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Szarvas 
 

 régészeti leletek tanúsága szerint a 

mostani város, valamint környéke, 

már az őskorban állandóan lakott 

terület volt. A város területén talált 

népvándorlás kori régészeti tárgyak közül 

az avar kori rovásírásos tűtartó a 

legjelentősebb tárgyi emléke a városnak. 

Anonymus krónikája a települést 

Szarvashalom néven megemlíti. A török 

hódítás után a település és vidéke lakatlan 

pusztává változott. A város újkori 

történelme 1722-től számítható, amikor 

báró Harruckern János György, szlovák 

jobbágycsaládokkal újra benépesítette. Az 

újjászületett település 1723-ban már 

mezőváros volt. A 18.-19. sz. 

fordulóján végbement 

jelentős fejlődés Tessedik 

Sámuel evangélikus 

lelkésznek köszönhető. 

Felvirágoztatta a fiatal 

mezővárost, hiszen itt 

Szarvason alapította meg 

Európa első gazdasági (akkori 

nevén szorgalmatossági) 

iskoláját. Kidolgozta többek 

között a szikesek megjavításának 

módszerét, megismertette a város lakóival 

a kor legkorszerűbb földművelési 

technikáit. Fölépítette a ma is álló 

iskolaépületet (jelenleg múzeumként 

funkcionál), valamint az evangélikus 

Ótemplomot. Jelentősen átformálta a 

meglehetősen rendezetlen korabeli 

városképet, a korábbi szabálytalan utcák 

helyébe pedig szabályos sakktábla-

alaprajzú utcahálózatot alakított ki. A 

város fejlődésének újabb fontos állomása 

a gimnázium Szarvasra települése volt 

1834-ben. Az idők folyamán sok jelentős 

tanáregyéniség dolgozott. Többek között 

itt tanított Vajda Péter, a reformkor Petőfi 

által is tisztelt polihisztora is. Leghíresebb 

igazgatói: Tatay István, Benka Gyula, 

Naumann (Nádor) Jenő, a várostörténet 

írója. Szarvas életében a XIX. században 

kiemelkedően fontos szerepet töltött be a 

gróf Bolza család. Kastélyokat 

varázsoltak a Körös partjára, felépítették a 

- ma már kuriózumnak számító - 

szárazmalmot, létrehozták az Anna-

ligetet, majd a Bolza Józsefről elnevezett 

Pepi-kertet, mai nevén a Szarvasi 

Arborétumot, ami manapság is Szarvas 

legcsodálatosabb és legismertebb 

látványossága Réthy Lipót 

1847-ben Szarvason hozta 

létre Békés megye első 

nyomdáját. Az 1848-as 

szabadságharc idején 

rendezett tanácsú Szarvas 

város (a szomszédos 

községek önállósulása 

miatt) 1872-ben elveszítette 

városi címét, véglegesen 

csupán 1967 óta város ismét. 

Mindvégig mezőgazdasági jellegű 

volt, XX. sz.-i fejlődését is ez határozta 

meg. A vasútépítés során 1880-1893 

között csak szárnyvonalat kapott. A II. 

világháború után a Tessedik Sámuel 

Főiskola Óvónőképző Intézete és 

Mezőgazdasági Víz- és 

környezetgazdálkodási kara létrejöttével 

Szarvas Békés-megye szellemi 

központjává alakult. Manapság is Szarvas 

Békés megye egyik legjelentősebb 

felsőoktatási és tudományos központja. A 

város mindig tudott kiemelkedő 

egyéniségeket adni az országnak.  

A 



 

Szarvas büszkeségei 

 
Szarvasi Arborétum: Közismertebb nevén Pepi-kert; a 

Hármas-Körös egyik holtága mentén alakult ki, és mára hazánk 

egyik legnagyobb és legjelentősebb élő fagyűjteményének 

számít, ahol száz évet megélt mocsárciprusokat, mamutfenyőket 

is láthatunk 82 hektár területen. Az arborétum ma országos 

védettségű természetvédelmi terület. 

 

Bolza - kastély: A kastélyt az olasz származású, Bécsben 

testőrködő Bolza József (1780-1862) építtette 1810 körül 

klasszicista stílusban, miután feleségül vette Batthyány Annát. 

Az épület földszintes, sávos homlokzatú, az épület homlokzatán 

a Bolza - Batthyány-címer található. 20. század közepe óta 

állami tulajdonban van, parkja megyei jelentőségű 

természetvédelmi terület.  

 

Történelmi emlékút és országközép: A Holt-Körös partján álló 

emlékmű a történelmi Magyarország közepét jelzi. A gáton 17 

stációt hoztak létre, s az ide állított emlékművek Magyarország 

történelmének 17 jelentős állomására emlékeztetnek. 

