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KEDVES KOLLÉGA!

Az Állatkert kellemes botanikus parkjában sétálva miden pillanat új élményeket tartogat. 
Néhány óra alatt találkozhatunk valamennyi kontinens jellemző állatával. Igényes állat-
kifutók, műemlék épületek, télen-nyáron látogatható állatházak, játszóterek, tanösvé-

nyek, állatsimogató terek várják a gyer-
mekcsoportokat.

A Varázshegy speciális oktatási komple-
xumként közel százötvenféle különleges 
élő állattal, etológiai állatbemutatóval, 3D 
vetítéssel, időgép szimulátorral, egyedi 
fejlesztésű számítógépes alkalmazásokkal, 
technikai eszközökkel segíti a játékos isme-
retszerzést.

Az Állatkert olyan ismeretterjesztő és kul-
turális intézmény, ahol az óvodáskorú gyer-
meket életkori sajátosságainak megfelelően, 
különböző munkamódszerekkel, komplex 
ismeretekkel és a természettudományi 
kompetenciák figyelembe vételével fejleszt-
jük. A gyerekek átélhetik a saját megtapasz-
talás örömét, és érzelmileg is közelebb ke-
rülhetnek a természet értékeihez. 

Zoopedagógus csapatunk célja az élő természet titkainak bemutatása, a földi ökoszisztémá-
kat veszélyeztető tényezők megismertetése és a személyes felelősségvállalásra való nevelés.

Pedagógus kollégáinknak módszertani képzési lehetőséget, oktatási tájékoztatót, nyílt na-
pot, szervezési segítséget, a gyermekcsoportoknak és kísérőiknek jelentős belépési kedvez-
ményt biztosítunk.

Oktatási kínálatunkat úgy állítottuk össze, hogy az állatkerti látogatást az Óvodai Nevelési 
Alapprogramhoz igazodva építheti be nevelési tervébe.

A DARWIN LABOR 
GYAKORLATI BEMUTATÓI 
A tantermi, élő állatos foglalkozások 
időtartama 45 perc.

1) Érzékszervek és érzékelés
Élő állat: kígyó vagy denevér
Játsszuk azt, hogy érzékelünk! Miért sző-
rös a légy lába? Hogyan látnak a méhek? 
Jobban szagolnak-e nálunk a kutyák? 
Hányféle hallás létezik? Mire jó a bajusz? 
Vetített előadás, érzékelős játékok, és élő 
találkozás az érzékelés bajnokával.

2) Élősarok
Élő állat: patkány, csótány
Élő állatok otthoni tartásának feltételei, 
gondozása, etetése, elhelyezése. Hogyan 
rendezzünk be egy terráriumot? Ismerjük 
meg házunk vendégeit, a csótányokat, 
hangyákat és pókokat! Önműködő han-
gyaboly, patkánylabirintus és csótánysi-
mogató a Varázshegyben.

3) Természetismereti vizsgálódások
Élő állat: csiga, ezerlábú
A Varázshegy Darwin laborjában állati al-
katrészeket; csontokat, tollakat, szőröket, 
bőröket, vázakat veszünk kézbe. Beszélge-
tünk arról, hogyan alkalmazkodott az álla-
tok testfelépítése az életmódjukhoz. Test-
közelből vizsgáljuk az achátcsiga és az óriás 
ezerlábú felépítését.

FOGLALKOZÁSOK ÓVODÁSOKNAK
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TEMATIKUS ÁLLATKERTI SÉTÁK
Az állatkerti séták időtartama 45 perc.

4) Évszakok az Állatkertben
Hogyan készülnek az állatok az őszre? Mi-
lyen képet mutat az őszi erdő és a városi 
park? Mikor érdemes termést gyűjteni? 
Ehető bogyók, fűszer- és gyógynövények a 
természetben. Hogyan gondoskodjunk a 
madarakról télen? Melyek a tavasz első vi-
rágai? Fiókák, kölykök, porontyok a tavaszi 
állatkertben. Ősszel, télen és tavasszal is 
várunk egy kellemes, felfedező sétára.

5) Séta a vízparton
Körbesétáljuk a Nagy-tavat, megfigyeljük 
a télen-nyáron változatos madárvilágot. 
Csónakforma, gázlóláb, zacskós csőr és át-
nedvesedő tollazat; kitaláljuk, hogy melyik 
madárfaj rendelkezik ezekkel a tulajdonsá-
gokkal. Felderítjük a récék, gödények, gé-
mek, kárókatonák fészkelőhelyét, és eljátsz-
szuk táplálékszerzési szokásaikat.

