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1-2. ÉVFOLYAMKEDVES KOLLÉGA!

A DARWIN LABOR 
GYAKORLATI BEMUTATÓI 
A tantermi, élő állatos foglalkozások 
időtartama 45-60 perc.

1) Érzékszervek és érzékelés
Élő állat: kígyó vagy denevér
Melyek az érzékszerveink? Hogyan tör-
ténik az ingerületvezetés? Miért szőrös 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 találko-
zás az érzékelés bajnokával.

2) Hobbiállatok felelős tartása
Élő állat: patkány, gyík vagy sün
Élő állatok otthoni tartásának feltételei, 
gondozása, etetése, elhelyezése. Hogyan 
rendezzünk be egy terráriumot? Állítsuk 
össze kedvenceink étrendjét, és nézzük 
meg a patkány a labirintusban etológiai 
bemutatót!

3) Állattani vizsgálódások
Élő állat: csiga, ezerlábú
A Varázshegy Darwin laborjában állati al-
katrészeket; csontokat, tollakat, szőröket, 
bőröket, vázakat veszünk kézbe. Beszél-
getünk arról, hogyan alkalmazkodott az 
állatok testfelépítése az életmódjukhoz. 
Testközelből vizsgáljuk az achátcsiga és az 
óriás ezerlábú felépítését.

TEMATIKUS ÁLLATKERTI SÉTÁK
Az állatkerti séták időtartama 45-60 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? 
Hogyan gondoskodjunk a madarakról 
télen? Melyek a tavasz első virágai? Hová 
raknak fészket a madarak, és melyik em-
lősállatnak született kölyke az állatkert-
ben? Ősszel, télen és tavasszal is várunk 
egy kellemes felfedező sétára.

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 fej-
lesztésű számítógépes alkalmazásokkal, a 
játékos ismeretszerzéshez szükséges tech-
nikai eszközökkel segíti a pedagógus kollé-
gák oktatási munkáját.

Az Állatkert olyan ismeretterjesztő és kul-
turális intézmény, ahol az iskoláskorú gyer-
meket életkori sajátosságainak megfelelően, 
különböző munkamódszerekkel, komplex 
ismeretekkel és a természettudományi 
kompetenciák figyelembe vételével fejleszt-
jük. A tanulók 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 
napot, szervezési segítséget, a gyermekcsoportoknak és kísérőiknek jelentős belépési ked-
vezményt biztosítunk.

Oktatási kínálatunkat úgy állítottuk össze, hogy az állatkerti látogatást a Nemzeti Alap-
tantervhez igazodva építheti be saját tantervébe.
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5) Vizek és vízpartok élővilága
Kirándulás a Nagytó partján és a Pákászta-
nyán. Télen vagy nyáron van több madár a 
tavon? Rózsás vagy borzas? – amiről felis-
mered a gödényeket. Hol fészkelnek a káró-
katonák? Kinyújtott vagy behúzott nyakkal 
röpülnek a gémek? Réce kavalkád és napo-
zó teknősök, porcos és csontos halak, lábak, 
csőrök és élelemszerzési stratégiák a vízben.

6) Állatcsoportok és jellemzőik
Mi szerint csoportosítjuk az állatokat? Élő-
hely, testalkat, táplálékszerzés vagy viselke-
dés szerint? Mely tulajdonságok teszik őket 
hasonlóvá vagy különbözővé? Az emlősök, 
a madarak és az ízeltlábúak testfelépítése 
és működése élőben.

7) Állatkerti emlősök táplálkozása
Mivel táplálkoznak az állatok és mi ma-
gunk? Széna, szalma vagy lucerna? Hogy 
néz ki a majmok táplálékpiramisa? Kinek jár 
a koplalónap? Megismerjük a legkedveltebb 
állatkerti emlősállatok takarmányozását. 
Beszélgetünk a táplálkozási típusokról: nö-
vényevés, ragadozás, mindenevés, vegeta-
rianizmus.

8) Vadon termő ennivalók
Miről ismered fel az erdő, a mező, a kert 
növényeit? Várunk egy növényhatározási 
gyakorlatra az Állatkert botanikus kertjébe, 
rossz idő esetén tantermi tematikus bemu-
tatónkba! Milyen növényi „kincseket” ad 
nekünk a természet? Melyek az ehető, va-
don termő növények? Hogyan ismerjük fel a 
mérgező növényeket?

9) Napirend az állatkertben
Milyenek egy állatkert mindennapjai? Hová 
érkezik a takarmány, mikor esznek az ál-
latok? Mi történik, ha új állat érkezik vagy 
megbetegszik valaki? Hogyan tisztálkod-
nak az állatok? Milyen állatkerti lakóhelyek 
vannak, és ki takarít ki a ragadozóknál? 
Szoktak-e tanulni az állatok? Elmeséljük egy 
állatkerti séta során.

KOMPLEX ÉLMÉNYPROGRAMOK
A foglalkozások időtartama 90-120 perc.

10) Tájékozódás és közlekedés 
az állatkertben
Hogyan épül fel egy állatkert? Tereptárgyak, 
utak, épületek, kifutók. Igazodjunk el a tér-
képen! Derítsd ki, hol állsz most és mi vesz 
körül téged! Helymeghatározás, viszonyí-
tás. Tájékoztató táblák és jelek az állatkert-
ben. A foglalkozás során rajzos ábrázolással, 
készségfejlesztő játékokkal kiegészítjük az 
élő megfigyelést.

11) Játék a biológiai sokféleséggel
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 a kisiskolás korú gyermek is 
megértheti a globális problémákat.

12) 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.

LABORGYAKORLAT
A laborfoglalkozás időtartama 45-60 perc, 
létszám: 16-20 fő.

13) Vizes kalandok
Miért süllyed el a gyurmagolyó és miért nem 
a gyurmahajó a vízben? Hogyan működik a 
halak úszóhólyagja? Miért tud a molnárka a 
víz felszínén közlekedni? Minderre a részt-
vevők maguk is fényt deríthetnek egyszerű, 
vizes kísérletek elvégzésével.
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3-4. ÉVFOLYAM

A DARWIN LABOR 
GYAKORLATI BEMUTATÓI 
A tantermi foglalkozások 
időtartama 45-60 perc.

