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című

Kimozdulós nap: a Vácrátóti Botanikus Kertben és a Veresegyház Medveotthonban

 

A Témamodul neve: Környezetvédelem, természetismeret, tudatos fogyasztói magatartás 

A táborba jelentkező tanulók összevonásával alakultak meg a napközis csoportok. Összesen 30 tanuló
részt a heti szervezésű táborban. 

A megvalósított programsablonok elnevezése a 3. és 4. osztályosokból álló csoportban: Hagyományok és 
tárgykultúra: nyersanyagoktól a hulladékig (9 f

Az 5. osztályosokból álló csoportban: Lábnyomaink nyomában (14 f

A 7. és 8. osztályosokból álló csoportban: Világfalura fel! (7 f

A program tervezésekor figyelembe vettük azt, hogy a tanulók között képességben és életkorban is 
különbségek vannak. A kimozdulás napját közösen szerveztük a csoportokkal 2019. 06. 26
nagyon jól sikerült. Először Vácrátótra látogattunk el, ahol megcsodálhatták a tanulók hazánk legnagyobb 
arborétumát, a Nemzeti Botanikus Kertet. Szakvezetés segítségével els
sétát, melynek a látványa lebilincselő

Karbonházban található kiállítás is nagyon tetszett a tanulóknak, amely az éghajlatváltozás jelent
következményeit, annak élővilágra gyakorolt hatását és a megújuló energia típusait mutatta be
utca” megtekintésével remélhetőleg környezettudatosabb cselekvésre késztethettük a tanulókat. A 
Berkenyeházban található kiállítás rávezette a gyerekeket a biológiai sokféleségek meg
jelentőségére.  

Délután a Veresegyházi Medveotthonba l
Medveotthon Közép-Európa egyetlen Medveotthona
Veresegyházi Önkormányzat összefogásával jött létre. Az állatokat teljesen biztonságosan, testközelb
azok zavarása nélkül láthatták a tanulók. A legérdekesebb volt a gyerekek számára, hogy a saját kezükkel, 
fakanálból etethették meg mézzel a mindig éhes macikat.
tanulók. Kipróbálták a park területén található kismozdonyt, látványliftet és tudtak macis érmét is sajtolni. 
nap zárásaként pedig a park területé
közösen egy hatalmasat játszottak. A program során azt tartottuk szem el
ma is korszerű, szükségszerű. Sajnos napjainkban az emberek egyre inkább eltávolod
elveszett természeti értékeket pótolni ugyan nem tudjuk, de a gyerekeket arra nevelhetjük, hogy ismerjék, 
szeressék, óvják, védjék a még meglévő

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 

Korszerű közösségi programok a Hatvani Tankerületi Központ intézményeiben 
ű pályázatban megvalósuló programról: 

nap: a Vácrátóti Botanikus Kertben és a Veresegyház Medveotthonban

A Témamodul neve: Környezetvédelem, természetismeret, tudatos fogyasztói magatartás 

 tanulók összevonásával alakultak meg a napközis csoportok. Összesen 30 tanuló

A megvalósított programsablonok elnevezése a 3. és 4. osztályosokból álló csoportban: Hagyományok és 
tárgykultúra: nyersanyagoktól a hulladékig (9 fő) 

Az 5. osztályosokból álló csoportban: Lábnyomaink nyomában (14 fő) 

7. és 8. osztályosokból álló csoportban: Világfalura fel! (7 fő) 

A program tervezésekor figyelembe vettük azt, hogy a tanulók között képességben és életkorban is 
különbségek vannak. A kimozdulás napját közösen szerveztük a csoportokkal 2019. 06. 26

ször Vácrátótra látogattunk el, ahol megcsodálhatták a tanulók hazánk legnagyobb 
arborétumát, a Nemzeti Botanikus Kertet. Szakvezetés segítségével elsőnek a kertben tettünk egy hatalmas 
sétát, melynek a látványa lebilincselő volt. Ezután az üvegházi gyűjteményeket 
Karbonházban található kiállítás is nagyon tetszett a tanulóknak, amely az éghajlatváltozás jelent

ővilágra gyakorolt hatását és a megújuló energia típusait mutatta be
őleg környezettudatosabb cselekvésre késztethettük a tanulókat. A 

