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Beszámolót 
készítette: 

Kovács Szabina és Rácz Jánosné kísérő tanárok 

Dátum: 2014. szeptember 26. 

 

A Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 30 tanulója és 3 pedagógusa a  

TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0070 „Ízelítő életünkből” című projekt keretében szeptember 

26-án, pénteken Budapestre kirándult, ahol a Magyar Természettudományi Múzeumba 

látogattak. 

A tanulók először az Eltűnt világok (a magyar dinók) kiállítást nézték meg, ahol sok 

érdekesség várta őket. Többek közt 185 millió éves kövületeket érinthettek, 

visszaforgathatták az idő kerekét egy interaktív játék segítségével, így tanulmányozva a 

kontinensek vándorlását, a lemeztektonikát, 240 millió év történetét áttekintve 

kevesebb, mint 5 percben. Nyomon követhették a dinoszauruszok korát a magyarországi 

leletek és makettek segítségével a Triásztól a Kréta végi kihalásig. Mindezt izgalmasan 

berendezett, gyermekbarát környezetben, amely felfedezésre ösztönözte a legpasszívabb 

látogatót is. 

Ezután a Titkok a föld alatt (ásványok, kőzetek, drágakövek) tárlat következett, ahol 

végül választ kaphattak a kérdésre: miért fontosak az emberiségnek az ásványok? A 

kiállításon a szivárvány minden színében pompázó ásványokkal találkoztak, csiszolt 

drágakövekkel, meteoritokkal, 4 milliárd évnél is idősebb kristályszemcsékkel, világító 

ásványokkal, néhányat kézbe is vehettek, hogy teljes legyen az élmény. 

Ezt követően a Sokszínű élet (a Kárpát-medence élővilága) kiállítást keresték föl a 

tanulók, ahol további interaktív játékok, feladványok, digitális anyagok, makettek várták 

őket: egy közel életnagyságú Noé bárkája utasaival együtt, a Jégkorszak embere, már 

kihalt állatokkal, mamuttal, és hazánk gazdag növény- és állatvilágának preparált 

gyűjteménye. A kiállítás nem csak mindennapi oldalról közelítette meg az élővilágot, 

nagy sikere volt többek között például a konyhának, ahol hangyák, csótányok, egér, 

nyest és egyéb kártevők garázdálkodtak; a sok ezerszeresére nagyított darázspók 

makettnek; és a videó felvételnek, amelyen egy vipera hozta világra az utódait. 

A csoport  A korallzátonyok változatos élővilága kiállítás megtekintésével zárta a 

múzeumi látogatást, amely cím önmagáért beszél. A koradélutáni ebéd elfogyasztása, és 

félóra játszótéri játék az Orczy-parkban után indultunk haza és érkeztünk meg este 

hatkor. 

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

életünkből” című pályázat 
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                            Indulásra várva                    Természettudományi Múzeum előtt 

 

Ellenjegyezte: 

 


