
Az erdő és az erdei állatok élete

tavasszal



Az erdő és élővilága

Ennek a témának a kezdetén nagyon messzire kell visszanyúlnunk. Egészen az ősz végéig, 

mikor is az erdei állatok nagy része téli álomra készül, majd teljes vagy részleges álomra 

hajtja a fejét a hideg beköszöntével. A téli erdő szépségei és a madáretetés fontosságát is ki 

kell emelnünk. A téli vadetetés, az erdészetek fakitermelése, a fa felhasználás lehetőségei, az

erdő színterei, mind-mind előzményként fontos szerepet töltenek be.

A tavasz beköszöntével az erdei állatok is felébrednek a téli álmukból, lesoványodva 

bóklásznak élelem után kutatva. Itt az ideje, hogy megerősödjenek. A kellemes időben 

bőséges eleséget találnak. Kezdődhet a párzási időszak, majd a kicsinyek érkezése, mint azt a

házi állatoknál is megfigyeltük. Ebben az időszakban felélénkül a tavaszi erdő. A költöző 

madarak visszatérnek, csinosítják fészkeiket.

Madarak csivitelnek, méhek döngicsélnek, a fák zöldülnek, egyszóval él az erdő.

A kicsinyek érkezése után fokozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha valaki talál a bokor 

alján kisállatot, bizony tilos hozzáérni, mert az anya, ha megérzi az idegen szagot, valószínű, 

hogy elhagyja a kicsinyét, nem gondozza tovább, emiatt el is pusztulhat az.

Az európai erdők fáinak elterjedése nagyban függ a tengerszint feletti magasságtól és a 

hőmérséklet változásától, illetve a talaj összetételétől is. 

Magyarország erdeiről ismertető itt:      

http://bioszfera.com/downloads/Oko-fas-alap.pdf

Őserdő örökségünkről itt:

https://www.alternativenergia.hu/magyarorszagon-is-van-meg-egy-oserdofolt/86230

Erdei állatok hangja itt:    

https://www.turistamagazin.hu/hir/hallgasd-a-termeszet-legszebb-hangjait-a-fotelbol

https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_n2oV94zuRLN1RXG9Ag5a8phsoYB9sodjQ



https://www.youtube.com/watch?v=2oLj8NyWhyU&list=PLSIci-LwpOKJtojAhYx32H0E1ug5PHFrT

https://www.youtube.com/watch?v=jOOqUN2-57M

Erdei állatok képekben itt:   

https://www.youtube.com/watch?v=TmiNBcm2k-0

Nemzeti kincsünk az erdő itt:

1.  https://www.youtube.com/watch?v=43knmko3sEY

2.  https://www.youtube.com/watch?v=X3sU70y2a7I

3.  https://www.youtube.com/watch?v=0chmTHLX0fA

Erdő Ernő bácsi meséi itt:  https://www.youtube.com/watch?

v=vq3h05eRPx0&list=PLKvx2RL2fVzLNrAq5It689iCmB40BWTNJ

Mi fán terem az erdő? Az erdei élőlények:

https://www.youtube.com/watch?v=rpoL-l9BqpA

Apa mesél: Erdei állatok

https://www.youtube.com/watch?v=g4yd_ER6q1k

M5 zöldellő erdő, ébredő természet film itt:   

https://www.youtube.com/watch?v=F4A66ixwujE

erdei madarak hangjai itt:

https://www.youtube.com/watch?v=d68OlTW1Y4k

https://www.youtube.com/watch?v=uDP-DIPqBf8

https://www.youtube.com/watch?v=KGxuC4_vdDw

https://www.youtube.com/watch?v=62N0M1Tz0T4

https://www.youtube.com/watch?v=nVm6Z3tZ5Z8&list=PLdk-03jDXFSuma4SCJlKFMJTnDOLJyXFN

https://www.youtube.com/watch?v=9nlUAumo9do



Erdei ízeltlábúak, rovarok és bogarak itt: 

https://www.youtube.com/watch?v=4JUma1hZ4D0

https://www.youtube.com/watch?v=mpAO4x7c2A4

https://www.youtube.com/watch?v=WSeCD7AIBik

képekben:
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Óvodánkban fontos cél a szűkebb és tágabb környezet megismerése, óvása, a helyi 

lehetőségek kihasználásával.

Kirándulásaink során a gyerekek közvetlenül tapasztalhatják meg a természet szépségeit, 

értékeit. Ekkor nagy figyelmet szentelünk az erdő életközösségének megfigyelésére. A 

kiránduláson nemcsak a növényeket, hanem az állatokat is megfigyelhetjük az élőhelyükön. 