Berkenyeházban található kiállítás rávezette a gyerekeket a biológiai sokféleségek meg

Délután a Veresegyházi Medveotthonba látogattunk el. Az öt és fél hektár területen kialakított
egyetlen Medveotthona, mely az Állatvédő Világszervezet (WSPA) és a 

Veresegyházi Önkormányzat összefogásával jött létre. Az állatokat teljesen biztonságosan, testközelb
azok zavarása nélkül láthatták a tanulók. A legérdekesebb volt a gyerekek számára, hogy a saját kezükkel, 
fakanálból etethették meg mézzel a mindig éhes macikat. Sok új ismerettel és élménnyel gazdagodtak itt is a 

Kipróbálták a park területén található kismozdonyt, látványliftet és tudtak macis érmét is sajtolni. 
pedig a park területén található játszótéren még sokoldalúan megmozgathatták magukat, 

A program során azt tartottuk szem előtt, hogy 
ű. Sajnos napjainkban az emberek egyre inkább eltávolod

elveszett természeti értékeket pótolni ugyan nem tudjuk, de a gyerekeket arra nevelhetjük, hogy ismerjék, 
szeressék, óvják, védjék a még meglévő kincseinket.  

 

 közösségi programok a Hatvani Tankerületi Központ intézményeiben 

nap: a Vácrátóti Botanikus Kertben és a Veresegyház Medveotthonban 

A Témamodul neve: Környezetvédelem, természetismeret, tudatos fogyasztói magatartás  

 tanulók összevonásával alakultak meg a napközis csoportok. Összesen 30 tanuló vett 

A megvalósított programsablonok elnevezése a 3. és 4. osztályosokból álló csoportban: Hagyományok és 

A program tervezésekor figyelembe vettük azt, hogy a tanulók között képességben és életkorban is 
különbségek vannak. A kimozdulás napját közösen szerveztük a csoportokkal 2019. 06. 26-án, amely 

ször Vácrátótra látogattunk el, ahol megcsodálhatták a tanulók hazánk legnagyobb 
őnek a kertben tettünk egy hatalmas 
űjteményeket tekintettük meg. A 

Karbonházban található kiállítás is nagyon tetszett a tanulóknak, amely az éghajlatváltozás jelentőségét és 
világra gyakorolt hatását és a megújuló energia típusait mutatta be. A „Zöld 

leg környezettudatosabb cselekvésre késztethettük a tanulókat. A 
Berkenyeházban található kiállítás rávezette a gyerekeket a biológiai sokféleségek megőrzésének 

Az öt és fél hektár területen kialakított Veresegyházi 
ő Világszervezet (WSPA) és a 

Veresegyházi Önkormányzat összefogásával jött létre. Az állatokat teljesen biztonságosan, testközelből, 
azok zavarása nélkül láthatták a tanulók. A legérdekesebb volt a gyerekek számára, hogy a saját kezükkel, 

Sok új ismerettel és élménnyel gazdagodtak itt is a 
Kipróbálták a park területén található kismozdonyt, látványliftet és tudtak macis érmét is sajtolni. A 

n található játszótéren még sokoldalúan megmozgathatták magukat, 
 a természet közeli nevelés 

. Sajnos napjainkban az emberek egyre inkább eltávolodnak a természettől. Az 
elveszett természeti értékeket pótolni ugyan nem tudjuk, de a gyerekeket arra nevelhetjük, hogy ismerjék, 



 

 

 

 

A program során a következő kompetenciákat fejlesztettük tovább: k
az önreflexióra,  digitális kompetencia, szövegértés, önálló véleményalkotás, természettudományos 
gondolkodás, fizikai ügyesség és erőn
természettisztelő felnőttekké válnak. Felismerik majd a természetvédelem fontosságát és környezettudatos 
magatartást tanúsítanak. 

 

Csány, 2019. 06. 30. 

      
      

 

 

Képek a programról: 

ő kompetenciákat fejlesztettük tovább: kooperatív készség, kreativitás, képesség 
az önreflexióra,  digitális kompetencia, szövegértés, önálló véleményalkotás, természettudományos 

nlét. Reméljük, hogy a táborban résztvevő gyerekek természetszeret
ttekké válnak. Felismerik majd a természetvédelem fontosságát és környezettudatos 

   Kovács István 
           képzett pedagógus 
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