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Programok, jelölésük, tudnivalók 

 

 

Kamaraerdei Ifjúsági Park: (KIP) Indulás autóbusszal 9:00-kor a megadott helyről, visszaindulás 

12:00-kor 

Programok: Játékos, sportos foglalkozások, informatika, jó idő esetén fürdés. 

Szükséges: fürdőruha, úszósapka, törölköző, papucs, sportolásra alkalmas öltözet és lábbeli 

 

Nyéki Imre Uszoda: (U) Indulás: autóbusszal 9:00-kor a megadott helyről, visszaindulás 12:00-kor  

Program: az intézmény külső medencéinek használata 

Szükséges: fürdőruha, úszósapka, törölköző, papucs 

 

Budakeszi Vadaspark: (V) Indulás autóbusszal 9.00-kor a megadott helyről, visszaindulás 12:00-kor 

Program: A vadaspark területén séta, kiegészítve a park által látogatóknak szervezett bemutatókkal. 

10.00 Mosómedve tréning  

11.00 Barnamedve látványetetés  

11.15 Farkas látványetetés  

 
Szükséges: zárt cipő, kiránduláshoz alkalmas öltözet, kullancsriasztó, innivaló 

 

Magyar Nemzeti Filmarchívum: (F) Indulás autóbusszal 9:00-kor a megadott helyről. Filmvetítés 

után, kb 11.30-kor visszaindulás. 

 

Rajzfilmek: 

Az erdő kapitánya (Dargay Attila, 1988) 

Lúdas Matyi (Dargay Attila, 1977) 

Macskafogó (Ternovszky Béla, 1986)  

Égigérő fű (Palásthy György, 1979) 

Szaffi (Dargay Attila, 1985) 

Vuk (Dargay Attila, 1981) 

  

Természetfilm: 

Gyöngyvirágtól lombhullásig (Homoki-Nagy István, 1952) 

  

Játékfilm: 

A szeleburdi család (Palásthy György, 1981) 



Hahó, Öcsi! (Palásthy György, 1971) 

Keménykalap és krumpliorr (Bácskai Lauró István, 1978) 

 

A filmeket a Filmarchívum munkatársai választják ki. A helyszínen vetítés alatt tilos enni- és 

innivaló fogyasztása a nézőtéren.  

 

Tropicarium: (T) Indulás autóbusszal 9:30-kor a megadott helyről  

Program: Séta a Tropcariumban.  

Visszaindulás: 12:00-kor 

Az állatkert bemutatja az édesvizek halvilágát, beleértve a hazai faunát is, a trópusok 

élővilágát és a tengerek hihetetlen fajgazdagságát is. A több száz állatfaj 8 teremben 

csodálható meg, olyan kivételes lehetőségekkel, mint a rájasimogatás és a trópusi eső. 

 

Mesemúzeum: (M) Indulás: 08:30-kor a megadott helyszínről, visszaindulás program után. 

Program: Mesehősök hétpróbája 

Milyen egy hős? Milyen tulajdonságokkal rendelkezik? Okos? Bátor? Jószívű? Mitől válik 

azzá? Nekem milyen értékeim vannak? Hogyan lehet ezeket megtartani, fejleszteni? 

Nálunk természetesen egy kis varázslattal és hét próba teljesítésével. Akinek sikerül, annak 

mesehős-igazolvány jár. 

Célunk, hogy a próbák során a gyermekek saját értékeit megerősítsük, önismeretüket, 

kitartásukat fejlesszük. 

 

Kézműves foglalkozás:  (K) Az iskolában, előre berendezett teremben, 15 fős csoportokban.  

Kezdés: 9:00-kor , létszámtól függően, egy vagy több csoportban. 

 

Tanár Úr, kérem!: (E)  Az iskolában egy előre berendezett helyszínen tekinthetik meg a 

gyerekek az örök Karinthy klasszikust Prescsák Zita és Molnár Enikő színművésznők 

előadásában. 

Kezdés: 10:30  

 

 


