
 
Erdei óvoda 

 
Az erdei óvoda, az óvodai nevelésünk kiegészítője. Nevelésünk minden területét érinti, tehát 
„komplex pedagógiai vállalkozás”. A környezeti nevelés speciális színtere. A 6-7 évesek 
számára, 5-6 napra szervezett program együttes. 

Célja: Természeti környezetben, óvodapedagógusok irányítása mellett a gyerekek 
tapasztalathoz juttatása élményszerű, komplex cselekvéseken keresztül. 

Feladata:  

Olyan viselkedésformák gyakorlása, melyek segítségével elsajátíthatják az élő természet 
megfigyelésének módját.  
A természettel való szoros együttlét megtapasztalása. Az erdő, mező, növény és 
állatvilágának megismertetése, életközösségek megfigyelése. 
Differenciált módon, játékos tevékenységeken, szenzitív játékokon keresztül a környezet 
felfedeztetése. 
A természet iránti kíváncsiság ébren tartása, a rácsodálkozás örömében való osztozás. 
A helyi szokások, hagyományok megismertetése. 
A gyerekek közötti kapcsolat erősítése, az együttérzés, az empátia fejlesztése, az 
együttműködési készség fokozása. 
Olyan ökológiai szemlélet megalapozása, mely lehetővé teszi, a „természetben mindenre 
szükség van” elv elfogadását.  
Olyan aktivitásra, felelős cselekvésre nevelés, amelyben legfontosabb elv az élet védelme, 
tisztelete. A természetbarát magatartásforma gyakorlása. 
Alapelve: A gyermek önálló felfedezése a leghatékonyabb ismeretszerzés! 
Az erdei óvoda tevékenységei lehetnek: 
A szállás közvetlen környezetének felderítése, felfedezése. 
Az erdő bejárása, az aljnövényzet megfigyelése.  
Kéregminták készítése, a hozzá tartozó levéllel, terméssel. 
A nap állata, növénye. 
Nyomkövetés, azok felismerése, kiöntése. 
Rovarcsapda készítése, majd megfigyelése, mi történt. 
Avarlétra készítése. 
Az erdő hangjai – mi nem tartozik oda? 
Forrás, patak, folyó, tó növény és állatvilágának megfigyelése. 
Vízminták vétele, összehasonlításuk, a tiszta víz „kettős látása” emberi és állati szemmel 
/ivóvíz, illetve élettér /. 
A rétek növényei, állatai, a színek sokasága. 
Fűszer és gyógynövények, gyűjtésük, illatuk, esetleg teafőzés. 
Levegő-por. Az út melletti és az erdei növények összehasonlítása. 
Eső utáni levegőváltozás, illatok, növények állatok viselkedése. 
„Kincs” gyűjtés – folyamatos. 
Kézműves foglalkozások, a kincsek esetleges felhasználása. 
Táborzászló készítése. 
Tájékozódás nappal (turistajelzések), este (fények, csillag, Hold). Esti séta. 
Az este hangjai, neszei, fényei. 
Táborzászló készítése 
Számháború a megismert növények vagy állatokkal. 
Tábortűzhöz fagyűjtés. 
A tábor ajánlott programjaiból válogatás. 



A megfigyelések tapasztalások során összehasonlításokat, méréseket, becsléseket végzünk 
 

Az óvodapedagógus szervezési feladatai: 

Az erdei tábor helyének kiválasztása, megtekintése, információk gyűjtése ajánlott 
tevékenységekről, szállásról, étkezésről, az odautazásról. 
A környék felderítése: játszótér, orvos, zöldséges 
A szülőkkel való beszélgetés, az erdei óvodával kapcsolatos információk átadása, 
tudnivalókról tájékoztatás, a szülők írásbeli beleegyezésének, vállalásának megkérése. 
A gyermekekkel beszélgetés az erdei óvoda „nagyszerűségéről”, hatékonyságáról. 
Helyfoglalás, időpont egyeztetés 
Az utazás, a csomagok szállításának megszervezése 
A tábor, és környékének bejárása. A szervezett programok, étkezések megbeszélése. 
Az általunk szervezett kirándulások, játékok, tevékenységek összeírása. Programterv. 
Eső programok megtervezése 
A szülőkkel a tábori ruházat megbeszélése, mit, hogyan kérünk. Részletes adatlap kitöltetése, 
kitérve a betegségekre, allergiára, éjszakai alvási szokásokra. 
A gyerekekkel a hálók „beosztása” 
Az erdei óvodába a szükséges eszközök összekészítése./ könyvek, határozók, nagyítók, 
távcsövek, zacskók, fényképezőgép, videó…/ 
Szabadidős tevékenységekhez: Könyvek, játékok, sportszerek 
Kézműves foglalkozásokhoz szükséges eszközök 
Egészségügyi, tisztálkodási felszerelés összerakása 
Az utazás  
A helyfoglaláskor a gyerekekkel a csomagok elrendezése, ágyba az alvóka, családi kép 
berakása. 
A napirend, és a helyi szokások megbeszélése,- baleset megelőzés. 
A délutáni pihenés lehetőségének a biztosítása. 
 

