
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amennyiben nem találta meg kínálatunkban az Ön számára megfelelő programot, úgy jelezze felénk és mi megvalósítjuk! 

www.magyarkutifogado.hu                 info@magyarkutifogado.hu 

 

      AA  MMaaggyyaarrkkúúttii  FFooggaaddóó  

      ééss  EErrddeeii  IIsskkoollaa  

      pprrooggrraammkkíínnáállaattaa  
  

Erdészeti tanösvény 

A gyerekek megismerkedhetnek a magyarországi erdőket 

alkotó fafajokkal, illetve a különböző erdőtípusokra jellemző 

cserjékkel, lágyszárúakkal és az erdő életét jellemző szabály-

szerűségekkel. Bepillantást nyernek az erdészek munkájába, 

megismerkedhetnek az erdőgazdálkodás módszereivel. A 

program során lehetőség nyílik termés-, kéreg- és levélgyűjtemények összeállítására is. 

Vadászati-, vadgazdálkodási tanösvény 

Erdei séta során megismertetjük a gyerekeket a vadászat, vadgaz-

dálkodás jelentőségével, szükségszerűségével. Bemutatjuk a legjel-

lemzőbb vadgazdálkodási berendezéseket, eszközöket. Szemléltető 

eszközök (trófeák, bőrök, preparátumok) segítségével megismerhe-

tik a vadászható vadfajokat. Megismertetjük a természetvédelem és 

a vadgazdálkodás kapcsolatát. Kis létszámú csoport esetén lehető-

ség van esti vadles megvalósítására is. 

Madarászat, madármegfigyelés 

A madarak testfelépítésének, életmódjának, viselkedésének bemutatá-

sa szemléltető eszközök, preparátumok segítségével. Különböző élő-

helyeken (erdő, vízpart, mező) élő madárfajok megfigyelése, megha-

tározása. A madárles megvalósítása érdekében a gyerekeknek rendel-

keznie kell saját távcsővel. 

Kőzettani, geológiai program 

Ásvány- és kőzetbemutató, amely segítséget 

nyújt a „kövek világában” való eligazodás-

ban. A különböző kőzettípusok bemutatása közben a gyerekek 

átfogó képet kapnak a Föld kőzeteinek állandó körforgásáról. Le-

hetőség van ásvány- és kőzetgyűjtésre is. 

 

 

 

Ragadozó madarak bemutatása 

A hazánkban előforduló legjellemzőbb fajok bemutatása, külön kitér-

ve a különböző élőhelyekhez, fényviszonyokhoz és zsákmányállatok-

hoz való alkalmazkodás sajátosságaira, jól látható külső jegyeire. 

„Testközeli” találkozás egy vadászhéjával. 

Íjászat 

Az érdeklődők bepillantást nyerhetnek az 

íjászat történetének fejlődésébe, megismer-

kedhetnek a különböző íjtípusokkal, használatukkal. A program során 

lehetőség nyílik a gyerekek számára kipróbálni egyes íjakat egy házi 

verseny keretein belül. 

Kisragadozók bemutatása 

A gyerekek „testközelből” találkozhatnak 

kisragadozókkal (róka, vadászgörény, borz, nyest). Megismer-

kedhetnek életmódjukkal, szokásaikkal, a táplálékláncban betöl-

tött szerepükkel, vadászati technikáikkal. 

Magyar kutyafajták bemutatója 

A kutyák kialakulásának ismertetése, az egyes munkacsoportok 

(őrző-védő-, vadász-, pásztor-, stb.) jellemzőinek bemutatása 

munka közben. Az őshonos magyar kutyafajták népszerűsítése. 

Tereptan, tájékozódási ismeretek 

A program segítséget nyújt a természetjárás-

ban használatos eszközök helyes használatában, illetve praktikus, túrá-

zásban elengedhetetlen ismeretekkel látja el az érdeklődőket. A résztve-

vők az elsajátított ismereteket egy mini tájékozódási versenyben mérhetik 

össze. 

Az éjszakai erdő életének bemutatása 

Egy séta során megtapasztalhatják a gyerekek az éjszakai erdő hangula-

tát, miközben rengeteg információt kapnak az ezen a napszakra jellemző 

állatokról (nagyvadak, denevérek, baglyok, stb.). A sötétségtől való fé-

lelmüket egy bátorságpróba keretein belül küzdhetik le a résztvevők. 

Egész napos túrák a Börzsönyben 

A Börzsöny és a Dunakanyar bármely területére történő kirándulás szervezése, kísérete szak-

vezetéssel. 

Kézműves foglalkozások – külön lapon 


