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A Domokos Pál Péter Általános Iskola
pedagógiai
központi

programjának
alapelve,

hazaszeretetre
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értékeleme

nevelés,
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tisztelete, a hagyományaink megőrzése
és továbbadása. Ezért minden évben az
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Ópusztaszerre, a Nemzeti Történeti
Emlékparkba látogatnak el.
Az

itteni

látnivalók

történelmi

időutazásra hívnak bennünket, a mindennapi oktatás során több tantárgyban is fel tudjuk
használni az itt megszerzett ismereteket (történelemórán

a honfoglalás kora, hon- és

népismereten a magyarság múltja, néptáncórán szokásaink, hagyományaink, a mindennapi
élet, irodalom tantárgyból a szülőföld megismerése, rajzórán a körkép témaköre kerülhet elő).
Előzetes felkészülés
Az év elején megbeszéltük a gyermekekkel és szüleikkel a tanulmányi kirándulás időpontját,
célját, főbb programját.
Két hónappal ezelőtt felvettem a kapcsolatot az emlékpark múzeumpedagógiai osztályával,
megbeszéltük a programot, az iskola buszt rendelt.
A kirándulás a távolsága és a belépő miatt egy budapesti gyermeknek költséges, ezért
igazgatóhelyettes asszony, Burkali Mónika pályázati támogatást keresett és talált, így lehetővé
vált, hogy minden ötödikes gyermekünket el tudtuk vinni erre a magyarság történelmében
meghatározó jelentőséggel bíró nemzeti emlékhelyre.
A kirándulás előtt a tanulók gyűjtőmunkát végeztek a látnivalókról, csoportosan dolgozták fel
a megszerzett ismereteket az emlékpark történetéről, Feszty Árpád munkásságáról, a körkép
témájáról, megalkotásáról, a nomád parkról, a monostorról, a kaliforniai mamutfenyőről és
egyéb látnivalókról.

A tanulmányi kirándulás napja
Reggel 7-kor indultunk busszal Ópusztaszerre. Fél 10-kor megérkeztünk. Kint megnéztük a
ménest, majd 10 órakor beléptünk a történeti emlékpark területére. Ebben a természeti, ápolt
környezetben először az Árpád-emlékműhöz indultunk. Itt átismételtük mindazt, amit a
szoborról, Árpád vezérről, a magyar királyokról tudnak a gyermekek.
11-kor az Emlékpark fő múzeumépületébe vonultunk át, ahol a honfoglalás 1000 éves
jubileumára készült alkotást, a Feszty-körképet tekintettük meg, ill. hallgattuk meg a központi
előadást honfoglaló őseinkről, arról, hogy Árpád vezetésével hogy vettük birtokba a Kárpátmedencét. A gyermekek ámultak a kép nagyságán, kidolgozottságán, a múzeum
interaktivitásán.
12 órakor a tanulókat két csoportba osztottuk. A
fiúk a Bakot lőttem foglalkozáson vettek részt
(íjászkodtak ), a lányok a Szeri Praktika programon
voltak

(

gyógynövények-

és

fűszernövények

ismerete ). Mindkét program tetszett a tanulóinknak,
a múzeumpedagógusok a gyermekek nyelvén,
érdekesen beszéltek, a programokba tevékenyen
bevonták gyermekeinket.
A következő foglalkozás az Oskola program volt. Két csoportban vettünk részt a programon.
A gyermekek megismerkedtek a századelő iskolájával, oktatási eszközeivel, módszereivel, a
tananyaggal. A foglalkozást vezető „tanító bácsi” nagyon élményszerűvé tette a programot,
gyermekeink élvezték, hogy palavesszővel

palatáblára írhattak, a leírtakat spongyával

törölhették le. Tanulóink szembesültek az akkori fegyelemmel, s aki ki akarta próbálni,
körmöst is kérhetett. Szinte mindenki részesülni akart ennek a büntetésfajtának
kipróbálásában.
A délutánt a skanzenben töltöttük. A XX.
század eleji Dél-Alföld tanyai, mezővárosi
életmódját, népi építészetét, a kor berendezési
tárgyait szemlélhettük meg. A szatócsboltban

még régen divatos édességeket is vásároltunk ( kakasos nyalókát, medvecukrot… ).
A kirándulásunk végeztével buszra szálltunk, 6 órakor érkeztünk haza.

A kirándulás után
Az osztályfőnök a gyermekekkel osztályfőnöki órán átismételték a látottakat, a tanulók
élménybeszámolót készítettek a május 6-i programunkról.

Összegzés
A tanulmányi kirándulás elérte a célját, gyermekeink sok-sok élménnyel, ismerettel tértek
haza. Mivel a XI. kerület Újbuda Önkormányzata és a Szülők és Nevelők a Sopron úti
Iskoláért Közhasznú Alapítvány tudott minket támogatni, minden ötödik osztályos tanulónk
részese lehetett ennek kirándulásnak és páratlan élményeinek. Köszönjük a támogatást!
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