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Program célja: a gyermekek tisztában legyenek fővárosuk elhelyezkedésével,
nevezetességeivel. A tanulmányi kirándulás összeköthető a hon- és népismeret,
környezetismeret, valamint az osztályfőnöki órák tartalmával, így a gyermekek a tanult
információkat valós helyzetben is megtapasztalhatják.
A program bemutatása
2014. június 11-én autóbusszal indultunk Budapestre, ahol a Parlament megtekintése olt
első célunk. Az Országházban idegenvezetést kaptunk, ahol nem csak az épület
keletkezésével ismerkedhettünk meg, hanem országunk történelmébe is betekintést
kaphattunk.
Ezután a Parlament közvetlen szomszédságában található Olimpia parkot néztük meg, ahol a
tízórai elfogyasztása után némi játékra volt lehetőségünk. A gyerekek tanórai keretek között
kiselőadásokkal készültek, majd a parkban olimpiai sportokról, sportolókról, eddigi magyar
eredményekről, érdekességekről tartottak rövid beszámolót.
A busszal ezután a Margitsziget Árpád híd felőli oldalához mentünk, ahol gyalogosan
körbesétáltuk a szigetet. Mint azt már tudjuk nem csak az elhelyezkedéséről, hanem
természeti értékeiről is híres. Először a Japán keretet tekintettük meg. A kertben
tavirózsákkal, aranyhalakkal, teknősbékákkal és vadkacsákkal találkozhattunk. A kert egy
nagy tórendszer, melyben többszáz éves fákat és örökzöldeket is megcsodálhattunk.
Sétánk közben a Palatinus strand, a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda valamint az Atlétikai
központ épületét is láthattuk. A z atlétikához kapcsolódóan megtekintettük a margitszigeti
rekortán pályát, majd kipróbáltuk, és futóversenyt rendeztünk.
Természeti túránk közben a Rózsakertben található különleges fajtákkal fényképezkedtünk.
A Margitszigeten a gyerekek örömére egy Vadaspark is található. Itt rengeteg madárfajjal

találkoztunk. Az énekes madaraktól kezdve egészen a ragadozókig volt itt vörösbegy,
fülemüle, macskabagoly és kabasólyom is. Rágcsálók közül a mókusok, a rovarevők közül a
sün fordul elő legtöbbször a szigeten. Ezeken felül gólyákat és fiókáikat, lovakat is
megnéztünk.
A nap fénypontja a Zenélő szökőkút volt, mely minden órában elkápráztatja az oda
látogatókat, mi is csodáltuk. Strauss, Vivaldi és egyéb zeneszerzők művei alatt „vízi táncot”
járt a kút, mely a gyerekek nagy örömére hűsítőként is szolgált számunkra.
A program összegző értékelése: egy tartalmas napot töltöttünk Budapesten, ahol a kicsik és
nagyok egyaránt megtalálták a számukra hasznos programokat. Úgy gondolom, hogy a
Parlament megtekintése minden magyar állampolgár számára egy „kötelesség”. Ismernünk
kell azt az épületet és azoknak a tevékenységét, ahol és akik életünket leginkább
befolyásolják. A Margitszigeti séta és az itt látottak a gyermekeknek jó terepgyakorlatként
szolgált, melyet a későbbi tanulmányik során is fel tudnak majd használni.
A kirándulás végére talán fejlődött magyarság tudatuk, történelmi ismereteik bővültek és
otthonosabban mozognak a növény- és állatvilágban, sportban valamint a
természetvédelemben.

A beszámoló melléklete a rendezvény jelenléti íve, fotódokumentációja!

Nemesvámos, 2014. június 11.
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