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Téma: Fiatalok megismertetése a 
hagyományos falusi élettel 

Helyszín: Szigetújfalu, Veréb-tanya 
Probléma: A vidékről városokba 

vándorlás (migráció) következtében a vidék 
egyre nagyobb mértékben elnéptelenedik. A 
városi gyerekek többsége úgy nő fel, hogy 
nem tapasztalhatja meg a vidéki élet stressztől 
mentes voltát, a természet közelségét, és a 
természettel együttműködő gazdálkodási módokat. Sok gyereknek nincs módja megismerni a 
kertekben termesztett növényeket, azok termesztésének módját, a háziállatokat, valamint a 
hozzájuk kapcsolódó élelmiszereket.  

Cél: Elősegíteni, hogy a fiatalok jobban megismerjék és megkedveljék a vidéki életet, 
személyes élményeik, tapasztalataik legyenek a hagyományos vidéki élet mindennapjaival, és a 
háztáji gazdálkodással kapcsolatban. 

Feladat: Megismerni a falusi élet mindennapjait, kisparaszti gazdálkodás megfigyelése, 
állatfajok, ház körüli tevékenységek megismerése, elsajátítása. Hagyományok megismerése, 
megtapasztalása. 

Szervezés: Egy Budapesti középiskola 9. osztályos diákjainak hétvégi osztálykirándulás 
szervezése (26 fő). Osztályfőnök+ kísérőtanár (ének-zene szakos). 

Kiselőadásokra való előzetes felkészülés, a jelentkezők választhatnak témát (3 téma), segítség a 
felkészülésben. Programok megszervezése, a szükséges kellékek (pl. kukoricacsutka), feladatlapok 
beszerzése, összeállítása. A szálláshely lefoglalása, előre rendelhető programok igénylése (gazdaság 
működésének bemutatása, állatgondozás, kenyérsütés). 

Szennai falumúzeum látogatását leszervezni, bejelentkezni. 
Néptáncos ismerős felkérése, elhívása bemutatáshoz.   
Szombatra ebéd rendelése. Útra élelem, két reggelihez és vacsorához indulás előtt alapanyagok 

beszerzése (kenyér, felvágott, zöldség, gyümölcs, tészta, tésztaszósz, sajt, tejföl, túró), 
osztálypénzből.  

Ágynemű huzatot hozni! 
Szállás: Veréb Porta, 4, 8, illetve 10 ágyas szobákban, emeletes ágyakon.  
Ellátás: Pénteken dunai halászlé lesz az ebéd, a vacsora hideg (hozott kenyér, felvágott, 

zöldségek). Szombat reggel a reggeli ugyanez, ebédet rendelünk. Hideg vacsora a saját készítésű 
házi kenyérrel. Vasárnap reggel hideg reggeli, ebédre túrós tészta.  

Részvételi díj: 5000 Ft/fő a hétvégére. 
Tárgyi feltételek: bérelt busz, elsősegélycsomag, névsorellenőrzés, szükséges kellékek, 

vásárolt élelmiszerek. Szállás lefoglalása.  



 
1. nap- Péntek 

 
06:00- gyülekező az iskola előtt, létszámellenőrzés, felszerelések ellenőrzése 
06:30- indulás a busszal Szigetújfalura 
08:00- megérkezés, szállás elfoglalása 
08:30- gyülekező a társalgóban 
 Reggeli (a hozott szendvicsek) 
09:00- Játékos bemutatkozás: mindenki választ magának egy háziállatot, vagy egy kerti 

növényt, és ennek megfelelően mutatkozik be. Pl. az állatok hangjának utánzásával, vagy a 
növények főbb tulajdonságainak elmondásával. A többieknek kitalálják, hogy melyik élőlényről 
van szó.  

 
09:30- a játék után a házirend ismertetése, 

napi konyha-és tisztaságfelelősök kiválasztása, 
minden napra (lehetőleg jelentkezés alapján), 
alapvető információk megbeszélése (programok, 
ebéd, vacsora, lefekvés időpontja, stb.…), záró 
feladat megbeszélése: három csoport alakuljon (8-9 
fős), szabadon választott feladat végrehajtása 
csoportonként (pl. színjátszás, tánc, poszter készítés 
a hétvégi élmények alapján). 

10:00- első kiselőadás, majd játékos 
vetélkedő. Az előadás témája a háziállatok és a 

házilag előállított termékek, termények (pl. tejtermékek, zöldségek, kenyér), előállítása, 
felhasználása. A téma előzetes feldolgozásával a tanulók önálló kutatómunkára késztethetők, és ez 
által sokat tanulhatnak. A témából páros felkészülés volt, az egyik tanuló tartja az előadást, a 
másik kvíz kérdéseket állít össze, és levezényli az előadás utáni játékos vetélkedőt. Ezzel a csoport 
többi tagja is aktív részese lesz a programnak.  

