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Napközis tábor Érd 
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Korosztály: 5-10 éves

Idopont: 2021.07.12-17.

 » Közösségi játékok
 » Ismerkedés Érd 
élovilágával

 » Kreatív foglalkozások
 » Madárodú, rovarhotel, 
süntanya készítés

 » Mit tehetünk MI a 
környezetünkért

Jelentkezés: tokjolesz@erd.hu

NATURA
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NATURA KALANDTÁBOR
ÉRD

Napközis táborunk a készülő érdi Klímaparkba  tervezett Natura2000-
es tanösvény állomásaira épül, melyek egy-egy fajt és annak élőhelyét 
mutatják be. A fajok kiválasztásánál az Érd-tétényi plató élővilágának 
leírására és a parkba tervezett élőhelybemutató helyekre támaszkodtunk.

Tábor céljai:

•	 Érd természeti értékeinek megismertetése (Natura2000; Érd-
Tétényi-fennsík)

•	 Érd városrészeinek megismertetése, helyi identitás erősítése
•	 közösségépítés
•	 ökológiai összefüggések megismertetése
•	 érzékenyítés: kerüljünk közelebb a természethez, hogyan 

éljünk békében a természeti környezetünkkel
•	 a klímaváltozás hatásainak és következményeinek 

megismertetése a közvetlen lakókörnyezetünkben
•	 klímabarát megoldások megismertetése: városi környezetben 

klímabarát parkok, hűsítő zónák és zöldterületek, növények és 
állatok védelme

•	 környezetbarát megoldások megismertetése: újrahasznosítás, 
kölcsönzés, közösségi közlekedés, kevesebb hús fogyasztása, 
helyi termelőktől vásárlás

Korosztály:
5-10 év
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Hogyan lesz zöld, energiatakarékos a... 

Felkészülés
•	 az év során gyűjtjük az ismerősöktől a használt (vagy csak 1 oldalra nyomtatott) 

papírokat (kézműveskedéshez)
•	 gyűjtjük a kartondobozokat (ezt használjuk fel a játékokhoz)
•	 a táborba csak online lehet jelentkezni, nem papír alapon

Étkezés
•	 helyi termelőktől szerezzük be az élelmiszereket (helyi bevásárló közösségekkel 

együttműködve) 
•	 közösen készítjük el a gyerekekkel az ételeket, legalább részben
•	 6 napból 2 húsmentes étkezés
•	 idény zöldségek és gyümölcsök felhasználásával

Felszerelés
•	 az eszközöket kölcsönkérjük, nem vásárolunk újakat (pl. 

ollókat iskolától, óvodából)
•	 hozzon minden résztvevő otthonról saját eszközöket, 

kulacsot
•	 a helyi vállalkozóktól hulladék faanyagot kérünk az 

alkotáshoz (madárodúk, süngarázs, rovarhotel)

Utazás
•	 városon belül biciklivel, rollerrel közlekedünk az ebéd 

helyszínére
•	 az egymáshoz közel lakók hozzák el egymás gyerekeit 

a nap elején, végén, ehhez megadjuk nekik egymás 
elérhetőségét (ha a jelentkezési lapon hozzájárulnak)

Helyszín
•	 szabadtéri programok délután is, hogy ne 

kelljen világítást használni
•	 ismerjék meg a város különböző pontjait 

(Duna part, Óvaros, Fundoklia, Levendulás, 
Czabai kert, Kutyavár, Klímapark)

•	 Magyar Földrajzi Múzeum  
Helytörténeti kiállítás, helyi könyvtár, 
művelődési központ (rossz idő 
esetén)
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 » Kiscsoportokra oszlás, bemutatkozó játékok, 
csapatnév választás

 » Kis füzetet kap mindenki az első napon, amibe 
rajzolhat, beragaszthat minden nap valamit.

 » Térkép készítés - Érd vaktérkép a füzet elején, 
ezen minden nap reggel bejelöljük, hogy hol 

vagyunk, odarajzoljuk a nap állatát.
 » Érd egyik legendás biológia tanára 
röviden mesél a Fundoklia-völgy izgalmas 

történetéről, különleges élővilágáról
 » Kincskereső séta: a csapatok 
kincskereső térképet kapnak a völgyről, 

csapatonként külön indulnak a 
keresésre. A kincsek: különleges, 

védett növényfajok és egy szétvágott 
kép összerakható darabjai, ami 

egy hőscincért ábrázol.
 » Tanárúr mesél a 
hőscincérekről és a 

holtfák szerepéről, cincér 
gyűjtemény nézegetése

 » Hulladék kartonból 
hőscincér készítés, 

festés

FUNDOKLIA-VÖLGY

HOSCINCÉR NAP

PROGRAM

TALÁLKOZÓ:

ÉRD,
Dévai utca
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DUNAPART, ÓFALU

DENEVÉR NAP 2. 

 » Térképen jelöljük a helyszínt
 » Denevéres játék
 » Séta a Dunaparton: az ártéri erdő, a folyó 

megfigyelése
 » Mezítlábas élményszerzés
 » Állatnyomok keresése
 » Az ember jelenlétének megfigyelése  pl. 

hulladék, utak, nyomok, tanösvény - 
pozitívumok és negatívok összegyűjtése

 » Játékok:
- hang követése csukott szemmel (fán 
kopácsol valaki és oda kell találni)
- természetes zenekar
- Add tovább! körben ülünk és 
lábbal kell továbbadni botot, 
követ, stb.
- szabad játék a természetben- 
hatalmas törzsű uszadék 
fák a parton, kis kunyhók 
a gyökerek alatt

 » Séta Ófaluban: 
Szent Mihály kút 
érdi pincesor, 
minaret

PROGRAM

TALÁLKOZÓ:

ÉRD,
Molnár utca
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3. 

