományait, sajátosságait mutassa be és közvetítse a 

tanösvény berendezése, eszközei a gyermekek felé.  A kialakításnál legfontosabb elvünk a játékosság, élmény-

szerűség, felfedezés, kutakodás, gondolkodás, önálló elmélyülés, problémahelyzetek felismerése, megoldások 

keresése volt.  

 

A környezeti nevelés célja és feladatai az óvodában: 

             /Forrás: Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Alapvetés 2010/ 

 olyan szokások, szokásrendszerek, viselkedési formák megalapozása, olyan képességek és készségek 

tudatos fejlesztése, amelyek elősegítik a természetes és az ember által épített, létrehozott környezettel 

– pontosabban az ott lévő értékekkel – való harmonikus kapcsolat, a környezeti problémák iránti érzé-

kenység, a helyes értékrendszer, a természet-, és a környezetbarát magatartás alapjainak megteremté-

sét; 

 a gyermek közvetlen környezetében lévő világ értékeinek megismertetése, megszerettetése; 

 a természet és társadalmi környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony alakítása; 

 az élő és élettelen környezeti tényezők leglényegesebb összefüggéseinek megláttatása a helyi sajátos-

ságok felhasználásával; 
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 a környezettudatos életvitel kialakítása (az energiával, vízzel, árammal való takarékoskodás, a pazarlás 

elkerülése;) 

 természetes élethelyzetek kínálta lehetőségek felhasználása: modellezés szenzitív játékokkal. 

 

Az óvodai környezeti nevelés helyszínei „kint és bent” egyaránt lehetségesek, azonban - kétség sem fér hozzá- 

az igazi helyszíne a szabad természeti környezet. A „kint és bent” közötti sajátos helyszín az óvoda udvarán 

kialakított mini tanösvényünk, amely a - többnyire nemzeti parkok által épített - „igazi” tanösvények mintájára 

készült 2015-ben.  

Óvodai tanösvényünk alkalmas az óvodai környezeti nevelés céljának és feladatainak élményközpontú 

megvalósítására.  

 A „Nyitnikék mini tanösvényünk célja: 

A fenntarthatósággal és környezeti neveléssel kapcsolatos célok, pedagógiai feladatok megvalósítása, a gyer-

mekek jövőre irányuló gondolkodási képességének, a szükséges tudásának és készségeknek a fejlesztése, az 

értékbeli, magatartásbeli változások kialakítása. Környezettudatos magatartás szabályainak tudatosítása, gya-

koroltatása. 

 

A tanösvényi innovációnk segít olyan szokások, szokásrendszerek, viselkedési formák megalapozásában, 

olyan   képességek és készségek tudatos fejlesztésében, amelyek elősegítik a természetes és az ember által 

épített, létrehozott környezettel – pontosabban az ott lévő értékekkel – való harmonikus kapcsolat, a környezeti 

problémák iránti érzékenység, a helyes értékrendszer, a természet-, és a környezetbarát magatartás alapjainak 

megteremtését. 

A tanösvény tárgyi eszközeinek, berendezésének kialakítása a helyi sajátosságok felhasználásával történt, a 

gyermek közvetlen környezetében lévő világ értékeinek megismertetését, megszerettetését szolgálják. 

Formálják a gyermekek természet és társadalmi környezethez fűződő pozitív érzelmi viszonyát, lehetővé 

teszik az élő és élettelen környezeti tényezők leglényegesebb összefüggéseinek megláttatását. 

Óvodapedagógusaink feladata:  

 A tanösvény speciális helyszíne helyet adjon, segítse eszközeivel, berendezésével környezeti nevelő 

munkánkat és szemléletesebbé, élményszerűbbé tegye azt, a gyermekek számára.  

 Környezeti témák változatos kitalálása és feldolgozása, foglalkozások vezetése életkori és egyéni sa-

játosságoknak megfelelően, a differenciálás elvét szem előtt tartva. 

 A legkorszerűbb élménypedagógiai módszerek, szenzitív játékok alkalmazása pedagógiai céljaink el-

érése érdekében. 
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 A gyermekek szívesen járjanak ide, a sokféle változatos tevékenységek biztosítása, a környezet-és ter-

mészetismereti nevelést szolgáló játékok során élményeket, tapasztalatokat, ismereteket szerezzenek. 

 A természet iránti szeretet, a természeti környezethez való pozitív érzelmi viszony, pozitív viselkedési 

formák és magatartásmódok gyakoroltatása. 

 A gyerekek közötti kapcsolat erősítése, az együttérzés, az empátia fejlesztése, az együttműködési kész-

ség fokozása. 

 A néphagyományok megismerése, feldolgozása játékos formában, ismeretbővítés. 

 Motiváló, esztétikus, differenciált eszközök készítése. 

 

A tanösvényre belépés előtt, fatörzsön elhelyezett táblán „Zöld szabályok” figyelmeztetnek bennünket az el-

várt viselkedésforma megismerésére, betartására.  

 

A tanösvény olyan sajátos hangulatot, motiváló környezetet biztosít a gyermekek számára, ahol  elsődlegesnek 

tekintjük a játékot, az aktív, cselekvő tevékenykedést, erre építjük a változatos tapasztalási lehetőségeket. A 

minél sokoldalúbb érzékszervi megismerés útján szenzitív módon végzik a gyermekek a tevékenységeket.  A 

természeti környezetünk helyi sajátosságait tükrözi a különböző élőhelyek és élővilágának bemutatása. 

Tanösvényünk bemutató részei, „tanulási” helyszínei: 

1. Madarakkal foglalkozó rész: 

               

Az itt található bemutató tábla közvetlen környezetünk leggyakoribb madárfajait mutatja be, a gyermekek 

azokat nézegetve ismerkedhetnek velük. A különböző odútípusok valósághű méretekben mutatják be a 

madarak költő helyeit, alattuk megjelenítve az ott költő madárfajok képét ismerhetik meg. Lehetőség van az 

odúk összehasonlítására, a röpnyílások méreteinek, formájának megfigyelésére. A vércse láda, szalakóta és 

denevér odú bemutatása, a róluk való beszélgetés természettudományos ismereteiket bővíti, természetóvó-
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védő magatartásukat formálja. A madárfészkek, tollak kiválóan felhasználhatók a változatos madaras szenzitív 

játékok során.  

 

2. A komposztálással foglalkozó bemutatórész: 

                                            

A komposztálás napi gyakorlat, minden óvodai csoportban végezzük. A folyamatos megfigyelések 

segítségével a gyermekek tapasztalatot szereznek a komposztálás folyamatáról, megismerik a komposztálás 

fázisait, annak hasznosságát. Megismerkednek bemutató képek segítségével a komposztálható anyagokkal, a 

szerves hulladék fogalmával. A fenntarthatóság gondolatát közvetítve játszva ismerik meg a gyermekek az 

újrahasznosítás jelentőségét. Munka jellegű tevékenységek segítik a komposztálást: őszi lombseprés-gyűjtés, 

őszi-nyári kerti munka (száraz növényi részek, elnyílt növények, fűnyesedék összeszedése, stb.), 

komposztláda kiürítése (lapátolás, talicskázás virágoskertbe, veteményes kertbe, fák tövére). A komposztálás 

mindennapi megfigyelésekre, vizsgálódásokra, kísérletezésekre is lehetőséget ad, érdekes téma a 

komposztlakók megismerése. 

 

3.  A gyógynövény-és fűszernövényekkel foglalkozó bemutatórész: 

 

              

A gyermekek a növényágyásban megismerik a leggyakoribb gyógy-és fűszernövényeinket, azok 

feldolgozását, a gyűjtés idejét, felhasználásukat. Folyamatosan tapasztalatot szereznek a növények illatáról, 

formájáról fejlődésének folyamatáról. Feldolgozásuk és gyakorlati alkalmazásuk során megvalósítjuk az 

egészségmegőrző preventív szemléletformálást, egészségtudatos fogyasztói szokásokat közvetítünk. 
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4. A kis tó és környéke bemutatórész: 

                         

Alkalmas a vizes élőhelyek élővilágának megismerésére, kétéltűek és „vízi parányok” megfigyelésére, a 

tavasztól-őszig tóban lakó ékszerteknős gondozására. Ékszerteknősünk életét folyamatosan szemmel követik 

a gyermekek, gyakorolják a felelősségteljes állatgondozást. Leggyakoribb vízi és mocsári növényeinket is 

megfigyelhetik itt, azok ökológiai fontosságáról ismereteket szereznek. A kis tó segítségével a víz 

változásairól, tulajdonságairól: színéről, mennyiségéről, hőmérsékletéről, halmazállapotáról is tapasztalatokat 

szereznek. A tó vízvizsgálatok, egyszerű játékos kísérletek elvégzését teszi lehetővé. 

A vízzel kapcsolatos szenzitív játékok segítenek a víz fontosságát megéreztetni, védelmére irányítani a 

figyelmet. A kis tó melletti bemutató tábla segítségével megismerik a gyermekek a Tisza folyó védett és nem 

védett halait. (hagyományápolás, értékmegőrzés)    

        

5. A cserjesor bemutatórész: 

 

 

A tanösvénynek ez a bemutatórésze legismertebb cserjefajainkat mutatja be, folyamatos  megfigyelésekre 

nyújt lehetőséget az évszakok aszpektusában. Tapasztalatot szereznek a gyermekek arról, hogy az évszakok 

milyen hatással vannak a növények életére, a természet szépségét, esztétikáját felfedezhetik. Összefüggéseket, 

ok-okozati összefüggéseket fedeznek fel és fogalmaznak meg. 
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6. Az ökoház rész: 

                                         

 

 Külső megjelenése, természetes anyagokból készült dekorációja az aktualitásokat, a természet változásait, az 

évszakok jellegzetességeit szemlélteti. A természet által „elengedett” kincsek, gyűjtőmunkák, minden nap 

használatos tárgyi eszközök, kerti szerszámok gyűjtő helye.  

A Jó gyakorlat foglalkozásai mellett az ökoházat kihasználjuk az udvari szabad játék során is: 

 

 a gyermekek vagy az óvodapedagógus kezdeményezésére mikro csoportos foglalkoztatási formában 

környezeti társasjátékok, kártyajátékok, memóriajátékok játszására  

  gyermeki érdeklődésre alapozva természettudományos könyvek, folyóiratok nézegetésére, róluk való 

beszélgetésekre 

 természetes anyagokból való barkácsolásra 

 természeti témájú versek, mesék, találós kérdések, közmondások hallgatására, gyakorlására 

 közös éneklésre, a természetes anyagok segítségével zenei képességfejlesztésre 

 egyéni önálló elmélyülés, kutakodás, szemlélődésre 

 kiállítás szervezésére 

 meghívott szakemberek előadásaira 

 kinti kísérletek -vizsgálódások megvalósítására 

 gyógynövények felhasználása, kóstolások 

 

7. A különböző burkolatú ösvény rész: 

 



8 

Kedvező időjárás esetén a különböző anyagok megismerése szenzitív úton (mezítláb) történik. Megvalósítjuk 

a gyermekek egészségfejlesztését, a mezítlábas gyaloglás erősíti a talpizmokat, korrigálja, esetleg kivédi a 

lúdtalp kialakulását. Hideg időjárás esetén az ösvényen való közlekedés tudatosítja a gyermekekben a kijelölt 

úton való haladást az „igazi” nagy természeti környezetben is. A változatos felületeken való járás során 

közvetlen tapasztalatokat szerez az egyes anyagok tulajdonságairól. 

