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Téma: Büszkeségünk a Hortobágy. Betekintés a Hortobágy világába: madár- és növényvilág, 
pásztor élet… 
 
Helyszín: Hortobágy község és az azt körülvevő nemzeti park  
 
Időpont: őszi szünet, október 
 
Probléma: a gyerekek nem ismerik gyökereiket. Kevés időt töltenek szabad levegőn. A pusztát 
legtöbb esetben nem értékelik sem a gyermekek, sem felnőttek, nem merül fel a gondolat, hogy a 
Hortobágy akár a szabad idő eltöltésére alkalmas helyszín is lehet. A gyerekek (és felnőttek sem) 
ismerik sokszor a természetben való tartózkodás szabályait.  
 
Cél: a gyerekek ismerjék meg, szeressék meg a Hortobágyot, alakuljon ki bennük a tájjal és annak 
kultúrájával kapcsolatos identitástudat. Cél a 
gyerekek (és szülők!) érdeklődésének felkeltése 
a Hortobágy iránt, kialakuljon a természet 
tisztelete, majd hazaérve lakókörnyezetük 
megbecsülésére, óvására is érvényesüljön. 
 

 
 

    1. kép: Sóvirág 



Feladat: érdekes, hasznos program biztosítása a gyermekek számára. A három napot kitölteni 
hasznosan, a terhelhetőség és a korosztály igényeinek figyelembevételével. Feladat, hogy a 
gyengébb képességű gyerekek is szerezzenek sikerélményt, ne érezzék magukat kevesebbnek 
társaiknál. Ugyanakkor az is feladat, hogy az érettebb gyerekek kíváncsisága is ki legyen elégítve, 
ne unatkozzanak. A program szervezett keretek között, minden gyerek aktív, fegyelmezett 
részvételével történjen. Feladat biztosítani, hogy minden gyerek pozitív élményekkel telve 
kerüljön haza. Alapvető feladata a kísérőknek, pedagógusoknak a tudatformálás a természettel 
kapcsolatosan. 

 
Szervezés: 25 gyerek érkezése, korosztály: alsó tagozat (6-11 éves korig). Fontos szervezési 
feladat a szülőkkel tudatni, hogy mit kell a gyereknek magukkal hozniuk. Kiemelten a területen 
történő találkozások megszervezése. Itt a terület természetvédelmi őrének az aktív 
közreműködése elengedhetetlen. Egy gulyással és egy halásszal is fel kell venni a kapcsolatot. Az 
ő személyük kiválasztásánál különösen körültekintőnek kell lenni: fontos, hogy a kiválasztott 
személy számára ez ne kötelesség legyen, hiszen így tudja átadni a puszta szeretetét a 
gyermekeknek.  
 
Szállás: „Fecskeház” Erdei Iskola - Hortobágy – Máta (kb. 2 km távolságra Hortobágy falu 
központjától) 
 
Ellátás: az épületben melegítő konyha található, az étkeztetés itt megoldható egy helyi étteremből 
rendelt menüvel.  
 
Tárgyi feltételek: kerékpárokra van szükség, azok a látogató központban kölcsönözhetőek. 
Gépjárműre nincs szükség. 
 
Költségvetés: étkeztetés, szállás, kerékpárkölcsönzés, futószáras lovaglás, kísérők bérköltsége. 
Összesen kb.: 20 000 Ft/fő a részvétel.  

 
Programtervezet 

 
1. nap 

 
Érkezés: 11:00 

Szobák kiosztása, elfoglalása, kipakolás 
 
Ismerkedés: 12:00 

Gyerekek bemutatkoznak, elmondják, mit szeretnek csinálni szabad idejükben. A kísérők, 
pedagógusok is bemutatkoznak, röviden elmondják, miért is vannak itt a diákok, hol vannak, 
ismertetik a házirendet. 

Nevek megjegyzése szólánccal. Minden gyerek kap egy cetlin egy kérdést, amire a választ a 
program végén kell majd megadni. Kérdések pl.: mi a különbség tinó és ökör között, milyen a 
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terület jellemző talajtípusa, milyen gyógynövényeket ismertél meg… A különböző nehézségű 
kérdéseket a gyerekek koruk, érettségük alapján kapják meg. 
 