 

 

Szarvas szobor:A szobor Maróti Géza alkotása és 1913 körül 

készült, 1950 óta áll a város központjában. 

 

 

 

 

Evangélikus ótemplom: Az 1722-ben újratelepített városnak kevés 

műemléképülete van. Ezek közül legrégibb Tessedik Sámuel temploma. 

1786-88 között épült koraklasszicista stílusban. Építését Tessedik Sámuel 

lelkész kezdeményezte és szervezte rendkívül jó gyakorlati érzékkel.  



Tessedik Sámuel szobor: Tessedik Sámuel (1742–1820) lelkész 1867-től 

több mint ötven éven át szolgálta a község lakóit. Nemcsak lelkész volt, 

hanem tudós, népnevelő, földműves, kézműves, ipari és mezőgazdasági 

szakember is: igazi felvilágosult egyéniség. 

 

 

 

Tessedik Sámuel Múzeum: A Tessedik Sámuel Múzeum mai 

székhelye 1791-ben épült, azzal a céllal, hogy az ország első 

mezőgazdasági iskolájának otthont adjon. Tessedik Gazdasági 

Iskolájának megszűnése után gimnázium, tanítóképző és 

diákotthon működött az eredetileg barokk stílusú épületben. 

 

Körös-Maros Nemzeti Park: Mintegy 8000 hektáron terül el, 

amit leginkább a gazdag madárvilág jellemez. Növekszik az 

értékes fészkelő fajok állománya. Rétek, legelők és különleges 

növénytársulások is megtalálhatók itt. Fő botanikai érték a 

tízezres tömegben virágzó agárkosbor. 

 

Vízi Színház: Magyarországon egyedülálló építészeti 

megoldásként egy finoman stilizált várkastély és egy 

amfiteátrum szelíd ötvözeteként épült fel egy remekbe szabott 

új gyalogos fahíd szomszédságában. Ez a színpad egyfajta 

összművészeti játszóteret kíván biztosítani a hazai és a Kárpát-

medencei színjátszásnak. 

 

Ezredéves Emlék: 2000. június 17-én avatták fel a Körös 

medréből kiemelkedő Ezredéves Emlék című emlékművet, 

Mihály Gábor szobrászművész alkotását. A mű azt a 

legendabeli pillanatot jeleníti meg, amikor Mihály és Gábriel 

arkangyalok meghozzák a Magyar Szent Koronát. 

 

 

Mini Magyarország: Az ország egyetlen interaktív makett 

parkjában néhány óra alatt az egész országot bebarangolhatjuk. 

Magyarország épített csodáinak minden apró részletében 

kidolgozott kicsinyített mása megtalálható. 

 

 

 

 



Mini Magyarországban jártunk 
 

Az utolsó napot töltötték a táborban a gyerekek. A 

tízórai elfogyasztása után egy beszélgető kör keretein 

belül elkezdtünk beszélgetni arról, hogy mivel 

ismerkedtek meg eddig a táborban, mi segítette a 

tájékozódásukat, ismernek-e másfajta térképet, mire 

valóak a térképek. Bevittem nekik én is egy Szarvas 

városát ábrázoló térképet, majd a gyerekekkel 

közösen „megfejtettük”, hogy mit is ábrázolhat, 

miből jöttek rá? A térképen két hely volt bejelölve. A 

Lauder Camping, a gyerekek tartózkodási helye, valamint a Mini Magyarország, ami az 

aznapi túránk célpontja volt. Miután megbeszéltük a térkép részleteit, azt, hogy a célpont 

Mini Magyarország, a következő kérdés számunkra az volt, hogy mi található ott, miért 

érdemes oda ellátogatni!? Hogyan nevezzük azokat a maketteket, mit értünk 

nevezetesség alatt. Ezután felsoroltak néhány nevezetességet is, nagyon ügyesek voltak, 

hiszen rengeteget ismertek. A térkép megfigyelése után a gyerekekkel együtt bejelöltük 

a lehetséges útvonalakat, majd megsaccolták, hogy melyik útvonal lehet a rövidebb vagy 

a hosszabb? Az útvonal megtervezése után átbeszéltük a gyalogos közlekedés 

szabályait, miket kell betartani a séta folyamán, hogyan kell átkelni az úttesten, tehát 

egymás után, egysoros vonalban kell haladni, a túrázási szokásoknak megfelelően, 

mindig a forgalommal szemben, a járda szélén, vagy a fal mellett. 