8. Veteményeskert: 

 

A mini tanösvény részét képezik a kis veteményes kertek, mellyel minden csoport rendelkezik. A kis kert 

modell a természettel való kapcsolattartásra, lehetőséget nyújt az emberi beavatkozás hatására bekövetkezett 

változások megfigyelésére. A kerti munka során alapvető ökológiai összefüggéseket láttatunk meg a 

gyermekekkel, gazdagítjuk növény-és állatfaj ismeretüket. A közös kerti munka közösséget alakít, fejlesztő 

hatású. Folyamatosan figyelemmel kísérik a gyermekek a magtól a teljes fejlődésig a növény életét. felelősen 

végzik a különböző munka jellegű tevékenységeket. 

A tanösvényen szétszórtan táblákon elhelyezve az aktualitásnak megfelelően az év madarát, fáját, rovarját, 

vadvirágát, halát, hüllőjét, gombáját figyelhetik meg és azok jellemzőit, érdekességeit ismerhetik meg a gyer-

mekek az óvodapedagógusok közvetítésével. 

A tanövényen a természeti környezetben hatnak a gyermekekre a színek, hangok, fény-árnyék, szél, illatok, a 

növények, állatok, melyek holisztikus élményt jelentenek számukra. 

Kisméretű „ökokuckó” szerepe, pedagógiai jelentősége a környezeti nevelésünkben 

/Dr. Hoffmann Zsoltné környezeti nevelő óvodapedagógus ötlete alapján/ 

 

Egy kivágott fatuskón kisméretű faház „ökokuckó” került elhelyezésre, melyet úgy alakítottunk ki, hogy bele 

lehessen nyúlni.   

 

Pedagógiai funkciója kettős, óvodapedagógusnak, illetve az óvodás gyermeknek is  más célt szolgál: 



9 

 

 Óvodapedagógusoknak tudásátadás, szenzitív játékok megismerése, vezetése. Az ökokuckóban 

környezeti nevelő óvodapedagógus által elhelyezett  aktualitásnak megfelelő  szenzitív játék leírása 

található benne. 

 Gyermekeknek aktualitásnak megfelelő „kincs” elrejtése. A „kincs” megtalálása után a hozzá 

kapcsolódó téma játékos feldolgozása. 

 A játékot a környezeti nevelés folyamatában, mint módszert kiemelten alkalmazzuk. Különösen jól 

alkalmazhatók az óvodás gyermekek környezeti nevelésében a szenzitív játékok. /Forrás: Bihariné dr. 

Krekó Ilona: Az óvodai környezeti nevelés módszertana ELTE Eötvös Kiadó 2019. Budapest és 

Bihariné Dr. Krekó Ilona, Kanczler Gyuláné dr, Labanc Györgyi: Környezetkultúra az óvodában 

Magyar Szakképzési Társaság Budapest 2005/ 

Tudjuk, hogy az óvodás gyermek gondolkodása érzéki tapasztalatokhoz, cselekvésekhez kötődik, ezért 

kiemelt jelentőségűnek tartjuk az érzékszervi tapasztalásos tanulást. Ennek sajátos lehetőségét jelentik 

számunkra a szenzitív játékok. / 

A szenzitív szó jelentése: érzékeny, fogékony. A szenzitív játékok kétféleképpen hatnak a gyermekre:  

 Egész személyiségüket érzékenyítik 

 Egy-egy érzékszervet érzékenyítenek 

 Ezek a játékok kiegészítői az óvodai játékaiknak, nagyon fontosak a gyermekek környezeti nevelésében, 

hiszen az önmaga elfogadása, a másokkal való azonosulás, az együttérzés kiemelt jelentőséggel bír. 

A szenzitív játékok nem helyettesítik a szabadban szerzett élményeket, megfigyeléseket, az egyéb cselekvés 

közben ható érzékszervi tapasztalatokat, hanem annak eszközei, módszerei, kiegészítői lehetnek, akár a 

helyszínen, akár az élmények feldolgozásában.  

Szenzitív (érzékelést fejlesztő) játékok:  

Az óvodapedagógus feladata a percepció fejlesztése, a gyermekek érzékszerveinek érzékenyítése a külvilág 

ingereire. Ez az alapja az észlelésnek, a közvetlen tapasztalásnak. A szenzitív játékokat a következő 

csoportosítás alapján használjuk fel /Forrás: Fehér Anna: Játszunk? Természetesen! A világ befogadásának 

elérhetősége 1. suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. Budapest, 2006 /: 

1. Látást fejlesztő játékok 

2. Hallást fejlesztő játékok 

3. Szaglást fejlesztő játékok 

4. Tapintást fejlesztőjátékok 
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5. Ízlelést fejlesztő játékok 

 

A szenzitív játékok alkalmazása segíti az óvodapedagógus környezeti nevelőmunkáját, hiszen a gyermekek 

számára helyes viselkedési mintát nyújtanak, a pozitív érzelmeiket tudatosan erősítik, a bennünket körülvevő 

világhoz való viszonyulásukat érzékenyítik. 

 

A tanösvény előnyei a környezeti nevelő-oktató munkánkban 

 belépés előtt Zöld szabályok megbeszélése, környezettudatos szabálytudatformálása 

 az óvodán belül, helyben nyújt lehetőséget a gyermekekkel való foglalkozásra, magatartásformálásra 

 tárgyi eszközei, berendezése a helyi értékeket közvetítik 

 természeti környezetben helyezkedik el (pl. közvetlen tapasztalatszerzés időjárásról, természeti jelen-

ségekről, élőlényekről, hangokról, stb.) 

 minden nap használható, bármelyik időszakban (összefüggések, változások közvetlen és folyamatos 

megfigyelése) 

 összes gyermek használja – esélyegyenlőség biztosítása 

 spontán és szervezett tanulási helyzetek kihasználását biztosítja 

 differenciált, játékos mikrocsoportos környezeti tevékenységek szervezése 

 közvetlen környezetünk, helyi sajátosságaink, hagyományaink bemutatása, megismertetése, felfedez-

tetése 

 természetes környezetükben vagy abból kiemelve tárgyak, jelenségek bemutatása - előzetes élménye-

ikre, tapasztalataikra támaszkodva 

 természet-és környezetbarát magatartás gyakorlása folyamatos 

 jeles zöld napokról megemlékezés 

 élő- és élettelen környezet elemeivel, jelenségeivel vizsgálódások 

Jó gyakorlatunk elméleti anyaga                               

Ötletgyűjtemény a „Nyitnikék” mini tanösvényhez 

 

2016-ban óvodánkban megalakítottuk a munkaközösségként működő, „Csodavilág” Zöld műhelyt, dr. 

Hoffmann Zsoltné környezeti nevelő óvodapedagógus vezetésével. A Zöld szakmai műhely kidolgozta a 

környezeti nevelés-oktatás intézményi szintű pedagógiai gyakorlatát a mini tanösvényre vonatkozóan.  A 
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módszertani segédanyagot, szakmai gyűjteményt a nevelőtestület rendelkezésére bocsájtottuk, mely szakmai 

segítséget nyújt a nevelőtestület számára a tanösvényi környezeti nevelés gyakorlati megvalósításához. 

A szakmai anyag tartalma a legkorszerűbb pedagógiai, módszertani és természettudományos ismeretekre épül. 

Összeállításánál felhasználtuk a környezeti nevelő óvodapedagógusunk többletkompetenciáit, a Zöld Óvoda 

kritériumrendszer elvárásait, természetvédelmi szakemberek szakmai segítségét, szakmai anyagait, a legújabb 

szakirodalmat, online oldalakat, a szakterület legújabb eredményeit. 

A tanösvény életében szakmai mérföldkövet jelentő „Ötletgyűjtemény a Nyitnikék mini tanösvényhez” 

összeállítás az évszakokhoz kapcsolódóan tartalmazza a tevékenységek ajánlását, amelyet dr. Hoffmann 

Zsoltné környezeti nevelő óvodapedagógus kiegészített  - a legújabb, korszerű ismeretek átadását figyelembe 

véve- az élettelen környezeti tényezőkkel kapcsolatos kísérletekkel, vizsgálódásokkal, megfigyelésekkel. 

/Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar Környezeti nevelő óvodapedagógus szak 2010-

2012. tanulmányok alapján/. 

A témák kiválasztásánál figyelembe vettük a gyermekek életkori sajátosságait, fejlettségi szintjét, meglévő 

élményeit, tapasztalatait, ismereteit, a helyi lehetőségeket, az aktualitásokat, a tárgyi koncentrációt, a 

komplexitást. 

A szakmai anyag épít a gyermekek, szülők aktív részvételére, bekapcsolódására ösztönzi őket a gyűjtő 

munkákba. A rendszeres, célirányos gyűjtések értékesebbé teszik az adott témák feldolgozását, a gyermekek 

motiváltabbak, rajtuk keresztül a szülők szemléletét is formáljuk. Az ökoházban elhelyezett folyamatosan 

gyűjtött anyag rendszerezésébe a gyermekek is aktívan részt vesznek, mely a megismerés folyamatát segíti 

számukra.  

Az ötletgyűjtemény olyan témákat, játékos tapasztalatszerzéseket ajánl, mely ráirányítja a gyermekek 

figyelmét az élő- és élettelen természet tárgyaira, jelenségeire, törvényszerűségeire, életkoruknak megfelelő 

magyarázatot nyújt azokról. A témák feldolgozása során a gyermekek előzetes élményei, tapasztalatai, 

ismeretei is előkerülnek, felidéződnek.  

Jó gyakorlatunk, tanösvényi foglalkozások 

 

Jó gyakorlatunkban a mini tanösvényen az óvodapedagógusok irányításával céltudatosan, előre megtervezett 

élmény-, tapasztalat- és ismeretszerzési lehetőségeket (foglalkozásokat) szervezünk az óvoda összes 

tanköteles korú gyermekei számára.  

A tanösvényen történő tevékenységek, tanulás formái:  
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/Forrás: B Bihariné dr. Krekó Ilona: Az óvodai környezeti nevelés módszertana ELTE Eötvös Kiadó 2019. 

Budapest/ 

 utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás 

 a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés 

 az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés 

 a gyakorlati probléma- és feladat megoldás 

 az óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozásokon megvalósuló tanulás 

 

A tanösvényi foglalkozásokon az óvodai tanulás mindegyik formáját alkalmazzuk, a témának megfelelően 

kiválasztva, a feldolgozás során a komplexitásra törekszünk. 

Az óvodapedagógusok dr. Hoffmann Zsoltné mesterpedagógus környezeti nevelő által elkészített 

vázlatgyűjtemény alapján vezetik a foglalkozásokat. A vázlatgyűjtemény az „Ötletgyűjtemény” a Nyitnikék 

mini tanösvényhez szakmai anyag alapján részletesen kidolgozott és kipróbált foglalkozásokat tartalmaz. Az 

elméleti anyagokat, a vázlatok részletes tartalmát szakmai délutánokon ismerte meg a nevelőtestület. A 

foglalkozások gyakorlati megvalósítását belső tudásátadás formájában, dr. Hoffmann Zsoltné 

mesterpedagógus bemutató foglalkozásain sajátították el az óvodapedagógusok.  

