"TERMÉSZET és KULTÚRA "
Gyermekvédelmi nap - Gyermekotthonok napja

2019. november 20-án játékos vetélkedőn vettek részt a heves megyei gyermekotthonokban élő
gyermekek a Felsőtárkányi Nyugati Kapu Oktatóközpontban. A 6 szakmai egységből érkező közel 100
gyermek

(7

csapat)

természetismereti

csapatvetélkedő

keretében

környezettudatossággal

és

természetismerettel kapcsolatos feladatokat oldott meg.

Az egyes állomások témái a következők voltak:


A hulladékcsökkentési hét keretében: hogyan termeljünk kevesebb hulladékot, szelektív
hulladékgyűjtés, újrahasznosítás, komposztálás. Feladat: a képek közül kiválasztani a hulladékot
csökkentő, illetve növelő tevékenységeket. A komposztálható konyhai és kerti hulladékok
szétválogatása.



Állati nyomozás: milyen életjeleket hagynak maguk után az állatok a természetben? Az állatok is
szemetelnek? Ismerkedés a 2019. év fajaival (havasi cincér, foltos szalamandra, eurázsiai hiúz,
gólyatöcs).



Ismerkedés a Vadonleső programmal



A „Karszt és élővilága” kiállításon látottak alapján, a kiállítás anyagából feltett kérdésekre kellett
megtalálni a válaszokat.



Meg kellett találni a kőzetpark legidősebb kőzetét.



Hulladékos tanösvény táblák segítségével a hulladékokat szét kellett válogatni a képek segítségével,
majd össze kellett kötni a lebomlási idejükkel.

A verseny kiértékelése alatt a nemzeti park területén készült kameracsapdás felvételeket (őz, szarvas,
vaddisznó, vadmacska, farkas, borz, stb.) láthatnak a gyerekek.
A verseny után forró teával, a “Pásztor Hús” –tól ajándékba kapott 100 pár virslivel a “Rádi Pékség” állal
felajánlott 100 db rétessel kínáltuk meg a résztvevőket.

Bár szoros volt a küzdelem, a legügyesebbek a Bükki Nemzeti Park Felsőtárkányi Nyugati Kapu Oktató
Központ 1 napos szabadon választható természetismereti programján való részvételt nyertek, 2 csapat
pedig az Egererdő Erdészeti Zrt erdei kisvasútján utazhat.
I.

Helyezett: Mónosbéli Gyermekotthon – “Mónosbéli Csillagok”

II.

Helyezett: Egercsehi Lakásotthon – “Kingek 2.”

III.

Helyezett: Pétervásárai Gyermekotthon – “Péterkei Sasok”

Köszönjük a Bükki Nemzeti Park munkatársainak a sok új ismeretet nyújtó, élvezetes programvezetést,
az Egererdő Erdészeti ZRT és a Felsőtárkányi Nyugati Kapu Oktató Központnak a díjak felajánlását, a
“Pásztor Hús” –nak és a “Rádi Pékség” –nek az inycsiklandozó finomságokat!
Eger, 2019-11-20
Istványiné Perge Gabriella
gyermekotthon vezető