 

Miután megérkeztünk, megbeszéltük, hogy hogyan kell 

viselkedni, hogy csendben, a makettekhez nem nyúlhatunk, 

valamint a kijelölt ösvényen haladunk egymás után. A 

látogatás során a gyerekek megfigyelték Magyarország 

legismertebb nevezetességeit, megfigyelték a 

hasonlóságokat, különbségeket, azt, hogy miből készültek, 

mit lehet róla elmondani, elmondták azt is, ha valamit tudtak 

az adott nevezetességről.  Nagyon élvezték az interaktív 

maketteket, aki pedig okosan tudott válaszolni a feltett 

kérdésekre, valamint valami okos dolgot fűzött az adott 

maketthez, az nyomhatta meg a gombot, amely 

megszólaltatott egy dalt, hangzást, amely a maketthez 

kapcsolódik, vagy elindította a kis vonatokat, amik nagy kedvencei voltak a 

gyerekeknek.  

 

 

 

 



A hét folyamán Szarvas városával 

kapcsolatos képeket, fényképeket, 

képeslapokat, könyveket, tárgyakat 

gyűjtöttünk a szülők, gyerekek 

segítségével, amiket aztán ki is 

állítottunk. Leültünk a nevezetességek 

köré, és megnéztük, hogy ki mit hozott, 

mit ábrázol az adott kép, mit tudnak róla 

elmondani. Elmondták az élményeiket, 

ismereteiket az adott nevezetességekkel 

kapcsolatban. Én is vittem be képeket a 

nevezetességekről, amit aztán 

összehasonlítottunk, hogy ki hozott 

ugyanolyat. 

 

Már tudom, hol 

lakom! 
A kiállítás után a nevezetességeket 

ábrázoló képeket elhelyeztük egy 

Szarvas várost ábrázoló térképen. 

Azonos pötty volt a képeken, valamint a 

térképen való helyénél. A képeket 

elhelyeztük a térképen, megfigyeltük, 

hogy az óvodától milyen messze vannak 

bizonyos nevezetességek, ki tud olyat 

mondani, amelyik esetleg a 

lakóhelyéhez közel van. Az érdeklődő 

gyerekekkel ezután bejelöltük a 

térképen a lakóhelyüket is. Ehhez 

szükség volt arra is, hogy tudják az 

utcájuk nevét. Nagyon ügyesek voltak, a 

legtöbben meg tudták mondani, majd ezt 

bejelöltük a térképen is. Aki esetleg nem 

tudta az utca pontos nevét, meg kellett 

neveznie egy nevezetességet, amely 

közel van hozzájuk. Segítségképpen az 

óvodától elindulva is megmutathatták, 

hogy merre laknak. A bejelölések után 

lemértük a távolságokat is egy 

egységekkel jelölt vonalzó segítségével, 

melyet egy külön lapon jelöltünk, hogy 

aztán össze tudjuk hasonlítani, hogy ki 

lakik közelebb-messzebb az óvodától, 

melyik nevezetesség van hozzájuk a 

legközelebb, stb.  

 

 

Mit csinált a kis 

kezem? 
A lakóhelyek bejelölése, valamint a 

nevezetességek megismerése után 

elkészíthették a saját házukat, vagy 

kedvenc nevezetességüket gyurmából. 

Gyönyörű alkotások születtek, 

részletesek voltak, jól kidolgozottak, az 

előzetes ismereteik mellett a képzelő 

erejüket is maximálisan kihasználták.  

 

 

 

 

 



Játékosan tanulok 
 

A gyerekeknek készítettem képességfejlesztő játékokat, amit nagy örömömre 

érdeklődve fogadtak. Készítettem puzzle-t Szarvas város címeréből, Labirintust, 

valamint Irány-, Labda-, Ház mátrixot. A térképen már jól begyakorolták a térirányokat, 

ezért ezt meg is tudták mutatni a Mátrix játékokon. Ezek a játékok segítették a 

matematikai gondolkodásukat, a problémamegoldó képességüket, az önállóságot, 

önfegyelmet, szabálytudatot és még számos más kompetenciát is fejlesztett.  