A vázlatgyűjtemény 8 témát dolgoz fel a helyi sajátosságokra, népi kultúránk ápolására, aktuális környezeti 

problémákra, jeles zöld napokra épít. Minden foglalkozás igényli a gyermekek folyamatos aktív cselekvő 

részvételét, az egymással való kooperációt, folyamatos véleménynyilvánításra ösztönzi őket. A foglalkozások 

tartalma számos érdekes természettudományos ismeretet közvetít, az élő- és élettelen környezet tiszteletére, 

védelmére nevel. A műveltségtartalmakban megjelenik a komplexitás más tevékenységi területekkel. A 

foglalkozások vázlatai megjelennek dr. Hoffmann Zsoltné környezeti nevelő óvodapedagógus 

mesterprogramjában.  

A feldolgozott témáink:  

 Október: „Erdőkóstoló” (Erdő élővilága, őszi termések, feldolgozásuk)  

 November: „Egérke éléskamrája” („Nemszeretem állatok” elfogadása) 

 December: „Mézeskalács, vanília, fahéj, karácsonyról mesél” (Karácsonyi növények, illatok) 

 Január: „Hallgatag erdő, titkot rejtő” ((Állatok védelme, emberi gondoskodás) 

 Február: „Csicseri történet” (Csíráztatás, kísérlet-vizsgálódás) 

 Március: „Sír a felhő, hull a könnye, eső ömlik le a földre” (Víz világnapja) 

 Április: „Tiéd mind a kert, a lanka, cinke, rigó, búbosbanka, s mennyi szép madár”  
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( Madarak) 

 Május: „Kertek, mezők apró lakói” (A hangyák élete, érdekességek róluk) 

 A foglakozások témáiban megjelenik a „nemszeretem” állatok elfogadása (egér, hangya), az élőlények iránti 

tisztelet, védelem kialakítása, az élőhelyek védelmére nevelés. Az „Erdőkóstoló”, a „Csicseri történet”, az 

„Egérke éléskamrája” foglalkozások tartalmai a népi hagyományok megismertetését, ápolását rejtik 

magukban, a gyermekek anyanyelvi fejlesztését szolgálja a népies kifejezések megismertetése. A Víz 

Világnapjáról, mint Jeles Zöld napról való megemlékezés, felhívja a gyermekek figyelmét környezetünk 

globális problémáira, bemutatja azt és megoldások keresésére ösztönzi őket. A fenntarthatóságra nevelés 

pedagógiai tartalmai tudatosan épülnek be a foglakozásaink témáiba pl. mértékletes felhasználás, 

egészségtudatos táplálkozás, élettelen környezeti tényezők védelme, velük való takarékoskodás, a „minden 

élőlényre szükség van” elv. Az egyes foglakozásokon a gyermekek kísérletező kedvét is felkeltjük, a 

kísérletekkel-vizsgálódásokkal bővítjük természettudományos ismereteiket, az élettelen környezeti 

tényezőkhöz kapcsolódó összefüggéseket láttatunk meg, oksági viszonyokat fedeztetünk fel. A játékos 

kísérletek segítségével biztosítjuk a gyermekek önmegvalósítását, új eszközöket és azok használatát ismerik 

meg, az együtt játszás örömét a „mi élményt” élhetik át. A foglalkozások témáiban az aktualitások figyelembe 

vételével ünnepről is megemlékezünk, az adventi időszakban megismerik a gyermekek a karácsonyi 

növényeket, illatokat, mely hozzájárul az ünnepi hangulat megteremtéséhez.  

A 8 téma tanösvényi foglalkozásainak vezetése a teljesség igénye nélkül segíti a gyermekek környezettudatos 

magatartásának formálását, környezeti attitűdjük, kompetenciáik fejlődését.  További célunk, a témák 

folyamatos bővítése. 

A mini tanösvényen használt módszereink: 

/Forrás: Bihariné dr. Krekó Ilona: Az óvodai környezeti nevelés módszertana ELTE Eötvös Kiadó 

2019. Budapest és Szolnok Városi Óvodák Pedagógiai Programja Érvénybelépés ideje 2019. 09. 01./ 
 

játék, szenzitív játék, motiváció, buzdítás, összehasonlítás, kétely ébresztése, megfigyelés, érdeklődés felkel-

tése, segítő kérdés, véleménynyilvánításra késztetés, tévedések lehetőségének biztosítása, fejlesztő támogató 

értékelés, bemutatás, szemléltetés, magyarázat, beszélgetés, gyakorlás, projekt, ellenőrzés, elbeszélés, kétel-

kedés, tanakodás, reflexió, dialógus, vita, provokálás, kutakodás, becslés-mérés, vizsgálódás-kísérlet, gondol-

kodtató kérdések, problémahelyzet, előadás, kivárás 

 

A mini tanösvényen alkalmazott foglalkoztatási formák: 

egyéni, páros, mikro csoportos 
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Egyéni mérőeszköz bemutatása 

Innovációnk fontos részét képezi jó gyakorlatunk eredményességmérése, a gyermekek attitűdjének, képessé-

geinek, készségeinek, tudásának megállapítása. Ennek megfelelően a nevelési év elején dr. Hoffmann Zsoltné 

környezeti nevelő óvodapedagógus által készített saját egyéni mérőeszköz segítségével az összes résztvevő 

gyermekkel bemeneti mérést végzünk, a nevelési év végén pedig kimenetet mérünk. Megállapítjuk a hozzá-

adott pedagógiai értéket. 

A mérőeszköz a mai kor igényeinek megfelel, figyelembe veszi a fenntarthatóságra nevelés és környezeti 

nevelés elvárásait, kívánalmait, épít jelenünk aktuális környezeti problémáira. Játékos feladatai figyelembe 

veszik az óvodás gyermekek életkori sajátosságait, megjelennek benne a legkorszerűbb természettudományos 

ismeretek (növényismeret, állatvédelem, tudatos vásárlói szokások, élőhelyek ismerete, Zöld szabályok). IKT-

eszközök felhasználásával (lap top, nyomtató, lamináló) készítettük el a játékos mérőanyagot.  A mérőeszköz 

színes, esztétikus, a gyermekek természetes kíváncsiságát felkeltő, játékra motiváló laminált képeket 

tartalmaz. A mérés módszerei a játék, cselekedtetés, beszélgetés, megfigyelés, összehasonlítás, csoportosítás. 

A mérőanyag segítségével minden gyermeknél a környezeti nevelés szempontjából fontos 4 területet figyelünk 

meg: 

 

 természettudományos ismeretek 

 természetvédő-óvó magatartás 

 empátia, problémamegoldó képesség, jövőre irányuló kritikai gondolkodás 

 környezettudatos magatartás 

 

A mérőanyag játékos feladatai egymásra épülnek, a könnyebb megoldástól a nehezebbig.  A 3-as 

differenciálás: a kezdő (ismeret), a haladó (jártasság) és az optimum (készség) szint minden feladatban 

megjelenik, a játékos feladatokon végig haladva megállapítjuk a gyermek aktuális fejlettségi szintjét.  

A mérőeszköz tartalmazza az egyes játékos feladatok értékelésének szempontjait, melyekre a gyermekek 

külön pontszámot kapnak. Az elért pontszámok a „Részeredmények rögzítése” táblázatba kerülnek. A 

részpontszámokat összeadva az elért eredményt (összpontszám) az „Egyéni összesített eredmények” 

táblázatban rögzítjük. Az összpontszám alapján megállapítjuk az elért eredmény százalékos értékét is.  A 

bemeneti és kimeneti mérés eredményei alapján minden egyes gyermeknél rögzítjük a hozzáadott pedagógiai 

értéket. A jó gyakorlatunkban részt vett gyermekek feldolgozott eddigi eredményei azt bizonyítják, hogy jól 

kimutatható a fejlődés mértéke, a vizsgált 4 terület mindegyikén, a bemeneti méréshez viszonyítva a kimeneti 

mérés eredményei javulást mutattak. Az eredményességmérés alapján elmondható, hogy a gyermekek a 

tanösvényen való környezeti foglalkozások hatására környezettudatosabbá váltak, a Zöld szabályok 
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megismerésével, gyakorlásával formálódott természetvédő-óvó magatartásuk. A foglalkozás témái iránt 

érdeklődők voltak, szívesen vettek részt a tapasztalatszerzésekben, jelentősen bővültek életkoruknak 

megfelelő természettudományos ismereteik. Környezeti attitűdjük fejlődött, megfigyelhető volt a 

környezetükben előforduló élőlények iránti tisztelet,  empátiás képességük változása. Jelentős pozitív fejlődést 

mutatott a gyermekek problémamegoldó képessége, az egymás közötti kooperáció, egymás elfogadásának 

képessége. A foglalkozások témái segítségével játékos formában megismerkedtek a  fenntartható fejlődés 

pedagógiai tartalmával, az emberiség globális gondjaival, a problémák bemutatásával fejlődött jövőre irányuló 

kritikai gondolkodásuk.  

 

 

A Jó gyakorlatunkban használt eszközök 

 

A mini tanösvény környezeti foglalkozásain többféle, változatos eszközt használunk kitűzött pedagógiai 

célunk elérése érdekében. Az eszközök biztosításához a szülőket is gyakran bevonjuk gyűjtőmunka 

formájában. A gyűjtött kincseket az ökoházban tároljuk, melyek folyamatos megléte segíti nevelő munkánkat. 

A természetes anyagok (széna, szalma, víz, kukoricacső, moha, gallyak, nád, kavics, kő, stb.) hangsúlyosan 

jelennek meg, de készen vásárolt (madárodúk, kézi nagyítók, hangyafarm, kísérleti eszközök, CD lejátszó, 

virágcserepek, stb.) eszközöket is alkalmazunk. A jó gyakorlatunkban a foglalkozásokra való tudatos 

felkészülést jelentik a saját készítésű eszközök, melyek egy részét az óvodapedagógus készíti (Erdőtündér báb, 

stb.), míg másik része a gyermekekkel való közös munka során készül el (tojástartó hangyák, stb.).  

A mini tanösvényünk eszközei, berendezése (bemutató táblák, odúk, növények) hűen szemléltetik a természeti 

környezet megismerését, ok-okozati összefüggések felismerését, a helyi sajátosságainkat. Az udvaron lévő 

mini tanösvényünk tárgyai, élőlényei is a környezeti nevelés eszközként funkcionálnak. Az alkalmazott 

eszközeink esztétikusak, tartósak, megfelelnek a pedagógiai követelményeknek, a feldolgozott ismeretanyag 

megértését, sokoldalú elemzését szolgálják. Az eszközök kiválasztásánál alkalmazkodunk a kiválasztott 

szervezeti formához, módszereinkhez, fejlesztési feladatainkhoz, a tartalomhoz, figyelembe vesszük a 

gyermekcsoport életkori jellemzőit és a gyermekek egyéni fejlettségét. Az eszközöket felhasználjuk 

motiváláskor, az ismeretnyújtáskor, szemléltetésnél, a rendszerezésnél, a gyakorlásnál, a rögzítésnél és az 

ellenőrzésnél.  