1) Talajlakók és az élet körforgása
Élő állat: sün, földigiliszta, ezerlábú
Miből áll a talaj és mi a jelentősége? Van-e 
benne élet? A talajlakó állatok testfelépítése 
és csoportosítása. Táplálkozási kapcsolatok 
és az élővilág hálózata. Ismerjük meg az 
életjelenségeket és lebontó folyamatokat 
vetített előadás, mikroszkópi bemutató és 
tapintható állatok segítségével.

2) Hobbiállatok felelős tartása
Élő állat: patkány, gyík, kígyó
Élő állatok otthoni tartásának feltételei, gon-
dozása, etetése, elhelyezése. Hogyan rendez-
zünk be egy terráriumot? Állítsuk össze ked-
venceink étrendjét, és nézzük meg a patkány 
a labirintusban etológiai bemutatót!

3) A Biblia élővilága
Melyik az egyik leggyakrabban említett 
növény a Bibliában? Mi az ámbrafa, és hol 
említik a Bibliában? Melyik állat visel a há-
tán keresztet? Vetített előadás és szemlél-
tetőanyagok segítségével megismerkedünk 
a Biblia szimbolikus élőlényeivel.

TEMATIKUS ÁLLATKERTI SÉTÁK
Az állatkerti séták időtartama 45-60 perc.

4) Madárbarát barangolások
Madárismereti foglalkozásunkon várunk, 
hogy játékosan, tapasztalati úton megis-
merhesd a különböző madárfajok viselke-
dését, táplálkozását és fészkelési szokásait. 
Beszélgetünk arról is, hogyan alkalmazkod-
nak a madarak az évszakok változásához, és 
mit tehetünk hazai madaraink védelmében.

5) Vizek és vízpartok élővilága
Kirándulás a Nagytó partján és a Pákászta-
nyán. Télen vagy nyáron van több madár a 
tavon? Rózsás vagy borzas? – amiről felis-
mered a gödényeket. Hol fészkelnek a káró-
katonák? Kinyújtott vagy behúzott nyakkal 
röpülnek a gémek? Réce kavalkád és napo-
zó teknősök, porcos és csontos halak, lábak, 
csőrök és élelemszerzési stratégiák a vízben.

 6) Haszonállataink egzotikus rokonai
Kiderítjük, mi a különbség a háziállat, a 
vadállat és a hobbiállat között. Megfi-
gyeljük a takin, a cebu szigeti disznó, az 
indiai lúd felépítését. Megbeszéljük, mi a 
különbség a társállatként tartott kutyák 
és az ázsiai vadkutyák viselkedésében. Fel-
keressük a kecskéket és juhokat az állatsi-
mogatóban.

7) Egy kis állattan (mozgás, 
kommunikáció, érzékelés, testfelépítés)
Egy állattani séta során megtudhatjuk: melyik 
állatcsoportnak mik a fő jellemzői; hogyan 
alkalmazkodik a testfelépítés az életmódhoz; 
mit esznek, és hogyan szereznek táplálékot 
maguknak az állatok; miként fejlődött a moz-
gás szervrendszere az élővilágban; hogyan 
kommunikálnak egymással az állatok.

8) Egy kis növénytan
Miről ismered fel az erdő, a mező, a kert 
növényeit? Várunk egy növényhatározási 
gyakorlatra az Állatkert botanikus kertjébe, 
rossz idő esetén tantermi tematikus bemu-
tatónkba! Milyen növényi „kincseket” ad ne-
künk a természet? Melyek az ehető, vadon 
termő növények? Hogyan gyűjtjük és hasz-
náljuk fűszer- és gyógynövényeinket?

KOMPLEX ÉLMÉNYPROGRAMOK
A foglalkozások időtartama 90-120 perc.

9) Tájékozódás az állatkertben
Az épített és természetes környezet ösz-
szehasonlítása. A tájékozódás alapjai, az 
élőlények és a tárgyak helyzete. Helymeg-
határozás, viszonyítás. Az állatkert részei, 
tereptárgyai, épületei. Jelek és jelrendsze-
rek az állatkertben. Útvonalak és alapraj-
zok. Készítsük el magunk! A foglalkozás 
során rajzos ábrázolással kiegészítjük az 
élő megfigyelést, és megtanuljuk az irány-
tű használatát.
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5-6. ÉVFOLYAM

A DARWIN LABOR 
GYAKORLATI BEMUTATÓI 
A tantermi foglalkozások 
időtartama 45-60 perc.

1) A vizek parányai és vízvédelem
Élő állat: vízi parányok
A foglalkozás során, egyszerű kísérletek segít-
ségével, megismerkedünk a vízzel kapcsolatos 
fizikai és kémiai alapfogalmakkal: halmazál-
lapot változások, forrás, párolgás, oldódás, 
sűrűség. Mikroszkóppal megvizsgáljuk a víz-
ben élő parányokat és megbeszéljük, hogyan 
veszélyezteti az élővilágot a vízszennyezés.  
A kísérleteket demonstrátor végzi.

2) Férgek és ízeltlábúak vizsgálata és 
szerepe az élet körforgásában
Élő állat: földigiliszta, ezerlábú, csótány, csiga
Mi a közös a földigilisztában, a gyászbogár 
lárvában és az óriás ezerlábúban? Hogyan 
védekezik a bütykös csótány? Talajlakó 
férgek, ízeltlábúak és puhatestű testfelépí-
tésének, életmódjának összehasonlító vizs-
gálata vetített előadás és tapintható állatok 
segítségével.

3) A Biblia élővilága
Melyik az egyik leggyakrabban említett 
növény a Bibliában? Mi az ámbrafa, és hol 
említik a Bibliában? Melyik állat visel a há-
tán keresztet? Vetített előadás és szemlél-
tetőanyagok segítségével megismerkedünk 
a Biblia szimbolikus élőlényeivel.

TEMATIKUS ÁLLATKERTI SÉTÁK
Az állatkerti séták időtartama 45-60 perc.

