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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 Budai-hegyek bebarangolása 

Az Ászári Jászai Mari Általános Iskola kirándulása 

 

 

A megvalósítás időszaka: 2019. 04. 22.-2019. 05. 14. 

A program időpontja:  2019. 05. 13.-05. 14. 

Az program helyszíne:  Budapest, Budai-hegyek 

Résztvevők:    A jelenléti ív alapján 21 diák, 2 felnőtt 

Lebonyolító: Sollertia Kft. (7761 Kozármisleny, Tompa 

Mihály utca 1) 

Szervező pedagógus:   Sinigláné Gurumlai Piroska 

Kísérők: Nagyné Micskó Teréz 

Előzetes feladatok: 

• A szállás és étkezés megrendelése, lefoglalása a Sollertia Kft. 

közreműködésével. 

• Egyeztetés a szervező pedagógus által megtervezett programokról, és 

annak költségeiről. 

• Programok leszervezése, előzetes írásos megrendelése. 

• Igazolások kiállítása a kedvezmények igénybevételéhez. 

• Megbízás a buszt biztosító Volf Kft.-vel 

• Írásbeli tájékoztatás a kisdiákoknak és szüleiknek a kirándulásról, praktikus 

tanácsok. 

  

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
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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1. nap beszámolója 

A 4. osztályosok kirándulásuk céljául fővárosunk, Budapest és krnyéke 

nevezetességeinek és szépségeinek megtekintését tűzték ki, mivel ezekkel magyar 

irodalom és környezetismeret órán is találkoztak tanulmányaik során. 

A 4. osztály tanulói reggel 700 órakor izgatottan szálltak fel a buszra, mely 

kirándulásuk helyszínére vitte őket. 
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Első megállóhely a Gellért-hegy tetején volt, ahol a Citadelláról, a Szabadság 

szobor lábától megtekinthették Budapest gyönyörű panorámáját. Távolról 

láthatták az Parlament gyönyörű épületét, melynek látogatása a második 

látogatási cél volt. 

 

A Dunán való átkelés után el is érkeztek a Kossuth térhez, de a teret nem tudták 

bejárni, mert az állami rendezvény miatt le volt zárva. Ez nem vetette vissza 

kirándulóink jókedvét és izgatottan várták, hogy végre bejussanak az Országház 

csodás épületébe, melynek építéséről, méreteiről már oly sokat olvastak. A 

várakozás elérte célját, mert egy érdekes idegenvezetés során megtekintették a 

Parlament belsejét, gyönyörködhettek különleges termeiben. 
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A délutánt a Hősök terének bebarangolásával kezdték a gyerekek. Csodálattal 

nézték a tér lenyűgöző alkotásait, történelmünk nagy királyainak és a 

honfoglalóknak szobrait. 

 

A délután további programja a vidámság, a természet- és állatszeretet jegyében 

telt. A Fővárosi Állatkertben sok érdekes, egzotikus állat mellett megtapasztalták 

a trópusi éghajlat fullasztó hőségét a Pálmaház megtekintése során. 

Bebarangolták a Varázshegy belsejét, ahol sok érdekességet láthattak az 

emberiség fejlődésének szakaszairól. 
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A délután fáradalmait fagyizással, játszótéri mókával pihenték ki. 
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A szállás elfoglalása és vacsora után esti sétájuk során a gyerekek Budapest egyik 

legszebb utcáján, az Andrássy úton sétáltak, rácsodálkoztak az esti pesti 

forgatagra. Kíváncsian keresték az Opera épületét, de az felújítás miatt „be van 

csomagolva”. Nem csüggedtek, kicsit távolabb megtekintették az Operett Színház 

és Thália Színház épületét. 

2. nap beszámolója 

A mai nap reggelén kicsit álmosan, de a finom reggelitől jóllakva csomagoltak 

össze a gyerekek. 

Úticéljuk a Margit sziget lett volna, ahol sétajárattal körbe vonatozták volna a 

szigetet, de a rossz időre való tekintettel ez a program elmaradt, mert a tulajdonos 

nem állt ki a kisvonattal. A gyerekek nem csüggedtek, mert egy előzetes 

programajánló felkeltette érdeklődésüket a Budavári Sikló iránt, így annak 

megtekintésével, illetve használatával kárpótolva lettek az elmaradt program 

miatt. A siklóval feljutottak az Országos Szécsényi Könyvtár épületéhez, a 

magasból ismét megcsodálták a gyönyörű panorámát, ami eléjük tárult a hegy 

tetejéről. A tér másik felén kíváncsian nézték a Sándor Palota épületét, 

reménykedve abban, hogy valamelyik számukra ismert politikust pillantják meg. 
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A siklóval visszatértek a Clark Ádám térre, ahonnan útjuk a Mátyás templomhoz 

vezetett. Sajnos ekkorra már elkezdett esni az eső, így a Halászbástyát csak 

kívülről csodálták meg, bejárására nem került sor. 

  

 

A híres templom megtekintése után a budai oldalon maradva a kirándulás utolsó 

állomásához, a Csodák Palotájához vezetett útjuk. A sok érdekes kísérlet, fizikai 

játék, tükörlabirintus, a 9D-s vetítés teljesen elvarázsolta a gyerekeket. Mindenki 

talált olyan feladatot, amit többször is végrehajtott. Sok érdekes és hasznos 

ismeret birtokába jutottak itt a tanulók.  
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A közösen elfogyasztott uzsonna után elfáradva, de csodás élményekkel 

feltöltődve ültek fel a buszra, mellyel hazaindultak. A végállomásnál, mely 

egyúttal a kiindulóhely volt, mind a 21 diák örömmel futott szüleihez, boldogan 

mesélve élményeiről. 