 

 

Óvodánk mini tanösvénye olyan sajátos, újszerű motiváló környezetet biztosít mind az óvodapedagógusok, 

mind a gyermekek számára, melyben hatékonyan, élményszerűen megvalósítható a fenntarthatóság 

pedagógiai tartalma, a környezeti nevelés mai elvárása. 
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Büszkeséggel tölti el óvodánk közösségét a „Nyitnikék” mini tanösvényünk, melynek bemutatását örömmel 

tesszük. A nevelőtestületünk magáénak érzi Jó gyakorlatunkat, szívesen végzik megvalósítását. A tanösvény 

hatékony kihasználásával, segítségével mi óvodapedagógusok megvalósíthatjuk azokat pedagógiai és nevelési 

célokat, feladatokat, amelyeket a ránk bízott felnövekvő generációk környezettudatos nevelése, élhető jövőjük 

érdekében megvalósításra kaptunk.  

Jó gyakorlatunkat jó szívvel mutatjuk be és ajánljuk minden óvoda, iskola számára megvalósításra.  
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1. számú melléklet 

Képek a tanösvényről 

 

„Nyitnikék” mini tanösvény  
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2. számú melléklet 

                             

                             Foglalkozások képei 

            „Csicseri történet” foglalkozás 
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„Kertek, mezők apró lakói” foglalkozás 
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„Erdőkóstoló” foglalkozás 
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                                                                             3. számú melléklet 

Foglalkozások vázlatai 

 

  
 

Óvodapedagógus 

neve: 

Dr. Hoffmann Zsoltné 

A tevékenység ideje: 

 

2020. március 23. 

Csoport 

neve/korosztály 

Süni csoport nagycsoportosok 

Helyszín: Nyitnikék mini tanösvény 

A tevékenység 

témája: 

„Kertek, mezők apró lakói” (a hangyák) 

A tevékenység 

formája: 

A külső világ tevékeny megismerése  

A tevékenység 

előzménye: 

 

 

rovarok járatainak megfigyelése az udvaron; bogárnéző használata: 

bodobácsok, katicabogarak, pókok; lepkeröptető mozgásos játék; 

alkotó tevékenység: lepke díszítése, ragasztása; IKT eszköz: 

laptopon hangyavár megtekintése; Katalinka szállj el… c. dal;  

madarak megfigyelése képeken, beszélgetés róluk 

A tevékenység 

tartalma: 

 

 

ismerkedés közvetlen környezetünk „csípős” rovarjával: a 

hangyával; életmódjuk, érdekességek életükkel kapcsolatosan; a 

hangyaállam megismerése, hangyavár építése; hangyákkal való 

találkozáskor helyes viselkedés gyakorlása; hangyák 

hasznosságának bemutatása; hangyatáplálék készítése 

A tevékenység célja: 

 

 

Közvetlen környezetünkben élő rovarok elfogadása, védelmük 

fontosságának megéreztetése, a hangyákkal kapcsolatos negatív 

ellenérzések leküzdése; a „minden élőlényre szükség van” elv 

megalapozása, erősítése. 

A tevékenység 

feladata: 

 

 

Feladat: 

1. A változatos játékos tevékenységekkel ismeretszerzés, 

érdekességek bemutatása a hangyák, méhek életéről, a velük 

szembeni félelem oldása, pozitív attitűd formálása. 

2. Környezettudatos szokásalakítás: a rovarokat, bogarakat nem 

tapossuk el, feleslegesen nem fogjuk meg őket, megfigyelés 

után elengedjük őket.  A természettel való harmonikus 

együttélésre nevelés.  

3. Beszédértés, szókincsbővítés a tevékenységek végzése során, 

kivárásra, egymás türelmes meghallgatására, 

beszédfegyelemre nevelés. 

 

Módszerek: 

 

 

motiváció, érdeklődés felkeltése, ráhangolódás, visszakérdezés, 

bemutatás, magyarázat, beszélgetés, összehasonlítás, tanakodás, 

kétely ébresztése, kíváncsiság, segítő kérdés, tévedések 
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lehetőségének biztosítása, fejlesztő, támogató értékelés, dicséret, 

szenzitív játék, véleménynyilvánításra késztetés, differenciálás, 

öndifferenciálás, visszakérdezés, problémahelyzet teremtés, 

gyermeki döntés 

Eszközök: 

 

 

 

fekete föld, széna, kis vödrök, műanyag lapátok – homokozó formák, 

hangyafarm, méz, langyos víz kancsóban, kis kanalak, kis poharak, 

fehér lapok, pipetták, babzsákok, karikák, zseblámpa, kis műanyag 

pumpás flakonok, tojástartóból hangyák, színes kép hangyákról, 

szajkót ábrázoló fejdísz, esőkabát, szalma, széna, faág, építőkocka, 

moha, erdei talaj, kavics, nádbuga, kukoricacsutka, papír, zacskó 

A tevékenység leírása, felépítése, a foglalkozás 
menete: 
 

A tevékenység módszerei, munkaformái, 
megjegyzések: 

I. A tevékenység feltételeinek megteremtése 

Szervezési feladatok: 

 

Megfelelő helyigény biztosítása, eszközök 

előkészítése 

 

a, Hangyafarm bemutatása igazi hangyákkal, 

beszélgetés egyéni érdeklődés és képesség 

szerint 

 

„Hol találkoztatok már hangyákkal? Milyen 

hangyákat ismertek? Mit csinálnak a hangyák? 

Hová vonulnak? Hányam vannak?  Hol élnek a 

hangyák a természetben?” 

(lapos kövek alatt, korhadt fatörzsben, 

fészekben) 

Új ismeret: hangyaboly, állam, királynő, 

dolgozók, katonák 

 

b, Mozgásos játék: hangyatojás cipelése 

 a hangyavárba (babzsákgyűjtő kijelölt helyre, 

saját karikába) 

A terem két szélén állnak a gyermekek, középen 

szétszórva babzsákok. Jelre kúszással 

babzsákgyűjtés. 

 

„Ki hány hangyatojást gyűjtött? Számoljátok 

meg!” 

 

II. Tevékenység megvalósítása 

 

a, „Építsünk mi is hangyavárat! Mit gondoltok, 

a természetben miből építik a hangyák a 

fészküket?” 

(föld, száraz fű, fekete hangya: nyálukkal 

összetapasztott szétrágott famorzsalék, erdei 

vöröshangya: lehullott fenyőlevelek, 

tölgyerdőben föld) 

 

Megfelelő helyet biztosítok  

 

A gyermekek természetes kíváncsiságára 

alapozok, motiváció újszerű eszközzel 

 

Elegendő időt biztosítok a hangyafarm 

megtekintésre, észrevételek 

megfogalmazására 

 

Módszerek: motiváció, ráhangolódás, 

előadás, bemutatás, beszélgetés,  

gondolkodtató kérdések, tanakodás, kétely 

ébresztése, véleménynyilvánításra 

késztetés, problémamegoldó gondolkodás 

fejlesztése 

 

Képességfejlesztés: ismeretbővítés, 

szókincsbővítés, figyelem, verbális, 

gondolkodás 

 

Ügyesség, gyorsaság, egymásra való 

figyelés, téri tájékozódás, verbális 

képesség, ismeretbővítés, 

képzeletfejlesztés, mozgásigény kielégítése 

 

Matematikai képességek fejlesztése, 

számlálás gyakorlása 

 

Mikrocsoportos, egyéni munkaforma 

Játékba integrált tanulás 

Építek az előzetes megfigyelésekre, 

ismeretekre 

 

.Képességfejl: kreativitás, ismeretbővítés, 

emlékezet, szókincs, képzelet, ok-okozati 

összefüggések megláttatása, finommotorika 

fejlesztés 
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Szervezés: föld, széna előkészítése 

 

Hangyavár építés földből, száraz fűből (kúp 

alakú építmény)  

 

Új ismeret: dolgozók hordják az anyagokat, 

állandó járatokon vonulnak, melyeket 

megjelölnek feronomokkal  

 

„Milyen a formája?” 

 „Mi a véleményetek, milyen legyen a 

bejárata?” 

 

Bejárat építése (kör alakú) 

Tojástartóból készült hangyák elhelyezése a 

fészekbe, játék 

Új ismeret: kapus hangya őrködik, veszély esetén 

elzárják a bejáratot a fejükkel 

 

b, Mit gondoltok, mivel táplálkoznak a 

hangyák?” 

 

Növényi és állati eredetű táplálékok, pl. 

levéltetűk (ürülékük a mézharmat), 

cukortartalmú édes anyagok, hernyók, rovarok 

puha részei 

 

Beszélgetés kezdeményezése a hangyák 

hasznáról: szervesanyagok lebontása, talaj 

lazítása, állatoknak, erdei vöröshangyák: 

rendkívül hasznosak, fészkük környékén káros 

rovarok elpusztítása! 

 

„Készítsünk mi is táplálékot a hangyavár 

lakóinak!” 

 

Szervezés: kis fehér papírok, pipetták, méz 

langyos víz kancsóban, kis kanalak, kis poharak 

kikészítése 

 

„Keressetek magatoknak párt, akivel elkészítitek 

a hangyaélelmet, a mézharmatot!” 

 

Párban méz elkavarása a langyos vízben, aki 

szeretné megkóstolhatja. Pipettával cseppentés a 

papírra, hangyavárhoz helyezés 

 

c, „Képzeljétek, vannak olyan élőlények, 

amelyeket a hangyák szívesen látnak a 

fészkükben, úgy hívják őket, hogy vendéglakók. 

pl. levéltetvek, bogarak, tolvajhangya” 

 

A gyermekek egyéni képességeiknek 

megfelelően végzik a tevékenységet 

 

Természetes anyagokkal való ismerkedés, 

szenzitív tapasztalatszerzés (tapintás) útján 

(fekete föld, széna).  

Taktilis fejlesztés, ismeretbővítés (széna) 

Kooperáció gyakorlása 

Módszerek: megfigyelés, cselekvés, 

kíváncsiság, próbálkozás, segítségadás, 

ötletadás, gyermeki döntés 
 

Geometriai tapasztalatszerzés: kúp, kör 

forma 
Biztosítom az egyéni döntést, az 

öndifferenciálást. 

 

Hangyák tojástartóból: újrahasznostás – 

környezettudatos szemléletformálás 

 

Képességfejl: megfigyelés, ok-okozati 

összefüggések felismerése, ismeretbővítés, 

képzelőerő, önállóság, gondolkodás 

fejlesztése 

 

 

Új természettudományos ismeretek 

nyújtása, ökológiai szemlélet formálása 

 

A hangyák természetben való 

hasznosságának bemutatása 

 

 

Természetóvó-védő magatartás gyakorlása 

 

Páros foglalkoztatási forma 

 

Célom, az együttműködésre nevelés, 

kooperációs tanulási technikák gyakorlása 

 

Képességfejl: finommotorika, empátia, 

együttműködés 

Kísérletező kedv felkeltése 

Érzékszervi tapasztalás (kóstolás) 

Az eszközök rendeltetésszerű használatát 

bemutatom 

 

Módszerek: magyarázat, érdeklődés 

felkeltése, beszélgetés, visszakérdezés,  

 

Foglalkoztatási forma: mikrocsoportban 
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 „Olyanok is vannak, akik veszélyt jelentenek a 

számukra!”  

