
Gyermekprogramok tematikája alsós korosztály számára (6-10 évesek)

Témakör Témakört érintő 
területek

Témakör bemutatása Feladat végrehajtása Kézműves alkotás 
(amit hazavihetnek)

Hasznos rovarvilág
Énekes madarak
Denevérek
Vadállatok

Körtúra a kertben, mely során bemutatásra 
kerülnek kert állatvilágának természetes és 
mesterséges lakóhelyei, életterei. 
Ismeretterjesztés a bemutatott állatfajok 
életmódjáról, táplálkozásáról, hasznosságáról. 
A foglalkozás a gyerekek bevonásával történik, 
gondolkodtató, �gyelemfelkeltő, 
képességfejlesztő feladatok megoldásával. 

Madárodúk, madárfészek, 
denevérodú, rovarszállók.
Énekes madarakról kirakó. 
A témakörhöz kapcsolódó színes 
ismeretterjesztő képek, könyvek, 
feladatok.

Rovarcsalogató készítése.

Örökzöld tű- és 
lomblevelű növények
Virágzó gyógy- és 
dísznövények
Virágzás és segítőik

Körtúra a kertben, mely során bemutatásra 
kerülnek a kert örökzöld és aktuálisan virágzó 
illatos gyógy- és dísznövényei.  
Ismeretterjesztés a bemutatott fajok 
életformájáról, szaporodásáról, hasznosságukról. 
A foglalkozás a gyermekek bevonásával 
történik, főként érzékszervi meg�gyelésen 
alapuló feladatok megoldásával. 
 

Illóolajok. Tűlevelek és 
tobozok típusai – 
összehasonlítás, párosítás 
fajonként.
Növénykirakó.
Témakörhöz kapcsolódó színes 
ismeretterjesztő képek, 
könyvek, feladatok. 

Virágos karszalag
könyvjelző készítése.

„Állatbarát 
kert”

„Növények az 
arborétumban”



Gyermekprogramok tematikája felsős korosztály számára (11-14 évesek)

Témakör Témakört érintő 
területek

Témakör bemutatása Feladat végrehajtása

Hasznos rovarvilág
Énekes madarak
Denevérek
Vadállatok

Önálló(bb) körtúra a kertben, mely során 
bemutatásra kerülnek kert állatvilágának 
természetes és mesterséges lakóhelyei, életterei. 
Ismeretterjesztés a bemutatott állatfajok 
életmódjáról, táplálkozásáról, hasznosságáról. 
A foglalkozásban helyet kap az önálló felfedezés 
és megismerés élménye, a tájékozódás, 
szövegértés és problémamegoldás fejlesztése 
játékos ismeretterjesztés keretében. 
. 

A szabaduló szobák mintájára megalkotott kalandos 
játék a természetben az állatvilághoz kötötten. Az 
osztály/csoport térkép és szakavatott kísérő 
segítségével az arborétum egyes kertrészletein 
(„virtuális” szobáin) területről-területre haladva old 
meg játékos feladatokat az állatvilággal kapcsolatban. 
Ehhez az adott területhez tartozó számzáras ládák 
állnak rendelkezésre, melyek mélyén találhatóak a 
feladványok a továbbjutáshoz. Ismeretterjesztés és 
izgalmas játék egyben. Kalandra fel!

A szabaduló szobák mintájára megalkotott 
kalandos játék a természetben a növényvilághoz 
kötötten. Az osztály/csoport térkép és szakavatott 
kísérő segítségével az arborétum egyes 
kertrészletein („virtuális” szobáin) 
területről-területre haladva old meg játékos 
feladatokat a kert növényvilágával kapcsolatban. 
Ehhez az adott területhez tartozó számzáras ládák 
állnak rendelkezésre, melyek mélyén találhatóak a 
feladványok a továbbjutáshoz. Ismeretterjesztés és 
izgalmas játék egyben. Kalandra fel!

Örökzöld tű- és 
lomblevelű növények
Virágzó gyógy- és 
dísznövények
Virágzás és segítőik

Önálló(bb) körtúra a kertben, mely során 
bemutatásra kerülnek a kert örökzöld és 
aktuálisan virágzó illatos gyógy- és 
dísznövényei.  
Ismeretterjesztés a bemutatott fajok 
életformájáról, szaporodásáról, hasznosságukról. 
A foglalkozásban helyet kap az önálló felfedezés 
és megismerés élménye, a tájékozódás, 
szövegértés és problémamegoldás fejlesztése 
játékos ismeretterjesztés keretében.

Kiszabaduló szoba: 
„Állatbarát kert”

Kiszabaduló szoba: 
„Növények az 
arborétumban”


