
 



Ehető – nem ehető termések 

 

Az én témám a tábor területén található, ősszel érő, ehető – nem ehető termések voltak. A 

gyerekekkel először felelevenítettük a tábori élményeket az „Azért szeretem a tábort, mert..” 
drámajátékkal. A gyerekek feladata az volt, hogy befejezzék a mondatot, amiben elmondják, 
hogy miért szeretnek a táborban lenni. 

Azért szeretem a tábort, mert, ott biciklivel közlekedünk. 

Azért szeretem a tábort, mert, emeletes ágyon aludhatok. 

Azért szeretem a tábort, mert, sokat vagyunk a természetben. 

Azért szeretem a tábort, mert, bogarászhatok. 

A táborba érkezés után megismerkedtünk a tábor területével, közben pedig terméseket és 

leveleket gyűjtöttünk. Első állomásunk a diófa volt, ahol megismerkedtünk a diófa levelével, 
termésével, majd levélkupacokat készítettünk melyek között tekeregve elénekeltük a 

Tekeredik a kígyó kezdetű éneket, majd kört alakítottunk és eljátszottuk a Kiszáradt a diófa 

kezdetű énekes játékot. 

 

 

A Mogyorófához érve szintén megnéztük a levelét, majd összegyűjtöttük a termését. A 

gyűjtés közben elmondtam és eljátszottam a gyerekeknek a Jó a ropogó, piri mogyoró című 
verset. 

Móricz Zsigmond: Jó a ropogó... 
Jó a ropogó  

piri mogyoró.  
Mackó uram szereti,  
Bokrában felkeresi.  

Egy tenyere  
tele vele,  

a másikkal  
úgy csap bele.  

Meghámozza, lám, lám!  
És bekapja, hám! hám!  

Ha teleszed egy mancsot,  
vígan eszi és csámcsog.  



Jó a ropogó  
piri mogyoró. 

A gesztenyefánál terméseket gyűjtöttünk, közben pedig elmondtuk a Gesztenyecsalogató 
című verset.  

Sarkady Sándor: Gesztenyecsalogató 

Héj, héj, héj, 
Vadgesztenyehéj; 

Tarka boci lakik benne – 
Potty, ide a tenyerembe! 

Héj, héj, héj,Szúrós tüskehéj, 
Nyílj ki, tüskehéj! 

 
Az utolsó állomásunk a tölgyfa volt, ahol minden gyereknek meg kellett ölelnie a fát, majd 
elmondani, hogy mit üzent neki. 

Nekem azt üzente a fa, hogy ne bántsuk a fa élő részeit. 

Nekem azt üzente a fa, hogy nem szabad bántani az állatokat. 

Nekem azt üzente a fa, hogy nem szabad leszakítani a virágokat. 

 

Következő napon csapatokat alakítottunk a gyerekekkel és a többi tevékenységet már így 
hajtották végre a hét folyamán. Minden csapat kitalált magának egy nevet és egy indulót. 

 

Piri mogyorók 

    Induló: Mi vagyunk a mogyorók, akik sose utolsók! 

 

 

Mogyoró Brúnó 
 

Mogyoró Anna 
 

Mogyoró Gerda 
 

Mogyoró Levi 
 

Mogyoró Emma 
 

Mogyoró Marci 
 

 

 

 

 



 

Makk család: 

Induló: Makk, makk, makkcsalád, minden lyukra rátalál! 
 

Makk Sári 
 

Makk Bendi 
 

Makk Anna 
 

Makk Adina 
 

Makk Gyurika 
 

                                          Makk Gellért 

 

 

Hat dióhéj:    

Induló: Dió, dió, de jó a dió! 
 

Dió Lara 
 

Dió Marci 
 

Dió Alex 
 

Dió Boti 
 

Dió Kriszti 
 

Dió Levi 
 

 

Szúrós tüske héj:   

Induló: Szúrós tüske héj, aki burokban él! 

 
Gesztenye Katica 

Gesztenye Emili 

Gesztenye Csongi 

Gesztenye Áron 

Gesztenye Máté 



Gesztenye Lili 

A  hét során sokféle tevékenységet végeztünk a gyerekekkel, melyek segítségével játékos 

formában fejlődött az ismeretük az őszi termésekről. Talpalatnyi természetet készítettünk, 
ahol minden csapatnak keresnie kellett a fája alatt arra emlékeztetó természeti kincseket, 
amiket felhelyeztek a talpnyomra. 

 

         Makkcsalád csapat                                                                                    Szúrós tüske héj csapat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Piri mogyoró csapat                                                                                           
Hat dióhéj csapat                                                                         

                                                                    
 

 



 

 

Kéregmintát vettünk papír és zsírkréta segítségével. 

              

 

 

Minden csapat a saját terméséből termésképet készített, majd elmondták, hogy mi látható a 
képen. 

  

 



  

Bottérképet készítettünk, ami segítségül szolgál az utolsó napon eligazodni a tábor területén. 

       

 

 

A hét zárásaként egy csapatversenyt szerveztem a gyerekeknek. A már elkészített bottérkép 

alapján megbeszéltük, hogy merre induljunk el. Az első állomás a gesztenyefa volt, ahol a 
gesztenye csapat elkészítette a saját talpalatnyi természetét. Addig a többi csapattal 
kincskeresést játszottunk. Megmutattam nekik 6 db természeti kincset, amit csapatonként 
kellett megkeresniük, ügyelve a darabszámra, formára és színre. 



              

 

 

 

Második állomásunk a tölgyfa volt, ahol a makk csapat kéregmintát vett a fájáról, a mogyoró 

csapat mogyorót és gubacsokat gyűjtött a mogyorófa alatt, a többi csapat pedig megölelt egy 

közelben lévő fát, majd elmondta, hogy mit üzent neki. 

                   

 



Harmadik állomásunk a mogyorófa volt, ahol a mogyoró csapat vízszintes célba dobással 
megette a mókust. A többi csapat egy része szurkolt a mogyoró csapatnak, a többiek pedig 
kéregmintát vettek a mogyoró fáról. 

Utolsó állomásunk a diófa volt, ahol a dió csapat elkészítette a saját talpalatnyi természetét, 

majd kéregmintát vett a fájáról. A többi csapat ez idő alatt elkészítette a csapakönyve 
borítóját, amit a terméseikkel kellett kidíszíteni. 

 

       


