Akciós osztálykirándulás Pécsett
2017. október-november hónapban
20 % kedvezmény iskolai osztályoknak
Kalandok a Tettyén
Mecsek élővilága előadás
Pintér-kert Arborétum
Tettyei Mésztufa-barlang
Tájékozódási alapismeretek
Felhővadászat a Tettyén
Program:

9.00: Képes vetítés a Mecsek élővilágáról a Tettye Oktatási Központban
A foglalkozáson a választott témát bemutató ismeretterjesztő előadás megtekintése után
megkeressük a válaszokat a természeti értékekkel kapcsolatos kérdésekre, valamint arra, hogy
mi, emberek, hogyan járulhatunk hozzá ezen értékek fennmaradásához.

10.00: A Pintér-kert Arborétum meglátogatása szakvezetéssel
A séta során a gyerekek kanyargós utakon, lépcsőkön haladva barangolhatják be a kertet,
megcsodálva a fás- és lágyszárú növényeket, a két kis tavat, valamint a Nagyharsányi
Szoborparkban készült műalkotásokat. A tavaszi kert a szúrós csodabogyó, a bánáti
bazsarózsa, a jerikói lonc és a fehér madársisak látványával fogadja a látogatókat.

11.00: Látogatás a Tettyei Mésztufa-barlangban
A barlangot nemcsak a természet erői alakították, hanem az emberek is bővítették járatait,
mely így az ínséges időben lakóüregként is szolgált a pécsiek számára. A barlang fő
attrakciója a hatalmas sárkány, melynek elődje az 1900-as évek elején még a barlang rémisztő
figurája volt, ma viszont „békés jószágként” ismeretterjesztő kisfilmet vetít a vendégeknek. A
30 perces túra alkalmával megtekinthető a rekonstruált barlanglakás, a tettyei és más mecseki
kőzetek bemutatója, valamint a barlangok kialakulását szemléltető működő makett is.

12.15: Ebéd (saját hozott élelmiszer)
13.00-14.30: Kis természetjáró program
A diavetítéssel színesített foglalkozáson megismerhetik a gyerekek, hogy hogyan lehet
tájékozódni a természetben, mit kell tenni, ha eltévednének az erdőben, továbbá
megismerkedhetnek még az ehető növényekkel és gombákkal is. A program második felében
olyan kérdésekre keressük a választ, mint „Hogyan lehet időjárást előre jelezni? Mi is az
időjárás? Milyen típusú felhők vannak?” Gyakorlati feladatként felhőhatározó segítségével a
gyerekek maguk azonosíthatják be a látható felhőket.

Kedvezményes ár: 1250 Ft/fő
Minimum létszám: 15 fő.
(A kedvezményes belépőt az erre a programba előre bejelentkezett osztályok vehetik
igénybe.)

Információ, bejelentkezés osztályoknak:
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Tel: 72/517-223
Pallos-Rózsa Anita: 30/377-3383, rozsaa@ddnp.kvvm.hu
Neubauer Norbert: 70/374-0295, neubauern@ddnp.kvvm.hu
www.ddnp.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.

