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témák feladatok szemléltetés eszközei illetve 
kézműves alkotások

április „Állatbarát 
kert”

Folly arborétum lakói Természetes és mesterséges lakóhelyek bemutatása a kertben, a gye
rekek bevonása gondolkodtató feladatokkal.

Gilisztafigyelő készítése. Egyéb, hasznos állatokhoz kap
csolódó feladatlapok megoldása.

„Föld napja” Természetismeret óra más-
képp

Környezet és természetvédelem a mindennapjainkban. Bemutató 
az Kisörsihegy geológiai felépítélésről, a Balaton keletkezésének 
történetéről, az itt honos növény és állatvilágról.

Környezetvédelem a Follyban (komposztálás, talajtakarás, 
esővízgyűjtés, napelem).

május „Madarak és 
fák napja”

A hagyomány múltjának, 
történetének ismertetése

Körtúra a kertben, az arborétum jellegzetes fáinak bemutatása, 
fatörzslenyomat készítése.

Madárfészek, madárodú típusainak ismertetése. Gondol
kodtató feladatlapok énekes madarakról.

június „Szerelmes 
természet”

Virágzás és beporzás sze-
repe a természetben 

Évelő ágyásaink közt haladva, tapasztalati úton ismerkedhetnek  
meg a  fűszernövények/virágok felépítésével, szerepével, fajaival. 
Illóolajok felismerése szaglás után.

Pillangócsalogató és virágszirom/fűszernövény karkötő 
készítése.

szeptember „Őszbe 
fordulunk”

Növényfejlődési szakaszok, 
nyárból át az őszbe

Ismertető a  fenyőfélék virágzásáról, toboznyílásról, magérésről. 
Játékos feladatok a megismert tudásanyag felhasználásával, termés
gyűjtés a kertben.

Tobozfajták, tűlevelek és más őszi termések megismerése 
és párosítós játékok a témához kapcsolódóan.

október „Denevérek 
szárnyán”

Hitek és tévhitek e titokza-
tos fajról

Játékos feladatokkal tarkított izgalmas ismertető szakavatott kollé
gánktól a denevérek rejtélyes világáról.

A madárodú és denevérodú felépítésének összehasonlítása, 
makett készítése.

november „Vándorlásban” Hazánkban áttelelő madár- 
 fajok és a vándor madarak 
bemutatása

A kert körbejárása során tanulmányozzuk az odúkat, etetőket, itató
kat és ezek szerepét.  Kertünk felkészítése a télre, mit tehet az ember 
a madarakért, hogyan gondoskodunk róluk. 

Odú típusok bemutatása, ötletek egyszerű madáretető 
készítésére.

„Vadállatok 
nyomában”

Kertünk felkészítése a télre 
vadvédelmi szempontból

Környezetünkben élő vadállat fajok ismertetése, élőhelye, életfor
mája és az állatvédelem szerepe. Ehhez kapcsolódó játékos, isme
retterjesztő feladatok.

Vadállat lábnyomok ismertetése, felismerési verseny, illetve 
érdeklődés esetén sógyurma lenyomatok készítése.

december „Adventi 
készülődés”

Advent jelentése – kará-
csonyvárás a Follyban

Népszokások, karácsonyfa fajok ismertetése és szívünk felkészítése 
az ünnepekre.

Karácsonyi díszek készítése természetes alapanyagokból.

kiszabaduló „szoba” 
(egész évben)

Szabaduló szobák mintájára megalkotott kalandos játék a természetben. Az osztály térkép segítségével az arborétum egyes kertrészletein („virtuális” szobáin) területről-
területre haladva old meg feladatokat, melyek a területhez tartozó, számzáras ládák mélyén várják a gyerekeket. Ismeretterjesztés és izgalmas játék egyben. Kalandra fel!