Az erdei óvoda programjainak, tevékenységeinek megszervezésekor mindig figyelembe kell 
venni a helyi adottságokat, az ajánlott programlehetőségeket, s elsődlegesen a gyermekek 
egyéni fejlettségét, érdeklődési körét. 

Az erdei óvoda szervezéséhez szorosan hozzátartoznak a pályázati kiírások kutatása és maga 
a pályázási tevékenység, melyet az óvodapedagógusok végeznek – a szülők bevonásával. 

Az erdei óvoda szervezésének sikeressége sokban függ a szülők együttműködési és segítő 
készségétől. E tevékenység szervezésének, gyakorlatának a Mókus óvodában 15 éves 
hagyománya van. 

10. 3. 1. Madárbarát óvodai program / Kiemelten: Mókus Tagóvoda 
 
A madárbarát (Madárovi) óvodai program keretein belül a gyermekek természeti élményeket, 
tapasztalatokat szereznek, s ezek az élmények összekötik őket a valósággal. A gyermekek 
aktívan részt vesznek elemi környezetvédelmi tevékenységekben, megismerik a 
környezetükben élő növényeket és állatokat.  
A madárbarát kert szemléletű óvodaudvar a változatos növényzetnek köszönhetően a madarak 
mellett mindenféle egyéb állattal: katicabogárral, csigákkal, békákkal, sünökkel, gyíkokkal is 
benépesül. A gyermekek egész évben végeznek állat- és növénygondozási feladatokat, ezáltal 
alkalmazás közben sajátítják el a „mi kertünk”, „mi fánk”, „mi madarunk” és a természet 
óvásához, védelméhez kapcsolódó kifejezéseket és fogalmakat. A zöld jeles napok 



megünneplése mellett lehetőség nyílik saját, óvodai- és csoportszintű „védjük a madarakat” 
hagyományok kialakítására.  

Célunk: Olyan pedagógiai folyamat kialakítása, amelyen keresztül a gyermekek tapasztalás 
útján ismerkedhetnek az őket körülvevő élő és élettelen környezettel, s általuk elsajátítják a 
környezetvédelem és ezen belül a madárvédelem alapjait. 

Feladatunk: A természeti környezet fontosságának felismertetése, megszerettetése, 
megóvása, védelme. 

A tevékenység jellemzői:  Változatos tevékenységek biztosítása, melyeken keresztül a 
gyermekek tapasztalatokat szerezhetnek a természeti környezetből, fogalmat alkotnak az 
állatvédelemről, a természet megóvásáról. 

A tevékenység tartalma:  
A gyermekek közvetlen környezetében lévő világ megismertetése, megszerettetése. 
Olyan, az életkoruknak megfelelő szokásrendszerek, viselkedésformák alakítása, olyan 
képességek tudatos fejlesztése, melyek szükségesek a természeti és az ember által létrehozott 
környezettel való harmonikus kapcsolat, a környezeti problémák iránti érzékenység, a helyes 
értékrendszer, a környezettudatos életvitel megalapozása 
Megismertetjük őket a szabadban élő állatokkal, növényekkel, hogy általuk megtanulják 
tisztelni és védeni élőhelyüket, környezetüket./”Nem felemellek, hogy a vendégem legyél, 
hanem lehajolok hozzád, hogy vendéged lehessek!”, elvet követjük./ 

Az óvodapedagógus feladatai: 
•  Odúk, itatók, etetők közös kihelyezése, ellenőrzése, feltöltése, az ide érkező 

madárvilág megfigyelése.  
• A megfigyelések alapján játékokat, kézműves foglalkozásokat, beszélgetéseket 

kezdeményez.  
• Eszközökkel, tevékenységszervezéssel, beszélgetésekkel, konkrét tapasztalatszerzéssel 

inspirálja a gyermekeket, hogy alkotásaikban, játékaikban megjelenjenek a 
madarakkal (és a hozzájuk bármilyen módon kapcsolható egyéb növényekkel, 
állatokkal) kapcsolatos élmények, ismeretek 

• Ismertetőket, képeket gyűjt a gyermekekkel, és albumot készít belőlük, amit a 
gyermekek állandóan nézegethetnek. 

