Akciós osztálykirándulás Pécsett
2018. október-november hónapban
20 % kedvezmény iskolai osztályoknak
Osztálykirándulás a Tettyén
Pintér-kert Arborétum
Tettyei Mésztufa-barlang
Tájékozódási alapismeretek
Felhővadászat a Tettyén
Program:

9.00: A Pintér-kert Arborétum meglátogatása szakvezetéssel
A séta során a gyerekek kanyargós utakon, lépcsőkön haladva barangolhatják be a kertet,
megcsodálva a fás- és lágyszárú növényeket, a két kis tavat, valamint a Nagyharsányi
Szoborparkban készült műalkotásokat.

10.30: Kis természetjáró program
A diavetítéses foglalkozáson megismerhetik a gyerekek, hogy hogyan lehet tájékozódni a
természetben, mit kell tenni, ha eltévednének az erdőben, továbbá megismerkedhetnek még az
ehető növényekkel és gombákkal is. A program második felében olyan kérdésekre keressük a
választ, mint „Hogyan lehet időjárást előre jelezni? Mi is az időjárás? Milyen típusú felhők
vannak?” Gyakorlati feladatként felhőhatározó segítségével a gyerekek maguk azonosíthatják
be a látható felhőket.

12.00 Ebéd (saját hozott élelmiszer)

13.00: Látogatás a megújult Tettyei Mésztufa-barlangban
A Tettye Mésztufa-barlangot természeti erők és az emberi leleményesség alakította ki
évszázadok alatt. A megújult kiállítás gerincét a múltból a jelen felé haladó „időutazás” adja.
Az első részt főként a természettudományos megközelítés jellemzi, amely látványos
animációkkal, grafikákkal, installációkkal mutatja be a barlang és közvetlen környezete
keletkezéséhez vezető folyamatokat, illetve a barlang természeti adottságait. A kiállítás
második felének középpontjában a történelmi és kultúrtörténeti vonatkozások állnak. A
látogatók megtudhatják, hogy milyen fontos szerepe volt és van a víznek, amely létrehozta a
barlangot, ellátta a várost ivóvízzel, meghajtotta a Tettye-völgybe települt malmok kerekeit.

14.00: Programzárás

Kedvezményes ár: 1200 Ft/fő
Minimum létszám: 15 fő.
(A kedvezményes belépőt az erre a programba előre bejelentkezett osztályok vehetik
igénybe.)

Információ, bejelentkezés osztályoknak:
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Tel: 72/517-223
Pallos-Rózsa Anita: 30/377-3383, rozsaa@ddnp.kvvm.hu
www.ddnp.hu

Hasznos:
Fontos a kényelmes túracipő/bakancs, az időjárásnak megfelelő túrafelszerelés megválasztása, a szúnyogok és
a kullancsok elleni védelem. A programon mindenki saját felelősségére vesz részt!
A programra lehetőség szerint mindenki hozzon magával megfelelő mennyiségű hideg élelmet és italt.
A résztvevők tudomásul veszik, hogy a programon kép-, illetve videofelvétel készülhet. A részvevők a
programon való részvételükkel hozzájárulnak a kép-, videofelvétel készítéséhez, és annak a DDNPI weboldalaira
és Facebook oldalaira történő feltöltéséhez, valamint a DDNPI kommunikációjához, marketingjéhez történő
időbeli korlátozás nélküli felhasználásához.

