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Gyermekek állatok iránti szeretetének táplálása. Ha a természetben játszó kisgyermekeket
nézed, láthatod, milyen gondtalanul és lelkesen fedezik fel a világot. Valószínűleg van egyfajta
“alapvető szeretet” a természet iránt. Minden pedagógus egyik legfontosabb célja e természettel
való kapcsolat megszűnésének megakadályozása.
1. Használjon „biocentrikus” megközelítést a korai gondozásban és nevelésben azáltal, hogy lehetőséget nyújt a gyermekek számára, hogy kapcsolatba lépjenek az élő állatokkal. Támogassák
a gyermekek állatok iránti vonzalmát és szeretetét, és az összes érzékük bevonásával segítsék
az élővilággal való kapcsolat érzését, hogy magukra a természet részeként tekintsenek.
2. Támogassa a gyerekek növekvő tudatosságát az érzékszervi megﬁgyelésekre (például egy
madár énekének meghallgatása).
3. Tegye őket műveltté a természet által.

• Nem mérgező arcfestékek. Keresse az olyan arcfestéket, amely a “parabénektől, formaldehidtől, szintetikus festékektől vagy más káros vegyi anyagoktól mentes” feliratot viseli.
Saját “házi” arcfestékét is keverhet krémmel, kukoricakeményítővel és élelmiszer színezék felhasználásával:
• 2 evőkanál vastag arckrém
• 1 evőkanál kukoricakeményítő
• Élelmiszer színezék válogatott színekben
• Papírtányér
• Kis ecsetek
• Opcionális: stencil

Menjetek ki megﬁgyelni az élő állatokat
Ha 3 éves gyermekkel erdőterületet látogatsz, válassz egy olyan területet, amely könnyen
megközelíthető jól járható utakon. Az óvodás és az általános iskolás gyerekeket sokkal jobban
érdeklik az állatok, mint a növények. Ezek az állatok lehetnek olyan közönséges vadállatok, mint
a kacsák, a mókusok és a háztáji madarak vagy a szomszédos macska vagy hangyák. A kisgyermekek számára ezek mind izgalmasak és különlegesek.
1. Előkészületek a szabadtéri élményekre
A gyerekeket fel kell készíteni a látogatásra, és várakozásukat fel kell kelteni. Ebben a korcsoportban a gyermekeknek még vélhetően nincsenek előzetes tudásuk a természetről, de ez a családi
hátterüktől is függ. Használhatsz egy bábot, amely egy a következő mesét mondja el:
Fantasztikus történet az erdei kirándulás előkészítéséhez
Csodálatos tavaszi nap volt, és az egér Lili valami különlegeset akart csinálni egy ilyen szép napon. De mit? Kinyitotta a játékos dobozát, de nem igazán akart játszani. Esős napon is játszhatott
a játékokkal. Elővette a festékeit, de valójában nem akart festeni. Egy másik alkalommal is festhetek. Hirtelen felkapta Barni mackóját mert nagyszerű ötlete támadt. Együtt tehetnek egy utat
a természetbe. - Barni, sétáltál valaha egy réten? - kérdezte Lili. Barni megrázta a fejét. - Barni,
beszippantottad már valaha egy virág illatát vagy megszimatoltál valaha egy pillangót? Barni
mackó ismét megrázta a fejét. - Barni, szeretnéd, ha elvinnélek egy körutazásra a természetben?
Igen, Barni ezt szerette volna. Lili az egér gondolkozni kezdett. Mire lesz szüksége egy ilyen
kiránduláshoz? Eltűnt a lépcsőház alatt lévő falban az egérlyukban, és előkereste a hátizsákját.
Aztán vízálló cipőt keresett magának és Barninak. De valami még mindig hiányzott. Az időjárás
rosszabbodhat, elkezdhet esni. Szóval két esőkabát is kell.
Mi van, ha ő vagy Barni éhes vagy szomjas? Egy almát és egy kis vizet is tett a hátizsákba.
Most már kezdődhet az utazás. Buszra ültek, hogy elérjék a parkot. Lili újra gondolkodott. Barni
mackó vajon tudja, hogyan viselkedjen a természetben? Kigondolt néhány egyszerű szabályt és
elmondta Barninak:
«Ne vegyél a parkban dolgokat szádba»
«A növények nagyon érzékenyek. Ha levágod őket, már nem tudnak növekedni. »
«A vadon élő állatok nagyon félénkek. Ne érintsed meg őket! »
«Maradj Lili látómezejében - mindig látni kell téged»
«Barni - ne tarts botot arcmagasságban, és ne lóbáld járás közben.»
Miután Lili és Barni ebben megegyeztek, átmentek a zöld parkban. Meghallgatták a madarak
énekét, és megﬁgyeltek egy virágon pihenő méhet. Amikor aztán elértek egy gyönyörű réthez,
úgy döntöttek, hogy megpihennek és megeszik a lédús piros almát.