4) Madárismeret és madárvédelem
Milyen különféle csoportokba oszthatók 
a madárfajok testfelépítésük alapján? Ho-
gyan alkalmazkodott a csőr és a láb felépí-
tése az élőhelyhez és a táplálékszerzéshez? 
Mi a szerepe a madaraknak a természet 
körforgásában? Hogyan gondoskodjunk 
kertünk madarairól, és mit kell tudnunk tá-
voli tájakon élő rokonaik védelméről? 

5) Haszonállataink egzotikus rokonai
Megfigyeljük a takin, a cebu szigeti disznó, 
a zebra, az indiai lúd testfelépítését, miköz-
ben megtanuljuk a következő alapfogalma-
kat: párosujjú, páratlanujjú patás, kérődzés, 
szarv és agancs felépítése, növényevő, min-
denevő, ragadozó fogazat, lemezes csőr, 
úszóhártyás láb. Megbeszéljük, miért haté-
kony vadászok az ázsiai vadkutyák.

10) Játék a biológiai sokféleséggel
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 a kisiskolás korú gyermek is 
megértheti a globális problémákat.

11) 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.

12) Természetismereti felfedezések
A Varázshegy Darwin laborjában állati és nö-
vényi alkatrészek, tollak, bőrök, szőrök, cson-
tok, levelek, termések és vázak után nyomo-
zunk egy kutatójáték keretében. A tárgyakat 
tematikus szekrények, mikroszkópok és na-
gyítóasztal rejti. A foglalkozás játékos mó-
don fejleszti a szövegértési képességet.

LABORGYAKORLAT
A laborfoglalkozás időtartama 45-60 perc, 
létszám: 16-20 fő.

13) Vizes kalandok
Hogy válik a Duna vizéből csapvíz? Mi törté-
nik a szennyvízzel? Mi az a szürkevíz? Miért 
fontos vizeink védelme? Hogyan tud a mol-
nárka a víz felszínén közlekedni? Minderre a 
résztvevők maguk is fényt deríthetnek egy-
szerű, vizes kísérletek elvégzésével.
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6) A hazai erdők növényvilága és 
természetvédelmi kérdései
Az Állatkert botanikus kertjében járva 
meghatározzuk és összehasonlítjuk a hazai 
erdőalkotó fafajokat (bükk, tölgy, gyertyán, 
kőris, fenyő). Megvizsgáljuk a cserjeszint 
képviselőit, a mogyorót, a kökényt, a somot 
és a páfrányféléket. Beszélgetünk a nyitva- 
és zárvatermők közötti különbségekről, az 
erdő szintezettségéről, és a hazai erdők ter-
mészetvédelmi helyzetéről.

7) Vizek és vízpartok gerincesei és 
természetvédelmi helyzetük
Hogyan épül fel egy vízparti életközösség? 
Miként alkalmazkodtak az egyes élőlény 
csoportok a vízi életmódhoz? Mit kell tudni 
a hazai vizekben élő halfajok életmódjáról, a 
Nagy-tó madarainak táplálékszerzési szoká-
sairól? Vízben élő állatok közvetlen megfigye-
lése, rendszertani jellemzőik, testfelépítésük, 
szaporodásuk és az élőhelyükön jelentkező 
veszélyeztető tényezők megvitatása.

8) Hidegvérű társaság
Mit jelent az, hogy változó testhőmérséklet, 
mi ennek az előnye, és mi a hátránya? Me-
lyek a sajátosságai a szarupikkelyes bőrnek, 
és mi az, hogy vedlés? Hogyan szaporodnak 
a hüllők, gondozzák-e a kicsinyeiket? Milyen 
különleges tulajdonságaik vannak? Ismerke-
dés kígyókkal, gyíkokkal, krokodilokkal és 
teknősökkel, némelyikkel testközelből is.

9) Felelős állattartás és fajmegőrzés
Az állatkerteknek fontos küldetése az élő-
helyükön veszélyeztetett állatfajok védel-
me. Mit tesznek az állatkertek a fajok meg-
őrzéséért? Hogyan történik a sérült állatok 
befogadása? Mi történik a terepi védelmi 
programok során? Milyen szabályok létez-
nek az állatkerti állatok helyes tartására?

12) Varázshegy túra
Egyedülálló élő bemutató interaktív mú-
zeumi eszközökkel és kiállítási tárgyakkal. 
Animációs film három dimenzióban, mely 
az őstenger, a dinoszauruszok vagy az édes-
vizek világába kalauzol. Kolóniában élő álla-
tok és a parányok óriásai a Varázshegyben. 
Állatetetés, etológiai bemutató megtekin-
tése vagy élő állat simogatás szakvezetővel.

LABORGYAKORLAT
A laborfoglalkozás időtartama 60 perc, 
létszám: 16-20 fő.

13) Állati és növényi eredetű 
anyagok vizsgálata
Miből épülnek fel a minket körülvevő élő 
anyagok? Mire jó a gyümölcsös arcpakolás? 
Olajban vagy vízben oldódik jobban a piros-
paprika? Miért lesz kék a jódoldat, ha bur-
gonyára csöpögtetjük? A tanulói kísérletek 
során fény derül arra is, mi a közös egy mész-
kődarabban és egy csigaházban és valójában 
mi a szépia. A résztvevők megismerik a kísér-
letezés szabályait, az anyagok használatát és 
a balesetvédelmi tudnivalókat is.

KOMPLEX ÉLMÉNYPROGRAMOK
A foglalkozások időtartama 90 perc.

10) Állati fizika
Mit jelent a fizika és a fizikum kifejezés? Ho-
gyan kapcsolhatók a fizika egyes területei 
az állatok felépítéséhez és működéséhez? 
Hogyan mozognak vagy látnak az állatok? 
Ultrahang vagy infrahang? Hőérzékelő 
gödrök, test-hőkép és testenergia detektor. 
A komplex foglalkozás során vetített elő-
adással és élő állattal várjuk a résztvevőket.

11) Játék a biológiai sokféleséggel
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 megérthetjük a globális prob-
lémákat és a biodiverzitás fogalmát.
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A DARWIN LABOR 
GYAKORLATI BEMUTATÓI
A tantermi foglalkozások 
időtartama 45-60 perc.

