MINŐSÍTETT PROGRAMOK

5 napos program, ajánlott évszakok: tavasz, nyár, ősz

Természetismereti kalandozások Gemencen
KOROSZTÁLY: 7-16 év
A „Gemencre fel!” ráhangolódó foglalkozás után „Tájoló” tájékozódási és térképolvasási
foglalkozásunk során megismerik az erdei iskola környékét, a Gemenci erdőt, melynek célja,
hogy már az erdei iskola első napján biztonsággal és tudatosan megtanuljanak mozogni a tábor
területén.
Ezen a napon sajátítják el a természetben való kutatás, megfigyelés természetvédő módját, a
természetben való viselkedés szabályait. Az első nap esti programja egy erdei séta, melynek
során megfigyelőtoronyból figyelhetjük a szürkületi erdő állatait.
Második nap délelőtt rövid sétával a Nyéki-Holt –Duna tanösvényhez látogatnak a résztvevők,
ahol a fáról, mint megújuló természeti erőforrásról szereznek ismeretet a diákok. Délután
kerékpárral ellátogatnak a közeli településen található Fekete Gólya Házba, ahol a felfedezés
örömével megismerkedhetnek a fekete gólyával, annak életével.
Este lehetőség van asztaliteniszezni, focizni, természetfilmet nézni.
A harmadik napon erdei vasútra szállnak és az ártéri fokgazdálkodásba tekinthetnek bele a
résztvevők, ahol lehetőség van halászháló kötözés megtanulására is. Délután a méhészkedésé a
főszerep, ahol az üvegfalú méhkaptárak segítségével figyelhetjük meg a méhek életét.
A negyedik napon vízre szállnak, és kenuból ismerkedhetnek az ártéri élővilággal. Délután
íjászkodnak, amely egyrészt lazító, sport jellegű, másrészt kapcsolódik a hagyományápolás,
magyarságtudat erősítéséhez.
Az utolsó nap délelőttjén a játéké a főszerep, ahol vetélkedő keretében összefoglaljuk az 5 nap
alatt tanultakat. Délután kézműves foglalkozás keretében emléktárgyat készíthetnek a gyerekek.

Napok

Foglalkozások megnevezése

Időtartam

1. nap
Délelőtt Megérkezés, szállás elfoglalása
Délután Gemencre fel! – Ismerkedés, ráhangolódás
Tájoló ( Molnárka tanösvény, Halászati Kiállítás Lassiban)
Este Amikor a vadkan ébred- szürkületi erdei túra
2. nap
Délelőtt Megújuló természeti kincsünk: a FA- rövid sétával a NyékiHolt-Duna tanösvényhez
Délután Fekete Gólya Ház Báta-kerékpártúra
Este Szabadprogram – pl. természetfilm vetítés, asztali tenisz,
kosárlabda
3. nap
Délelőtt Ártéri fokgazdálkodás
Délután Édes élet- méhészkedés az ártéren
Este Erdei konyha
4. nap
Délelőtt Barangolás „vadvízországban”- kenuval a Rezéti-Dunán
Délután Íjászat-lövészet
Este Tábortűz
5. nap
Délelőtt Gemenc kincsei kiállítás megtekintése és játékos vetélkedő –
Mit tanultam Gemencről? címmel
Délután Ügyeskedő-kézműves foglalkozás
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