2. A szabadban: megﬁgyelés és kérdések
Figyeld meg, mi felé irányul a gyerekek természetes ﬁgyelme a szabadban. Fedezzed fel, hogyan
viselkednek a természetben, majd kezdjed el bevonni őket azzal, hogy elmagyarázod, a vadon
élő állatok miben különböznek tőlünk.
Ne feledjed, hogy a természet a spontán kutatások végtelen tárházát kínálja!
a) Figyeljétek meg és írjátok körül a megﬁgyelt állat ﬁzikai jellemzőit (szárnyak, ujjak, fülek,
szemek, orr, alak, szőr, bőr ...), és ha lehetséges, hallgassátok meg az állat által kiadott hangokat
(pl. madarak ). Használjátok az érintést, a szaglás és az ízlelés érzékét, amikor a gyerekek a
szabadban játszanak: például hívjátok oda őket, hogy érintsék és szagolják meg egy fa törzsét,
ahol a mókusok és a madarak élnek, vagy egy virágot, ami a méhek kedvence, vagy a hangyaboly
melletti földet, és közben képzeljék el, hogy az állatok mit érezhetnek az ő érzékszerveiken
keresztül, amikor ezeken a természetes élőhelyeiken jönnek-mennek.
Az ízélmény lehet olyan egyszerű csemege, amit az állatok is szívesen fogyasztanak, vagy akár
ők állítják elő azt, pl. alma, dió, méz.
b) Figyeljétek meg az élőhelyeket és a búvóhelyeket: magyarázd el, hol élnek ezek az állatok,
és hogy némelyik saját „otthont” épít (fészket, üreget, lyukat ... vagy akár magával is cipeli az
otthonát). Néhány lakóhely csak egy állaté egy anyáé és gyermekeié. Más lakások egy nagy
csoportot szolgálnak, hogy abban együtt tudjanak
élni.
c) Figyeljétek meg az étkezési szokásokat:
magyarázd el, hogy az állatoknak meg kell találniuk a
saját ételeiket, és hogy valamennyien csak bizonyos
dolgokat esznek, mint pl. bogarakat vagy kukacokat.
d) Figyeljétek meg a mozgásukat: magyarázd el,
hogy minden állatnak van egy “szuperereje”, mint pl.
a repülés, ásás. Ösztönözd a gyerekeket arra, hogy
elképzeljék, milyen lehet annak az állatnak lenni
(kacsa, mókus vagy hangya…).
3. A kültéri tapasztalatok feldolgozásához, értelmezéséhez és reﬂexiójához ötvözheted őket
beltéri tevékenységekkel:
a) Nézegessetek élénk, színes képeket a megﬁgyelt állatokról. Mutassátok meg és nevezzétek
meg őket. Használhattok különböző plüssjátékállatokat is, hogy segítse a gyerekeknek megtanulni
az olyan szavakat, mint macska, kutya, madár - élvezni fogják az állatok felismerését és a hagjuk
utánzását.
b) Hallgassatok állatokat szerepeltető dalokat.
Mozogjonak úgy, mint azok az állatok. Például a
karukat használják a madarak szárnyaiként. Ez a
kognitív tevékenység nemcsak a szókincset és a nyelvi
készségeket fejleszti, hanem segít a gyerekeknek
a perspektivikus látásmód kialakításában, ami az
empátia egy másik kifejezése.
c) Használjatok
azonosuláshoz.
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Kiegészítő tevékenységek: Állíts fel egy madáretetőt
az osztálytermi ablakban vagy bárhol, ahol a gyerekek
megﬁgyelhetik a madarakat.

