
 „Itthon láss csodát!” 

Budapesti séták c. projekt  

 

  

 Ennek a kiváló kezdeményezésnek az alapját egy minisztériumi pályázat adta, 

amelynek célja az volt, hogy a gyerekek megismerjék szűkebb pátriájuk értékeit.  

 Tapasztalatunk azt mutatta, hogy a kisebb korosztályhoz tartozó tanulók már 

elfelejtették a családi programban esetleg  korábban szereplő kiemelten fontos helyeket, így 

szinte a ráismerés örömét adtuk vissza számukra. Olyan tartalommal töltöttük meg ezeket a 

szabadidős tevékenységeket, amelyek a turisztikai ajánlásokban is meghatározó fontosságúak. 

A kerületünkben és annak vonzáskörében élő gyermekek másik része pedig nem is jutott még 

el sem a Parlamentbe, sem a Budai Várba. Nem ismeri Andrássy gróf nevét, s nem tudja, 

hogy Pesten is található Balassi-szobor. 

A projekt ajánlásának megfelelően valóban kikapcsolódást és ismeretszerzés a cél, amire a 

vasárnapot szenteltük.  A megvalósítást az egyik legmegbízhatóbb kolléganőmmel terveztük 

meg, s a megvalósításban is teljes összhangban dolgoztunk, s dolgozunk a mai napig.  

Az együttműködés mintaszerű példáját valósítjuk meg e program keretén belül is. A 

tematikáját közösen dolgoztuk ki, a feladatokat megosztjuk. Minden irányból igyekszünk a 

legszélesebb skálán mozogni a gyerekek érdeklődését figyelembe véve. Irodalmi, művészeti, 

nyelvészeti, földrajzi és az esztétikai érték határozta meg.  

A szervezési feladatok sok időt és energiát kívánnak, de az értelmes cél elérése érdekében 

szívesen dolgozunk. Az alapvető feladatok áttekintése az alábbiak szerint történik:  

Az öt séta útvonalának összeállítása; 

- Az öt vasárnapi időpont kijelölése; 

- A program önköltséges árának megtervezése ( bérelt  autóbusz, múzeumi belépő, esetleg 

belső foglalkozás megtartása  múzeum pedagógussal, üdítő és uzsonna) tervezése; 

- A program meghirdetése; 

- A programra jelentkezők regisztrációja; 

- Részvételi kis könyvecske átadása, amelybe a programon való részvétel igazolása, s az elért 

teszt eredmények  kerülnek be. 



- A programok tartalmi anyagainak összeállítása  ( A nevezetességekhez fűződő információk, 

13+1 (információk megjegyzését ellenőrző) TOTÓ összeállítása a hallottakról, a korszakhoz 

kapcsolódó híres emberek A4-es nagyságban elkészített fotóinak laminálása); 

- Egy-egy program helyszínével történő egyeztetés a csoport fogadására. 

 

A jövőben is szívesen szervezünk hasonló programokat, ezt is hagyományteremtőnek 

szánjuk, sőt szeretnénk egy gyermekalapítványt is bevonni ebbe a feladatsorba, hogy a szülők 

segítségére lehessünk, továbbá szponzorokat keríteni, hogy a buszköltség se terhelje a 

családokat.  

 

 

 

 

 

Csatolt anyag: 

Link: https://www.dropbox.com/sh/y35ghx0huoi8ryw/29QYUGKO66 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/y35ghx0huoi8ryw/29QYUGKO66

