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2015. szeptemberében végre eljött a várva várt pillanat és ebéd után elindultunk 

Mórahalomra, a Zöld Közösségi Ház Erdei Iskolába. Zökkenő mentes volt az 

utazásunk, mindkét osztály, a 2. a és a 2. b is egy különjáratú autóbusszal utazott.  

Nagy szeretettel fogadtak minket és a gyors kipakolás után már fel is kerekedtünk a 

Madarász-tóhoz. 8 km hosszú tókerülő sétán vettünk részt, ahol a túravezetőnk 

részletesen bemutatta a tó változatos növény és állatvilágát. A gyerekek számára a 

legizgalmasabb pillanat a túra alatt az volt, amikor a vadon élő lovakkal találkoztunk. 

De rajtuk kívül láttunk még hattyúkat és kócsagokat is. Kissé fáradtan értünk vissza az 

erdei iskolába, ahol a meleg vacsora egyből energiával töltött fel mindenkit. A napot 

ezután az udvaron különböző labdajátékokkal zártuk, ekkor már előkerültek a 

zseblámpák és a fejlámpák a maguk különleges hangulatával együtt.  

Másnap reggel a gyerekek izgatottan ébredtek, hiszen tudták, hogy reggeli után egy 

újabb nagyon izgalmasnak ígérkező túra várja őket. A csoport bátrabb része 

kerékpárral, a többiek lovas kocsival vágtak neki a 12 km-es útnak. A nagyszéksósi 

bivalyrezervátumba látogattunk el. Amikor megérkeztünk, elsétáltunk a bivaly 

kilátóhoz, ahol távcső segítségével figyelhettük meg a bivalyokat. Tízórai után 

indultunk is vissza az erdei iskolába, ahol ebéddel vártak minket. A csapat igen 

elfáradt a túra során, ezért ebéd után a gyerekek kérésére 1 órás csendes pihenőt 

tartottunk.  

Ezután nagyszerű délutáni programokon vettünk részt osztályokra bontva. Két 

helyszín volt, az egyik az udvar, ahol szórakoztató csapatversenyben mérkőzhettek 

meg a gyerekek. Rengeteget nevettek és igazi csapatépítő program volt. A másik 

program egy múzeumpedagógiai foglalkozás volt, ahol megismerkedhettünk a régi, 

népi szokásokkal egy gyönyörűen berendezett parasztházban, ami tele volt régi 

használati eszközökkel, amit a gyerekek megfoghattak, kipróbálhattak. A ház másik 

felében a környező növény és állatvilágról voltak képek és tudnivalók.  

Vacsora után az aulában össznépi nasi partit tartottunk, mindenki hozta a kis nassolni 

valóját, amit otthonról hozott és közösen fogyasztottuk el ezeket a finomságokat, 

közben vicceket meséltünk, mindenki elmondta, hogy hogyan érezte magát a 

kirándulás alatt. A nasi parti végén közösen találtunk ki egy esti mesét, amihez 

mindenki hozzá tette a saját gondolatát.  



Az utolsó napon reggeli után kézműves foglalkozásokon vettünk részt, megint 

osztályokra bontva, váltásban. Az egyik csoport őszi fákat készített, a másik pedig őszi 

termésekből, magvakból ragasztással készített képeket.  

A gyerekek és mi, kísérő pedagógusok is nagyszerű élményekkel gazdagodtunk a 

kirándulás során.  

Résztvevő osztályok: 2. a, 2. b 

Kiskunfélegyháza, 2015. 10. 22. 


