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Növényvilág

Leánykökörcsin 

A leánykökörcsin a boglárkafélék

családjába tartozó, selymesen

gyapjas évelő növényfaj. Népies

nevei: lókökörcsin, kikirics, kükörics,

tikdöglesztő, alamuszvirág,

kokasharang, varjúkikerics.

Március-áprilisban nyíló virágai

kékesibolya színűek, élénksárga

porzókkal. A felálló kehelyszerű

virágot, mely borús időben gyakran

bókol, alul sallangos murvalevelek

veszik körbe, hat, 4–5 cm hosszú

kékeslila csészelevél díszíti.

A szár csak a virágzás vége felé nyúlik

meg, ekkor jelenik meg rajta a 3

örvösen álló, gallérozó fellevél, 2–8

mm-es, behajlított, keskeny

sallangokkal. A terméskék

egymagvúak, tollasak.

A kifejlett növény 10–40 cm-re nő

meg. Sztyepperéteken, szikla- és

pusztafüves lejtőkön, erdőspuszta-

réteken fordul elő.

Teájával az asztmatikus görcsöket

csillapították, fejfájás enyhítésére itták.

Vesebetegségek, köszvény, csúz

gyógyítására ritkán még ma is

használják.

Figyelem!
A leánykökörcsin Magyarországon védett növény, 

eszmei értéke 10.000 Ft.



Tarka kosbor

A tarka kosbor az orchideafélék vagy

kosborfélék családjába tartozó védett

növény.

Megtalálható Dél-Európában

Spanyolországtól egészen

Törökországig, északabbra pedig a

Krímben, Lengyelországban és

Németországban.

Tőálló leveleinek a széle ép. Az alsó,

4–12 cm hosszú és 1–2,5 cm széles,

tojásdad-lándzsás levelek

tőlevélrózsában állnak; a felső

szárlevelek szálas-hosszúkásak.

Virágzata tömött félgömb alakú füzér,

ami idővel megnyúlik. A hosszan

kihúzott, csíkos, hegyes végű leplek

sisakformán összeborulnak.

A mézajak három, mélyen hasadt

hasáb; közülük a középső két részre

osztott, fehér vagy halványrózsaszín

alapon sötét lilásrózsaszín pettyekkel,

foltokkal. Tompa végű, hengeres

sarkantyúja lefelé áll. Toktermése sok

ezer apró magot rejt.

Mészkedvelő dolomit- és mészkő

sziklagyepeken, karsztbokorerdőkben,

pusztafüves lejtőkön nő. Április–

májusban virágzik.

Figyelem!
A tarka kosbor Magyarországon védett növény, eszmei 

értéke 10.000 Ft.



Állatvilág
Tövisszúró gébics

A tövisszúró gébics a madarak

osztályának verébalakúak rendjébe, a

gébicsfélék családjába tartozó faj. A

Magyar Madártani és

Természetvédelmi Egyesület 2006-ban

„Az év madarává” választotta.

Eurázsia területén található. Jellemző

élőhelyei a domboldalak

galagonyásai, gyümölcsösök, árokszéli

bokrok.

Hazánkban a Dunántúlon a

középhegységek zárt erdeinek

kivételével és az Alföld megfelelő

élőhelyein mindenütt megtalálható.

Testhossza 17 centiméter,

szárnyfesztávolsága 24–27 centiméter,

testtömege 25–35 gramm. A nemek

eltérőek. A hímet hamuszürke fejtető,

a szemén áthúzódó széles fekete csík

és gesztenyebarna háta jellemzi.

Többet öl, mint amennyit elfogyaszt és

ezért a fölös prédát tövisekre

szurkálja, „karóba húzza”, hogy

később amikor ismét megéhezik és a

friss préda megszerzésére nem

kedvező az idő, a felpeckelt

fölösleghez fordulhasson.

Így kerül a tövisre a tücsök, a kabóca,

cserebogár, repülő méh, néha - néha

apró termetű gerinces is.

Figyelem!
A tövisszúró gébics Magyarországon védett madár, 

eszmei értéke 25.000 Ft.



Eurázsiai hód

Az európai, eurázsiai vagy

közönséges Eurázsia legnagyobb,

jellegzetes rágcsálófaja.

A faj kiválóan alkalmazkodott a vízi

életmódhoz, élőhelye a fás vízpart.

A nagyobb folyók partjain tanyázik,

ahol metszőfogaival levágott fákból,

gallyakból és iszapból

hangyabolyforma, néha 2-3 m magas

lakásokat épít.

A lakások bejárata a víz alatt van, de a

lakórészek a víz fölött.

Territóriumukat télen tudjuk a

legkönnyebben felderíteni, mert

ilyenkor fakéreggel és hajtásokkal

táplálkoznak, s ennek jól látható

nyomai vannak.

Testtömege 20-33 kg, testhossza

pedig 78 centimétertől akár egy

méterig terjedhet, amihez 30-37

centiméteres lapos, pikkelyes farok

csatlakozik.

A teste torpedó alakú, a szőrzete

vízálló, lapos, pikkelyes farkával és

úszóhártyás hátsó lábával löki magát

előre.

Barna bundája selymes és vízhatlan,

szemei és fülei kicsik. Hátsó lábain

úszóhártya köti össze az ujjakat.

Törzse erőteljes, háta íves, nyaka rövid

és vastag, feje rövid, az orra tompa,

szemei kicsinyek, fülei és lábai szintén

rövidek.

Bundája a hátán sötét barnásszürke,

hasán világosabb.

