Akciós osztálykirándulás
2017. október-november hónapban
20 % kedvezmény iskolai osztályoknak
Játszva tanulás a nemzeti parkban
(Béda-Karapancsa, Kölked)
Fehér gólyák élete
Filmvetítés az ártéri életről
Árvíz és fokrendszer modell
Kirándulás a Nagypartosi tanösvényen

Program:
10.00: Tárlatvezetés a Fehér Gólya Múzeumban
Az egykori iskolaépületben megismerkedhetünk a fehér gólyák táplálkozásával, fészkelési
szokásaival, vonulásukkal. Hasznos információkat kapunk a világ gólyáiról és a hazánkban
előforduló fajok gyűrűzéséről is. A gólyák élőhelye, az ártér szemléletes bemutatása szintén
fontos eleme a kiállításnak.

11.00: Filmvetítés
Ismeretterjesztő dokumentumfilm, amely bemutatja a Duna szabályozásának természetre,
valamint a térség lakóinak életére gyakorolt hatását.

11.30: Az árvíz és fokrendszer bemutatása
A foglalkozás során tanulmányozhatjuk, hogy mi is az, hogy árvíz, mi az árvíz szerepe egy
ökoszisztémában, mely élőlényekre van hatással. A látogatók homokasztal és digitális
animáció segítségével ismerhetik meg az árvíz folyamatát és ökoszisztémára gyakorolt
hatását. Egy valósághű, látványos terepasztal segítségével tanulmányozhatjuk az elsődleges és
másodlagos fok közti különbséget, megismerhetjük az ártéri gazdálkodás módszereit. A
hallott ismereteket végül, egy foglalkoztató füzet kitöltésével sajátítjuk el.

12.30 – 13.30: Ebédszünet (saját hideg élelmiszer)
13.30: „Kis tudósként” túra a Nagypartosi tanösvényen
A tanösvény útvonala a fokozottan védett Nagy-rét peremétől a Dunáig vezet. Az ismertető
táblák és a szakvezetés segítségével megismerhető az ártér működése, ízelítő kapható az
árvizek és az ártéri gazdálkodás összefüggéseiről, őseink életmódjáról. A túra során a
gyerekek felszerelt kutatóhátizsákok segítségével megismerik a nedves rétek, kaszálók
élővilágát. Felfedező út során, kis szerencsével megtekinthető a ridegtartású, védett és
őshonos szürkemarha gulya.

16.00: program vége

Kedvezményes ár: 900 Ft/fő
Minimum létszám: 15 fő.
(A kedvezményes belépőt az erre a programra előre bejelentkezett osztályok vehetik igénybe.)

Információ, bejelentkezés osztályoknak:
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Fehér Gólya Múzeum
7717 Kölked, Széchenyi u. 1.
Tel: 69/384-208; 30/846-6020
E-mail: info@fehergolyamuzeum.hu
www.ddnp.hu
www.fehergolyamuzeum.hu

Hasznos:
Fontos a kényelmes túracipő/bakancs, az időjárásnak megfelelő túrafelszerelés megválasztása, a szúnyogok és a
kullancsok elleni védelem. A programon mindenki saját felelősségére vesz részt!
A programra lehetőség szerint mindenki hozzon magával megfelelő mennyiségű hideg élelmet és italt.
A résztvevők tudomásul veszik, hogy a programon kép-, illetve videofelvétel készülhet. A részvevők a
programon való részvételükkel hozzájárulnak a kép-, videofelvétel készítéséhez, és annak a DDNPI weboldalaira
és Facebook oldalaira történő feltöltéséhez, valamint a DDNPI kommunikációjához, marketingjéhez történő
időbeli korlátozás nélküli felhasználásához.

