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Bálint Réka – Bors Enikő 
 

Interaktív módszerek felhasználása,  hasznosítása a kültéri 

óvodai tevékenységekben 
 

Az erdő varázsa 
 

„A jó tanítás interaktív, egyénileg vonja be a gyereket 
 a folyamatba, s minden érzékre hat,  

vagyis megfelel a gyerek személyiségének” 
(Malcolm Gladwell)  

 
„…az önszabályozott tanulás nem jelenti az egyedi tanulás kizárólagossá-

gát. A tanulás a társakkal való együttműködésben, a problémák megoldásán, az 
értelmezéseken, az elemzéseken való együttmunkálkodásban lehet csak teljes” 
(Nahalka 2006, 7. p.). 

A gyermek először a családban, majd tágabb közösségekben tanulja meg az 
életben maradáshoz nélkülözhetetlen ismereteket. Az együttműködést is tanulni 
kell, és ehhez társak szükségesek, amikor közösségekbe kerülnek a gyermekek, 
amikor óvodások lesznek. Fontos, hogy a kooperatív tanulást minél gyakrab-
ban alkalmaznunk az óvodai nevelés során a csoportteremben, de nemcsak, 
hisz ez a foglalkozás a természetben tud igazán kiteljesedni a kültéri óvodai te-
vékenységek során. Mindez az óvodásokat a másokkal való törődésre, önzet-
lenségre, segítségnyújtásra szocializálja. 

A gyermeki érdeklődés felkeltése és a figyelem fenntartása interaktív, játé-
kos, élményközpontú, cselekedtetés oktató formában, mely a szabadban zajlott 
tevékenységek során valósítható meg leginkább. 

A kooperáció jelentősége és szükségessége napjainkban megnőtt, ezért 
próbáljuk beiktatni az óvodai életünkbe történő közös, együttműködő foglal-
koztatást, amely mindennapjaink része lett. Mindezt nemcsak a csoporttermek-
ben igyekszünk megvalósítani, hanem leginkább az óvoda kapuin kívüli tevé-
kenységekben is, ahol – ha hagyják a gyerekeket együtt dolgozni –, akkor a tár-
sas képességeik sokkal szélesebb skáláját használják, így sokkal inkább képessé 
válnak olyan problémák megoldására, amelyekhez kooperáció szükséges, job-
ban magukra tudják ölteni mások szerepét. 

A szabadtéri (outdoor) jellegű tevékenységeink az óvodai mindennapjaink 
mellett a tanévet záró ötnapos táborban tudnak kiteljesedni igazán, ahol a ko-
operatív tanulásnak a személyiségfejlesztésben nagyon pozitív hatása van.  

  



Módszer-Tár 

 

 106

A gyakorlatban mielőtt elkezdjük a szabadtéri interaktív tevékenységek 
gördülékeny kivitelezését, létre kell hoznunk a csoportokat. A csoportok lét-
száma természetesen függ a feladattól és a csoport összetételétől is, de általános 
szabály, hogy minél kisebb, annál jobb (3–6 fő). Ez a létszám képes biztosítani 
azt, hogy mindenki mindenkivel interakcióba kerülhessen a közös munka so-
rán. 

További fontos szervezési feladat eldönteni, hogy kik kerüljenek egy cso-
portba. Mivel olyan jellegű feladatokat is róvunk ki a gyerekek számára, ame-
lyeket csak az ügyesebbek tudnak megoldani, ezért homogén csoportokat kell 
tudatosan kialakítanunk, differenciált munkaformát választva a többiekre nézve. 

A csoportok kialakításának számtalan módja van. A társak megkeresése tör-
ténhet a „Keresd a párját!” módszer segítségével, kapcsolatteremtő játék for-
májában, például úgy, hogy annyi képet vágunk négy részre, ahány csoportot 
szeretnénk. A képdarabokat szétosztjuk, mindenkinek egyet-egyet, majd felszó-
lítjuk a gyerekeket, hogy keressék meg az összetartozókat. A teljes képet össze-
rakók alkotják majd a csoportot. Mindez történhet véletlenül is, amikor mind-
egy, ki melyik képrészletet talál, de tudatosan is irányíthatjuk. Ha először össze-
állítjuk a csoportokat, majd a képdarabokat ellátjuk a gyerekek jeleivel és így 
osztjuk ki, elérhetjük, hogy „észrevétlenül”, izgalmasan keresgélve, de mégis-
csak a mi elgondolásunk szerinti csoportösszetétel alakuljon ki. A képek témája 
már előrevetíti a napi feladatok anyagát (például: erdőrészlet, mocsaras hely, 
Szömörce boszorka stb.).  

