
Osztálykirándulás a Sas-hegyen

2022. június 9-én az első évfolyam tanulói egész napos kiránduláson vettek részt. 

A Budai Sas-hegy Természetvédelmi Terület munkatársai kedvesen fogadták a több mint 90 
fős gyermeksereget.  A nap folyamán hat kísérő gondoskodott a programokról, a gyerekek 
igényes, és intenzív foglalkoztatásáról. A tanösvény 2010-ben II. helyezést ért el az Év 
Ökoturisztikai Létesítménye pályázaton. 

A Látogatóközpontban két programot kínáltak: a tanösvény megtekintése (elsős gyerekeknek 
megfelelő szakaszon és megfelelő információ mennyiséggel) és a pihenő, ebédidő után 
interaktív játékos feladatok (hat helyszínen).

Néhány mozzanat a tanösvényről, a teljesség igénye nélkül:

Védett növényekkel és állatokkal ismerkedhettünk, mindezt lélegzetelállító kilátással.

Párkereső játék védett növényekkel

Megtudhattuk, hogy a „szerelem” nem ismeri a távolságot. (A csikófark porzós egyedei a Sas-
hegyen találhatóak, termős példányok pedig a Gellért-hegyen.)

Jó természetvédőkhöz híven csendesen jártunk, mégis a földrengésmérő állomás jelezte a 
„dübörgésünket”. (A Sas-hegyen található szeizmológiai állomás észlelte a csoport egyszerre 
történő ugrását.)

Az orgonanövény nem is annyira kedvelt fajta a környéken. (Agresszív terjeszkedése miatt 
veszélyt jelent a környezet többi növényzetére.)

Megismerhettünk több védett növényt, állatot. (Csikófark, Naprózsa, Dunai berkenye, 
Árvalányhaj, Budai nyúlfarkfű… Számos lepkefajt, madarat: Mátyásmadár, másnéven 
Szajkó, Fácán, Túzok,  Daru…)



Megtekintettük a róka őszi-téli lakhelyét, és történetet halottunk Józsiról, a kétméteres 
siklóról, aki állandó vendége a hegy régi laktanyai bunkerének…

Köveken, meredek ösvényen kalandozhattunk, és láthattunk „megkövesedett” medvét is. 
(Sziklát, ami medveformát öltött.)

Örömmel láttuk, hogy miként „lakják” a rovarhotelt, és jó érzéssel töltött el, hogy a mi 
iskolánkban is van ilyen lakóhely.

Sok érdekes történetet tudhattunk meg a hegy múltjáról, és megérezhettük, hogy a jövőjéért 
mi is felelősek vagyunk.

Egységes véleményünk alapján nagyon felkészült, és jó pedagógiai érzékkel rendelkező 
vezetőink voltak. A gyerekeket folyamatosan bevonták a „tananyag” átadásába, végig 
lekötötték a figyelmüket. Érdekességeket hallottunk, hasznos tudással gazdagodtunk. A 
gyerekek előzetes ismereteikre is kíváncsiak voltak, mi tanítók pedig büszkék voltunk arra, 
hogy elsős koruk ellenére nagyon tájékozottak. 

Pazar kilátás, lenyűgöző így ismerkedni a természet csodáival.



Medve-szikla

Rovarház, rovarhotel 

A program második része a hat állomásos interaktív foglalkozás volt. Megismerkedhettünk 
madárfajokkal, melyeknek tollazatát érinthették a gyerekek. 

Az emlősállatok közül a vörös rókával, vaddisznóval, muflonnal, őzzel, vadmacskával, gím 
szarvassal, és mezei egérrel ismerkedtünk. Megfigyelhettük egyiknek koponyáját, bundáját, 
másiknak agancsát, szarvát, álkapcsát. 

Harmadik állomáson a siklók és kígyók „világába” pillanthattunk be. Láthattunk gyík 
csontvázat, simogathattunk kígyóbőrt. 

Negyedik helyen mozgásos feladattal a környezetvédelemi (szelektív hulladékgyűjtés, tudatos
vásárlás, környezetbarát fogyasztói szokások) kérdésekről beszélgettünk. (ÖKO iskola lévén 
örültünk, hogy itt is megerősítést kaptunk ebben a nevelésben.)



Ötödik helyszín képrejtvény megoldása volt a tanösvényi túrán látott növény-és állatfajok 
ismétlésével.  

Végül a Látogatóközpont épülete körül elhelyezett etetők és eldugott betűk megtalálása kínált 
izgalmas perceket a gyerekeknek.



Hálásan köszönjük a Látogatóközpont munkatársainak az igényes, tartalmas programot. 

Biztosak vagyunk abban, hogy el fogunk még ide látogatni, és meleg szívvel ajánljuk a helyet 
családoknak, óvodai és iskolai csoportoknak.

Benkovich Zoltánné, Edit néni

Budapest, 2022. június 9.