1) Állati „szuperérzékek”
Hogyan és mit érzékelünk mi, emberek? Mi-
ért érzékelik az állatok ugyanazt a környeze-
tet egészen másképpen? Milyen különleges 
érzékszerveik vannak az állatoknak? Mi a 
szerepe az érzékszervek evolúciójában a kör-
nyezeti tényezőknek? Hogy néz ki közelről az 
óriáskígyók gödörszerve? A foglalkozás végé-
re már mi is másképp látjuk a világot.

2) Körforgás és lebontó folyamatok
Az élet körfolyamatok rendszeréből áll. 
A szerves anyagok körforgását ciklussá 
záró, lebontó szervezetek, ugyan itt élnek 
közöttünk, mégis kevéssé ismerjük őket. 
Megismerkedünk a talaj parányi lényeivel: 
férgekkel, puhatestűekkel, ízeltlábúakkal, 
így közelebb juthatunk ahhoz, hogy meg-
értsük a jelentőségüket.

3) Klímaváltozás és sarkvidékek
Hogyan alakul napjainkban a sarkvidéki táj 
a felmelegedés hatására? Milyen fortélyai 
vannak a túlélésnek? Ezekre a kérdésekre 
keressük a választ, miközben megismerke-
dünk a jégkorszaki környezet törvényeivel, 
a sarkvidékek jellegzetes élővilágával és 
a változások apró, de határozott jeleivel. 
A foglalkozás során csontokat, kőzeteket és 
zuzmókat is megnézünk.

4) A Biblia élővilága
Melyik az egyik leggyakrabban említett 
növény a Bibliában? Mi az ámbrafa, és hol 
említik a Bibliában? Melyik állat visel a há-
tán keresztet? Vetített előadás és szemlél-
tetőanyagok segítségével megismerkedünk 
a Biblia szimbolikus élőlényeivel.

7) Ázsia veszélyeztetett ragadozói
A vadőrök munkájának bemutatása kap-
csán betekintünk az ázsiai kontinens 
ragadozóinak világába. A fő probléma a 
turizmus, a vadorzók tevékenysége és a 
feketekereskedelem megismerése mellett 
kézbe vehetünk vadvédelmi eszközöket, ko-
ponyákat, bőröket. Megbeszéljük, hogyan 
működnek a terepi vadvédelmi és az állat-
kerti tenyészprogramok.

8) Ausztrália: egy elszigetelt kontinens
Az Ausztrál kontinens kialakulása, és hosz-
szú elszigeteltségének következménye: 
egyedülálló, endemikus fajokban gazdag 
élővilág. Az Ausztrálház kiállításán ke-
resztül felderítjük az ökológiai katasztrófa 
egyes elemeit, az invazív fajok betelepíté-
sének következményeit. Megfigyeljük az 
erszényesek csoportjának képviselőt, test-
felépítésüket és életmódjukat.

TEMATIKUS ÁLLATKERTI SÉTÁK
Az állatkerti séták időtartama 45-60 perc.

5) A trópusi esőerdők élővilága és 
természetvédelmi helyzete
Milyen környezeti tényezők mellett alakul-
tak ki a Föld trópusi esőerdei és mi jellem-
zi a felépítésüket? Szintezettség, gazdag 
fajösszetétel, az alkalmazkodás számtalan 
formája és együttélési stratégiák a dél-ame-
rikai és ázsiai dzsungelekben és az állatkerti 
bemutatóterekben. Megismerjük az esőer-
dő típusfajait, a környezet és életmód ösz-
szefüggéseit, és a veszélyeztetettség okait.
 
6) A klímaváltozás hatásai 
a szavanna élővilágára
Megfigyeljük az afrikai kontinens jellemző 
patásainak és ragadozóinak testfelépítését, 
táplálkozását. Példákat keresünk a csapadék 
mennyiségéhez, időbeli eloszlásához való 
alkalmazkodásra. Megvizsgáljuk a rendelke-
zésre álló legelőterület használatának térbeli 
és időbeli felosztását és a fajok együttélését. 
Kiderítjük a kontinensre jellemző élőhelyek 
veszélyeztetettségének okait. Beszélünk az 
elsivatagosodás problémájáról.

7-8. ÉVFOLYAM
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9) A tengerek élővilága és 
ökológiai helyzete
A foglalkozás során látványos sétára indu-
lunk a világtengerek mélyére, bemutatjuk a 
legjellemzőbb ősi tengerlakók testfelépítését, 
életmódját és alkalmazkodását a vízi élet-
körülményekhez. Nézünk 20 méteres élethű 
ámbráscet modellt, érintünk rájákat. Egy 
tankerhajó katasztrófájának példáján pedig 
a tengerek sérülékenységéről beszélgetünk.

10) Alkalmazkodás, 
mint a túlélés eszköze
Hogyan és miért sikeresek a könnyen alkal-
mazkodó, tág környezeti tűrésű fajok? Mi a 
probléma a specialistákkal? A foglakozáson 
megvizsgáljuk a koala és a vörös macska-
medve táplálkozási stratégiáját és viselke-
dését, összevetjük a patkány táplálkozási-, 
és viselkedési szokásaival. Megnézzük mi-
lyen hatással vannak ezekre a fajokra a je-
lenleg tapasztalható környezetváltozások, 
élőhely pusztulás és környezetszennyezés.

11) Szőr, toll, pikkely: 
az állatok kültakarója
Miért nem fáznak a pingvinek a jégmezőn? 
Miért kopasz az elefánt, az orrszarvú és a 
víziló? Miért nem úszhat az újszülött fóka? 
Miért nincs szüksége napvédő kenőcsre a 
sivatagban sütkérező szakállas agámának, 
és miért nem sütkérezhet ugyanígy a sza-
lamandra? Mi a különbség a kígyó és a hal 
pikkelye között? Miből van a rák páncélja, 
és miből a kéregutánzó sáskáé? Ismerjük 
meg az állatok kültakarójának különböző 
típusait!

