
TANULJUNK 
A TERMÉSZETBEN!

Tanösvények és a kültéri 
foglalkoztatók

Az oktatótermi lehetőségeket tökéletesen kiegészíti a 
látogatóközpont közvetlen közelében fellelhető három 
tanösvény, amely a természetben, a holtágrendszer 
szomszédságában ismerteti meg az érdeklődőkkel a 
régmúlt ártéri gazdálkodását, a Dráva élővilágát, 
valamint az Ormánság földrajzát, kultúráját. 
A terület természeti adottságait kihasználva számos 
érdekes foglalkozás megtartására nyílik lehetőség a  
kültéri foglalkoztatóban, madárgyűrűző és madármeg-
figyelő állomáson valamint a stégeken és a vizes terüle-
ten átívelő pallósoron. A természetvédő szemlélet kiala-
kítására is ideális a helyszín, hiszen az ide érkezők 
testközelből tapasztalják meg a természet érintetlen 
szépségét, nyugalmát és békéjét.
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Környezeti nevelés az 
Ős-Dráva Látogatóközpontban

Az Ős-Dráva Látogatóközpont interaktív kiállítása, a 
terület szépségét és természeti értékeit hűen bemutató 
három eltérő hosszúságú tanösvény, valamint az 
állattartó major kiváló helyszínt biztosít a természet-
ismereti foglalkozások megtartására. A változatos 
környezet és a sokszínű élővilág határtalan lehetősé-
geket teremt arra, hogy az iskolai oktatást kiegészítve 
tartalmas és élménydús programokkal várjuk a gyere-
keket az óvodás korosztálytól egészen a középiskolá-
sokig. 

Kiállítás

A Dráva múltját és jelenét feldolgozó kiállítás a folyó 
földrajzának bemutatása mellett információt nyújt a 
Dráva jellegzetes élőhelyeiről, a jellemző állat és 
növényfajairól valamint a terület tájhasználatáról. A 
természeti értékek mellett nagy szerepet kap az 
ormánsági néphagyomány bemutatása is. A kiállítás 
kialakításánál elsődleges szempont volt, hogy gyere-
kek számára is élményeket kínáljon, így élőlénypáro-
sítós-forgató, illattár, digitális térkép is helyet kapott, 
sőt a kalandvágyó gyerekek egy hatalmas fatörzsön 
átbújva juthatnak ki a tárlatból.

Oktatóterem

A környezeti nevelő és a szemléletformáló tevékenységek 
folytatására kiváló lehetőséget nyújt a 60 fő befogadására 
alkalmas multimédiás oktatóterem. Itt számos érdekes foglalko-
zás várja az érdeklődő óvodásokat, iskolásokat és egyetemistá-
kat. Az oktatási programok között megtalálhatóak a térség 
élővilágát bemutató természetismereti tanórák, az alternatív 
energiahasználat fontosságát előtérbe helyező előadások, és a 
régi magyar háziállatok bemutatására irányuló foglalkozások. A 
legmodernebb interaktív oktatási tábla, mikroszkópok, távcsö-
vek, spektívek és különböző természetismereti játékok segítsé-
gével valósítható meg a környezeti nevelés.

Major

A Látogatóközpont főépületétől alig 600 méterre található major-
ban őshonos magyar háziállatokkal való találkozáson túl a gazdál-
kodási módok és az állattartási eszközök megismerésére is lehető-
ség nyílik. A magyar szürkemarhák, a hucul lovak, a mangalicák, a 
parlagi kecskék és a juhok, valamint a baromfiudvar lakói 
mind-mind maradandó élményt jelentenek az ideérkezők számára.