Foglalkozásaink tervezésekor arra kell törekednünk, hogy az óvodás kor-
osztály játékos, kreatív, élményközpontú foglalkozások során ismerkedjen meg 
az erdő, illetve a természet témájával, hogy minden kelléket, játékot, kreatív 
feladatot egyedi módon készítsenek el, ezzel is szemléltetve, hogy a bennük 
rejlő kreativitás, a közös alkotás élménye többet ér, mint a boltok polcain sora-
kozó, csillogó, ám mesterséges, tömeggyártott játékok hada. 

A csapatmunka során leg-
jobban gyakorolhatják a résztve-
vők az együttműködést, így lehe-
tőség nyílik a szociális és koope-
rációs képességek fejlesztésére (a 
szociális kommunikáció, a be-
szélgetés, a vita, mások türelmes 
meghallgatása, saját ötlet átadása 
a csoportnak, a segítés, a vezetés, 
a döntéshozás, a bizalomépítés, a 
versengés, a konfliktuskezelés 
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stb.), az empátiás és toleranciaképességre, amely során „felfedezhetjük” a lema-
radó kisebb gyerekek felzárkóztatásának lehetőségét is. 

A csoportban eltűnnek a gátlások, mivel minden csoporttag közreműködé-
sére szükség van, így egymás elfogadása könnyebben sikerülni fog. 

A csoportos összteljesítmény mennyiségileg több és jobb, a gyerekek fi-
gyelnek egymásra, motiváltabban, egymást is segítve, élményszerűen, eredmé-
nyesebben végezhetik a feladataikat, feloldva az egyének gátlásait, szorongásait. 

A feladatok megértése után a közös célok, felelősség mindegyike hozzájá-
rulhat a közös munkához, és így több a megoldási lehetőség; az egymástól elté-
rő képesség, készség, tudás, magatartás gazdagíthatja a közös eredményt. 

A végeredményekben, finalitásokban való közös örömforrás elősegíti a paj-
tások iránti tiszteletet- és segítőkészséget, a reális énkép kialakulását, önértéke-
lésük reálisabbá válását, jobban megismerhetik egymást. 

Az óvodai élet egyre több területén válik nélkülözhetetlenné az együttmű-
ködő munka. A csoportmunka alkalmas arra, hogy oldottabbá és kellemesebbé 
tegye a szabadban zajló tevékenységek légkörét. A természet szabadságában, 
feszültségmentes légkörben jó érzéssel végzett feladat lehet fejlesztő, hiszen 
nem kényszeríti passzivitásba az óvodások többségét, minden gyereknek sze-
replési, megnyilvánulási lehetőséget biztosít.  

Az együttműködés ereje nemcsak a gyerekeknél nélkülözhetetlen, hanem a 
szabadtéri tevékenységek megszervezésénél és kivitelezésénél, ahol nagy segít-
séget nyújthatnak a szülők is, valamint Wass Albert felejthetetlen és elvarázsoló 
meséi az Erdők könyvéből. 

Az erdő varázsa témára összpontosítva egy gyermektáborozás alkalmával a 
szovátai lombhullató erdő adhat lehetőséget a tevékenységek megszervezésé-
hez, ahol a tanulási helyzeteket a játékos tapasztalatszerzésre alapozhatjuk. Já-
tékos formában alkalmazott gyakorlati, szenzorikus tevékenységeket választha-
tunk, amelynek keretén belül fel-
használhatjuk az ismereteiket a 
természeti környezetről, majd 
ezekre építve új ismereteket szár-
maztatunk át észrevétlenül.  
A tevékenységek napi célja – környe-
zetkímélő viselkedés kialakítása. 
Feladatok:  
o az élőhely és a természeti kör-

nyezet közvetlen megfigyelése, 
megismerése és felfedezése; 
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o erdei állatok, esetleges állatlábnyomok megfigyelése; 
o nyitott térben való tájékozódás; 
o a gyerekek közötti kapcsolatok erősítése; 
o az együttműködési készség fokozása. 

A kialakított csapatokkal, természetes anyagok felhasználásával, egyszerű és 
érdekes feladatokat lehet kooperatív módszerekkel megoldani. 