• A projektek idején kiállításokat szervez a csoportban, és fényképekkel illusztrálja, és 
általuk emlékeztetőket készít az élményekről, tevékenységekről. 

• Minden korcsoportban szervez madarakkal kapcsolatos, vagy kapcsolatba hozható 
projektet, ami lehet természet alapú, de mesés alapú is.   

• Dekorációkban is megjelenteti a madarakat, és a projekten belül énekes, mesés 
játékokat szervez a témához kapcsolódva, felhasználja a mozgásos és kommunikációs 
játékokban is - Boglya tetején, Madárka, madárka, a nagyravágyó feketerigó, Fecskét 
látok, Gólya, gólya hosszúláb, Kommunikációs játékok: Mit látok? Milyen madár 
lennék?  Hangutánzások, mozgások, mesés dramatikus játékok… 

• Lehetőséget teremt az óvodaudvarban élő, vagy ide látogató állatoknak táplálkozó-, 
búvó- és szaporodó helyet biztosító fák, bokrok és virágok gondozása a konkrét 
nevelési feladat mellett komplex szocializációs (önállóságra, munkára, 
együttműködésre, társas kapcsolatok kialakítására és fenntartására, 
felelősségvállalásra stb.)  

• Inspirálja a gyermekeket, és általuk a szülőket a változatos madárvilág megismerésére, 
felfedezésére, képek gyűjtésére, és kirándulások megtételére-Tisza, Kis-Balaton stb. 



Vizek élővilága-gém, gólya, ragadozó madarak, magevők, távoli tájak madarai, 
különlegességek-pelikán, papagáj, kolibri… 

• Állatkerti séta alkalmával ismerkedjenek olyan madarakkal, melyek a közvetlen 
környezetükben nem találhatóak. 

• Tegye ünneppé a mindennapos tevékenységek közepette a Zöld jeles napokat méltó, 
és igényes tevékenységközpontú, játékokkal, kreatív ötletekkel. .  

• Lehetőség szerint vegyenek részt a gyermekek képzett madarász által vezetett 
madárovi programon, és ezen belül bemutató madárgyűrűzésen, illetve 
madármegfigyelő kirándulásokon. 

A Madárbarát óvoda címmel rendelkező madarász ovi eleget tesz az óvodai neveléssel 
szemben támasztott fenntarthatóság-pedagógiai követelményeknek, célunk ennek 
megpályázása is. 

Az óvodapedagógusok feladata kifejezetten az egyes évszakokhoz kötődve: 

Ősz és tél 

• A madarak számára az ősz és a tél a költést követő nyugalmi időszak. Számos 
madarunk elvonul, más fajok viszont itthon maradnak, vagy hozzánk érkeznek telelni.  

• A hó és tartós hideg megérkezésével az etetés megkezdése, és az egész éves itatás 
folytatása.  

• A madárodúk kitakarítása, és felújítása illetve az új kihelyezése.(A természetes és 
mesterséges odúk nem csak a költési időszakban fontosak a madarak életében, ősszel 
és télen sok faj éjszakázásra használja ezeket. ) 

 
Tavasz és nyár  
 

• A hóolvadást követően abba kell hagyni a madáretetést, és az etetőket ki kell üríteni. 
• A költési időszakban ne etessünk, mert ez a cinegékre nézve kockázatos lehet.  

(Több megfigyelés is beszámol arról, hogy egyes széncinege párok az etetőben 
maradó napraforgóval etették az egyébként rovarevő fiókáikat, akik ezt nem tudván 
megemészteni, a gyomortól a nyelőcsőig felgyülemlő magoktól megfulladtak, 
elpusztultak.)  

• Az itatás egész évben, de különösen a nyári kánikulában fontos. Mindig friss vízről 
kell gondoskodni. Ilyenkor a madarak fürdésre is használják az itató tálakat. 

 
 
Szükséges madárvédelmi eszközök és módszerek:  

• Olyan odúk kihelyezése fákra, melyekre a csoportszobák ablakaiból is rá lehet látni. 
Megtelepülő fajok: széncinege, kék cinege, barátcinege, mezei veréb, házi veréb. .  