Meleg ebéd: 13:00 
 
Közvetlen környezet megismerése, csoportalakítás: 14:00 

Ebéd után rövid séta az épületben, közvetlen környezetben. 
Öt 5 fős csoport kialakítása. A csoportok kapnak egy feladatot, melyet meg kell oldaniuk a 

program végére és azt be is kell mutatniuk. Fontos, hogy a kész feladatok nagyjából egy szinten 
legyenek és azonos mennyiségű időt, és munkát igényeljen a gyerekektől. A csoportok 
kialakításakor figyelni kell arra, hogy a korosztályok eloszlása egyenletes legyen, de a gyerekek 
választhassanak, hogy melyik csoportba szeretnének kerülni. Csoportalakításnál cél, hogy azok, 
akik korábbról jól ismerik egymást más csoportba kerüljenek. Így valódi, együttműködő csapatok 
jöhetnek létre és senki nem érzi magát elnyomva.  

Csoportfeladatok: 1. kollázs készítése (A2, A1) termésekből, növényekből,, rajzokból… 
Bármit felhasználhatnak, amit szeretnének, lényeg, hogy a téma a Hortobágy, ahogy ők látják. 2. 
Mese írása, majd előadása a pásztoréletről. 3. Növénygyűjtemény készítése a megismert pusztai 
növényekről. Mindez tablóra ragasztva, úgy bemutatva. Használhatnak préselvényeket és rajzokat. 
4. Tabló készítése a megismert madárfajokról, határozók segítségével. Rajzokkal bemutatva, 
alapvető élőhelyi információkkal együtt megjelenítve. 5. Pusztai makett készítése gyurmából, 
termésekből, hurkapálcából… 
 

Vacsora elkészítése: 16:30 A gyerekek segítenek a 
szendvicsek elkészítésében.  

 
Indulás darulesre: 17:00 

A terület természetvédelmi őre jön a 
csoportért, és ő vezet az éjszakázóhelyükre. A séta 
megkezdése előtt az őr bemutatkozik, elmondja, 
hogyan kell viselkedni, mit szabad, mit nem. Mesél 
a darvakról, vonulásukról, szokásaikról. Ezalatt 
(attól függően, hogy érkeznek-e már a darvak) 

megkapják a gyerekek az előzőleg közösen elkészített vacsorát 18:00, 19:00 
körül. 

2. kép: Darvak 

 
 

Vacsora: 18:00-19:00 körül, terepen 
Hazaindulás: 20:00 körül (darvaktól függően) 
Hazaérkezés: 21:00 Átöltözés, fürdés… 
Vetítés: 21:30 Rövid film a Hortobágyról, darvakról 
Lefekvés: 22:00 Szobák ellenőrzése 
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2. nap 
 
Ébresztő: 7:30 
Reggeli: 8:00 

Reggelit követően felkészülés a biciklitúrára, átöltözés, hátizsák bepakolása, séta a 
látogatóközpontig, ahol a kerékpárokat ki lehet kölcsönözni. A biciklizés szabályainak ismertetése. 
Látogatóközpontnál találkozás a terület természetvédelmi őrével.  

 

 
3. kép: Halastó 

 
Kerékpárút a halastavakig (8 km). Útközben több megálló is van, ahol a program szerint 

oldják meg a gyerekek a feladatokat. 
 
 1. megálló: szikes talajok és szikes tavak. Beszélgetni a gyerekekkel: miért nem nagyon 
lehet látni fákat, erdőket! A gyerekek gondolkozzanak azon, hogy miért van egyik helyen füves 
borítás, máshol kopár talaj feszín, odébb pedig nádas.  

2. megálló: betekintő az első halastóra, madarak megfigyelése távcsővel 
 3. megálló: beszélgetés a halászokkal, munkájuk megtekintése. Őr mesél: halastavak 
kialakítása, halfajok… Tízórai.  
  4. megálló: utolsó megálló, ahol a legtöbb madár megfigyelésére van lehetőség. Itt beszél 
az őr a madarakról, téli és nyári vendégekről, melyek fészkelnek nálunk. Visszaindulás.  
 

Meleg ebéd: 14:00 
 

Pusztai állatpark meglátogatása (kerékpár): 15:00: Állatok megtekintése. Főbb jellemőik 
megbeszélése.  
 