 » Térképen jelöljük a helyszínt
 » Lepke kereső játék (eldugunk kis képeket a 
levendulásban)

 » Ismerkedés a fajokkal, mi a lepkék szerepe
 » Ismerd meg a beporzókat játék

 » Illat felismerés bekötött szemmel: levendula, 
fahéj, bors, menta, hal, föld, fakéreg stb.

 » Fajtaméz kóstolás helyi méhészetből
 » Rovarhotel készítés

 » Beszélgetés a klímaváltozásról, 
hatásairól, mit tehetünk mi

 » Éghajlati társasjáték csoportokban
 » Szemétgyűjtő verseny

 » Bújócska vagy ipiapacs a 
levendulásban

 » Lepkés memóriajáték vagy 
levendulás illatzsák készítés

LEVENDULÁS

OSZIARASZOLÓ NAP

PROGRAM

TALÁLKOZÓ:

ÉRD,
Esztergályos utca
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CZABAI-KERT

MADÁR NAP 4. 

 » Térképen jelöljük a helyszínt
 » A kert tulajdonosa körbevezet és mesél a Czabai-

kert jelentősségéről
 » Ismerkedés néhány madárfajtával - királyka, 

citromsármány, cigánycsuk, őszapó, 
széncinege, szürkegém

 » Csapatjáték: a 6 madárfajta fotója ki van 
helyezve a kert különböző pontjain. Az ő 
tulajdonságaikról is szét vannak szórva 
a kertben kis képes kártyák (vonuló/
telelő, hol fészkel, tojások száma, 
élőhely, stb.), ezeket meg kell keresni, 
visszahozni ellenőrizni melyik 
fajtára jellemző és odavinni a 
megfelelő madárhoz.

 » Madárgyűrűzési bemutató 
a Magyar Madártani 
és Természetvédelmi 
Egyesülettel

 » Madárodú készítés, amit 
hazavihetnek

PROGRAM

TALÁLKOZÓ:

ÉRD,
Radnai u. 50.
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 » Térképen jelöljük a helyszínt

 » A Magyar Földrajzi Múzeum munkatársa mesél a 
Kutyavár történetéről és a gyíkok életéről

 » Gyorsasági, ügyességi csapatverseny

 » Mikroturisztika - hozzanak a gyerekek 
otthonról egy kicsi pl. lego emberkét, akit 

vigyenek el a gyerekek egy felfedező sétára 
egy kis (kb. 1m2) területre. Nézzenek be 

a kavicsok alá, füvek közé, másszanak 
fel a faágra. Használhatnak nagyítót is. 

Képzeljék el, hogy mit lát egy ilyen kicsi 
ember, hogyan érzi ott magát. A végén 

beszélgetés az élményekről. 

 » Csere-bere vásár - mindenki 
elhozhatja jó állapotú játékait és 

lehet cserélgetni a zero waist 
jegyében.

KUTYAVÁR

ZÖLD GYÍK NAP

PROGRAM

TALÁLKOZÓ:

ÉRD,
Kutyavári u. 40.
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KLÍMAPARK

CSALÁDI SÜN NAP 6. 

 » Térképen jelöljük a helyszínt
 » Erre a napra családosan érkezhetnek a gyerekek, akár 

még a háziállataikat is magukkal hozhatják.
 » Sünbarát Alapítvány bemutatója
 » Süntanya készítés
 » Családos számháború, számok helyett 

állatnevekkel
 » Közös faültetés az idén 20 éves Érdi 

Környezetvédő és Városszépítő Egyesülettel

PROGRAM

Játékok:
 » A fák őrei - a faőrök bekötött szemmel 

egy-egy fára vigyáznak. A többiek 
célja, hogy két kézzel hozzáérjenek a 
fához, anélkül a fa őre vízipisztollyal 
eltalálná.

 » Mi van a kezemben? - Körben 
állunk, mindenki hátrateszi a 
kezét, és kap egy természetes 
tárgyat (kavics, toboz, 
falevél, madártoll, stb.). 
Megkérjük, hogy 
alaposan tapogassa 
meg, de ne nézze meg. 
Egy valaki szavakkal 
leírja, hogy milyen 
a tárgy, ami a 
kezében van. Aki 
szerint nála is 
ugyanaz van, 
az középre 
áll.

TALÁLKOZÓ:

ÉRD,
Darukezelo utca 

Fuvaros utca sarok
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Esoprogramok:

 » Magyar Földrajzi Múzeumban tárgykereső játék (olyan tárgyak, amik 
kapcsolódnak a tematikához)

 » Múzeumpedagógiai foglalkozások (pl. Árvalányhaj és gyurgyalag 
- Az Érd-Tétényi-fennsík védett területei élővilágának 
megismerése)

 » Könyvtár foglalkozás

 » Tömegközlekedési túra Érd körül

 » Eső helyszín: érdi Szepes Gyula Művelődési Központ

,,

Források:

Ki a tanteremből nap
http://emptyclassroomday.eu/hu/

52 lépés egy zöldebb városért
https://op.europa.eu/hu/publication-detail/-/
p u b l i c a t i o n / 0 8 0 d f f a 8 - 4 9 c 5 - 1 1 e 8 - b e 1 d -
01aa75ed71a1/

Éghajlati társasjáték
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/
citizens/youth/board_hu.pdf

Ismerd meg a beporzókat
https://op.europa.eu/hu/publication-
detail/-/publication/f229629c-c0c5-
11ea-855a-01aa75ed71a1

Készítette:

EnergiaÉRDek 2020 csapata
Szerkesztette: 
Gáll Zsuzsanna

Érd, 2021. április
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