• Madáritató; elkerített részen, a talajon kialakított kerti itató, 1-1,5 m magasra 
biztonságosan rögzíthető itatótálca. Az itatóban mindig legyen friss víz, télen naponta 
egyszer a jég eltávolítása után hideg csapvízzel töltsük fel az itatót.  

• Téli madáretetéshez elsősorban az ablakból is megfigyelhető, az ablak elé lógatható 
cinkegolyó, ablaketető, dúcetető, 1-1,5 m magasra biztonságosan rögzíthető 
etetőtálca.  

• Orgona, nyári orgonabokrok, sövény, és egynyári virágok ültetésével az óvodaudvar 
lepke- és rovarbaráttá is válik.  



•  
 Madár ovi program és Zöld ovi hálózat keretében – Kiemelten: Mókus Tagóvoda 
 
A helyi nevelési program a környezeti nevelést kiemelten „kezeli”, erre építi a fejlődést 
elősegítő tevékenységeket, tartalmazza a fenntarthatóság pedagógiája iránti elkötelezettséget.  

• A helyi célok, feladatok megfogalmazásában természet- és környezetvédelmi 
feladatok kiemelten szerepelnek a helyi adottságok alapján (pl. fák védelme, faápolás, 
faültetés, madárvédelem, a lakóhely-megismerési tevékenységek, stb).  

• A nevelőmunka tervezésében, a megvalósítás gyakorlatában megtalálhatók a 
környezeti nevelés elvei, tartalmi jellemzői. A nevelési terv minden csoportban 
tartalmazza a természeti környezethez kapcsolódó magatartás kialakítását. 

• A nevelőmunka hatékonysága érdekében a nevelési eljárások során a mit, mivel, 
mikor, hogyan és kivel kérdésekre épített fejlődést elősegítő tevékenységek kerülnek 
megvalósításra (pl. az igényeknek megfelelően megvalósul a képességek fejlesztése, 
eszközhasználat megtanulása, ismeretszerzés és alkalmazás modern módszereinek 
használata, kirándulások stb.)  

• A gyerekek nevelése tevékenységközpontú módszerekkel, és közvetlen 
tapasztalatszerzéssel zajlik. 

• Az óvodapedagógus alkalmazott módszerei segítik a tapasztalási környezet 
megteremtését, (játék, szenzitív módszerek, életközösségek terepi tapasztaltatása, 
felfedezés, élménypedagógia, projekt módszer alkalmazása, kooperatív tanulás,...)  

• A településen és az óvodában élő, a gyermekek életkorának megfelelő hagyományok 
ápolása, gazdagítása megvalósul az óvoda életében, valamint a település szinterein. A 
zöld jeles napok kiválasztásánál is érvényre jutnak a környezeti adottságok   

• Az óvoda minden dolgozója tisztában van a fenntarthatóság tartalmi jellemzőivel és ez 
minden tevékenységben megnyilvánul. Ezáltal az óvoda felnőtt közössége 
munkahelyi életmódjával és munkájával pozitív mintát nyújt a környezettudatos 
magatartásra, az ökológiai szemléletformálásra, a közösségi egészséges életvitelre.  

• Az óvoda működtetése során az óvoda vezetősége a kapcsolatok széles és többirányú 
kiépítésére kiemelten törekszik.  

• Az óvodapedagógusok folyamatosan gyarapítják a környezeti neveléshez kapcsolódó 
ismereteiket, szakirodalmat, a felnőtt és a gyermek környezet- és egészségbarát 
szemléletre ható könyvek vonatkozásában egyaránt. Alakítják a gyermekek és 
családtagjaik környezettudatos településlakói /városlakói és fogyasztói szokásait.  

• Széles körű kommunikációs kapcsolat folyik az óvoda és partnerei között. Ezzel 
biztosított a társadalmi hatás a minőségfejlesztés elvek alapján, vagyis partneri 
kapcsolat működik a környezet- és természetvédelem érdekében: az óvoda 
környezetében élőkkel, szülőkkel, a lakossággal, (szülői értekezleti témák, fórumok 
szervezése, rendezvények: sportnapok, állatok gondozása, egészséges táplálkozás, 
növényápolás és védelem, kirándulások stb.), az óvodákkal, és más gondozási-, 
nevelési-, valamint nevelési-oktatási intézményekkel, a fenntartóval. 

 