Figyelem!
Az eurázsiai hód Magyarországon védett állat, 

eszmei értéke 50.000 Ft.



Játékok

Tájékozódási futás

Kellék:

térkép, tájoló, jelzések, terep stb....

Célja, hogy a versenyzők számukra

kevésbé ismert területen térkép, tájoló

és a saját fantáziájuk által eljussanak

bizonyos elrejtett akadályokhoz.

A verseny időre megy.

Nehézsége, hogy bizonyos

mennyiségű térképészeti ismeret

szükséges.

A terepet előre el kell készíteni, amit

térképen fel kell tüntetni.

A versenyzők az indulás előtt külön-

külön, vagy ha csapatokban indulnak

csapatonként döntik el, hogy milyen

útvonalon indulnak és teljesítik a távot.

Ki nyer?

A nyertes csapat, vagy játékos az, aki

leggyorsabban tudta megtalálni a

számára kijelölt célban elrejtett

tárgyat.

Tipp:
Érdemes a játék elött megegyezni abban, hogy mekkora a 

játékra kijelölt terület. Ezután a gyerekektől begyűjtött apró 

tárgyak (könyv, sapka, stb…) elrejtése a vezető feladata.



Csoportkép - neked

Egy nagyon jó csapatépítő játék, ahol a gyerekek megismerhetik

kapcsolatukat társaival.

Egy játékos fordítson hátat a csoportnak!

A többiek elhelyezkednek a teremben, s a háttal álló játékoshoz fűződő

beállítottságukat jelzik azáltal, hogy milyen közelre vagy messzire állnak tőle.

Az irány nem számít.

Ha mindenki elhelyezte magát, a várakozó játékos megfordul, s képszerűen

látja maga előtt, hogy milyen a viszonya a többiekhez a társak megítélése

szerint.

Blitzlicht – Pillanatkép
A gyakorlatot kevésbé tapasztalt csoportnál így vezethetjük be: Egy körben

most minden tag egy mondatban, legfeljebb egy perc alatt mondja el, mi

van a tudatában, mire gondol éppen, hogy érzi magát, mit szeretne. Senki

sem tart hosszú beszédet, mert ennek a gyakorlatnak az a feladata, hogy

egy pillanatnyi „helyzet-meghatározáshoz” segítsen, hogy így mindenki

tudjon arról, ami a másikat foglalkoztatja.

A meghallgatás után a következő kérdések lehetnek segítségünkre:

• Különösebben meglepett-e engem valaki hozzászólása?

• Van-e a csoportban olyan zavaró tényező, amit részletesebben is 

megtárgyalnék?

• Elhanyagoltunk-e fontos igényeket? Ha igen, melyeket?

• Akarom-e, hogy valamin változtassunk ahhoz, hogy jobban 

bekapcsolódhassak a csoport munkájába?

Célkitűzés: a csoporttagok érzéseinek, gondolatainak feltérképezése.

Pedagógiai javaslat: Blitzlichtet akkor érdemes csinálni, ha unalom vagy

passzivitás, kedvetlenség vagy agresszivitás érezhető a csoportban. A

csoportvezetőnek arra mindenképp figyelnie kell, hogy minden csoporttag

saját magáról beszéljen.



Szabadidős iskolai programok 

a természetben
Neszmély, amellett, hogy páratlan természeti értékkel rendelkezik, - így nyújtva
számos lehetőséget túrázásra – egyéb izgalmas kikapcsolódási alternatívával is
rendelkezik. A megannyi izgalmas programlehetőség biztosan nem hagyja
unatkozni a kisiskolásokat.

Éden Camping
Közvetlen Duna parti elhelyezkedése már önmagában is élvezetet nyújt a vízi
sportok szerelmeseinek. Lehetőség van önfeledt úszásra, kajakozásra,
kenuzásra, vízisíelésre, vagy pedig arra, hogy motorcsónakkal felfedezzük a
környező szigetecskék egyikét. Felejthetetlen élményt nyújthat a vízpart
közelében felállított aquapark is, melyben gumi csúszda és trambulin is
található. Emellett természetesen kivetheti horgát is, és nyugodtan horgászhat,
pontyra, süllőre, csukára, de akár harcsára is.

Jeepszafari
Egy körút az esti szürkületben ahol minden bizonnyal részük lesz szarvasokkal,
őzekkel, vaddisznókkal és más vadakkal való találkozásban.

Lovaglás
Körülbelül 3 kilométerre a kempingtől található egy modern lovarda, ahol
lehetőség van lovaglásra, illetve lovas kocsizásra is, a még érintetlen
természetben.

Kerékpározás
A Komárom-Esztergom kerékpárút 55 km. Ez a szakasz a szlovák és a magyar
oldalon is megtehető, mégis érdemesebb a magyar oldalt választani, mert itt
jobb a kerékpáros infrastruktúra kiépítettsége. A kerékpárút egyik állomása
Neszmély, így az időtől és teljesítménytől függően eldönthetik, hogy mennyit
tesznek meg a túrából.

Csónakmotor kiállítás
Farkas Péter csónakmotor gyűjteményének állandó kiállítása a Dunára érkezett,
Neszmélyen, a Hajóskanzenben tekinthető meg. A több, mint száz
csónakmotor 100 éves időutazásra hív bennünket, hiszen ötven és százhúsz év
közötti különlegességeket tekinthetnek meg a látogatók. A skanzen vár
mindenkit, akit érdekel a régi idők vízi motortechnikája.


