
Az erdő kÍilönleges tanterem - és komplex obiektum
ERon lsxou Játékos formában, felfedező túrákon ismerkedhetnek meg a gyerekek a növény- ós állatvilággal

Á Tolna Megyel vadászkama-
re sokat tesz azért, hogy kö-
zel hozza egymáshoz a termó-
szetet és az omb€reket' mo8-
ísmortosso az. ordők, mezők
élóvilágát a gyermekokkol és
szfilelkkel. Ennek érdekébon
ktilöníéle programokat sz€r_
veznek, többok között a Len-
8yol-Annafürdől eldel lskolá-
ba ls, ahol a kamara tltkára,
dr. KlÍály István szollnt 

'átsz-va lsmerlk meg a gyerekek az
€rdót, a növényeket' állatokat'

Az erdő ogy lrtilönleges tan'
terem, állítja Szegedl Vlktórln,
a Longyol=Annafti rdő errlel ls"
kola Vezotőle. A Nemzetl Alap=
tantervro alapozott program-
iatk céla' hogy az ldeérkező

gy€rek€k az crdőt komplcx
objektumként lsmeÍlék m€g,
kozeljék, fodozzék fel a nö-
vóny- és állatvllá8ot, mlndezt
látókos formában.

Mlvol tskolánkónt vliltozó
tudás6zlnttol órkozngk a cÉo-
portok hosszabb-rövldgbb tdőre
- €gynapos látogatástól a bent
lakÁsos, ótnapos táborlg _'

ezéÍt ehhoz lgazodnak B prog=

ramok ls. Itt nom feltétlenül az
lskolában szerzett' tankön}"vl
tudásanyagra ópítenek' hanem
lnkább Játékos formában, felfe-
dezó túrákat szorvezvo lsmer'
tBtik meg ü dlákokkal az ordel
kfirny€zetst, annak nhdny- és
állatvllÁgót. A gyerckek lrányl
tott feladetokat kapnak' mcly€k

során maguktól fedezlk fol az
Brdő leltelmelt, tltkal.

Szűrővel klfognak a tóból, pa_

takból állatokat, mogmutatlák
és megboszóllk az ordel lskola
programadólval, hogy ml az'
e mi Jollomző arra az élőlóny-
re. U8yancsak kodvelt féladat
a csapdaállítás vaBy a ba8olykö-
p€t_}.lzsgál0t. Az elóbblvol kls-
Bmlősökct, többnylr€ clckányt
fognak bo, mognézlk a felép!
tésót, mogbeszóllk, mlt eszlk,
lll€tve ót ml oszl mo8. Thnul-
mányozzák a bagolyköpetet, aZ

abban található álkapocscsont
alap'án mo8határozúk, hogy .
ml volt a'zsákmány' !
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cük daplfut esoportosítlálr,

felhasz:.{ltísukra' le8endáJulía
épíbt lsmertedk meg, Így a hárs-
fu - rnlwl szív afulo1 a ls!€lo - a
szeretot fája' Égen alatta tartották
az egkiivókét' k€T€szt€lókoí A vl-
rágÁból főzött t€a gyógyÍr a mBg_

fázásra' köhögésrc' Nlnc6 gyerek,

akt szt haIW ]átva no |egyezné
meg egy éloht, Ínllyon ls a hásh'
A tormészetllsmeretl tudás

mellett a kömy€zet méglBmor&
sére és védolméro ls na8y hang-
súlyt fektotnek Langyelen' Az
€rd€l lsko|ától ó kllométorro ta-
lálható, nap= és szákollcktorral
működtotott ökohÁzban a milt
századl, önellátó klsparasztl
gazdálkodást - ahol nom volt
ózemét, meÍt Í ndent folhasz-
álhattak - tanuh ínyozhatják

a rllákok' A kertb€n tormelt
kukorlcával állatokat otettok,
a kukoflca száÍával tüzeltek,
a csuhéból használatt táÍg}akat,

|átékot' babát' vlrágot kószíteL
t€k. A birku gyapJúját szövésre'
íonásra hgsu nálták, nem€zlabdá'
k1stáska készill belől€. MlndBzt
a gyerekek ls megpÍóbálhatlÁk
olkészltenl. Közkedvelt az állat-
slmogató és a vadaspalk ls,

Nlncs hély folsoÍolnl mlnd-
azt a sok látnl- és t€nnlvalót,
amlt még oaen kívül kínál az
erfloi iskolu, Mlndonosotro a ló-
nyeg az óreleklőelás felkeltése'
a teÍmészet m€gl6mclteÍécB'
mogszerottetése, az élővllÁg
mo8óvása, hangsúlyozta szogo-
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