Gulyaállás meglátogatása: 16:00 beszélgetés a gulyással, mivel telnek a napjai, mire kell figyelni, 
érdeklődünk az állatok szokásairól… A gyerekek itt hallhatnak az állattartás fontosságáról, 
hagyományairól.  

 4



 

 
4. kép: Szürkemarha borjak 

 
Visszaindulás a szállásra. 17:00 
Vacsora: 18:30 
Játék, beszélgetés: 19:30: Természettel kapcsolatos társasjátékok. Aznapi élmények összegzése. 
Munkálkodás a csoportfeladatokon.  
Lefekvéshez készülődés, lefekvés: 21:00 

3. nap 
 
Ébresztő: 7:30 
Reggeli: 8:00 
Séta a pásztormúzeumba: 9:00: A múzeumban a gyerekek megismerkednek a régen űzött 
mesterségekkel, a hagyományos népviselettel. Helyi mesék, történetek, versek hallgatása, tanulása. 
 
A Mátai ménes megtekintése: 10:30: A ménes eredetének, fontosságának ismertetése. 
Csikóshagyományok megismerése. Akinek a szülei előzetesen írásban beleegyeztek, az futószáron 
lovagolhat. 
Pihenés, csoportmunka: 12:30: A másnap bemutatásra kerülő munkák befejezése. 
 
Meleg ebéd: 14:00 
 
„Hídivásár”: 15:00 

5 csoport alakul (más szerveződéssel, mint az előző csoport alkotás). 1. csoport: szűcs, 
bőrkikészítő csoport (ostor, suba, szűr, nyereg…). Fiúkból áll. 2. csoport: gazdasszonyok, akik az 
általuk készített finomságokat kínálják (lekvár, gyógyteák, szörpök, egyéb tanyán fellelhető étkek). 
Lányok alkotják. 3. csoport: pásztorok, akik faragott, karcolt portékájukat kínálják (fából és 
tülökből). Fiúk részvételével. 4. csoport: ruhákat, hímzéseket, díszítéseket bemutató lányokból áll. 
5. csoport: fazekasok vegyes csoportja. Mindegyik csoport lerajzolja, kivágja, megformázza azt, 
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amit „mesterségük” szerint csinálnak. A felkészülésben a kísérőkre és a korábban hallottakra 
támaszkodnak a gyerekek. A kísérők elmagyarázzák a gyerekeknek, hogy mit takar mesterségük. 
Felkészülés után bemutatják egymásnak a gyerekek portékáikat, elmagyarázzák, hogy mit, miből 
és hogyan készítettek.  

Helyszín jó idő esetén a Mátától pár percre elhelyezkedő fedett, asztalokkal, padokkal 
felszerelt pihenő. Rossz idő esetén a szállás a helyszín.  
 

Visszaindulás a szállásra: 18:00 
Vacsora: 18:30 
Esti séta: 19:30: A szállás közvetlen környezetében tesznek a gyerekek kísérőikkel egy sétát, 
búcsúzóul „hallgatóznak” egyet. Ha van rá alkalmas pedagógus, akkor rövid kis „meditációt” is 
tarthat a gyermekeknek.  
 

20:00: Hortobágyra jellemző népzene hallgatása közben játék, csoportmunka 
 

21:00:készülődés lefekvéshez, lefekvés 
 

4. nap 
 
Ébresztő: 7:30 
Reggeli: 8:00 
A csoportmunkák bemutatása: 9:00 

Megfontolandó a lehetőség, hogy amennyiben a szülők részéről van igény, akkor a 
bemutatón ők is résztvehetnek. Gyerekek bemutatják munkáikat, elmondják, mi mit jelent, 
hogyan gyűjtöttek, hogyan dolgoztak… A csoportok és a zsűri értékel.  
 

Első nap kiadott kérdések megválaszolása: 11:00 
A gyerekek elmondják kérdéseiket, válaszaikat és azt is, mikor és kitől kapták meg a választ 

az elmúlt napok folyamán vagy esetleg maguk néztek utána. 
 

Oklevelek kiadása: 12:00: Oklevelet kapnak a részvételről. Süti, keksz, üdítő…  
 
Összepakolás, hazautazás: 13:00 