 

„Tudjátok-e kik táplálkoznak hangyákkal?” 

(hangyászsün, szajkó, zöld küllő) 

 

„Játsszuk el!” 

„Ki szeretne szajkó lenni?” 

 

Egy gyermekre ráadom a szajkót ábrázoló 

fejdíszt és esőkabátot 

 

„Mit csinál a szajkó, ha éhes és hangyabolyt lát?” 

„Mit gondoltok, miért repült oda? 

 

Válaszok meghallgatása, reagálás azokra 

 

Hangyák felmásznak a madárra, megbeszéljük, 

hogy megtisztogatják a parazitáktól a tollát 

 

„Mit gondoltok védekeznek-e a hangyák?” 

 

”Hangyasavas” játék  

 

Új ismeret: potroh végén „mérgező készülék, 

benne hangyasav” 

 

Kiosztom a vízzel töltött orrsprays flakonokat 

 

„Spricceljetek hangyasavat a madár szárnyára!” 

Jó-e ez a szajkónak?” 

 

Megbeszéljük, hogy az élősködőktől tisztítja 

meg a madarat. 

 
 
III. Tevékenység befejezése 
 

Válogató játék 

 

„A tálcán lévő kincsek közül válasszuk ki 

azokat, amelyeken a természetben mászhatott a 

hangya!  

(moha, erdei talaj, kavics, ágak, nádbuga, széna, 

szalma, kukoricacsutka, papír, zacskó, faág, 

építőkocka 

 

Lezárás: 

„Mit csináljunk a hangyafarm lakóival?” 

 

Visszaengedés a természetbe, élőhelyükre 

 

Természettudományos ismeretek bővítése 

 

 

Előzetes ismeretek előhívása, felidézése 

Anyanyelvi kifejezőkészség fejlesztése 

 

 

Szerepvállalásra ösztönzés, gondolkodtató 

kérdések  

 

 

Szituációs játék segítségével játsszuk el a 

természeti jelenetet 

 

 

Véleménynyilvánításra, ok-okozati 

összefüggések feltárására késztetem őket 

 

 

Módszerek: beszélgetés, problémahelyzet 

teremtés, tanakodás, gondolkodtató 

kérdések, kétely ébresztése, verbális 

 

Differenciálás: ismeretek mélységében, 

öndifferenciálás 

 

 

 

Alapvető udvariassági formák gyakorlása 

az eszközök kiosztásánál (megköszönés, 

kivárás) 

Szabálytudat fejlesztése: csak az esőkabátra 

lehet spriccelni 

 

Mozgásos játékigény kielégítése, közös 

játék élményének átélése 

 

 

 

 

A téma feldolgozásának lezárása  

 

Képességfejl: megfigyelőképesség, 

együttműködő képesség, rövid távú 

memória, verbális, gondolkodás 

Módszerek: beszélgetés, magyarázat, 

bemutatás, tévedések lehetőségének 

biztosítása, dicséret, értékelés 

 

Természetvédő-óvó magatartás gyakorlása, 

elmélyítése 
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NAPI VÁZLAT    

 
Az óvodapedagógus neve: Dr. Hoffmann Zsoltné 
Csoport: Süni nagycsoportosok 
Tevékenységi forma: A külső világ tevékeny megismerése 
A tevékenység időpontja: 2019. október 15. 

 

A tevékenység előzménye: séta a piacra; befőtteltevés; Gyümölcsnap; gyűjtőmunka: őszi termések 

elhelyezése a természetsarokba; Erdő térbeépítése; erdő állatai memóriajáték; Weöres Sándor: Galagonya c. 

vers; Mészöly Miklós: Kökénykisasszony c. mese; sövénydominó; csipkebogyófűzés; ajtódísz készítése őszi 

termésekből; az ősz kincseskamrája tapogatódoboz – érzékelő játék; 
 

 

A tevékenység témája: Erdőkóstoló – „Ugye segítesz megőrizni féltett kincseimet?”  

Erdőn-mezőn termő őszi vadgyümölcsök, termések megismerése és felhasználása (csipkebogyó, kökény, 

áfonya, galagonya) – egészséges táplálkozás; a gyűjtés szabályaival való  ismerkedés;  mértékletesség, 

természetvédő-fenntartó szokások gyakorlása; az ősz színei; helyes természetvédő-óvó magatartás gyakorlása; 

színek, formák a természetben; halmazképzés azonos tulajdonság szerint; számlálás; 

 

A tevékenység célja: Környezetharmonikus magatartás és életviteli minta közvetítése, a környezet iránti 

felelősség felébresztése, a fenntartható jövőre irányuló értékek kialakítására ösztönzés: az erdő, mint élőhely, 

összetett természeti rendszer megőrzése.  

 

A tevékenység feladatai: 

 

Nevelési feladatok:  

 Az őszi erdő kincseinek bemutatásával új ökológiai szemléletű ismeretszerzés, a   

természet sokféleségének megláttatása, természetvédő-óvó szokásalakítás, fenntartható felhasználásra 

ösztönzés. 

 Érzékszervi tapasztalások során (látás, tapintás, kóstolás) az egészséges táplálkozás lehetőségeinek 

bővítése, tájékozott fogyasztói magatartásra nevelés. 

 Az Erdőtündér báb helyes mintát nyújtó, irányító közvetítésével a gondolatok önálló megfogalmazása, 

véleménynyilvánításra késztetés, új kifejezések megismerése, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése. 

Didaktikai feldadatok: 

 A játékos tevékenységek segítségével a jövőre irányuló felelős környezettudatos magatartás 

gyakorlása, közös gondolkodásra késztetés, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, 

tapasztalatszerzés a természet formai, mennyiségi, téri viszonyairól, számolási készség fejlesztése. 

 

Képesség- és készségfejlesztés: 

ismeretbővítés, rácsodálkozás, kreativitás, természetvédő-óvó magatartás, figyelem, megfigyelő képesség, 

problémamegoldó gondolkodás, emlékezet, ok-okozati összefüggés, beszédkészség, taktilis észlelés, képzelet, 

szabálytudat, finommozgás, gondolkodási műveletek, feladatmegoldó képesség, ítéletalkotás képesség, forma 

és színképzet, érzéki megismerés, érzelmi intelligencia, felelősségérzés, empátia, közösségi érzés, 

együttműködő készség, nagymozgás, jövőre irányuló gondolkodás 

Alkalmazott módszerek, eljárások:  
bemutatás, motiváció, magyarázat, bábjáték, tanakodás, ismétlés, beszélgetés, buzdítás, differenciálás, 

öndifferenciálás, összehasonlítás, kétely ébresztése, megfigyelés, érdeklődés felkeltése, segítségnyújtás, 

dicséret, buzdítás, elismerés, segítő kérdés, becslés-mérés, visszakérdezés, segítő kérdés, próbálkozás, 
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véleménynyilvánításra késztetés, ellenőrzés, gondolkodás fejlesztésére irányuló kérdés, gyűjtőmunka, 

tévedések lehetőségének biztosítása, problémahelyzetteremtés, gyermeki döntés, dialógus, csoportosítás, 

halmazképzés, reflexió, szenzitív játék, fejlesztő támogató értékelés 

 

Eszközök: erdőtündér báb, játék fák, termések (csipkebogyó, galagonya, kökény, áfonya), nagy méretű őszi 

terítő, kis textil szalvéták, kis kosarak, lekvárok, pálcikák, papírszalvéták 

 

A tevékenység kidolgozása 

A fejlesztő tevékenység felépítése, a foglalkozás 

menete 

A fejlesztés módszerei, munkaformák, eszközök,  

megjegyzések 

1. Ráhangolódás: 

A csoportokba belépve hívó dallal hívom az érintett 

gyermeket „Játsszunk X.Y. játsszunk…  öltözködés, 

kisétálás a tanösvényhez, megbeszéljük miért jöttünk, 

miért vannak vendég óvó nénik 

Zöld szabályok megbeszélése a tanösvényre belépés 

előtt 

 

 

 

2. Várható tevékenységek: 

bábbal való beszélgetések; vadon termő termések 

megfigyelése, gyűjtése, rakosgatása; számlálás, 

halmazképzés; mozgásos tevékenység: kijelölt 

ösvényen egyéni ötlet alapján járás, ugrás, mászás, 

csúszás, kúszás, átlépés, stb. lekvárkóstolás, szenzitív 

játék 

 

3. Motiváció: 

 

a, A tanösvényre belépve „Erdőtündér” egy fa mögött 

elbújva énekel: Erdő, erdő, erdő Marosszéki kerek 

erdő… 

 

b, Az erdő hangjainak meghallgatása CD-n 

 

 

 

4. Megvalósítás 

 

a, Ismerkedés Erdőtündérrel és barátaival 
 

„Mi ez a hang? Ki énekel? Ki leselkedik a fa mögött? 

Ki lehet ő? Miért figyel bennünket?  Ismerkedjünk 

meg vele!” 

Erdőtündér báb előjön, köszön, bemutatkozik, 

bemutatja az otthonát az „erdőt” és barátait 

„Bemutatom nektek a barátaimat, ismeri valaki 

közületek valamelyikőjüket? Ismerkedjetek meg  

Előzetesen: tanösvény berendezése játék fákkal, 

cserjékkel, termések elhelyezése, kidőlt faágak, rönk 

elhelyezése az ösvényen, eszközök kikészítése 
 

Viselkedési szabályok felelevenítése: 

környezettudatos magatartás, szabálytudat, emlékezet, 

verbális kifejezés fejlesztése 

Módszerek: ráhangolódás, beszélgetés, érdeklődés 

felkeltése, ismétlés 
Munkaforma: mikrocsoportos, egyéni 
 

Építek a gyermekek életkori sajátosságaira, előzetes 

egyéni és közös élményeire, tapasztalataira, 

ismereteire, a tevékenységekkel folyamatos cselekvő 

aktivitásra, érzékszervi tapasztalásra ösztönzöm őket 

 

 

A báb segíti a kapcsolatépítést, kapcsolattartást, 

együttműködési képességet 

Komplexitás: ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

tevékenységgel, népdal segítségével népi kultúra 

ápolása 
Motivációmmal építek a gyermekek természetes 

kíváncsiságára, közös felfedező helyzetet teremtek 

 

Módszer: bábjáték, előadás, megfigyelés,  

kíváncsiság, tanakodás, gondolkodtatásra késztető 

kérdés 
 

 

A bábot a gyermekek érdeklődésének felkeltésére 

használom, célom a bábbal való érzelmi azonosulás 

megteremtése 

  

 

Alapvető udvariassági formák gyakorlása 

 

Módszerek: bábjáték, beszélgetés, bemutatás, 

megfigyelés, összehasonlítás, dialógus, 

visszakérdezés 
 

Eszközök: játék cserjék, fák, vadon termő termések 
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Kökény kisasszonnyal, Csipkebogyó asszonnyal, 

Áfonya úrral és Galagonya Gizivel.” 

