
ERDEI ISKOLA 

Elérkezett a várva várt erdei iskola, mindenki már nagyon várta. Alsómocsoládra mentünk. Megérkeztünk 

elosztottuk a szobákat, hogy ki-ki hol alszik, és utána kipakoltunk. Első nap elkészítettük a Natura 2000 

címeket pl. Natura segítő, Natura ötletelő stb...Ezután ebédelni mentünk. Planetárium volt a következő 

foglalkozás. A planetáriumba a plafonra volt kivetítve a bolygók,a csillagok,a hold és még sok más 

tudnivaló. A 3D-s mozi egy űrhajón való életet mutatott be. Elmentünk vacsorázni  és utána a játszótéren 

játszottunk. Ezután visszamentünk a szobánkba. Az első napnak vége lett... 

A második nap elkezdődött és elmentünk reggelizni. Reggeli után Fűszer és Gyógynövény előadáson 

voltunk. Nagyon jó volt, sok érdekeset megtudtuk a növényekről és a fűszerekről. Megkóstolhattuk és 

meg is tapinthattuk. Ezután kis pihenővel rá elmentünk ebédelni. Ebéd után kemencézni indultunk. Ott 

pizzát, perecet, sógyúrmát készítettünk. A pizzára mi tettünk feltéteket, a perecet mi formáztunk és a 

sógyúrmát mi gyúrtuk és mi is festettük ki. Ezek után csapatokba kilátó túrára mentünk. Magunktól 

kellett megkeresnünk a kilátót. Nagyon kacifántos volt az út, de felértünk. Ott feladatokat oldottunk 

meg. A kilátótól a szállás felé elmentünk a játszótérre játszani. Ezután visszamentünk a szállásra. A 

második napnak vége lett.. 

A harmadik nap elkezdődött. Elkészültünk és elmentünk reggelizni. Reggeli után elmentünk felfedezni az 

erdők világát egy erdész vezetésével. Itt is sok mindent megtudtuk a környezetünkről. Ezután elmentünk 

a vizek varázslatos világát felfedezni. Sétáltunk, távcsöveztünk, a vizet megvizsgáltunk, és hajót 

készítettünk. Az erdőről és a vizekről totót oldottunk meg. Ezután vacsorázni mentünk. Vacsora után 

csillagászni mentünk. Ott távcsöveztünk a Holdat megvizsgáltuk, és a Jupitert. A harmadik napnak vége 

lett.. 

A negyedik nap elkezdődött. Elmentünk reggelizni. Reggelizés után szabaduló szobába mentünk. Kettő 

szoba volt az egyik erdővel kapcsolatos volt a másik csillagászattal. A feladatok nagyon gondolkodtatóak 

voltak. Valaki megoldotta a feladatokat és saját maguktól jöttek ki, de voltak olyanok, akik segítséggel. 

Eközben a többiek a Nagykócsag tanösvényen oldottunk feladatokat a vízpart mellett. Ezek után 

elmentünk ebédelni. Ebéd után a föld kincsestáráról hallgattunk egy előadást. És még kísérleteztünk is. 

Ezután vacsorázni mentünk. Vacsora után játszótéren játszottunk. Játszótér után visszamentünk a 

szálláshoz. Kis pihenővel rá éjszakai csillagtúrára mentünk az erdőben. Csillagot néztünk meg a bácsi 

hozott használati tárgyakat mutatott be nekünk. A negyedik napnak vége lett... 

Kezdődött az utolsó nap a péntek. Elkészülődtünk és elmentünk reggelizni. Reggeli után erdő tanoztunk a 

számok tükrében. Igazságosan el voltak osztva a párok. A feladatok kinek, nehéz kinek könnyű volt. Még 

víz tanoztunk a számok tükrében. Ez sokkal könnyebb, volt mint a másik. Ezután valaki kincskeresésen, 

volt aki meg vadászrepülőn szimulátorozni volt. Kincset keresni csapatokba voltunk. Betűket kellet 

megkeresni, amiből egy név jött ki az volt a kincs. Eközben ebédelni is voltunk. Visszamentünk és 

értékeltünk a heti munkánkat. Mindenki ügyesen dolgozott a héten. Ajándékkal ajándékoztak meg 

minket.  És az erdei iskolának vége lett… 

Nagyon szép volt a szállásunk. Nagyon finomak voltak az ételek. Mindenki kedves volt velünk. Reméljük 

máskor is lesz alkalom, hogy elmehessünk.  
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