12) A hüllők és a sokféleség
Mit jelent az, hogy változó testhőmérséklet, 
mi ennek az előnye, és mi a hátránya? Me-
lyek a sajátosságai a szarupikkelyes bőrnek, 
és mi az, hogy vedlés? Hogyan szaporodnak 
a hüllők, gondozzák-e a kicsinyeiket? Ismer-
kedés kígyókkal, gyíkokkal, krokodilokkal és 
teknősökkel, némelyikkel testközelből is.

LABORGYAKORLAT
A laborfoglalkozás időtartama 60 perc, 
létszám: 16-20 fő.

13) Állati és növényi 
eredetű anyagok vizsgálata
Miből épülnek fel a minket körülvevő élő 
anyagok? Mire jó a gyümölcsös arcpako-
lás? Olajban vagy vízben oldódik jobban a 
pirospaprika? Miért lesz kék a jódoldat, ha 
burgonyára csöpögtetjük? Mi a közös egy 
mészkődarabban és egy csigaházban, és 
valójában mi a szépia? Tanulói kísérletek 
során megismerjük a pH, a reverzibilis és 
irreverzibilis reakció, a csapadék fogalmát, 
a keményítő szerkezetét, a gyenge és erős 
savak hatását.

13) Varázshegy túra
Tudtad-e, hogy a Nagyszikla kérgének anya-
ga vaddisznó szőrt tartalmaz? Hogy ennek 
a több, mint 100 éves műsziklának a belseje 
egyedülálló, élő bemutatót rejt, interaktív, 
játékos eszközökkel és kiállítási tárgyakkal. 
Időutazásra is van mód, mely a jégkorszak-
ba vagy a vulkánokban gazdag miocén idő-
szakba vezet. Állatetetés, etológiai bemuta-
tó vagy élő állat simogatása szakvezetővel.

14) Állati helyszínelés
A Varázshegy Darwin laborjában állati és 
növényi alkatrészek, tollak, bőrök, sző-
rök, csontok, levelek, termések és vázak 
megtapintásával, a belőlük kiolvasható 
sokféle információ alapján fedezzük fel az 
élővilág sokféleségét. Megismerkedünk a 
biodiverzitás fogalmával és megpróbáljuk 
kitalálni ennek minket is érintő előnyeit, 
jelentőségét.
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9-10. ÉVFOLYAM

A DARWIN LABOR 
GYAKORLATI BEMUTATÓI
A tantermi foglalkozások 
időtartama 45-60 perc.

1) Állati „szuperérzékek”
Hogyan és mit érzékelünk mi, emberek? 
Miért érzékelik az állatok ugyanazt a 
környezetet egészen másképpen? Milyen 
különleges érzékszerveik vannak az ál-
latoknak? Mi a szerepe az érzékszervek 
evolúciójában a környezeti tényezőknek? 
Hogy néz ki közelről az óriáskígyók gö-
dörszerve? A foglalkozás végére már mi is 
másképp látjuk a világot.

2) Felelős állattartás, etika
A hobbi- és társállatok tartása komoly fele-
lősséggel jár. Vajon tudatában vagyunk en-
nek, amikor állatot választunk magunknak 
vagy ajándékozunk másoknak? Mik a felelős 
állattartás szabályai és hogyan tartsuk jól 
hüllőinket, kisemlőseinket vagy épp ma-
darainak? Miért kell ehhez ismernünk a faj 
eredeti viselkedési szokásait? Ennek járunk 
alaposan utána ezen a foglalkozáson.

3) Klímaváltozás és sarkvidékek
Hogyan alakul napjainkban a sarkvidéki 
táj a felmelegedés hatására? Milyen forté-
lyai vannak a túlélésnek? Megtörténhet-e, 
hogy a tápláléklánc összeomlik? Mit tehe-
tünk mi a drámai változások megakadá-
lyozásáért? Ezekre a kérdésekre keressük 
a választ, miközben megismerkedünk a 
sarkvidékek jellegzetes élővilágával. A fog-
lalkozás során csontokat, kőzeteket és 
zuzmókat is megnézünk.

4) A Biblia élővilága
Melyik az egyik leggyakrabban említett 
növény a Bibliában? Mi az ámbrafa, és hol 
említik a Bibliában? Melyik állat visel a há-
tán keresztet? Vetített előadás és szemlél-
tetőanyagok segítségével megismerkedünk 
a Biblia szimbolikus élőlényeivel.

7) Természetvédelem az állatkertekben
Az Állatkert egyik legfontosabb küldetését 
beszéljük meg a foglalkozás alkalmával. 
Az eredeti élőhelyeiken veszélyeztetett, 
kipusztulófélben lévő állatfajok (pl. Mhorr 
gazella, aranyhasú mangábe, orrszarvú, 
rákosi vipera, tarvarjú) összehangolt te-
nyésztését a modern állatkertek évtizedek 
óta sikerrel végzik. Megvizsgáljuk ennek 
biológiai hátterét és határait. Vajon meg-
menthetőek-e ilyen formán a fajok? 

8) Gerinctelen élőlények
A foglalkozás során megfigyeljük a törzs-
fejlődés során kialakult egyes gerinctelen 
állatcsoportok jellemző képviselőinek test-
felépítését, életmódját. A testfelépítés, test-
alkat és az életmód kapcsolatát valamint a 
gerinctelen élőlények evolúciós újításait 
vizsgáljuk élő állatok segítségével. A diákok 
önálló megfigyelést végeznek, melynek so-
rán a természettudományos megismerés 
módszerét is elsajátítják.

TEMATIKUS ÁLLATKERTI SÉTÁK
Az állatkerti séták időtartama 45-60 perc.