Vadon termő gyümölcsök megfigyelése, megismerése 

a játék cserjéken 

„Milyen a színük? Milyen a formájuk? Hol terem a 

csipkebogyó, stb.?” 

„Kedveskedjünk új barátainknak és mondjuk el azt a 

verset, amit valamelyikükről tudunk. Melyik ez a 

vers? Melyik új barátunkról szól?” 

 

Weöres Sándor: Galagonya…versismétlés 

 

b, Vendégségben Erdőtündérnél 
 

„Gyertek velem, szeretnélek vendégül látni 

benneteket! Segítetek leteríteni az őszi terítőmet? 

Milyen színeket láttok rajta?” 

 

Szervezés: Őszi színű terítő leterítése 

 Színek megfigyelése, megnevezése 

 

„Menjünk és gyűjtsünk az erdőben gyümölcsöket! 

Keressetek magatoknak egy párt, akivel egy kosárba 

szeditek a gyümölcsöket!” 

 

„Vegyetek egy kis kosarat!”  

„Hol szabad menni az erdőben?” 

 

Az erdőben elvárt viselkedési szabályok megbeszélése 

 

 

 

 

 

c, Mozgásos játék: termésgyűjtő 
 

Problémahelyzet: 

A kijelölt ösvényen akadályokon való átkelés egyéni 

ötlet alapján  

 

„Hogyan keljünk át az akadályokon?” 

 

A gyűjtés szabályainak megbeszélése 

 

„Mi a véleményetek, mennyi gyümölcsöt szedjünk? 

Szerintetek az összeset leszedjük? Miért ne szedjük le 

az összeset? Kiknek hagyjunk belőle? Kik élnek az 

erdőben? Hogyan tudunk gondoskodni az állatokról? 

Hogyan tudjuk megőrizni az erdő kincseit?” 

 

 

A báb pedagógiai szerepe a tapasztalatok, ismeretek 

újszerű közvetítése is 

 

Képességfejlesztés: ismeretbővítés, 

megfigyelőképesség, verbális, összehasonlító 

képesség, szín-és formaképzet, képzelet, kivárás, 

esztétikai érzék, természet iránti pozitív viszony, 

emlékezet 
 

Érzelmi hatás mélyítése, komplexitás a verselés, 

meséléssel 

 

 

Eszköz: őszi színű terítő, kis kosarak 

 

A báb támogat, ösztönöz, fejleszt, a helyes értékek 

közvetítője 

 

Építek az előzetes tapasztalatokra, ismeretekre, az 

ősz színeinek felelevenítése, mélyítése 

 

Képességfejlesztés: színképzet, figyelem, önállóság, 

szabálytudat, megfigyelőképesség, verbális, 

beszédfegyelem, együttműködési képesség, 

feladattudat 

Természetvédő-óvó magatartás gyakorlása 

Módszerek: beszélgetés, megfigyelés, értékelés, 

ellenőrzés, ismétlés, visszakérdezés, segítő kérdés 
 

Módszerek: problémahelyzetteremtés, 

öndifferenciálás, gyermeki döntés, gondolkodás 

fejlesztésére irányuló kérdésfeltevés, gyakorlás, 

tanakodás 
 

 

Komplexitás: a mozgás tevékenységgel 
 

Eszközök: farönk, faágak 

 

Problémahelyzet teremtésével célom a 

problémamegoldó gondolkodás fejlesztése  

Egyéni képességek szerinti öndifferenciálás, 

természetes mozgáskedv felkeltése és játékos 

mozgástapasztalatok bővítése 
 

Fenntartható szemlélet megismertetése, mértékletes 

felhasználás gyakorlása 

A báb a helyes szemléletetformálást segíti, erkölcsi 

értékek közvetítője 

 

Környezeti probléma észrevétetése, megoldás keresése 
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Termések szedése kis kosarakba párban 

Visszasétálás a terítőhöz, kosarak elhelyezése a terítőn 

 

d, „Az erdő kincsei” matematikai játék 
 

Szervezés: Erdőtündér a termések színével 

megegyező színű textilszalvétát ad minden 

gyermeknek 
 

„A kosárból keressetek és rakjatok a szalvétátokra 

olyan színű gyümölcsöt, amilyen színű a szalvétátok!  

 

Differenciálás:  

1. szint: „Tegyetek 4-nél több, de 6-nál kevesebb 

gyümölcsöt!” 

2.  szint: „Tegyetek 6-nál több, de 8-nál kevesebb 

gyümölcsöt! 

3. szint: „Tegyetek 10-nél kevesebb, páros számú 

gyümölcsöt!” 

 

„Hány gyümölcsötök van, számoljátok meg! Melyik a 

legkisebb, legnagyobb gyümölcs? Melyikből fér el a 

szalvétára több?” 

 

Személyre szabottan értékelek 

„Rakjatok ki valamilyen képet a gyümölcsökből! 

Hogyan helyezted el a szalvétán?” 

 

 

 

 

 

e, „Az erdő ízletes” szenzitív játék - lekvárkóstoló 
 

„Olyan sokat dolgoztatok, hogy szeretnék nektek egy 

kis meglepetést adni. Hoztam nektek valamit.” 

 

Szervezés: Kis lekváros üvegek és pálcikák elővétele 

 

„Szerintetek mi lehet az üvegekben? Szagoljátok csak 

meg! Mi készülhet még az erdő kincseiből? Mire lehet 

felhasználni az erdő-mező gyümölcseit? Mit 

gondoltok, egészségesek-e ezek a gyümölcsök, ezek a 

lekvárok? Miért egészségesek?  

 

Szervezés: kóstoláshoz fapálcikák kiosztása (gyermek 

segítségével) 
 

Lekvárok megkóstolása pálcikákkal 

 

„Milyen az ízük? Melyik ízlik legjobban?” 

Munkaforma: mikrocsoportos, páros 

Képességfejlesztés: taktilis érzékelés, empátia, felelős-

ség, jövőre irányuló gondolkodás, anyanyelv, együtt-

működés, természetvédő-óvó magatartás, szabálytudat, 

ok-okozati összefüggések 

Eszközök: textil szalvéták, termések, kis kosarak 

A játékos manipulációval a motivált tanulás 

kialakítását igyekszem elérni, a gyermekek 

gondolkodását fejlesztem 

 

Matematikai tartalom: forma, szín és nagyság 

észlelése, azonosságok és különbözőségek 

felismertetése, halmazképzés, számolási készség 

fejlesztése   
 

Módszerek: megfigyelés, csoportosítás, 

különbségtétel, halmazképzés, gondolkodás 

fejlesztésére irányuló kérdésfeltevés, próbálkozás, 

differenciálás, öndifferenciálás, dialógus, gyermeki 

döntés 
Gyermeki fantázia mozgósítása, az alkotás örömének 

átélése, szabad önkifejezés, szín és formaképzet 

fejlesztése 

 

Komplexitás: a rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

tevékenységgel 

 

Eszközök: lekvárok kis üvegekben, pálcikák 

 

Munkaforma: mikrocsoportos, egyéni 
Szenzitív játék: érzékszervi tapasztalás, tapasztalatok 

verbális megfogalmazása egyéni képességek szerint 

Higiéniai szokások alakítása 

Tudatos fogyasztói, táplálkozási szokások alakítása 

Az ehető vadon termő növények felhasználásáról 

ismeretbővítés – néphagyomány ápolása, népi kultúra 

megőrzése 

Egészségtudatos magatartás formálása: egészséges 

táplálkozás 

Fenntarthatóságra nevelés: egészségmegőrzés  

(vitaminok, ásványi anyagok, vegyszermentesség, 

mozgás a szabadban) 

 

Módszerek: beszélgetés, megfigyelés, 

tanakodás, visszakérdezés, fejlesztő támogató 

értékelés, szenzitív játék 
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NAPI VÁZLAT 

 

Az óvodapedagógus neve: Dr. Hoffmann Zsoltné  

Csoport: Süni nagycsoportos gyermekek 

Tevékenységi forma: A külső világ tevékeny megismerése   

A tevékenység időpontja: 2019.10.16.  

A tevékenység előzménye: Látogatás kisállat kereskedésben, térbeépítések termések felhasználásával, udvari játék 
során tökgurító verseny, életjelek keresése, kukorica morzsolása, csutkadobó játék, őszhöz kapcsolódó dalos játékok, 
„Zöld mese” a kitalálása közösen, gyűjtőmunka: a Természetsarokban őszi termések, különböző növényi szárak, 
szenzitív játék: termés mustra, betakarítás az udvaron: virágmagok begyűjtése, tárolása. 

A tevékenység témája: „Egérke éléskamrája” –„Nézd más szemmel a világot!” 

(Ősz. Őszi betakarításhoz kapcsolódó tevékenységek, játék takarmánynövényekkel (búza, kukorica, napraforgó, 
a”nemszeretem” állatok közül a mezei rágcsálók (egér, pocok) bemutatása, elfogadása. A minden élőlényre szükség 
van elv észrevétetése. A felelős emberi magatartás gyakorlása. 

A tevékenység célja: Az élő-és élettelen „társainkkal” való harmonikus együttélésre nevelés, a minden létezővel 
szembeni elfogadás, tisztelet érzésének alakítása, az önmagáért való érték bemutatása, a megőrzés fontosságának 
tudatosítása - értékközvetítés; ökológiai kultúra, a környezetiránti érzékenység fejlesztése. Becslés-mérés, relációk 
gyakorlása, számolási készség fejlesztése.   

A tevékenység feladatai: 

Nevelési feladatok: 

1. A „minden élőlényre szükség van” elv bemutatásának gyakorlati érvényesítése, a „nemszeretem állatok” 
iránti ellenszenv oldása, elfogadtatása.  

2. Az ismeretlen természeti értékekkel való találkozás során a felfedezés közös örömének, izgalmának meg-
éreztetése. Az együttérzés, szeretet a természeti környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítása, 
pozitív viselkedési formák gyakorlása. 

3. Gondolataik önálló megfogalmazásával, önálló véleményalkotással, új szavak, kifejezések megismerésé-
vel a nyelvi kifejezőkészség fejlesztése. 

Didaktikai feladatok: 

A mezei rágcsálók bemutatásával életmódjuk megismertetése, a betakarított termények felhasználásával, játékos 
tevékenykedtetéssel sokoldalú tapasztalatszerzés, új természettudományos ismeretek nyújtása, a jövőre irányuló 
gondolkodás fejlesztése. 

Képesség- és készségfejlesztés: megfigyelőképesség, téri tájékozódás, emlékezet, figyelem, taktilis érzékelés, 
problémamegoldó gondolkodás, kritikai gondolkodás, ismeretek bővítése, együttműködő képesség, alkotókészség, 
beszédkészség, önállóság, hallásfejlesztés, véleményalkotás, empátia az élőlények iránt, kreativitás, relációs szókincs. 

 

Alkalmazott módszerek, eljárások: bemutatás, motiválás, kíváncsiság,megfigyelés, magyarázat, beszélgetés, 
tanakodás, gondolkodás fejlesztésére irányuló kérdés, segítő kérdés, problémahelyzet teremtés, tévedések 
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lehetőségének biztosítása, kétely ébresztése, segítségnyújtás, cselekvés, mozgás, összehasonlítás, becslés-mérés, 
szenzitív játék, reflexió, pozitív fejlesztő értékelés. 

