Akciós osztálykirándulás Szaporcán
2018. február-március hónapban
20 % kedvezmény iskolai osztályoknak
Kirándulás az Ős-Dráva Látogatóközpontba
Interaktív kiállítás
Madárhangok és állatnyomok
Játszótér és sporteszközök
Őshonos magyar háziállatok
Állatsimogatás

Program:
10.00: A Dráva élővilága
Az Ős-Dráva Látogatóközpont interaktív kiállítása bemutatja a Drávára jellemző csodálatos
élővilágot. A látogatók megismerhetik az ártéri élet fortélyait, valamint megkereshetik a
válaszokat arra, hogy hogyan tud az ember hatékonyan együtt élni a természettel és hogy mi,
a jelenkori emberek, hogyan járulhatunk hozzá ezen értékek fennmaradásához.

11.00: Hallgassunk és tapogassunk
Madárhangok és állatnyomok között barangolhatnak az érdeklődő gyerekek. Olyan
kérdésekre keressük a választ, hogy milyen a hangja a kis vízicsibének, vagy a zöld küllőnek
és hogyan lehet megkülönböztetni a róka lábnyomát a kutyáétól! A madárhangokat egy
interaktív monitoron futó quizjáték vissza is kérdezi a gyerekektől, a lábnyomokról pedig
játékos feladatlapot tölthetnek ki a résztvevők.

12.00: ebéd (saját hideg élelmiszer)

13.00 – 15.00: Séta a Hagyományos gazdálkodás tanösvényen
A 900 méter hosszú tanösvényen az őshonos magyar háziállatokkal való találkozáson túl a
gazdálkodási módok (gyógynövénytermesztés, gyümölcsészet, méhészkedés, legeltetés) és az
állattartási eszközök megismerésére is lehetőség nyílik. A magyar szürkemarhák, a hucul
lovak, a mangalicák, a parlagi kecskék és a juhok, valamint a baromfiudvar lakói mind-mind
maradandó élményt jelentenek az ideérkezők számára.

Kedvezményes ár: 1000 Ft/fő
Minimum létszám: 15 fő.
(A kedvezményes belépőt az erre a programba előre bejelentkezett osztályok vehetik
igénybe.)

Információ, bejelentkezés osztályoknak:
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Tel: 72/517-223
Pallos-Rózsa Anita: 30/377-3383, rozsaa@ddnp.kvvm.hu
www.ddnp.hu

Hasznos:
Fontos a kényelmes túracipő/bakancs, az időjárásnak megfelelő túrafelszerelés megválasztása, a szúnyogok és a
kullancsok elleni védelem. A programon mindenki saját felelősségére vesz részt!
A programra lehetőség szerint mindenki hozzon magával megfelelő mennyiségű hideg élelmet és italt.
A résztvevők tudomásul veszik, hogy a programon kép-, illetve videofelvétel készülhet. A részvevők a
programon való részvételükkel hozzájárulnak a kép-, videofelvétel készítéséhez, és annak a DDNPI weboldalaira
és Facebook oldalaira történő feltöltéséhez, valamint a DDNPI kommunikációjához, marketingjéhez történő
időbeli korlátozás nélküli felhasználásához.