6) Afrikai szafari
Merre van Afrika? Hogyan utazzunk oda 
képzeletben? Bepillantás egy távoli élő-
helyre, ahol bivalyok, zebrák, antilopok él-
nek. Hogyan néz ki és viselkedik egy víziló? 
Ki az úr a zsiráfcsapatban? Mennyit esznek 
egy nap az elefántok? Nagytestű állatok 
megfigyelése, és az életmódjukkal kapcso-
latos szerepjátékok.

7) Állatkerti ki kicsoda
Földünkön rengeteg féle állat él. Mi alapján 
tudják megkülönböztetni őket egymástól a 
tudósok? Hosszú, rövid, úszóhártyás, patás 
vagy karmos láb. Síkos, pikkelyes, tollas, pán-
célos bőr. Szárnyak, csápok, szarvak, agyarak 
és egyéb testrészek. Kiderítjük, miről lehet 
felismerni az egyes állatcsoportokat.

8) Majomkodó
A majmok felismerése, élettere, tartása, 
táplálkozási szokásai, viselkedése, csa-
patszerkezete, mind megfigyelhető a séta 
során. Melyik állat a katta? Hogyan etetik 
a mangabékat? Mi az a majompogácsa? 
Miben hasonlítanak a főemlősök hozzánk? 
Nézzük meg és játsszuk el! Milyen a goril-
lák családi élete? Hogyan mutatják ki az 
érzelmeiket? Milyen veszélyek leselkednek 
rájuk a természetben?

9) Alkalmazkodás
Mit jelent az alkalmazkodás? Miért úsz-
nak ügyesen a fókák? Hogyan rejtenek el 
a foltok és a csíkok? Miből van a pingvinek 

„hőkabátja”? Miért eredményesebb csapat-
ban vadászni? Keressünk élő példákat az 
Állatkertben a hideghez, a táplálékszer-
zéshez, az élőhelyhez és más állatfajokhoz 
való alkalmazkodásra!

10) Különleges állatok
Vannak olyan állatok, melyek kinézetre el-
térnek a megszokottól, vagy rejtett képes-
séggel, adottsággal rendelkeznek. Erszé-
nyesek, vendégízületesek, színpompás vagy 
röpképtelen madarak, furcsa gyíkok, és 
éjszakai állatok egzotikus tájakról; az Állat-
kert ausztrál és dél-amerikai bemutatóiban.
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PEDAGÓGUSOKNAK

SZAKTANÁCSADÁS ÉS KÉPZÉS

Személyes konzultáció
Amennyiben szeretne egész éves állatkerti 
programot, projektet összeállítani gyer-
mekcsoportja, óvodája számára, vagy taná-
csot, programajánlót kér az állatkerti kirán-
dulás megszervezéséhez, kérdéseit szívesen 
megválaszoljuk e-mailben vagy egy szemé-
lyes találkozás, helyszínbejárás során. 

Oktatási tájékoztató
Szeretne kollégáival együtt tájékozódni a 
Budapesti Állatkert oktatási lehetőségeiről? 
Szeretettel várjuk Önöket oktatótermünk-
ben egy csoportos, általános tájékoztatóra 
és szakmai beszélgetésre.

Módszertani csoportvezetés
Szeretne új módszertani ötleteket az ál-
latkerti foglalkozásaihoz? Esetleg mindez 
érdekelné az óvodai munkaközösség többi 
tagját is? Sétáljanak velünk végig az állat-
kerten, ahol konkrét módszertani, szemlél-
tető és játék ötleteket adunk a tervezéshez.

Módszertani tréning
Ha már kifogytak az ötletekből, hogy az 
óvodai munkaközösség milyen témában 
és hol szervezze meg szokásos továbbkép-
zési, módszertani napját, várjuk önöket az 
állatkertben módszertani tréningjeinken. 
Vetített előadás, gyakorlati bemutató, ké-
pességfejlesztő játékok és kontaktállatok is 
szerepelnek a programban.

Módszertani nap
Ha Ön és intézménye igazán elkötelezett 
a környezeti nevelés és a zoopedagógia 
iránt, töltsenek el egy egész munkanapot 
a Budapesti Állatkertben, ahol módszertani 
tréningen, tematikus sétán és változatos 
közönségprogram elemeken vezetjük végig 
önöket. Részletesen megismerkedhetnek 
az intézményünk adta oktatási-nevelési 
lehetőségekkel.

Figyelem! 
A felsorolt programok létszámkorláto-
sak, és hétköznapokon, 9-16h között, leg-
alább két héttel a látogatást megelőző 
bejelentkezéssel vehetők igénybe. A be-
jelentkezés, és a részletek egyeztetése a 
zooped@zoobudapest.com elérhetőségen 
történik.

