
Gyertek a Kismagosba! –  Őszi-téli 
programok 2016/17 

 
Hullik a vadgesztenye, már több mint egy hónapja elkezdődött az iskola, az erdő lassan téli álomba 
merül. Mi pedig várunk benneteket fél és egynapos tematikus programokkal az avar borította 
Oktatóközpontunkba! A terepi programok során a gyerekek saját maguk tárják fel, hogyan telik az erdő 
egy napja. 
 

Időpont Kiemelt témaajánlatunk 
2016.  

November 7. – 11. 
November 14. – 18. 
November 21. – 25. 

Terepi foglalkozás1: 
Készülődés a télre  – Miért hullnak le a levelek? Növények 

színanyagai, tartalék tápanyagok, raktározás. Hogyan készülődnek az 
állatok a télre? Téli álom, búvóhelyek, tartalék raktározás, áttelelő 
állatok. 
 

Kézműves foglalkozás: 
Tintafőzés növényi anyagokból 

November 28. – December 2. 
December 5. – 9. 
December 12. – 16. 

Terepi foglalkozás: 
Madárkarácsony – Milyen táplálékot találnak az erdőben az 

állatok télen? Madáretetés otthon. 
 

Kézműves foglalkozás: 
Ajándéktárgyak készítése természetes anyagokból, fonás, szövés. 

2017.  

Január 9. – 13. 
Január 16. – 20. 
Január 23. – 27. 
Január 30. – Február 3. 

Terepi foglalkozás: 
A téli álmát alvó természet – Milyen állat járt erre? 

Nyomolvasás (ha van, akkor a hóban). Nemcsak lábnyom, ami 
elárul! 
 

Kézműves foglalkozás: 
Papírkészítés  

Február 6. – 10.  
Február 13. – 17. 
Február 20. – 24. 
Február 27. – Március 3. 

Terepi foglalkozás: 
Közeledő tavasz – Milyen jelek utalnak már a tavaszra az 

erdőben? (növények, állatok) Mit rejtenek a rügyek? 
 

Kézműves foglalkozás: 
Tintafőzés növényi anyagokból 

Március 6. – 10. 
Március 13. – 17. 
Március 20. – 24. 
Március 27. – 31. 

Terepi foglalkozás: 
Tavaszi madárdal – Milyen madarak maradtak itt télre? A 

tavasszal érkező és átvonuló madarak. 
 

Kézműves foglalkozás: 
Fonalfestés növényekkel 

 

A programokat 15 fős (felárral max. 20 fős) csoportlétszámmal vezetjük!  
20 fős osztálylétszám felett csoportbontásban dolgozunk! 

 

A félnapos programok 9:00-12:00-ig tartanak. Félnapos programra érkezők a terepi foglalkozáson 
vesznek részt, csoportbontás esetén az osztály mindkét fele ugyanazt a programot kapja, de más 
programvezetővel.  
 

                                                 
1 Rossz idő esetén benti foglalkozás ugyanilyen témában. 



Az egynapos programokon a délelőtti rész szintén 9:00-12:00-ig tart, ezután ebédszünet következik, 
majd 13:00-16:00-ig tartjuk a délutáni foglalkozást. A két fél csoport ebéd után cserél, így minden 
gyerek kétféle programon vesz részt. Az egyik program terepi foglalkozás, a másik program kézműves 
foglalkozás. 
 

Korosztály: óvodások, általános- és középiskolások 
 

Helyszín:  Kismagos Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Központ,  
Kismaros-Börzsönyliget, Láng u. 4. 

 

Megközelítés: Kismaros (MÁV, távolsági buszjáratok), onnan kisvasúttal vagy busszal Morgó 
megállóig, onnan 5 perc séta a buszmegálló mellől induló Gálhegyi úton. Figyeld a sárga turista jelzést! 
 Megközelítés Vácról: 8:30-kor az Autóbusz-állomásról induló, Szokolyára menő busszal 
Morgó megállóig. Visszaút: iskolaidőben a 16:05-kor Morgó megállóból induló busz bemegy Vácra. 
 

Étkezés: 
- A hazulról hozott elemózsia, vagy 
- Ebéd rendelhető a Morgó vagy Patak éttermekből. 

 

Árak: 
 

Félnapos program (15 főig): 12 000 Ft/csoport 

15 fő felett (max. 20 főig): +800 Ft/fő 

Egynapos program (15 főig): 24 000 Ft/csoport 

15 fő felett (max. 20 főig): +1600 Ft/fő 

Kézműves foglalkozás anyagköltsége: +100 Ft/fő 
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K E D V E Z M É N Y  I S K O L Á K N A K !  
 

 Iskolák részére 10 alkalmas bérletet kínálunk, mellyel az osztályok kedvezményesen jöhetnek a 
most meghirdetett programokra! Ha egy iskola előre megvásárolja a Kismagos bérletet, akkor a 2016. 
november 7. és 2017. március 31. közötti időszakban kedvezményesen jöhet bármely osztály (ugyanaz 
is, vagy több) egy- vagy félnapos programra. Időpont egyeztetés előre szükséges! 
 

K I SMAGOS  B ÉR L ET  
 

Ára:  
 

3 órás modulra szóló (15 főig):  
10*10 500 Ft = 105 000 Ft 

 

 


