
   

 

  Beszámoló 

A program részletes bemutatása, leírása: 

1. nap: Túra az Ürge-mezőre 

 A túra célja: A természet szépségének, értékeinek megfigyelése.  Élőhelyek, állatfajok, 

 populáció, növények megtekintése. 

 Hogyan készüljünk fel a túrára: megfelelő ruházat és felszerelés. 

Fejlesztendő természettudományos és szociális kompetenciák: 

 Helyi környezeti, természet megfigyelése, ezek felismeréséhez szükséges kompetenciák 

kialakítása, fejlesztése 

 A fenntartható fejlődéshez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése 

 Együttműködési képesség fejlesztése 

 A mindennapi életben való környezettudatos gondolkodásra és magatartásra nevelés  

 

Kis csapatunk felkészülten és tettre készen indult el az Ürge- mező természeti értékeinek 

felfedezésére. Előzetes ismereteket gyűjtöttünk az Ürge-mezei térkép megtekintésével. 

Természetesen a természetjárás szabályait is 

megbeszéltük. 

A tájékoztató táblával ellátott útvonalon jártunk, 

amely  a homokpusztai legelőt és annak élővilágát 

mutatja be. Megfigyeltük, hogy milyen növényeket, 

állatokat láthatunk az Ürge-mezőn. 

A tájékoztató táblákon tájékozódva megtudtuk a 

védett növények és állatok természetvédelmi 

értékét. A gyaloglás mellett az Ürge-mező 

legmagasabb pontjáról futóversenyt rendeztünk, 

mellyel a gyerekek állóképességét és kitartását 

fejlesztettük. Az ismereteinket életszerű környezetben gyarapítottuk. 

 

Az iskolába visszatérve élménybeszámolót tartottunk. A gyerekek a szerzett tapasztalataikat 

mondták el és fogalmazták meg véleményeiket ezzel fejlesztve a nyelvi, kommunikációs 

képességeiket, önálló összefüggő szóbeli szövegalkotást.  

 

2. nap: A túrán látott és szerzett ismeretek képi kifejezése: 

Célok és fejlesztendő kompetenciák: 

 Esztétikai érzék fejlesztése 

 A vizuális képesség fejlesztése  

 Érzések, vélemények kifejezésével az anyanyelvi kompetencia fejlesztése 

 Elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezésével az esztétikai és művészeti 

kifejezőképesség fejlesztése 



 

 Páros munkában könyvekből szereztünk még több információt az Ürge-mezőn élő állatokról és 

növényekről. 

Ezt követően a gyerekek párokban és egyénileg láttak hozzá az alkotó munkának. A több mint tíz 

méter hosszú produktumot kitartó és minőségi munkával készítették. 

 

 

A gyakorlati munkával fejlődött a kifejező 

képességük és a szép érzékük.  

A munka során nagyon fontos volt a pontos 

megfigyelés és az együttműködés. 

A gyerekek a gyakorlati tevékenykedéssel 

közelebb kerültek a természet adta értékekhez. 

 

 

 

 

Nemcsak festettünk, memória kártyákat is 

készítettünk, amely a megfigyelő képességüket 

fejleszti. 

A memória kártyákon az Ürge-mező állatairól 

gyűjtött képek szerepelnek. 

Nemcsak elkészítettük a kártyákat hanem 

játszottunk is velük. 

 

 

3. nap:  Kiállítás rendezése, azt követően egy séta a Gárdonyi kilátóhoz 

Fejlesztendő kompetenciák: 

 Esztétikai érzék fejlesztése 

 A természet szeretetére nevelés és 

környezetünk természeti értékeinek 

védelme 

A kiállítás megrendezése után egy rövid 

kirándulást tettünk a Gárdonyi kilátó parkba.  

Innen csodálatos kilátás nyílik a paksi Duna 

szakaszra és városunkra. A rálátást a páratlan 

paksi löszfal teszi lehetővé. 

 

A sikeres projekt zárásaként megtekintettük a csoportok munkáiból készült alkotásokat. 

 

      Sántáné Blatt Szilvia  

 

Paks, 2014. március 14. 


