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EFOP-1.3.9-17-2017-00011 

„Érezd jól magad a bőrödben!” – Változatos tevékenységformák a Jászai 

Mari Általános Iskolában” 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

A Bakony felfedezése és Győr 

Az Ászári Jászai Mari Általános Iskola kirándulása 

 

A megvalósítás időszaka: 2019. 04. 22.-2019. 05.14. 

A program időpontja:  2019. 05. 14. 

Az program helyszíne: A program: Vinye-Győr 

 B program: Győr (esőnap) 

Résztvevők: A jelenléti ív alapján 41 diák 1-2. osztályosok, 

 3 felnőtt 

Lebonyolító: Sollertia Kft. (7761 Kozármisleny, Tompa M u.1.) 

  

Szervező pedagógus: Lovasi Péterné,  

Kísérők: Hullámné Sarus Mónika, Bárányné Nagy Katalin

  

  

https://maps.google.com/?q=7761+Koz%C3%A1rmisleny,+Tompa+Mih%C3%A1ly+utca+1&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=7761+Koz%C3%A1rmisleny,+Tompa+Mih%C3%A1ly+utca+1&entry=gmail&source=g
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Előzetes feladatok: 

• Az utazáshoz szükséges autóbusz lefoglalása 

• Egyeztetés a szervező pedagógus által megtervezett programokról, és 

annak költségeiről az osztályfőnökökkel. 

• Programok leszervezése, előzetes írásos megrendelése, egyeztetés a mozi 

programmal kapcsolatosan, filmválasztás. 

• Igazolások kiállítása a kedvezmények igénybevételéhez. 

• Megbízás a buszt biztosító Volf Kft.-vel 

• Írásbeli tájékoztatás a kisdiákoknak és szüleiknek a kirándulásról, praktikus 

tanácsok. 

 

Kirándulásunk programjának megtervezésénél az időjárás változékonysága miatt 

A és B verzióval egyaránt készülnünk kellett. Sajnos az esős, szeles, változékony 

idő miatt a B. programot tudtuk megvalósítani. Az előzetesen lefoglalt szabadtéri 

programunkat: állatkert és kalandpark ebéddel vissza kellett mondanunk. 

Köszönettel tartozunk a Vinyei kalandpark és a Győri Állatert munkatársainak, 

akik minden további nélkül tudomásul vették lemondásunkat a rossz idő miatt, 

eltekintve az előzetes egyeztetések alapján várt programoktól. Helyette a győri 

játszóházban foglaltunk helyet délelőttre. Délutánra pedig a plázában lévő 

moziban foglaltunk helyet 2 előadásra.  

Május 14-én egy borús, esős reggelen 8 órakor gyülekeztünk az iskolában. 

Megreggeliztünk, majd 41 első és másodikos kisdiákkal felszálltunk az 

autóbuszra. Kirándulásunk fél kilenckor vette kezdetét. Elsőként a győri 

Játszóházba látogattunk el. Itt mindenki kedvére válogathatott a játékok közül. 

Legtöbben a beszélő és csavart csúszdát választották. Ugrálóvárban is sokan 

megfordultak, és az ufó járgányokon való közlekedés is kedvelt tevékenység volt. 

A délelőttöt itt töltöttük, így mindenkinek lehetősége volt a legtöbb játék 

kipróbálására. Nagyon jó kedvűen, vidáman teltek az órák. Ez után ismét buszra 
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szálltunk, és elindultunk a győri Plázába. Itt elfogyasztottuk az előre megrendelt 

finom ebédünket. Majd két csoportban, - előzetes igényfelmérés alapján -

megnéztük a gyerekek által választott filmeket. Az egyik csoport 12 fővel, 

többnyire lányok a „Manou, a legsirályabb fecske”, a csapat másik része pedig a 

„Pokémon, Pikachu, a detektív” c. filmet tekintette meg pedagógusaink 

kíséretében. Mindkét film kitűnő választásnak bizonyult, hiszen a gyerekek 

nagyon jól szórakoztak rajta. Utána még a buszon is sokáig beszélgettek róla, 

felidézték a legizgalmasabb, vagy a éppen a legkedvesebb részeket a filmekből. 

A késő délutáni órákban kicsit fáradtan, de élményekkel telítve értünk haza. 

Nagyon sajnáljuk az elmaradt kinti programot, tapasztalatból tudjuk, hogy a 

vinyei kalandpark óriási élményt okoz a 7-8 éves gyerekeknek. Elmondható, hogy 

95%-ban most lettek volna először ilyen „vadregényes” körülmények között. A 

szakmai vezetővel történt egyeztetés során örömünkre szolgál, hogy a projekttel 

történő egyeztetés alapján esetlegesen lehetőség lesz ősszel egy kirándulásra, 

Vinyére. 

 

Az eseményről készült képek a következő oldaltól találhatók: 
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Győr irányában a buszon 
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Játszóház I. 
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Játszóház II. 

 

Játszóház III. 
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Játszóház IV. 

 

 

Játszóház V. 
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Jólesik a finom ebéd 
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Felkészülés a 3D-re 

 

Benn a moziban 
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Hazafelé fáradtabban, de élményekkel telve 


