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Ópusztaszeri tanulmányi kirándulás  - beszámoló 

 

Osztályok: 5.a, 5.b, 5.c 

Időpont: 2019. május 17. 

Indulás/érkezés: 6.45  -  19.00 

Részt vevő tanulók száma: 69 fő 

Kísérő tanárok: osztályfőnökök és helyetteseik  -  6 fő 

 

A kirándulás előkészítése: A tanulókat a program előtti hetekben osztályfőnöki, illetve 

történelem órákon készítettük fel a kirándulásra (a magyarság őstörténete, mondavilága, a 

Kárpát-medence, illetve a régi falusi élet).  

A gyerekek gyűjtőmunkát végeztek előzőleg adott szempontok alapján. Az iskola 

könyvtárában tartott foglalkozások is a ráhangolódást segítették. 

A kirándulás: A három osztályt két busszal utaztattuk. Utazás közben, s főleg Ópusztaszerhez 

közeledve figyeltük a tájat, az Alföld jellegzetes formáját, településeit.  

A részletes programjainkat természetesen hónapokkal korábban leszerveztük. Érkezés és 

technikai szünet után a park térképét a gyerekkel is áttanulmányozva kezdtük a sétát. 

Megnéztük a millenniumi emlékművet és nagyjaink szobrait.  

A Rotunda épületében megtekintettük a kiállítást, a makettek nagy sikert arattak. A Feszty-

körképet várták a gyerekek a legnagyobb izgalommal. A narrációt most sem sikerült minden 

gyereknek követni, illetve továbbra is nehéz egy osztálynyi gyereknek külön mesélni, 

magyarázni. Ezt kisebb csoportoknak tudtuk ott a helyszínen megoldani.  

A nagy évfolyamlétszám miatt nem egy időben, de részt vettek gyerekeink - a skanzen 

szerves részét képező – „oskolában” egy tanórán. Megtapasztalhatták, milyen lehetett/lehet 

egy osztatlan osztályban, minden tárgyat egy tanár által oktatva tanulni. A gyerekek 

megtapasztalhatták az „interaktivitás”  új dimenzióját. 
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A falumúzeum szinte minden szegletét végig látogattuk, nagy sikere volt a malomnak és a 

szatócsboltnak.  

Mindhárom osztály részt vett egy-egy kézműves foglalkozáson: bőrözés, kenyérsütés, 

nemezelés. 

A programok között kaptak rövidebb-hosszabb szabadidőt a gyerekek. 

 A hazaút is viszonylag gyors és kényelmes volt. 

A kirándulás lezárásaképp osztályfőnöki órákon összegeztük a látottakat, a gyerekek egy 

érdekes totó megoldásával is rögzíthették az élményeiket.  

A kirándulás nagyon fontos kiegészítése a történelem tananyagnak, s fontos szerepet tölt be 

a diákok nemzeti öntudatra és hazafiságra való nevelésében. 

KÖSZÖNJÜK AZ ANYAGI TÁMOGATÁST, AMELY SEGÍTSÉGÉVEL MINDEN ÖTÖDIKES DIÁKUNK 

ELJUTHATOTT ÓPUSZTASZERRE! 

 

 

 

Budapest, 2019. augusztus 5. 

                                                            Az osztályfőnökök nevében: Szalai Éva 5.a 

 


