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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 

 

Balatonfelvidék 
 

A megvalósítás időszaka: 2018. 04. 15.-2018. 05. 20. 

A program időpontja:  2018. 05. 15-16. 

Helyszínek: Tihany, Sajkod, Balatonfüred, Szigliget, Tapolca, Zirc 

Résztvevők: A jelenléti ív alapján 29 diák, 4 felnőtt 

Az Ászári Jászai Mari Általános Iskola kirándulása 

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

Szervező pedagógus: Helbert Anita pedagógus 

Kísérők: Méhesné György Ildikó, Szalai Richárd 

Előzetes feladatok: 

1. A szállás és étkezés lebonyolításának megszervezése a Poly-Ver Utazási 

Iroda és Ügynökséggel. 

2. Egyeztetés a szervező pedagógus által megtervezett programokról, és 

annak költségeiről. 

3. Megbízás a buszt biztosító Wolf Kft.-vel 

A program: 

2018. 05. 15- én indult el az Ászári Jászai Mari Általános Iskola 29 gyermekből 

és 3 kísérő pedagógusból álló kis csapata a Balatonfelvidék megismerésére. A 

jelentkezett gyerekek már hetek óta a kirándulás lázában éltek és alig várták, hogy 

a kitűzött napon reggel 7 órakor végre elinduljon a busz az első állomásra, a 

Tihanyi - félszigetre.  

 

https://maps.google.com/?q=7761+Koz%C3%A1rmisleny,+Tompa+Mih%C3%A1ly+utca+1&entry=gmail&source=g
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A programsorozat a tihanyi Levendulaházban kezdődött, ahol a gyermekek rövid 

bevezető után egy ismeretterjesztő film segítségével megismerkedhettek a 

levendula történetével a világ több országában az idők során. Ezután két csoportra 

osztva kézműves, illetve interaktív ismeretszerző foglalkozásokon vettek részt 

felváltva. Amíg az egyik csapat a kézműves foglalkozáson saját készítésű 

levendulazsákot készített, addig a másik csapat interaktív kvíz formájában 

feltérképezte a Tihanyi – félsziget természet adta csodáit.   
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Délben kis pihenőt tartva, mindenki elfogyaszthatta az otthonról hozott kis 

elemózsiáját, majd 13 órakor szintén két csapatra osztva szakvezető segítségével 

elindultak a tanösvény feltérképezésére. Az idő az előrejelzések ellenére nagyon 

kegyes volt, így a gyerekek bár nem teljesen „felhőtlenül”, de száraz bőrrel 

élvezhették és szívhatták magukba a két profi szakvezetőtől hallott érdekesebbnél 

érdekesebb ismereteket.  Megtudhatták, milyen mély a Balaton, hogy ahol álltak 

valójában sziget volt, miért hagyják a kidőlt fákat az erdőben, számtalan ismeretet 

kaptak az állat - és növényvilágról, a kőzetekről és végül, de nem utolsó sorban 

egy mese kapcsán a tihanyi kecskeköröm legendájáról. 
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Az erdei túra után már kissé fáradtan kaptatott fel a kis csapat a Tihanyi 

Apátsághoz, ahonnan csodálatos kilátás nyílt a Balaton északi oldalára. 

Természetes letesztelték, hogy „működik – e„ a híres tihanyi visszhang és 

mindenki boldogságára a közösen kiáltott „Jászai” tisztán és érthetően 

visszhangzott a túloldalról. Az elmaradhatatlan ajándékvásárlás után az Oázis 

étteremben ízletes vacsora fogadta a fáradt sereget, ahonnan kisbuszokkal jutottak 

el gyerekek a Sajkodi Erdei Iskolába, ahol a szállásuk volt. A szobák elfoglalása 

után a gyerekek önfeledten játszottak. Ki az udvaron talált elfoglaltságot 

magának, míg mások az otthonról hozott társasjátékokat tesztelték le társaikkal.  
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Az éjszakai kitartó eső a délelőtt folyamán csendesedett, így az előre eltervezett 

programokat azért hellyel – közzel sikerült megtartani. A gyerekek teljes 

mértékben kivették a részüket a reggeli elkészítésében, majd tanáraik kíséretében 

egy 40 perces gyaloglással kisétáltak a buszhoz, mellyel visszautaztak az 

Apátsághoz, ahonnan az aznapi első program indult. 
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Miután megérkeztek a Kick bike-ok, egy gyors elméleti oktatás után elindult a 

csapat a balatonfüredi Kisfaludy strandra. Útközben a túravezetőtől megtudhattak 

néhány érdekességet és gyönyörködhettek a körülöttük elterülő táj szépségében.  
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Az elengedhetetlen csoportkép készítése után a Tagore sétányról a strand mellett 

elhelyezkedő kalandpark felé vették útjukat, ahol az íjászok viadala program várta 

őket. A rollerezés után látható fáradtságnak itt már nyoma sem volt és a gyerekek 

hatalmas lelkesedéssel vetették bele magukat a feladatba.  
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Balatonfüredről útunk Szigligetre és a Szigligeti várba vezetett, ahol a gyerekek 

először egy lovagi tornán vehettek részt nézőként és résztvevőként is. 

Kipróbálhatták a kelevéz és dobócsillag dobást is több – kevesebb sikerrel. Majd 

felmásztak a vár tetejébe, ahol gyönyörű kilátás tárult eléjük 360 fokban. 
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A következő állomás Tapolca volt, ahová a gyönyörű Balatonparton vezetett az 

út. A Balatonfelvidéki Szabadidőközpontban már várták a nebulókat egy 

solymászbemutatóval, ahol a gyerekek nemcsak fotózkodhattak a madarakkal, de 

a bátrabbak ki is próbálhatták a röptetést 
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Miután megköszönték a kedves fogadtatást, elbúcsúztak a vendéglátóktól és 

hazafelé vették útjukat. Zircen nehéz keresztülhaladni, hogy ne álljon meg az 

ember az ismert cukrászdában és elfogyasszon akár egy ízletes sütit, vagy 

megkóstolja a finom fagyit. Így voltak ezzel a gyerekek is. Ekkor már mindenki 

hazavágyott, így utoljára felszállva a buszra meg sem álltak hazáig. Az iskola előtt 

már várták őket szüleik és a gyerekek alig várták, hogy elmeséljék a három nap 

alatt átélt színes élményeiket. 