ÉLMÉNYPROGRAMOK
A foglalkozások időtartama 90 perc meg-
szakítás nélkül, de játékos formában.

11) Mozgásfejlesztés állati módra
Lassú, mint a lajhár – tényleg igaz az állítás? 
Helyváltoztatás vagy helyzetváltoztatás? 
Finommozgás, nagymozgás vagy belső 
mozgás? Kúszás, mászás, ugrás, járás, re-
pülés – melyiket hogyan használja az állat, 
sikeres fennmaradása érdekében? Figyeljük 
meg, majd játsszuk el!

12) Játékos környezetvédelem
Földünk létét természeti katasztrófák és 
emberi károsító tényezők veszélyeztetik. 
A körülöttünk élő állatfajok száma folyama-
tosan csökken. Tisztában vagyunk-e az élő-
világ gazdagságával és értékeivel, valamint 
azzal, mit tehetünk a megőrzésük érdeké-
ben? Egyszerű környezetpedagógiai játékok 
segítségével az óvodás korú gyermek is 
megértheti a globális problémákat.

13) Varázshegy túra
Egyedülálló élő bemutató interaktív mú-
zeumi eszközökkel és kiállítási tárgyakkal. 
Animációs film három dimenzióban, mely 
az őstenger, a dinoszauruszok vagy az 
édesvizek világába kalauzol. Kolóniában élő 
állatok és a parányok óriásai. Állatetetés, 
etológiai bemutató megtekintése vagy élő 
állat simogatás szakvezetővel.
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RENDEZVÉNYEK 

PEDAGÓGUS NYÍLT NAPOK
2016. október 8-án, szombaton 
és 2017. április 22-én, szombaton

Hagyományosan az őszi Állat- és Növény-
szeretet Fesztivál és a tavaszi Föld Fesztivál 
keretében várjuk az érdeklődő pedagógu-
sokat, akik kíváncsiak az Állatkertben folyó 
oktatási lehetőségekre, szeretnék megnéz-
ni az állatkerti újdonságokat és szívesen 
részt vesznek szakmai programokon. Mivel 
ezek a szombatok mindig az aktuális feszti-
vál idejére esnek, így alkalom nyílik e progra-
mokon való részvételre is. A rendezvényen 
állat-, környezet- és természetvédő szerve-
zetek, tankönyvkiadók képviselői, valamint 
állatkerti szakemberek nyújtanak informá-
ciókat, ismeretterjesztő és élményprogra-
mokat. A részletes programról és a regiszt-
ráció feltételeiről tájékozódni a rendezvényt 
megelőző héten a www.zoobudapest.com 
honlapon lehet. A rendezvényen való rész-
vétel minden, pedagógus igazolvánnyal ren-
delkező kollégánk számára díjmentes.

FESZTIVÁLOK

Állatkerti fesztiváljaink néhány napos ren-
dezvények, melyen együttműködő partner-
szervezeteink ismeretterjesztő és játékos 
formában bemutatják környezetvédelmi, 
természetvédelmi, állatvédelmi tevékeny-
ségüket. A fesztiválokon sok-sok játékkal, 
interakcióval, kézműves tevékenységgel 
várjuk a látogatókat. A rendezvények alatt 
teljes kínálattal működik a Légy ott! és a 
Tapizoo című közönségprogram, mely so-
rán állatetetéseket, etológiai állatbemuta-
tókat, valamint élményszerű előadásokat 
láthatnak és „tapinthatnak” az állatkerti 
szakemberek közvetítésében. A részletes 
programról és a részvételi feltételekről 
mindig az aktuális rendezvény előtti héten 
tájékozódhat a www.zoobudapest.com 
honlapon.

Állatszeretet Fesztivál 2016. október 4-9. 
keddtől vasárnapig, 10-16h

Mackó Fesztivál 2017. február 2-5.
csütörtöktől vasárnapig, 10-16h

Föld Fesztivál 2017. április 19-23.
szerdától vasárnapig, 10-16h

KIÁLLÍTÁSOK

Bonsai kiállítás 2016. október 8-9.
hétvégén, 10-16h

OKTATÁSI FOGLALKOZÁSOK ÁRJEGYZÉKE

Ajánlott korosztály Téma Időtartam Díj
kiscsoport, középső csoport, 
nagycsoport Érzékszervek és érzékelés 45’ 4.000,-

középső csoport, nagycsoport Élősarok 45’ 4.000,-
nagycsoport Természetismereti vizsgálódások 45’ 4.000,-
kiscsoport, középső csoport, 
nagycsoport Évszakok az állatkertben 45’ 4.000,-