1. ábra: Rackajuhok 

 
11:30- előkészületek az ebédhez: a 

konyhafelelősök segítségével terítés, főzés. 
12:00- ebéd, utána mosogatás, rendrakás 
13:00- felkészülési idő a csoportos feladatokra 
14:00- a gazdaság működésének megismerése: a 

majorságban folyó tevékenységek bemutatása, 
eszközhasználat, szerszámok, takarmányozás…  

17:00- beszélgetés, a látottak megbeszélése, 
tapasztalatok, újdonságok, előnyök, hátrányok, vita 

19:00- vacsora 2. ábra: Házilag előállított élelmiszerek 

20:00- felkészülési idő a csoportos feladatra 
21:00- takarodó 
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22:00- hangos ébresztő, kincskeresés (2-3 „beépített” ember, ha elakadnának). A 
diákoknak a másnapi kenyérsütés hozzávalóit kell összegyűjteniük rejtvényes útbaigazítások 
alapján, amelyek helyét a rejtvény alapján kell megkeresni. Ha minden előkerült, szintén 
rejtvényből kell kitalálni, hogy mi lesz velük a feladat. 

23:00- lefekvés 
 

2. nap- Szombat 
 

07:00- ébresztő 
07:30- reggeli 
08:00- indulás gyalog a Szabadtéri Néprajzi Gyűjteményhez 
09:30- a Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény és a ma is működő, fakazettás református 

templom megtekintése 
10:30- második kiselőadás: a falumúzeum története, jellegzetességei, vetélkedő 
11:30- visszaindulás 
12:30- készülődés az ebédhez, terítés 
13.00- ebéd, rendrakás 
14:00- az állatok gondozása, etetés, itatás, trágyázás, egészségügyi ellenőrzés, önkéntes 

részvételre is van lehetőség 
16.00- közös kenyérkészítés és sütés 
18:00- készülés a csoportos feladatra 
19:00- vacsora  
20:00- népdaléneklés, népdaltanulás, népmesék. 

Népmese írása, szájhagyomány: valaki elkezd egy történetet 
(ami valamelyik mese), mindenki hozzárak egy kicsit, akár 
több körön keresztül, amíg kerek történet nem lesz.  

22:00- lefekvés 
 
3. nap- Vasárnap 3. ábra: Házi kenyérsütés kemencében

 
07:30- ébresztő 
08:00- reggeli 
09:00- harmadik kiselőadás a néphagyományokról: Somogyi népviselet, néptáncok, 

vetélkedő. 
10:00- néptánc tanítás a felkért 

néptáncos segítségével 
 

11:30- ebéd előkészítése 
12:00- ebéd 
13:00- népi játékok:  
Csutkarozi: kukoricafigurák készítése, 

 lemorzsolt kukoricacsutkából, lehet 
 babát,  állatfigurákat… 

4. ábra: Somogyi Aprók néptánc csoport
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15:00- felkészülés a csoportban készített feladat bemutatására, előadására. 
16:00- csoportban készített feladat bemutatása, előadása 
17:00- beszélgetés a hétvégéről: élmények, tapasztalatok, vélemények megbeszélése 
18:00- rendrakás, takarítás 
18:30- hazaindulás 
19:00- érkezés Budapestre, az iskolához 

 
A projektben alkalmazott technikák: 
Tanulói kezdeményezésre épülők:  

 beszélgetés 

 élménybeszámoló 

 programválasztás (csoport milyen feladatot csinál) 
Együttműködésre késztető technikák: 

 játékok 

 vetélkedő 

 alkotás 
Kreatív, felfedeztető, kutató technikák: 

 szennai skanzen meglátogatása 

 szakirodalom feltárása 
 
 
Irodalom:  
Kovátsné Németh Mária (szerk.): Erdőpedagógia. Győr, 1998.,  
Kovátsné Németh Mária: Az erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig 2010 
http://www.homoludens.hu/nepi-jatekok 
Ábrák forrása: 

1. ábra: Rackajuhok: http://www.museum.hu/museum/event_hu.php?IDE=14317&ID=515 
2. ábra: Házilag előállított élelmiszerek: http://egycseppbodzas.blogspot.com/2011_01_01_archive.html 
3. ábra: Házi kenyérsütés kemencében: 

 http://family.webshots.com/album/567745349lQaDrV 
4. ábra: Somogyi Aprók néptánc csoport: 

http://www.kodaly-kap.sulinet.hu/23elso01.htm 

http://www.museum.hu/museum/event_hu.php?IDE=14317&ID=515
http://egycseppbodzas.blogspot.com/2011_01_01_archive.html
http://family.webshots.com/album/567745349lQaDrV
http://www.kodaly-kap.sulinet.hu/23elso01.htm

