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A TÁMOP 3.1.4. Komplex egészségmegőrzésre irányuló innovációk a Huszár Gál Iskolában 

pályázat ötödik negyedévét egy nagy kirándulással indítottuk októberben. 

A kirándulás helyszíne a Tisza Tavi Ökocentrum volt Poroszlón. Gyönyörű környezet, 

nemzeti kincsként kezelt egyedülálló élővilág, Európa  legnagyobb édesvízi akváriuma, egy 

izgalmas 3d- s, a pingvinek éketét bemutató ökológiai kalandfilm és hajótúra várt ránk az 

egéssz napos program során. 

 



 

 



 

 



 

 



Az egész projekt alatt kedvelt visszatérő témánk volt a madárvédelem. Köszönhető ez részben 

annak, hogy a  szakkörön részt vevő gyerekek természetszerető, az élővilág iránt mélyen 

érdelkődő diákok, valamint hogy iskolánkban és környékén kiváló lehetőség nyílik a helyi 

madárfélék megfigyelésére, védelmére. Nem kell messzire menni, hogy számos madárfaj 

egyedeivel, csoportjaival találkozhassunk. Ezt tettük a távcsöves madárles alkalmával, és a 

témában való elmerülést szolgálta a madárgyűrűzésről szóló előadás, valamint a 

Természettárban való látogatás is. 

 

 

 



 

 



Az utazássorán felmerülő higiéniai kérdések átbeszlése során fontos, és alapvető betartandó  

szabályokra hívta fel vendég előadónk a figyelmünket, melyek aktualitását a közeli 

Hajdúsámson településen megjelenő és terjedő hepatitis fertőzések híre adta. 

 

 

 

 

 



 
2014.október – 2014. december 

5. negyedév 

Foglalkozás címe Témák, kérdések Kapcsolat a közlekedéssel Időpont 

Tisza Tavi 
Ökocentrum 
látogatása 

- Motorcsónakos túra a 
Tisza –tavon 
-Az Ökocentrum 
kiállításának megtekintése  
- Vízi játszótér  

- vízi közlekedés 
 

2014. 10.14. 

Mimikri – 
figyelemfelhívás és 
rejtőzködés 

-túlélési technikák az 
állatvilágban 
 
 

- járművek álcázása a 
hadászatban 

10.21. 

Madárles távcsővel 
 

- állandó és áttelelő 
madarak megfigyelése 
közvetlen 
környezetünkben 
- téli madáretetés 
előkészítése 
- távcső használata 

- korábbi madárvédelmi 
ismeretek felelevenítése:  
sziluettek az üvegfelületeken, 
stb. 

11.28. 

Madárvonulás, 
madárgyűrűzés 
 

- vonuló fajok 
- vonulási útvonalak 
- gyűrűzés, nyomkövetés 
- webkamerák 
 

- légi közlekedés és vonulási 
útvonalak 
- GPS 
- drónok 

12.04. 

Utazás és higiénia - fertőzések és ellenük való védekezés 
- praktikus eszközök 
- mosdózás nyílvános helyen 
- alapvető higiéniai szabályok utazás alatti étkezésnél 
- állatok mint fertőzésforrások 
 
 

12.12. 

Természettár – 
Búvárda 
 

- egzotikus növények 
- egzotikus rovarok 
- tengeri állatok 
- madáretetési módok, 
eszközök 
- darázs- garázs, rovarhotel 

- hogyan kerültek a kiállított 
élőlények a kiállításra? 
- kiállítási darabok szállítása, 
utaztatása 
- utazás a lelőhelyekre 
- csigák a vasúti síneken – miért 
találunk sok csigaházat a vasúti 
sínek mentén? 
 

12. 15. 

 

 

A beszámolót készítette: Jenei Beáta 


