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Beszámoló 
 

Pályázati azonosító 3.1.4-12/2-2012-0290 

Pályázat címe  Egy kisiskola nagy lehetőségei  

Rendezvény helyszíne Veszprém 

Rendezvény 
pályázatban szereplő 
megnevezése  

Alkalomszerű- szabadtéri- mozgásos tevékenység 

Rendezvény konkrét 
megnevezése/címe 

Alkalomszerű- szabadtéri- mozgásos tevékenység 
Gyereknap 

Résztvevő gyerekek 
száma  

130 fő 

Résztvevő 
pedagógusok: 

Az intézmény pedagógusai 

Felelős: Dr. Ferencz Istvánné   

Program rövid 
felsorolása  

 
Az állatkert megtekintése, biológus által tartott előadás, szabadtéren 
rendezett ügyességi játékok. 
A veszprémi vár és környékének megtekintése, német és magyar nyelvű 
idegenvezetéssel. Interaktív sportjátékok. 

 

 
Program célja: Gyermeknap alkalmából iskolánk tanulói a tanév során szerzett elméleti ismereteket, 
játékos formában, élet közelben használják és alkalmazzák. 
Az 1.-5. osztály az állatkertben rendhagyó biológia órán vett részt. 
A 6.-8. osztály Veszprémben német-és magyar nyelvű idegenvezetésre ment. 
 
 
 
A program bemutatása: 2014.június 10-én bérelt autóbusszal mentünk a Veszprémi Állatkertbe 
 (1.-5. osztály), illetve az Óváros térre. (5.-8. osztály) 
Az állatkertben Csizmazia Károly nyugdíjas egyetemi tanár, zoopedagógus várt minket, aki az 
állatkertet egy filmen keresztül mutatta be egy olyan biológia teremben, ahol különleges képek, 
bőrök, csontok, preparátumok vettek körül bennünket. Miután vége lett az órának mindent 
megtapinthattak, megsimogathattak. A vezetett séta során maki látványetetésen vettünk részt.  
A vadállatok tulajdonságait más oldalról is megismerhették a gyerekek. Az állatkert szibériai tigrisét 
Karcsi bácsi kicsi korától gondozta, s ezáltal különleges kapcsolat alakult ki ember és vadállat között. 
Ennek kapcsán a ketrecen kívül lehetőségük adódott a gyerekeknek a tigris mozgásának 
megfigyelésére, majd pedig az utánozására. Az állatkerti program zárásaként a játszótéren egy olyan 
ügyességi versenyt állítottunk össze a gyerekek számára, melynek során utánozhatták a megfigyelt 
állatok viselkedését és mozgását csapatokban. 
Az óváros terén Kilár Boróka idegenvezető várta a csoportot. Itt kezdődött az idegenvezetés. A 
környező épületek bemutatása német és magyar nyelven történt.  
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Történeti, művészettörténeti ismertető után érdekességeket is hallgattak a gyerekek. Ezután egy 
csapatépítő játék volt. A várban folytatódott az épületek ismertetése. Majd csapatokban verset írtak 
a megadott szavakból történelem, művészet és a jelen ötvözésével. A szentháromság téren a várkút, 
az érsekség és a Bazilika is az érdekességek oldaláról volt megközelítve. A gyerekeket jól bevonta az 
idegenvezető, személyisége magával ragadó volt. Csapatépítő, sportos játékokban kipróbálhatták 
ügyességüket, kitartásukat. Élményekkel gazdagodva, Veszprémet jobban megismerve térhettek haza 
a gyerekek.  
 
 

 
A program összegző értékelése: Tartalmas napnak értékelem ezt a gyereknapot. A gyerekek játszva 
sokféle ismeretet gyűjtöttek, s közben megtapasztalhatták azt is, hogy nemcsak a padban lehet 
tanulni. Értékesebb emberekké válhatnak gyakorlati ismeretek szerzése által is. 
 
 
  
 

A beszámoló melléklete a rendezvény jelenléti íve, fotódokumentációja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Dr.Ferencz Istvánné  
 Felelős Projekt menedzser 
 
 
 
 
 
 
 
Nemesvámos, 2014. június 10.  
 