A csapatok első nap az elvarázsolt forrás felkutatására indulhatnak, amely 
által megismerkedhetnek a hellyel, bejárhatják a tábor helyszínét, és így beleol-
vadhatnak a mesés bevezető segítségével az erdő varázslatos birodalmába. Má-
sodik nap a só útját járhatják végig, megszámolva a tanösvény menti sós vizű 
tavakat, felfedezve azok érdekességeit, majd a sikeres felderítést egy sófürdővel 
lehet zárni, amikor a gyerekek egy „krokodilbusz”, vagyis egy nagy farönk se-
gítségével juthatnak át az egyik partról a másikra, amely nagyon nagy élményt 
jelenthet az egész nagy csapat számára. Harmadik nap ügyességi játékokban 
vethetnek részt, kipróbálhatják, összemérhetik tudásukat, erejüket, ügyességü-
ket, amely által csapatuk egyre jobban összekovácsolódhat. Negyedik nap ke-
rülhet sor a már összeszokott csapatok legnagyobb megmérettetésére, amikor 
Szömörce boszorka levelet küld, amelyben bejelenti gaztettét, hogy megmér-
gezte az erdő minden növényét, és mérgét nem vonja vissza addig, amíg a 
Manpel Napközi Micimackó csapata nem állja ki az általa kitalált próbákat.  

Ráhangoló játékként erdőzenekart alakítunk, eljátsszuk természetes kellé-
kek (kavicsok, levelek, ágak) segítségével az indulónk dallamát, amelyre szöve-
get kell költenünk, majd az előzetesen elkészített bambuszpálcára rögzített jele-
ket követhetjük, amelyek az útvonalat jelölik, és ekkor elindulhatunk kiállni a 
próbákat.  

Indulás előtt fontos, hogy rávilágítsunk a kis környezetvédők szabályaira: 
hogyan kell viselkednünk az erdőben, nem kiabálunk, megfigyeljük az élőlénye-
ket, nem szemetelünk stb.  

„Kirándulásod során csak a 
lábnyomodat hagyd az erdő-
ben, és csak az emlékeidet vidd 
magaddal!” 

A csapatok elindulhatnak 
az erdő megmentésére induló-
jukat énekelve, jelezve Szömör-
ce boszorkának az érkezésüket. 
Ám az elvarázsolt erdőbe nem 
lehet olyan könnyen bejutni, 
hiszen az erdő bejáratánál egy 
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óriási pókháló fogadja a csapatokat, amelyen át kell kelni. Ha sikeresen átjutnak 
az első akadályon, az útmutató nyilak segítségével indulhatnak tovább. A fi-
gyelmesebbek már észre is vesznek valamit az egyik fa tövében. Aki ott alszik, 
az nem más, mint a Piros Tündér, akit csak szép és hangos népdallal lehet fel-
költeni. Amelyik csapatnak ez sikerül, az útbaigazítást és figyelmeztetést kap a 
következő próbáról, ami egy mocsaras úton vezet be a „sűrű, sötét” erdő mé-
lyébe, amelyben nem látnak semmit, hisz szemük be van kötve, és csak egy ki-
feszített huzal segíti útjukat, amely elvezeti a gyerekeket ahhoz az óriási fához, 
amelynek odújában Szömörce a mérgeit tárolja. De nem olyan könnyű ezekhez 
hozzáférni, először fel kell mászni a fára, ami talán az egyik legnehezebb erő-
próbát jelenti, hogy megszerezhessék az erdő megmentői a mérgeket. A sok 
mérgező, szennyező anyagot magukhoz véve elindulhatnak a mérgek meg-
semmisítésére, amit az elkövetkezendők teljesítése során sikerül megoldani. 

Az erdő mérgeinek, szennyező anyagainak kiküszöbölésére a csapatok kü-
lön-külön kaphatnak egy-egy lapot és zsírkrétát. Feladatuk három különböző fa 
kérgének lenyomatát elkészíteni satírozással (így szabadulni meg a mérgektől), 
majd a hozzátartozó falevelet a megfelelő helyre ragasztani. Együtt, közös erő-
vel minden csapat megméri annak a fa törzsének az átmérőjét, amelyről kéreg-
mintát vett, közben megfigyelik közelebbről is a fák kérgét. (Átölelik a fát, és 
megszámolják, hány gyerekre van szükség – ennyi szennyező anyagot semmi-
sítvén meg). Az elkészült munkákat könyv formájába összefűzhetjük, így elké-
szítve a Kéregminták című könyvet. Különböző faleveleket, terméseket, kérgeket 
gyűjthetünk, mindezeket egymás mellé rakva társíthatjuk, megnevezve őket 
(tölgy, bükk, gesztenye, gyertyán, nyír).  