5) A szelektáló ember
A háziállatok és vadon élő őseik testfelépí-
tésének összehasonlításával keressük a 
választ arra, hogy az emberrel töltött több 
ezer év, a tenyésztés, a mesterséges szelek-
ció milyen vonásokat hagyott az állatokon. 
Hogyan kerülhetnek az ember szelektáló 
tevékenysége folytán előnybe a vadon „két-
balkezesei”, akiknek a természetben nem 
biztos, hogy sok esélye lett volna az életben 
maradásra. Az eredmény meghökkentő…
 
6) Kell-e a gúnárnak sportkocsi?
Az ivari kétalakúság és a fajfenntartó vi-
selkedés összefüggései. Miért van, hogy a 
récéknél látványos a különbség a nemek 
között, míg a ludaknál semmi eltérés nincs? 
Miért könnyű megkülönböztetni az anti-
lopbikát a tehéntől, míg a zebracsődört a 
kancától alig lehet? Miért van sörénye a 
hím oroszlánnak, és miért nincs a tigrisnek? 
Keressünk összefüggéseket az állatok ivari 
kétalakúsága és párválasztási szokásai, 
családmodellje között!
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11) Állati helyszínelés
A Varázshegy Darwin laborjában állati és 
növényi alkatrészek, tollak, bőrök, sző-
rök, csontok, levelek, termések és vázak 
megtapintásával, a belőlük kiolvasható 
sokféle információ alapján fedezzük fel az 
élővilág sokféleségét. Megismerkedünk a 
biodiverzitás fogalmával és megpróbáljuk 
kitalálni ennek minket is érintő előnyeit, 
jelentőségét.

MEGFIGYELÉS ÉS VIZSGÁLAT
A foglalkozás időtartama 45 perc.

12) Etológiai megfigyelés: 
gorillák és orangutánok
Hogyan kommunikálnak az állatok, milyen 
jelzéseket használnak legközelebbi rokona-
ink, az emberszabású majmok? Megvizsgál-
juk van-e összefüggés a használt jelzésrend-
szer és az állatfajok szociális struktúrája 
között. Egy etológiai vizsgálat során azono-
sítjuk a viselkedés elemeit és megnézzük, le-
het-e evolúciós háttere ezek kialakulásának.

9) Mozgás és szimmetria
A mozgás egyidős az élet megjelenésével. 
A mozgás eredményeképpen pedig kialakult 
a szimmetria, ami arányt, harmóniát jelent. 
Ezen a foglalkozáson megismerkedünk a 
kétoldali vagy tükör szimmetriával a vízi-
madarak, tigrisek, lepkék példáján, ahol az 
egyirányú mozgás megjelenésével kialakult 
a jobb és bal oldal. Megjelenik a kitüntetett 
irány is, a fej és farok.

10) Varázshegy túra
Tudtad-e, hogy a Nagyszikla kérgének anya-
ga vaddisznó szőrt tartalmaz? Hogy ennek 
a több, mint 100 éves műsziklának a belseje 
egyedülálló, élő bemutatót rejt, interaktív, 
játékos eszközökkel és kiállítási tárgyakkal. 
Időutazásra is van mód, mely a jégkorszak-
ba vagy a vulkánokban gazdag miocén idő-
szakba vezet. Állatetetés, etológiai bemuta-
tó vagy élő állat simogatása szakvezetővel.

11-12. ÉVFOLYAM

A DARWIN LABOR 
GYAKORLATI BEMUTATÓI
A tantermi foglalkozások 
időtartama 45-60 perc.

1) Állati „szuperérzékek”
Hogyan és mit érzékelünk mi, emberek? Mi-
ért érzékelik az állatok ugyanazt a környeze-
tet egészen másképpen? Milyen különleges 
érzékszerveik vannak az állatoknak? Mi a 
szerepe az érzékszervek evolúciójában a kör-
nyezeti tényezőknek? Hogy néz ki közelről az 
óriáskígyók gödörszerve? A foglalkozás végé-
re már mi is másképp látjuk a világot.

2) Klímaváltozás és sarkvidékek
Hogyan alakul napjainkban a sarkvidéki táj 
a felmelegedés hatására? Milyen fortélyai 
vannak a túlélésnek? Megtörténhet-e, hogy 
a tápláléklánc összeomlik? Mit tehetünk mi 
a drámai változások megakadályozásáért? 
Ezekre a kérdésekre keressük a választ, miköz-
ben megismerkedünk a sarkvidékek jellegze-
tes élővilágával. A foglalkozás során csontokat, 
kőzeteket és zuzmókat is megnézünk.

3) A Biblia élővilága
Melyik az egyik leggyakrabban említett 
növény a Bibliában? Mi az ámbrafa, és hol 
említik a Bibliában? Melyik állat visel a há-
tán keresztet? Vetített előadás és szemlél-
tetőanyagok segítségével megismerkedünk 
a Biblia szimbolikus élőlényeivel.

TEMATIKUS ÁLLATKERTI SÉTÁK
Az állatkerti séták időtartama 45-60 perc.

4) A szelektáló ember
A háziállatok és vadon élő őseik testfelépí-
tésének összehasonlításával keressük a 
választ arra, hogy az emberrel töltött több 
ezer év, a tenyésztés, a mesterséges szelek-
ció milyen vonásokat hagyott az állatokon. 
Hogyan kerülhetnek az ember szelektáló 
tevékenysége folytán előnybe a vadon „két-
balkezesei”, akiknek a természetben nem 
biztos, hogy sok esélye lett volna az életben 
maradásra. Az eredmény meghökkentő…
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5) Természetvédelem az állatkertekben: 
fajmegőrzés és élőhely-védelem
Az Állatkert egyik legfontosabb küldetését 
beszéljük meg a foglalkozás alkalmával. Az 
eredeti élőhelyeiken veszélyeztetett, ki-
pusztuló félben lévő állatfajok (pl. Mhorr 
gazella, aranyhasú mangábe, orrszarvú, 
rákosi vipera, tarvarjú) összehangolt te-
nyésztését a vezető állatkertek évtizedek 
óta sikerrel végzik. Megvizsgáljuk ennek 
genetikai hátterét és határait. Vajon meg-
menthetőek-e ilyen formán a fajok?

6) Természetvédelem 
az állatkertekben: állatmentés
Miért nem hagyjuk sorsukra a természet-
ben a beteg, sérült állatokat? Hogyan tör-
ténik a mentésük? Mely állatfajok kerülnek 
leggyakrabban veszélybe? A foglalkozáson 
betekintünk a védett állatok állatkerti men-
tőmunkájába, a beteg állatok gyógykezelé-
sébe és a felnevelésük folyamatába.