 

Eszközök: szalma bálák, borítékok, térkép a borítékokban, kosárban kavicsok, nagyméretű textil, egérfészek, egérrágta 
dió, laminált kép egérről, pocokról, cickányról, azok járatairól, nyomhatározó lap, rágásnyomok, pamutgombolyag, a 
földbe előre levert kis karók, különböző méretű textilzsákok, nylon zacskó, papírzacskó, mérőkanalak, 
takarmánynövények (kukorica, napraforgó, búza) lámpások, kukoricacsutka, kukoricaszár, félbevágott dió, kis csengők, 
kendő. 

 

 

A tevékenység kidolgozása 

A fejlesztő tevékenység felépítése, a 

foglakozás menete 

A fejlesztés módszerei, munkaformák, eszközök, 

megjegyzések 

Ráhangolódás:  

Az óvoda udvarán borítékokat osztok ki a 

gyermekeknek, melyben „Zöldike” tanács-

kozásra hívom őket.  

„Mi van a borítékban?” (Térkép felfede-

zése) 

Kavicsok kiosztása:  

„Nyitott szemmel járjatok az úton, ha va-

lami érdekeset, szépet láttok, szóljatok! Te-

gyétek oda a kavicsot!”  
 

Motiváció: 

a, Egérfészek, egérluk, egérrágta dió 
felfedezése az udvaron. 

Megpróbáljuk kitalálni, ki készíthette a 
fészket, ki rághatta ki a diót?  

Kavicsok elhelyezése. 

 

b, Szenzitív játék: különböző rágásnyomokat 
veszek elő, megpróbáljuk kitalálni a 
nyomhatározó lap alapján melyiket milyen 
állat rághatta ki? 

 

 

 

 

 

 

A természetben található anyagok (szalmabála, 
kavics) újszerű ingerként felkelti a gyermekek 
érdeklődését és megfelelő felfedező légkört teremt.  

A kavicsok elhelyezése segíti a természetvédő-óvó 
magatartás gyakorlását. 

Munkaforma: mikro csoportos 

 

Képességfejlesztés: téri tájékozódás, nagymozgás, 
figyelem, fantázia, beszédkedv 

 

 

Az eszközöket előzetesen elhelyezem 

 

A motiváció megválasztásánál építek a gyermekek 
előzetes élményeire, felfedezéseire, a dióhoz 
kapcsolódó tapasztalataikra, játékokra. 

 A gyermekek természetes kíváncsiságát, 
érdeklődését az eddig még nem látott, nem ismert 
természetben talált kincsek bemutatása segítheti. 

 

Módszer:bemutatás, megfigyelés, tanakodás, 
gondolkodás fejlesztésére irányuló kérdés, 
tévedések lehetőségének biztosítása. 

Képességfejlesztés: figyelem, kíváncsiság, taktilis 
érzékelés. 
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4. Megvalósítás: 

a, Mezei rágcsálók és járataik bemutatása  
laminált képeken (egér, pocok, cickány) 

„Figyeljétek meg, milyen járatokat építenek 
az egerek, pockok, cickányok! Hasonlítsátok 
össze! Mi lenne, ha mi is kisegerek lennénk, 
szeretnétek-e végigmenni a járatukon?” 

 

Matematikai tapasztalatszerzés: egyenes, 
görbe, rövidebb, hosszabb, zárt, nyitott vonal 

 

 

 

 

Járatok bejárása:  

„Gyertek kis egerek, menjünk végig a 
járaton!”   

 

Öndifferenciálás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b, Kis rágcsálók táplálkozása, magok 
megfigyelése, válogatása. 

 

„Mit esznek ezek az állatok? Honnan szerzik 
be a táplálékukat? Segítenétek nekik 
elraktározni az élelmet? Mibe töltsük? 
(papírzacskó, nylon zacskó, textil zsák) 
Melyiknek örülne Földünk a legjobban? 

Fenntarthatóságra nevelés: élőlényekhez tartozó 
élőhelyek, „dolgok” óvása 

 

Az IKT- eszköz használata segíti a téma 
feldolgozását, a gyermeki megismerést.  

 

Komplexitás: matematika, mozgás tevékenységgel 

 

Gyermeki kérdésekre adott életkori 
sajátosságaikhoz igazodó természettudományos 
magyarázatok adására törekszem.  

 

Egyéni képesség szerinti differenciált 
kérdésfeltevéssel ok-okozati összefüggések 
meglátására ösztönzöm őket. 

 

Célom mozgásos tapasztalataik bővítése, 
mozgásigény kielégítése, játékkedv felkeltése. 

 

Természetben elvárható viselkedési szabályok 
gyakorlása a járat bejárása során. Pozitív példák 
kiemelése, egyénre szabott dicséret. Szociális 
képességek (egymásra való odafigyelés, társ 
kikerülése, türelmes várakozás, egymáshoz való 
alkalmazkodás) fejlesztése. 

Képességfejlesztés: téri tájékozódás fejlesztése, 
nagymozgás, megfigyelőképesség, együttműködő 
képesség, egymásra való odafigyelés. 

 

 

Problémahelyzet teremtésével gondolkodásra, ok-
okozati összefüggések felfedezésére késztetés.  

Matematika tapasztalatszerzés: melyik zsákba fér 
több, relációk gyakorlása: kisebb-nagyobb 
mérőkanalak, zsákok, nehezebb-könnyebb, több-
kevesebb.  

Magok válogatásával közvetlen tapasztalás a magok 
méretéről, formájáról, összehasonlítások.  

Módszer:gyakorlás, próbálkozás, mozgás, 
összehasonlítás, tanakodás, visszakérdezés, kétely 
ébresztése, differenciálás, öndifferenciálás. 
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Miért? Töltsétek bele a magokat a kis 
zsákokba!”  

 

Matematikai tapasztalatszerzés: kisebb-
nagyobb zsákok, különböző méretű kanalak. 
Melyikbe fér több? Relációk gyakorlása: 
könnyebb-nehezebb, több-kevesebb 
fogalma. 

 

Ember felelőssége:  

„Mit tennétek a szállítás során elszórt 
magokkal? Mi történne, ha az úton marad az 
elszórt gabona?” 

 

 

 

c, Élelem elraktározása, éléskamra építése. 

„Hová viszik az egerek a magokat, hová 
gyűjtik be télire? Hogyan szeretnétek 
megépíteni az éléskamrát, együtt vagy 
egyedül? Találjátok ki! Ki mekkora 
éléskamrát építene? Szerintetek melyiknek 
örülne legjobban a Földünk? Miért?” 

 

 

 

 

 

„Minden zsákot, minden terményt be kell 
szerintetek raktározni? Miért? Kinek hagyjuk 
meg? Miért fontos, hogy maradjon belőle?” 

 

 

 

 

„Jó sokat dolgoztunk, nagyon szorgalmasan 
dolgoztak ezek a kisegerek! Tele az 
éléskamra, elégedettek lehetünk! Most már 
jöhet a tél! Lenne kedvetek, egy jót játszani?” 

 

Képességfejlesztés:finommotorika, taktilis 
érzékelés, együttműködési készség, önállóság, 
figyelem, összehasonlítás.  

 

Jövőre irányuló felelős gondolkodás: állatvédelem 
fontossága, empátia minden élőlény iránt. 

 

Problémahelyzet teremtése, gyermeki döntés 
figyelembevétele. 

Alkotás örömének átélése, szabad önkifejezés, 
fantázia, kreativitás fejlesztése.  

Ismerkedés, közvetlen tapasztalatszerzés az 
anyagok tulajdonságairól. (kukoricaszár, csutka) 

 

Kooperatív tanulási technikák alkalmazása: egymás 
segítése, összedolgozás, egymás ötleteinek 
elfogadása. 

Komplexitás: rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 
tevékenységgel 

Empátia az élőlények iránt, felelősségvállalás 
erősítése, érzelmi nevelés.  

 

Fenntarthatóságra nevelés: környezetről való felelős 
gondolkodás, környezettudatos magatartás 
gyakorlása, szabályok megfogalmazása. 

Gyermeki válaszok meghallgatása, bátorítás, 
gondolkodtató kérdések egyéni fejlettségnek 
megfelelően 

 

Játékkedv, mozgásigény kielégítése 

 

 

A szenzitív játékkal célom az egész személyiség 
érzékenyítése, „minden élőlény fontos”elv 

Elegendő hely, oldott légkör, idő, eszköz biztosítása 
a játékhoz 

Módszer: szenzitív játék, ösztönzés, biztatás, 
bátorítás, ellenőrzés, egyéni fejlesztő értékelés 
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d, Szenzitív játék: „Bagoly és az egere 

 

e, Fél dió megtalálása a zsebemben:  

„Nézzétek csak, megfeledkeztem róla, hogy 
amikor kijöttünk az udvarra, találtam valamit 
és beletettem a zsebembe! Előveszem a fél 
diót, amelybe zöld papír van elrejtve, de 
nincs rá semmi írva. Szerintetek mi lehetett a 
papíron?” 

Zöld mese elmondása közösen. 

 

Komplexitás: a verselés, mesélés tevékenységgel. 
Érzelmi azonosulás a mesével, hatás erősítése 

 

Munkaforma: egyéni, mikro csoportos 

Bátor kiállás, szereplési vágy, szókincsbővítés, 
beszédkedv felkeltése 
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4. számú melléklet  

 

Mérőanyag 

 

Szerző: dr. Hoffmann Zsoltné környezeti nevelő óvodapedagógus 

Forrás: Dr. Hoffmann Zsoltné mesterprogram 2018. 
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Környezeti nevelés 

I. TESZT - Természettudományos ismeretek 

1. játékos feladat 

1. kezdő (ismeret) szint: 

 

       
Figyeld meg a képeket és helyezd az erdőbe az ott előforduló vadon termő növények termésének 

képeit! 

 

Értékelés: a csipkebogyó, galagonya, makk megnevezése egyenként 1 pont, összesen 3 pont; képeinek 

elhelyezése az erdőbe egyenként 1 pont, összesen 3 pont 

Maximális 6 pont 

2. haladó (jártasság) szint 

Nevezd meg és tedd a kosárba azokat az erdőben szedhető terméseket, amelyek az ember számára 

ehetőek!  
 

Értékelés: a csipkebogyó, galagonya megnevezése 1-1 pont, kosárba helyezése 1-1 pont, 

összesen 4 pont 
 

3. optimum (készség) szint:  

Sorold fel, mit készít az ember ezekből a termésekből?  
 

Értékelés: helyes válaszonként 1 pont pl. lekvár, tea, szörp, gyümölcslé, szósz, pálinka, bor 
  

2. játékos feladat: erdő, hazai erdeink vadon élő állatai, jellemzőik védelmük 

1. kezdő (ismeret) szint:  

 

Helyezd el az erdőbe azokat az állatokat, melyek a hazai erdeinkben élnek!  

  

        
 

     
 

Megoldás: őz, szarvas, vaddisznó, róka, mókus, nagy fakopáncs elhelyezése  
Értékelés: helyes válaszonként egyenként 1 pont, összesen 6 pont 
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2. haladó (jártasság) szint: 

 

Keresd meg az állatok élőhelyét, kültakaróját és táplálékát! Húzd az állat képe mellé (2 állat 

kiválasztása) a hozzá tartozó képet! 