 

 

Az Irány mátrix szabálya, hogy különböző tárgyakat kell elforgatniuk abba az irányba, 

amerre a nyíl mutat, ez néhányuknak nehézséget okozott, hiszen minden tárgynak 

alaposan meg kellett figyelni, hogy melyik a teteje, hogyan kell forgatni azokat. A Labda 

mátrixban figyelni kellett arra, hogy milyen színű az adott labda és hány pötty van 

rárajzolva, hiszen ez alapján kellett elhelyezni a labdákat a táblázatba. A Ház mátrixban 

pedig hasonló házakat kellett a színük alapján elhelyezni a táblázatban, ez picit 

könnyebb játék volt, a nehezebbik része talán az volt, hogy a ház eltéréseit figyeljék 

meg. A puzzle bizonyult a legnehezebbnek, hiszen itt rengeteg részletre kellett figyelni, 

nehéz, részletes volt az összevágott kép is, sok volt benne az azonos szín, valamint nem 

a hagyományos puzzle forma alapján volt összevágva, hanem különböző alakzatokra 

volt vágva, így ezt a legügyesebbek tudták csak teljes mértékben kirakni.

 

 



Mini – Szarvas makett 

 
A Mini-Magyarország makett park 

látogatása után jó ötletnek bizonyult, 

hogy a gyerekek is elkészítsék 

Szarvas nevezetességeinek 

kicsinyített mását. A szülők 

segítségével gyógyszeres dobozokat 

gyűjtöttünk a hét folyamán. Egy 

beszélgető kör alatt megbeszéltük, 

hogy mit lehetne készíteni a 

dobozokból, mire tudnánk 

felhasználni, ha arra gondolunk, hogy 

Szarvas város a heti projekt témánk. 

Készítettem egy terepasztalt is, amin 

utcákat jelöltem be. A gyerekek ebből 

már rögtön tudták, 

hogy maketteket 

készítünk a szarvasi 

nevezetességekből. 

Megnéztük a 

dobozokat, majd 

megbeszéltük, hogy 

milyen 

elképzeléseik 

vannak, ki mit 

szeretne elkészíteni, 

hogyan tudná azt megvalósítani, 

milyen eszközök szükségesek hozzá. 

A gyerekek most is, mint mindig 

nagyon kreatívnak bizonyultak. 

Jobbnál jobb ötletekkel álltak elő, 

amit aztán – kis segítséggel- meg is 

valósítottak. Rengeteg nevezetesség 

készült el és ami a legfontosabb, az 

az, hogy felismerhetőek voltak.  

Elkészült nevezetességeink: 

Szarvasi Ótemplom, Ezredéves 

Emlék, Katalin hajó, Vízi Színház, 

Történelmi Magyarország közepe 

Malom, Tessedik Sámuel Múzeum, 

Liget Hotel, valamint a Turulmadár 

bronzszobor.  

Nagy érdeklődéssel fogadták, 

élvezettel készítették el a maketteket. 

Sokan nagyon ügyesen és kitartóan 

tevékenykedtek, ha valami nem 

sikerült, akkor segítséget kértek, de 

javarészt önállóan készültek el a 

makettek. 

Két 

csoportban 

működtek a 

gyerekek, 

volt aki a 

maketteket 

készítette, 

volt aki pedig 

a terepasztal 

lefestésében 

segédkezett. 

Miután elkészültek a mini-

nevezetességek, azután lefestették 

ezeket és közösen elhelyeztük, majd 

rögzítettük őket a terepasztalra. Az 

elkészült makettet pedig mindenki 

megcsodálhatta, azt hiszem, hogy jó 

munkát végeztünk, igazán büszkék 

lehetünk rá!  

 



Galéria 

 

     

 

 

  
 



Száll a madár ágrul ágra, 

Száll az ének szájrul szájra... 

 

 

A makett elkészítése után minden gyermekkel megcsodáltuk az 

elkészült makett városunkat. Akik nem vettek részt az 

elkészítésében, alaposan megfigyelték, majd megállapították, 

hogy ez bizony Szarvas nevezetességeinek a kicsinyített mása, 

ezzel is bizonyítva azt, hogy gyönyörűek lettek és 

felismerhetőek. Ezután elmeséltem nekik egy történetet, ami 

egy csodaszarvasról szólt, hogy hogyan is kapcsolódott ez a heti 

projekt témánkhoz, azt a mese meghallgatása után átbeszéltük 

a gyerekekkel. 

 

 

 

 

 

Rege a csodaszarvasról 



 

Ahogy a madár száll ágról ágra, úgy száll szájról szájra a magyarok származásának mondája. Az 
apa elmeséli fiának, az később az ő fiának. Egyszer majd ti is elmesélitek utódaitoknak, honnan 
jöttünk, hogyan kerültünk ide ebbe a szép országba. 
 
Hallgassátok meg! 
 