kiscsoport, középső csoport, 
nagycsoport Séta a vízparton 45’ 4.000,-

középső csoport, nagycsoport Afrikai szafari 45’ 4.000,-
nagycsoport Állatkerti ki kicsoda 45’ 4.000,-
nagycsoport Majomkodó 45’ 4.000,-
nagycsoport Alkalmazkodás 45’ 4.000,-
nagycsoport Különleges állatok 45’ 4.000,-
nagycsoport Mozgásfejlesztés állati módra 90’ 7.000,-
nagycsoport Játékos környezetvédelem 90’ 7.000,-
nagycsoport Varázshegy túra 90’ 7.000,-
pedagógus Személyes konzultáció, egyéni 60’ díjmentes
pedagógus Oktatási tájékoztató, csoportos 60’ díjmentes
pedagógus Módszertani csoportvezetés 60’ 6.000,-
pedagógus Módszertani tréning 120-180’ 10.000,-
pedagógus Módszertani nap 300-360’ 25.000,-
pedagógus Módszertani tréning 120-180’ 10.000,-
pedagógus Módszertani nap 300-360’ 25.000,-
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BELÉPÉSI KEDVEZMÉNYEK CSOPORTOKNAK

Intézményi jegy
10 fő feletti óvodáscsoport számára váltható a pénztárakban 
2016. szeptember 1 – 2017. június 30. között kizárólag a tanítási 
napokon. Ára: 750,- Ft/fő.

Budapest Intézményi Bérlet
A budapesti székhelyű oktatási intézmények vásárolhatják, 
100 fő számára tartalmaz belépőt, amely legalább 10 fős rész-
letekben is felhasználható. Ára: 50.000,- Ft. Egy intézmény 
korlátlan számú bérletet vásárolhat. A bérlet a tanév folyamán 
váltható, 2016. szeptember 1 – 2017. június 30-ig, kizárólag a 
tanítási napokon használható fel.

Az intézményi jegy és bérlet vásárlásához szükséges igénylőla-
pot töltse le a www.zoobudapest.com/oktatas/kedvezmenyek 
elérhetőségről, majd f izetéskor kitöltve és az intézmény pecsét-
jével ellátva adja át a pénztárosnak.

BELÉPÉSI KEDVEZMÉNYEK KÍSÉRŐKNEK

A gyermekcsoporttal érkező, pedagógus igazolvánnyal rendelkező kísérők részére 
az állatkert 0 Ft-os regisztrációs jegyhez kötött belépést biztosít.
A csoporttal érkező további kísérők (10 gyermekenként maximum 3 fő ) 750,- Ft/fő 
áron válthatnak jegyet.

A kedvezmény az intézményi jegy vagy a Budapest Intézményi Bérlet vásárlásához kötött, 
csak azzal együtt érvényes. Kérjük, hogy a gyorsabb ügyintézés érdekében a kísérő i igénylő-
lapot töltse le a www.zoobudapest.com/oktatas/kedvezmenyek elérhetőségről, és kitöltve 
adja át a pénztárosnak.

JELENTKEZÉS A PROGRAMOKRA

A foglalkozásokra a gyermekcsoport létszámától függően, előre egyeztetett időpontban 
lehet jelentkezni. Javasolt létszám: minimum 10 – maximum 30 fő. A maximum létszám 
fölött felezzük a csoportot, ami ebben az esetben két csoportvezetésnek számít.

Választható időpontok
Hétfőtől – péntekig 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 órakor kezdődnek foglalkozásaink.

Bejelentkezés
A tanév hétköznapjain 9-16 óráig a (06-1) 273-4900 és a (06-1) 273-4901 információs tele-
fonszámon, vagy a zooped@zoobudapest.com e-mail címen. Kérjük, hogy részvételi igé-
nyét a látogatás időpontja előtt legalább két héttel jelezze.

Regisztrációs adatok
A csoportfoglalkozás igénylésekor, kérjük, adja meg a következő adatokat: óvoda neve, 
pontos címe irányítószámmal, kísérő pedagógus neve, telefonszáma, e-mail címe, részt-
vevő gyermekek létszáma, korcsoportja, a látogatás tervezett időpontja, választott téma.

Hétvégéken, tanítási szünetekben és állatkerti fesztiválok ideje alatt nem áll módunkban 
oktatási foglalkozást tartani, ezekben az időszakokban érdekes és változatos állatkerti el-
foglaltságot biztosítanak a honlapról aktuálisan letölthető Légy ott! programok.
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