7) Evolúciós újítások 
a gerinces állatok példáján
Az evolúció bemutatása, mint a biológiai 
rendszerek változásainak alaptörvénye. 
A foglalkozás során ma élő állatok példá-
ján nézzük végig milyen evolúciós újítások 
vezettek a mai fajok megjelenéséhez és 
hogyan segítették ezek a környezethez való 
minél tökéletesebb alkalmazkodást. Az élő 
kövületek testfelépítésének megfigyelésén 
keresztül megvizsgáljuk ezek sikerének tit-
kát is. Foglalkozunk a mozgás és a légzés 
evolúciójával is, a Varázshegyben látható 
állatok kapcsán.

8) Az emberi evolúció: őseink
A modern ember, fajunk kialakulása min-
dig népszerű téma. Kísérletet teszünk arra, 
hogy rekonstruáljuk a Homo sapiens sapiens 
megjelenéséhez vezető hosszú utat. A főbb 
állomásokat már ismerjük, ám a részleteket 
csak sejtjük. Megnézzük a neandervölgyi 
emberek elképzelt barlangját, a híresebb em-
berős-leletek koponyamásolatait. Beszélünk 
a leltek kormeghatározásáról.

9) Varázshegy túra
Tudtad-e, hogy a Nagyszikla kérgének anya-
ga vaddisznó szőrt tartalmaz? Hogy ennek 
a több, mint 100 éves műsziklának a belseje 
egyedülálló, élő bemutatót rejt, interaktív, 
játékos eszközökkel és kiállítási tárgyakkal. 
Időutazásra is van mód, mely a jégkorszak-
ba vagy a vulkánokban gazdag miocén idő-
szakba vezet. Állatetetés, etológiai bemuta-
tó vagy élő állat simogatása szakvezetővel.

10) Állati helyszínelés
A Varázshegy Darwin laborjában állati és 
növényi alkatrészek, tollak, bőrök, sző-
rök, csontok, levelek, termések és vázak 
megtapintásával, a belőlük kiolvasható 
sokféle információ alapján fedezzük fel az 
élővilág sokféleségét. Megismerkedünk a 
biodiverzitás fogalmával és megpróbáljuk 
kitalálni ennek minket is érintő előnyeit, 
jelentőségét. MEGFIGYELÉS ÉS VIZSGÁLAT

A foglalkozás időtartama 45 perc.

11) Etológiai megfigyelés: 
gorillák és orangutánok
Hogyan kommunikálnak az állatok, milyen 
jelzéseket használnak legközelebbi rokona-
ink, az emberszabású majmok? Megvizsgál-
juk van-e összefüggés a használt jelzésrend-
szer és az állatfajok szociális struktúrája 
között. Egy etológiai vizsgálat során azono-
sítjuk a viselkedés elemeit és megnézzük, le-
het-e evolúciós háttere ezek kialakulásának.

18 19



PEDAGÓGUSOKNAK

SZAKTANÁCSADÁS ÉS KÉPZÉS

Személyes konzultáció
Amennyiben szeretne saját zoopedagógiai 
tematikát, vetélkedőt, segédanyagot, szak-
köri programot, projektet összeállítani tanu-
lócsoportja, iskolája számára, vagy tanácsot, 
programajánlót kér az állatkerti kirándulás 
megszervezéséhez, kérdéseit szívesen meg-
válaszoljuk e-mailben vagy egy személyes 
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 iskolai 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 a ta-
nári kar milyen témában és hol szervezze 
meg szokásos továbbképzési, módszertani 
napját, várjuk Önöket az állatkertben mód-
szertani tréningjeinken. Vetített előadás, 
gyakorlati bemutató, képességfejlesztő 
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.

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 tevékenysé-
güket. A fesztiválokon sok-sok játékkal, in-
terakcióval, kézműves tevékenységgel várjuk 
a látogatókat. A rendezvények alatt teljes 
kínálattal működik a Légy ott! és a Tapizoo 
című közönségprogram, mely során állat-
etetéseket, etológiai állatbemutatókat, va-
lamint élményszerű előadásokat láthatnak 
és „tapinthatnak” az állatkerti szakemberek 
közvetítésében. A részletes programról és 
a részvételi feltételekről mindig az aktuá-
lis 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
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OKTATÁSI FOGLALKOZÁSOK ÁRJEGYZÉKE
1-6. évfolyam számára

Ajánlott 
korosztály Téma Időtartam Díj

1-2. évf. Érzékszervek és érzékelés 45’ 4.000,-
1-2. évf. Hobbiállatok felelős tartása 45’ 4.000,-
1-2. évf. Állattani vizsgálódások 45’ 4.000,-
1-2. évf. Évszakok az állatkertben 45’ 4.000,-
1-2. évf. Vizek és vízpartok élővilága 45’ 4.000,-
1-2. évf. Állatcsoportok és jellemzőik 45’ 4.000,-
1-2. évf. Állatkerti emlősök táplálkozása 45’ 4.000,-
1-2. évf. Vadon termő ennivalók 45’ 4.000,-
1-2. évf. Napirend az állatkertben 45’ 4.000,-
1-2. évf. Tájékozódás és közlekedés az állatkertben 120’ 9.000,-
1-2. évf. Játék a biológiai sokféleséggel 90’ 7.000,-
1-2. évf. Varázshegy túra 90’ 7.000,-
1-2. évf. Labor: Vizes kalandok 60’ 9.000,-
3-4. évf. Talajlakók és az élet körforgása 45’ 4.000,-
3-4. évf. Hobbiállatok felelős tartása 45’ 4.000,-
3-4. évf. A Biblia élővilága 45’ 4.000,-
3-4. évf. Madárbarát barangolások 45’ 4.000,-
3-4. évf. Vizek és vízpartok élővilága 45’ 4.000,-
3-4. évf. Haszonállataink egzotikus rokonai 45’ 4.000,-
3-4. évf. Egy kis állattan 45’ 4.000,-
3-4. évf. Egy kis növénytan 45’ 4.000,-
3-4. évf. Tájékozódás az állatkertben 120’ 9.000,-
3-4. évf. Játék a biológiai sokféleséggel 90’ 7.000,-
3-4. évf. Varázshegy túra 90’ 7.000,-
3-4. évf. Természetismereti felfedezések 45’ 4.000,-
3-4. évf. Labor: Vizes kalandok 60’ 9.000,-
5-6. évf. A vizek parányai és vízvédelem 45’ 4.000,-
5-6. évf. Féreg, ízeltlábú, puhatestű vizsgálata 45’ 4.000,-
5-6. évf. A Biblia élővilága 45’ 4.000,-
5-6. évf. Madárismeret és madárvédelem 45’ 4.000,-
5-6. évf. Haszonállataink egzotikus rokonai 45’ 4.000,-
5-6. évf. A hazai erdők növényvilága és természetvédelmi kérdései 45’ 4.000,-
5-6. évf. Vizek és vízpartok gerincesei és természetvédelmi helyzetük 45’ 4.000,-
5-6. évf. Hidegvérű társaság, a hüllők birodalma 45’ 4.000,-
5-6. évf. Felelős állattartás és fajmegőrzés 45’ 4.000,-
5-6. évf. Állati fizika 90’ 7.000,-
5-6. évf. Játék a biológiai sokféleséggel 90’ 7.000,-
5-6. évf. Varázshegy túra 90’ 7.000,-
5-6. évf. Labor: Állati és növényi eredetű anyagok vizsgálata 60’ 9.000,-