 

Megoldás: 

őz: barnás-sárgás szőr, nyitott erdős, magas füves bozótos területek, fű 

vaddisznó: szürkés-barnás serte, lombos erdő, makk 

róka: rozsdavörös szőr, kotorék, (borz), egér 

mókus: vörösesbarna szőr, faodú, toboz 

nagy fakopáncs: fekete-fehér-piros toll, odú, lárva 

 

Értékelés: Minden helyes válasz 1 pont, összesen 6 pont 

 
 

3. optimum (készség) szint:  

 

Felismered-e mi van a képeken? 

Mit gondolsz, az ember milyen kapcsolatban van ezekkel az állatokkal? Hogyan tudja védeni 

őket? 

 

               
 

Megoldás: vadetető, madáretető, madárodú, darázsgarázs, madáritató 

 

Értékelés: az eszközök kitalálása egyenként 1 pont, összesen 5 pont, az ember felelősségteljes, 

jövőre irányuló gondolkodása, élőlények tisztelete megfogalmazása 3 pont, összesen 8 pont 
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II. TESZT – Természetvédő-óvó magatartás – zöld szabályok 

3. játékos feladat: helyes és helytelen viselkedési formák a természeti környezetben 

 

1. kezdő (ismeret) szint:  

Sorolj fel zöld szabályokat! 

(A tanösvényen elhelyezett óvoda által megalkotott zöld szabályok) 

 

Megoldás:  

 

- Ne szemetelj! 

- Ne törd le a fák, cserjék leveleit, gallyait! 

- Ne taposd el a rovarokat, bogarakat! 

- Viselkedj a természetben vendégként! 

- Csendes légy, halld a természet hangjait! 

- Tilos az élőlények és azok élőhelyeinek pusztítása! 

- Ne fogj meg feleslegesen egyetlen élőlényt sem! 
 

Értékelés: Minden helyes válasz 1 pont, összesen 7 pont 

 

2. haladó (jártasság) szint:  

Ismersz-e még ezeken kívül más szabályokat is? 

 

Megoldás: 

 

- Nem szabad erdőben tüzet rakni, csak a kijelölt helyen! 

- Védett területen nem szabad semmit gyűjteni! 

- Sátorozni csak engedéllyel lehet védett területen. 

- Vadon termő gyümölcsöt csak meghatározott mennyiségben szedhetünk. 

- Tiltott területen tilos gombát szedni. 

- Nem dobok semmit az élővizekbe, nem mosok autót ott. 

- A már meglévő ösvényen közlekedünk. 

- Kutyákat csak pórázzal viszek a természeti környezetbe. 

- Az elkezdett madáretetést folyamatosan végzem, amíg szükséges. 

- Sérült állatot bejelentek a természetvédelmi őrnek. 

- A fecskefészkeket nem verjük le. 

- Nem égetjük el az avart, hanem komposztáljuk. 

- Nem vágjuk fűnyíróval a füvet, inkább kaszáljuk. 

- Horgászáskor betartjuk a szabályokat. 

- Nem gereblyézzük össze ősszel az összes avart, meghagyjuk az élőlényeknek téli búvóhelynek. 
 

Értékelés: Minden további helyes válasz 1 pont, összesen kb. 2-3 pont 
 
 

3. optimum (készség) szint:  

A szabályokat ismeri és alkalmazza a természeti környezetben is 

 

 Te hogyan viselkedsz a képen látható helyen, helyzetben…? 
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Megoldás: 
 
 1. 2. erdő kép:  

 kijelölt vagy kitaposott ösvényen megyek, +++ 
 csendesen viselkedem,  
 nem taposom el a rovarokat, bogarak, növényeket 
 nem tépek le semmit,  
 esetleg csak azt viszem el, amit a természet elengedett, 
 az élőlényeket nem bántom, nem zavarom 

 nem rakok tüzet, csak a kijelölt helyen 

 nem dobom el a szemetet, kukába vagy a hátizsákomba teszem 

 a pihenő helyeket rendeltetésszerűen használom 

 kutyát csak pórázon sétáltatok 

 csak kijelölt mennyiségű erdei gyümölcsöt szedek 

 nem szedek gombát tiltott területen 

  

3. katicás kép:  

 nem taposom el a rovarokat, bogarakat 

 nem fogok meg feleslegesen egyetlen élőlényt sem 

 az őszi avart meghagyom telelő helynek 

 

4. madárfészek kép: 

nem bántom a madárfészkeket 

 csendesen viselkedem, nem zavarom a madarakat 

 madárodút, etetőt, itatót helyezek ki 

 folyamatosan gondoskodom a madarakról 

Értékelés: Minden helyes válasz 1 pont, képenként legalább 2 szabály megfogalmazása                                

Összesen 8 pont 
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III. TESZT – Empátia, problémamegoldó képesség, jövőre irányuló kritikai gondolkodás 

4. Nyitott kérdéses játékok 

 

1. kezdő szint  - attitűdformálás:  

 

Mit érzel ha… 

 

                                      
 

 

Értékelés: minden jövőre irányuló, kritikus, elítélő illetve pozitív érzelmet megfogalmazó válasz 1 

pont, összesen 3 pont 
 
 
 

2. haladó (jártasság) szint: 

 

Gondolkozzál és fejezd be! 

 

 Mi történne ha… 

 

 Szennyezőanyag kerülne a Tiszába? 

 A Földön nem lennének fák, nem lennének erdők? 

 Nem folyna ívóvíz a vízcsapból? 

 

Értékelés: minden helyes észrevétel megfogalmazása 1 pont, összesen 3 pont 
 

3. optimum (készség) szint: 

 

Ismeretek alkalmazása gyakorlatban 

 

Mit tennél ha… 

 

• Szennyezett, piszkos a város levegője, ahol élsz?  
• Fészekből kiesett madárfiókát találsz? 
• Eldobált szemetet találsz a házatok előtt? 

 

Értékelés: minden helyes megoldás egyenként 1 pont, összesen 3 pont 
 
 

 

 

 



46 

IV. TESZT - Környezettudatos magatartás 

5. játékos feladat: 

1. kezdő (ismeret) szint: 

 Válogassátok szét a különböző anyagokat, helyezzetek mosolygós smile-t a természetes anyagokra, 

szomorú smile-t a mesterséges anyagokra!  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
       

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Megoldás:  

: kő, papír, szalma,  bőr cipő, fa (5 pont) : esőkabát, műanyag eszközök, pet palackok (3 

pont)  
Értékelés: helyes megoldás egyenként 1 pont, összesen 8 pont 
 

2. haladó (jártasság) szint: 

 

A szelektív gyűjtőkbe válogasd szét a különböző anyagokat! 

 

                
 

Megoldás:  

fehér gyűjtő: befőttes üveg; sárga gyűjtő: pet palackok, tejfölös poharak; zöld gyűjtő: színes boros üveg; 

kék gyűjtő: papírok; szürke gyűjtő: konzervdobozok 

 

Értékelés: a gyűjtők anyag szerinti helyes megnevezése egyenként 1 pont, összesen 5 pont, az anyagok 

helyes elhelyezése egyenként 1 pont, összesen 6 pont Összesen: 11 pont 
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3. optimum (készség) szint: 

 

Vásárolj úgy, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen! A bevásárlókosárba válasszál ilyen 

termékeket! 
 

                      
 

                                                                     

       

                                                                                        
 

 

Megoldás: papírtojástartó, üveges üdítő, üveges tej, gyógynövény szappan  

 

Értékelés: a termékek helyes kiválasztása egyenként 1 pont, a kiválasztás indoklása 2 pont, összesen  

6 pont 
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 1. kezdő szint 

 

2. haladó szint 3. optimum szint 100 % 

 

Természettudományos  

ismeretek 

 

 

1. feladat: vadon termő 

gyümölcsök 

megnevezése 3 pont + 

erdőbe helyezése 3 pont 

max: 6 pont 

elért pont:  

1. feladat: ember számára 

ehető erdei termések 

megnevezése 2 pont + 

kosárba helyezése 2 pont 

max: 4 pont 

elért pont: 

1. feladat: vadon termő 

gyümölcsökből készült 

dolgok felsorolása 1 

pont/válasz 

max: 2-3 pont 

elért pont:  

12 

 

 

 

 

 

2. feladat: hazai erdeink 

állatainak elhelyezése 

az erdőbe 

max: 6 pont 

 

 

 

elért pont: 

2. feladat: állatok 

kültakarójának, 

élőhelyének, táplálékának 

kitalálása 

max: 6 pont 

 

 

elért pont:  

2. feladat:  állatok 

gondozásával kapcsolatos 

eszközök felismerése max 

5 pont + védelemre 

irányuló gondolatok 

megfogalmazása max: 3 

pont 
elért pont:  

20 

 

= 32 

 

Természetvédő-óvó magatartás 

 

 

3. feladat: zöld szabályok 

felsorolása 

max: 7 pont 

elért pont: 

3. feladat: Egyéb szabályok 

megfogalmazása 

max: 2-3 pont 

elért pont: 

3. feladat: Te hogyan 

viselkedsz? 

max: 8 pont 

elért pont: 

17 

 

Empátia, problémamegoldó 

képesség, jövőre irányuló,  

kritikai gondolkodás 

 

4. feladat: mit érzel ha… 

max: 3 pont 

 

 

elért pont: 

4. feladat: mi történne ha… 

max: 3 pont 

 

 

elért pont:      

4. feladat: mit tennél ha… 

max: 3 pont 

 

 

elért pont: 

9 

 

Környezettudatos magatartás 

 

 

5. feladat: természets 

anyagokra mosolygós, 

mesterséges anyagokra 

sírós smile helyezése 

max: 8 pont 

 

elért pont:  

5. feladat: szelektív gyűjtők 

szín-anyag szerinti 

megnevezése 5 pont, 

anyagok helyes 

elhelyezése 6 pont 

      max: 11 pont 

elért pont: 

5. feladat: tudatos vásárlás, 

helyes termék kiválasztása 

max. 4 pont, indoklás 2 

pont 

max: 6 pont 

 

elért pont: 

25 
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Gyermek neve:  

 

 

Megfigyelt terület 

 

 

 

 

100 % 

Bemeneti mérés 

Dátum:  

 

 

 

pontszám                      % 

Kimeneti mérés 

Dátum:  

 

 

 

pontszám                       % 

Hozzáadott pedagógiai érték 

 

 

 

 

pontszám                      % 

 

Természettudományos 

ismeretek 

 

 

 

32 

       

 

 

Természetvédő-óvó 

magatartás 

 

 

17 

      

Empátia, 

problémamegoldó 

képesség, jövőre 

irányuló, kritikai 

gondolkodás 

 

9 

      

 

Környezettudatos 

magatartás 

 

 

 

25 

      

 

Egyéni összesített eredmények táblázat
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5. számú melléklet 

Eszközök 
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6. számú melléklet  

                      

 

 

 

 

„Ötletgyűjtemény a mini tanösvényhez” 

szakmai anyag 

 

Készítette: „Csodavilág Zöld műhely” és dr. Hoffmann Zsoltné környezeti nevelő 

óvodapedagógus 
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