Minden csapatnak lehet egy titkos színe, de a színüket titokban kell tartani-
uk a többiek előtt. A gyerekek feladata keresgélni, felfedezni, gyűjtögetni min-
denféle olyan tárgyat, dolgot, ami az ő színükkel megegyezik. Szigorúan tilos 
élő dolgot gyűjteni. Egy bizonyos idő elteltével minden csapat vezetője bemu-
tatja az összegyűjtött kincseket, 
míg a többiek ki kell találják, 
hogy melyik szín volt az illető 
csapat titkos színe. Minden 
csapat kap egy csodálatos sma-
ragdmedált, mely körönként 
változóan mindig annak a játé-
kosnak a nyakába kerül, aki 
éppen bátor felfedezőként a 
csapatot képviseli a játékban. 
(Színes korongok módszere)  
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A keresgélés folyamán gyűjtögetett falevelek, kavicsok, magvak, tollak, ki-
sebb ágak felhasználásával képeket készíthetnek. (Kerekasztal-módszer). 

Szömörce boszorka még nagyon sok bosszúságot okozhat a nap folyamán. 
Az erdő jóságos manói viszont résen lehetnek és segíthetnek elkerülni a felállí-
tott csapdákat is. Végül beismerve vereségét, Szömörce feloldja az átkot, majd 
este a tábortűz mellett engedélyt kér a gyerekektől arra, hogy továbbra is ott 
lakhasson a szeretett erdejében. A gyerekek bizalmat szavazhatnak, és barátjuk-
ká fogadhatják eleget téve kérésének. Segítséget a manók szerepében a lelkes 
szülők nyújthatnak. 

A feladatok teljesítései és a mérgek eltüntetése után minden csapat szerez 
egy kis facsemetét, amit majd az óvodához közeli helyen fog elültetni, a „Mi kis 
erdőnk” cím alatt. A facsemetének az előre eltervezett helyen gödröt ásunk. 
Közösen meglocsoljuk, és ha kész a gödör és belehelyeztük, betemetjük a gyö-
kerét. Az elkövetkezőkben gondozzuk. (Lótuszvirág-módszer) 

Az interaktív módszereket felölelő szabadtéri tevékenységek során igyek-
szünk a gyerekeket olyan helyzetekbe hozni, ahol tapasztalatokra tehetnek 
szert, élményekkel gazdagodhatnak. Reméljük sikerül a világ egy részét kény-
szer nélkül, jókedvvel megmutatnunk olyannak, amilyen. 

A tevékenységek során próbáljuk kialakítani a gyerekekben a környezettu-
datos, a természet kincseit védő, óvó magatartást, hogy megértsék: az erdő és a 
környezetünk értünk van, és mi felelősek vagyunk értük, egyikünk sem tud lé-
tezni a másik nélkül. 

Fontos, hogy el tudjuk „ültetni” a gyerekekben a természetszeretet magját, 
hogy rá tudjanak csodálkozni a természet szépségeire, hangjaira, élőlényeire, 
hogy lássák meg és értékeljék annak természetes szépségeit, hogy látó embe-
rekké váljanak, ahogy erre Wass Albert is felhívja a figyelmünket:  

  „Te látó-ember leszel, ugye? 
Amikor az erdőre kimégy, figyelve lépj, és lábujjhegyen. Mihelyt a fák alá 

belépsz, és felrebben előtted az első 
rigó: akkor már tudnod kell, hogy 
az erdő észrevett. 

Ha megállsz egy pillanatra, hal-
lani fogod a szellőt, ahogy a fák kö-
zött tovaoson. Te már tudod, hogy 
ezt a szellőt az angyal rázta elő, kö-
penye ráncaiból. Ha jól figyelsz, a 
manókat is hallhatod: surrannak, 
matatnak itt-ott a sűrűben. Sok dol-
guk van, igyekezniük kell. 
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A virágokat is láthatod majd, és minden virág kelyhéből egy tündérke les 
reád. Figyelik, hogy rontó-ember vagy-e? Azoktól félnek. 

De te látó-ember leszel, és a tündérek ezt hamar felismerik. Kiülnek a virá-
gok szirmaira, és kedvesen reád kacagnak. De akkor már a patakot is meghal-
lod, ahogy neked mesél, csodá-
latos meséket az erdőről... 

Haladj bátran, egyre mé-
lyebben az erdők közé. A fák 
alatt, itt-ott még láthatod a 
harmatot, ahogy megcsillan a 
fűszálak hegyén. Jusson eszed-
be, hogy angyalok könnye az. 
Angyaloké, akik sokat sírnak 
még ma is, mert annyi sok em-
bernek marad zárva a szíve a 
szép előtt.” 

 
 

Képek:  

98. o.: Indulnak a csapatok 

99. o.: Vigyázat, veszélyes! 

100. o.: Sikeresen átkeltünk 

101. o.: A sötét úton, kötél segítségével 

102. o.: Felmegy a legény a fára 

103. o.: Gyerünk, te is meg tudod csinálni! 

 
 
  


