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Elvégzett 

feladat: 
Tanulmányi kirándulás a Magyar Természettudományi 

Múzeumban 

Beszámolót 
készítette: 

Gyáni Mária 

Dátum: 2014. június 6. 

 

„Ízelítő éltünkből” című pályázatunk keretein belül a 30 bevont tanuló 5 

pedagógus kíséretében 2014. június 6-án Budapestre látogatott a Magyar 
Természettudományi Múzeumba. 

A Ludovika téren Európa egyik legkorszerűbb múzeumi helyiségei fogadtak 

bennünket.A főbejáratnál egy hatalmas barázdás bálna felfüggesztett csontváza 
alatt léphettek be a csoport tagjai a múzeum épületébe. A 30 fős gyerekcsoport 

megtekintette a múzeum Sokszínű ÉLET című kiállítását, ahol megismerhette a 
hazai élővilág sokféleségét, védendő természeti ritkaságait, érdekességeit. 

Lélegzetelállító preparátumok, tudományos kisfilmek, páratlan látványok, 
interaktív eszközökés játékok tették a hasznos időtöltést szórakoztatóvá. 

A gyerekek bepillantást nyertek a korallzátonyok csodálatos élővilágába egy a 
múzeum üvegpadlóval borított termében falba süllyesztett akváriumokkal 

körülvéve. 

Megismerték Patagónia ősi világát a Patagónia óriásai című nemzetközi 

vándorkiállításon, ahol teljes csontvázak másolatait, dinófészeket, megkövesedett 
dinoszaurusz tojásokat és játékos bemutatókat láthattak.   

A csoport valamennyi tagja részt vett egy múzeumpedagógiai foglalkozáson, 

melynek során ízelítőt kaptak a gerinces ősállatok kutatásával foglalkozó 
paleontológus munkájából. A foglalkozás első felében jégkori nagyemlősök eredeti 

maradványait vették szemügyre, és hallhattak a jégkorszakokkal kapcsolatos 
alapvető tudnivalókra. Az óra második felében került sor az igazi felfedező 

munkára, mely során barlangi üledékből válogattak csontmaradványokat és az 
összehasonlító anyag segítségével igyekeztek meghatározni azokat.  

 

Szakmai beszámoló 
TÁMOP-3.3.14A-12/1-2013-0070 azonosító számú „Ízelítő 

életünkből” című pályázat 
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A résztvevők mindannyian élvezték a tanulmányi kirándulást, hasznos 

ismeretekkel és élményekkel gazdagodva tértek haza. 

 

Ellenjegyezte: 

Fegyvernek, 2014. június 10. 
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