A fákon ugráló mókusokat, a kiszáradt fatörzsön a sütkérező gyíkokat, bogarakat, a csivitelő 

madarakat.

Az emberek már ősidők óta különös vonzalmat éreznek a madarak és fák iránt.

Madarak 

A madarak gerinces állatok. Szárnyuk van, két lábuk és repülni tudnak. Nagyságuk, alakjuk 

sokféle lehet. Testüket toll fedi, ami nemcsak melegíti őket, hanem lehetővé teszi a repülést 

is. Csőrük van: a ragadozó madaraké erős, horgas, a magevőké rövid, vaskos és erős. Fészket 

építenek maguknak, amibe a tojók lerakják a tojásaikat.

Az erdő igazi hangulatát a madárcsicsergés adja. Már koratavasszal felcsendül a madárdal, 

zeng az erdő tőlük. Keresik párjukat, s nekilátnak a fészeképítésnek is. Csőrükben kisebb 

ágakat, tollakat, szalmaszálat, száraz füvet visznek. A madarak különböző hangokat képesek 

kiadni. Ezzel jelzik fajtársaiknak tartózkodási helyüket, szándékukat. A dal szolgálja a 

párválasztást is.

Fák

A fa a legősibb, az egész világon elterjedt, egyetemes növény, az örök megújulás a 

termékenység szimbóluma. A kiszáradt fa az elmúlás jelképe.

Az erdők tele vannak szebbnél szebb fákkal, bokrokkal. Ősszel már megfigyeltük a színesedő 

fákat, a lehulló leveleket. Télen láttuk a hó súlya alatt zöldellő (örökzöld) fenyőfát és tuját. 

Ilyenkor tavasszal pedig látjuk a friss levélkéket, hajtásokat, a faágak közt átszűrődő 

fényeket. 

A fák árnyékot adnak forró nyári napokon, termést hoznak, otthont nyújtanak sok rovarnak, 

madárnak és gombának is.

A fák oxigént termelnek, megszűrik a port – tiszta levegőt biztosítanak.

A városokban a zajvédelemben is fontos szerepük van. A színes, gyönyörű madarak éneke, a 

fák zöldje megnyugtatja az embert. 

Ha egy fa megbetegszik és megreped, gombák, meztelencsigák, bogarak telepednek meg a 

repedéseiben. A kivágott fa évgyűrűit megszámolva megtudhatjuk, hogy hány éves volt a fa.



Néhány javaslat a tevékenységekhez a héten

Mese-Vers, Irodalmi témák, szólások, közmondások, találós kérdések, nyelvi játékok

szólások, közmondások

Él, mint madár az ágon! --- Gondtalanul, vígan él, nincs állandó lakhelye.

Ezzel egy madár se lakna jól! --- Kevés az ennivaló.

Olyan a feje, mint a szarkafészek! --- Kócos a haja.

Úgy fekszik, mint egy darab fa. --- Mozdulatlan.

Nem látja a fától az erdőt! --- elvész a részletekben, ezért nem látja a lényeget.

Olyan morcos, mint a tüskés disznó. --- Rosszkedvű, mogorva.

találós kérdések

Cserregek és csörrögök,
minden fényeset gyüjtök.   ( szarka)

Kipp-kopp, kopogok,
fák doktora én vagyok.
Gyógyítom a beteg fákat,
hernyó, kukac fát nem bánthat! ( harkály)

A tavaszt vidámítom, a nyarat hűtöm,
az őszt etetem, a telet fűtöm.   ( fa)

Télben-nyárban, egy ruhában. Mi az?  ( fenyőfa)

Hiába mondasz jó napot,
nem emel ő kalapot.
Pedig van ám szép neki.
Ki szereti megenni? --- (gomba)

Sok tüském van bizony,
számukat sem sejtem,
ha megtámadsz, testem,
tüskék mögé rejtem. --- (sün)

Ágról-ágra ugrálok,
diót, mogyorót rágok. --- ( mókus )



Sző, fon nem takács. Mi az?  ( pók)

Büdös, nagyon fekete, senki nem fér meg vele. (görény)

Szép bundája, lompos farka, vigyázva jár, ravasz fajta. (róka)

mesék

Horgas Béla: Madaras néni meséje
Tasnádi Éva: Borika fája
Szutyejev: A gomba alatt
A háromágú tölgyfa tündére
Marék Veronika: Kipp-kopp meséi
Tersánszky Józsi Jenő: Misi mókus kalandjai
A vityilló (orosz népmese)
Csukás István: Sün Balázs
Öreg néne őzikéje
Felix Salten: Bambi
Fekete István: Vuk
Szabóné Nogáll Janka: Mese az erdőről
Erdei mese
Mese a sündisznóról, aki arra vágyott, hogy megsimogassák
Fésűs Éva: Bundavásár
Fésűs Éva: A sete suta őzike
Móra Ferenc: Sündisznócska lovagol
Gazsi kalandjai
Sajtot oszt a róka

versek, verses mesék:

Szalai Borbála: Madárbeszéd
Zelk Zoltán: Fölkeltek a madarak
Zelk Zoltán: Mit mondanak a madarak?
Tollas Tibor: Az erdő fohásza
Juhász Magda: A holló és a róka
Dvihallyné Oszuskó Sarolta: Róka és farkas
Kósa Gabriella: A róka
Nemes Nagy Ágnes: Szorgalom



ének-zene, dalos játékok

Künn a bárány, benn a farkas
Gryllus: Vigye el a róka
Hová mégy te kis nyúlacska?
Héja, héja
Hopp mókuska
Rókamese

rajzolás, barkácsolás, kézimunka ötletek, matematikai tartalmú vizuális tevékenységek

   

            



  

   



  

   



 

matematikai tartalmú vizuális ötletek



Keresd a különbséget! (7)

erdei terepasztal készítéséhez:

   



  

  



  



  

Készíts párkereső játékot!

   



  



Kültéri tevékenységként ajánljuk:

  



Mozgásos játékok, fejlesztő játékok:

„Szőjünk, fonjunk , állatbőrbe bújjunk!”

Cél: erdei állatok megnevezése, egymásra figyelés, közreműködés
Eszközök: színes fonalgomolyag

Játékleírás: A gyerekek körben ülnek, a játékvezető elindítja a fonalgomolyagot, aki kapja, 
megnevez egy erdei állatot és tovább dobja a gombolyagot, úgy, hogy egy ujjával megtartja a
hozzá jutott fonalat. A játék végére egy hatalmas pókháló szövődik.
Megjegyzés: Az életkori-, és egyéni sajátosságokat figyelembe véve, nehezíthetjük a játékot. 
A résztvevő gyerekek nemcsak egy erdei állat nevét hangoztatják a gombolyag 
kézbekapásakor, hanem egy jellemzőjét is megfogalmazzák. Pl.: ravasz róka, tányértalpas 
medve, tüskés sündisznó.

„Pókfogó”

Cél: pszicho-motorikus készségek fejlesztése, ügyességfejlesztés
Eszközök: babzsákok vagy kislabdák

Játékleírás: Minden gyerek pókjárásban közlekedik, ölükben babzsák vagy labda, kivéve a 
fogót. A fogó igyekszik közel férkőzni a póktársához, hogy el tudja venni a babzsákot (kövér 
legyet, vagy szúnyogot”) az öléből. Akitől elvették, az lesz az új fogó.

„Hol vagy, te ravasz róka?”

Cél: figyelem- és gyorsaságfejlesztés, számolási készség fejlesztése
Eszközök: nincs

Játékleírás: A gyerekek körben állnak, arccal befele, behunyt szemmel. Ők a kacsák. A 
játékvezető jár a körön kívül, megérint egy gyereket. Ő lesz a róka. Ezt titokban tartja 
mindaddig, amíg a kacsák kétszer nem kérdik: -?Hol vagy, te ravasz róka?\”, ekkor kiálltja 
csak, hogy: -?Itt vagyok!\”, és próbál elkapni minél több menekülő kacsát. Sípszóra a 
vadászat leáll, megszámláljuk a kacsák számát.

„Melyik medvebocs az erősebb?”

Cél: a gyerekek fizikai erejének kipróbálása, kijelölt terület betartása
Eszközök: téglalap alakú léckeret, mackó álarcok

Játékleírás: Két mackó-gyerek egymásnak háttal állva megpróbálják egymást kitolni a kijelölt 
területről.

„Menekülő szarvasok”



Cél: figyelem-, gyorsaság-, ügyességfejlesztés
Eszközök: tornakarikák, vadászkalap, labda

Játékleírás: Minden gyereket egy karikába állítunk, ezek a bokrok, rejtekhelyek. A 
tornakarikában álló gyerekek a szarvasok. Kiválasztunk egy vadászt meg egy szarvast, ők a 
karikákon kívül várakoznak. A vadász kezében egy kislabda van. Adott jelre megpróbálja 
megcélozni a szarvast, aki gyorsan igyekszik egy búvóhelyre befutni, ahol védelmet élvez. Ha 
valaki búvóhelyére befut, a másik gyerek lesz a vadász zsákmánya és most már ő menekül 
futva tovább.