Ajánlott 
korosztály Téma Időtartam Díj

7-8. évf. Állati „szuperérzékek” 45’ 4.000,-
7-8. évf. Körforgás és lebontó folyamatok 45’ 4.000,-
7-8. évf. Klímaváltozás és sarkvidékek 45’ 4.000,-
7-8. évf. A Biblia élővilága 45’ 4.000,-
7-8. évf. A trópusi esőerdők élővilága és természetvédelmi helyzete 45’ 4.000,-
7-8. évf. A klímaváltozás hatásai a szavanna élővilágára 45’ 4.000,-
7-8. évf. Ázsia veszélyeztetett ragadozói 45’ 4.000,-
7-8. évf. Ausztrália: egy elszigetelt kontinens 45’ 4.000,-
7-8. évf. A tengerek élővilága és ökológiai helyzete 45’ 4.000,-
7-8. évf. Alkalmazkodás, a túlélés eszköze 45’ 4.000,-
7-8. évf. Szőr, toll, pikkely: Az állatok kültakarója 45’ 4.000,-
7-8. évf. A hüllők sokfélesége 45’ 4.000,-
7-8. évf. Varázshegy túra 90’ 7.000,-
7-8. évf. Állati helyszínelés 45’ 4.000,-
7-8. évf. Labor: Állati és növényi eredetű anyagok vizsgálata 60’ 9.000,-

9-10. évf. Állati „szuperérzékek” 45’ 4.000,-
9-10. évf. Felelős állattartás, etika 45’ 4.000,-
9-10. évf. Klímaváltozás és sarkvidékek 45’ 4.000,-
9-10. évf. A Biblia élővilága 45’ 4.000,-
9-10. évf. A szelektáló ember 45’ 4.000,-
9-10. évf. Kell-e a gúnárnak sportkocsi? 45’ 4.000,-
9-10. évf. Természetvédelem az állatkertekben 45’ 4.000,-
9-10. évf. Gerinctelen élőlények 45’ 4.000,-
9-10. évf. Mozgás és szimmetria 45’ 4.000,-
9-10. évf. Varázshegy túra 90’ 7.000,-
9-10. évf. Állati helyszínelés 45’ 4.000,-
9-10. évf. Etológiai megfigyelés: gorillák és orangutánok 45’ 4.000,-
11-12. évf. Állati „szuperérzékek” 45’ 4.000,-
11-12. évf. Klímaváltozás és sarkvidékek 45’ 4.000,-
11-12. évf. A Biblia élővilága 45’ 4.000,-
11-12. évf. A szelektáló ember 45’ 4.000,-
11-12. évf. Természetvédelem az állatkertben: fajmegőrzés és élőhely-védelem 45’ 4.000,-
11-12. évf. Természetvédelem az állatkertben: állatmentés 45’ 4.000,-
11-12. évf. Evolúciós újítások a gerinces állatok példáján 45’ 4.000,-
11-12. évf. Az emberi evolúció: őseink 45’ 4.000,-
11-12. évf. Varázshegy túra 90’ 7.000,-
11-12. évf. Állati helyszínelés 45’ 4.000,-
11-12. évf. Etológiai megfigyelés: gorillák és orangutánok 45’ 4.000,-

OKTATÁSI FOGLALKOZÁSOK ÁRJEGYZÉKE
7-12. évfolyam számára
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Intézményi jegy
10 fő feletti tanulócsoport számára váltható a pénztárakban 
2016. szeptember 1 – 2017. jú nius 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 használható. Ára: 50.000,- Ft. Egy intézmény 
korlátlan számú bérletet vásárolhat. A bérlet a tanév folya-
mán váltható, 2016. szeptember 1 – 2017. június 30-ig, kizáró-
lag a tanítási napokon használható fel.

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

BELÉPÉSI KEDVEZMÉNYEK KÍSÉRŐKNEK 

A tanulócsoporttal 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

BELÉPÉSI KEDVEZMÉNYEK CSOPORTOKNAK

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: iskola neve, 
pontos címe irányítószámmal, kísérő pedagógus neve, telefonszáma, e-mail címe, résztve-
vő tanulók létszáma, korcsoportja, a látogatás tervezett időpontja, választott téma.

Hétvégéken, tanítási szünetekben és állatkerti fesztiváljaink alatt nem áll módunkban ok-
tatási foglalkozást tartani, ezekben az időszakokban érdekes és változatos állatkerti elfog-
laltságot biztosítanak a honlapról aktuálisan letölthető Légy ott! programok.

PEDAGÓGUS KÉPZÉSEK ÁRJEGYZÉKE
Ajánlott korosztály Téma Időtartam Díj

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,-
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