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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 

 

Szegedi Fehértó madárvilága, Szeged kulturális értékei, Ópusztaszer 

 

A megvalósítás időszaka: 2018. 05.02-06.05 

A program időpontja:  2018. 05.30-31. 

Az program helyszíne: Ópusztaszer, Szeged és környéke 

Résztvevők: A jelenléti ív alapján 54 diák, 4 felnőtt 

Az Ászári Jászai Mari Általános Iskola kirándulása 

Lebonyolító: Sollertia Kft. (7761 Kozármisleny, Tompa Mihály utca 1) 

Szervező pedagógus: Erdősi Gáborné pedagógus 

Kísérők: Szalai Richárd, Mészárosné Fehér Gabriella, Volf István 

Előzetes feladatok: 

 A szállás és étkezés lebonyolításának megszervezése 

 Egyeztetés a szervező pedagógus által megtervezett programokról, és 

annak költségeiről. 

 Megbízás a buszt biztosító Volf Kft.-vel 

A program: 

Május 30-án sok ászári általános iskolás kelt ki ágyából a megszokottnál 

hamarabb. Reggel 6 órakor már mindannyian fenn voltak a Szeged felé tartó 

kirándulóbuszon. A hosszú út során volt időnk megreggelizni, és egy kicsit 

visszaaludni.  

Útunk első célja az  Ópusztaszer Nemzeti Történeti Emlékpark. Itta több 

programon vettünk részt. Megtekintettük a szabadtéri néprajzi gyűjteményt. 

https://maps.google.com/?q=7761+Koz%C3%A1rmisleny,+Tompa+Mih%C3%A1ly+utca+1&entry=gmail&source=g
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Megismerhettük a Dél-Alföldi parasztság mindennapos életének eszközeit, a 

tanyás gazdálkodás folyamatát. Jártunk a tanyasi iskolában, ahol a korabeli tanítás 

eszközeivel és módszereivel ismerkedtünk meg. Szerencsénk volt megtekinteni 

egy élő korabeli tanítási órát. 
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A rotunda felé vettük útunkat, ahol megnéztük Feszty Árpád és 11 festőtársa által 

alkotott „Magyarok bejövetele” körképet. A gyerekeket lenyűgözte a festményen 

látott történelmi pillanat, amikor Árpád vezetésével őseink birtokba veszik a 

Kárpát-medencét. 

 

Ezt követően részt vettünk egy múzeumpedagógiai foglakozáson. Feladatunk 

címe „Régészfurfang” volt. Egy korabeli sír feltárásában vehettünk részt, ahol 

betekinthettünk a régészet alapjaiba. 

   

Ezután a „Csillagösvény” nevű, élő növényekből létrehozott, összesen 3,5 km 

hosszú labirintusba vezetett útunk. A tájékozódást egy útbaigazítás segítette, a 

legtöbben a „Kövesd a Csodaszarvast” választották. A gyerekek nagyon élvezték 
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a labirintust. Szeged felé vettük útunkat, ahol késő délután megtekintettük az 

Újfehértói TK madárvilágát.  
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Szegedre érve elfoglaltuk szállásunkat a Tisza Sport Hotelben. A jóízűen 

elfogyasztott vacsora után a helyi Pláza Cinema City mozijában fejeztük be a napi 

programot.  

 

Másnap reggel a svédasztalos, kitűnő reggeli kínálatából jóllakottan, energiával 

feltöltve indultunk el napi programunkra. Először a Tiszán sárkányhajóztunk, volt 

szerencsék elevezni a Maros torkolatig. A ritmusra evezés óriási élmény volt 

tanulóink számára. 
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A jóízűen elfogyasztott ebéd után Cool-túra programban vettünk részt. Önálló 

térképes, feladatlapos formában a város nevezetességeit ismerték meg a gyerekek. 

Az önálló, kiscsoportos városfelfedező program nagy sikert aratott, két csapat 

végzett 0 hibaponttal az első helyen.  
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3 órától meglátogattuk a város büszkeségét, a nagyon impozáns Móra Múzeumot. 

Megismertük Szeged és környékének népviseletét, természettudományi, régészeti 

és Móra Ferenc életét bemutató kiállítás nagyon tetszett mindenkinek. A 

legnagyobb sikert a papucskiállítás aratta a lányok körében. 
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A már láthatóan elfáradt kirándulók hazafelé vették az irányt. „Kötelező pihenő” 

során egy gyorsétteremben megszabadultak maradék zsebpénzeiktől. A jóllakott 

társaság elcsendesedve folytatta útját hazafelé, ahova a késő esti órákban 

érkeztünk.  

A kirándulás mindenki számára tanulságos, maradandó élményekben gazdag 

eseménysorozat volt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a kijelentés: Ide még 

biztosan visszajövünk. 

 