Hol volt, hol nem volt, messze napkelet felé volt egyszer egy híres-nevezetes fejedelem, akit 
Nimródnak hívtak. Száz gulyása, ezer csikósa, tömérdek nyája, ménese volt ennek a fejedelemnek. De 
ő nem azokra volt büszke, hanem két fiára. Hunornak hívták az öregebbiket, Magyarnak a 
fiatalabbikat. Egyformán derék, jó növésű legény volt mind a kettő. Sas a szemük, villám a kezük. 
Nagy vadászember volt Nimród, s akármerre űzte-kergette a vadat, mindenfelé elkísérte a két fia. 
Mondta is neki a felesége, Enéh királynő: - Nem jó vége lesz annak, uram királyom, ha te úgy 
rákapatod a gyerekeket a vadászatra. 
- Ahogy az isten akarja - felelt mosolyogva az öreg fejedelem. - Én már csak annak örülök, hogy nem 
kell már azokat félteni a vadállattól se, mert azzal is elbánnak. Később a fiúk apjuk nélkül is elmentek 
vadászni. 
Egyszer éppen apjuk országának a határán vadászgattak kíséretükkel. Ötven deli levente kísérte 
Hunort, ötven nyalka legény Magyart. Sok madarat halomra nyilaztak, dárdájuk számtalan vadat 
leterített. 
A két testvér már éppen hazafelé készülődött, mikor hirtelen egy gímszarvas bukkant fel előttük. De 
olyan ám, amilyent még sohase láttak. Fehér a szőre, mint a hó, ragyog a szeme, mint a gyémánt, 
ágas-bogas két szarva pedig egymásba fonódva olyan, mint a koszorú. - Ezt már csak nem hagyjuk 
itt! - kiáltott Hunor, lovára pattanva. - Legjobb volna elevenen elfogni, és hazavinni édesanyánknak! 
- Azzal felszökött paripájára Magyar is. Hajrá, száz vitézükkel utána a csodaszarvasnak! Árkon-
bokron keresztül, hegyről le, hegyre fel, sűrűből tisztásra, mezőről berekbe. Reggeltől napszállatig 
nyomában voltak, de csak nem érték el a szarvast. Mikor már úgy volt, hogy mindjárt elfogják, nagyot 
szökkent a gyönyörű állat, s egy locsogós, mocsaras ingoványban végképp elveszett a szemük elől. 
A daliák egymásra néztek. 
- Szeretném tudni, bátyám, hová kerültünk - szólalt meg Magyar. Körülnéztek, s csudaszép tájékot 
láttak maguk körül. Selyem a füve a legelőknek, mézes a gyümölcse a fáknak, az erdőben seregestül 
az őz, nyüzsög a folyóban a hal. 
- Hej, öcsém, szeretnék én itt sátrat verni! - sóhajtott Hunor. 
- De megszakadna apánk, anyánk szíve, ha többé nem látnának bennünket - felelte Magyar. 
- De látnak ám! - fordította hazafelé Hunor a lova fejét. - Szüleinkhez hazatérünk, szándékunkra áldást 
kérünk! Haza is ment a két testvér az öregekhez. Nimród fejedelem helyben is hagyta szándékukat, 
csak Enéh királyné sopánkodott: 
- Jaj, édes gyerekeim, mi lesz belőletek azon a vadon helyen? Ki főz nektek ebédet, ki mossa ki 
gyolcsruhátokat? 
- Majd csak ád az isten arra is valakit - bíztatta az öreg fejedelem a feleségét. Csakugyan adott is. 
Mire a fejedelem fiai a száz vitézzel visszatértek a szigetre, már messziről vidám muzsikaszó és ének 
fogadta őket. Egy szomszéd fejedelemnek, Dul királynak a két lánya mulatott, mind a kettő ötven-
ötven lánypajtásával. Táncoltak, bújócskáztak, libegtek-lebegtek a holdfényben, mint liliomvirágok a 
szélben. 
Hunor és Magyar összenéztek a vitézekkel. 
- No, fiúk, lesz már, aki főzzön, mosson ránk! Ebből lesz csak nagy lakodalom! 
Úgy is lett! Közibük vágtattak, minden legény a nyergébe kapott egy lányt, és azt mondta neki: 
- Én az urad leszek, te a feleségem. Ásó-kapa válasszon el bennünket egymástól. 
Hunornak és Magyarnak a két királylány jutott. A helyet pedig megfelezték egymással. Napnyugati 
fele jutott Hunor népének, s azok voltak a hunok. A keleti fele jutott Magyar leventének, s ezeknek 
utódjait nevezték magyaroknak. Az országot Szittyaországnak. Ez a szép monda pedig szálljon 
tovább is szájról szájra. 

Öröm-bánat térkép 



 
 hét lezárásaként egy élmény- és tapasztalatszerző sétára indultunk… De, mielőtt 

elindultunk volna, néhány dolgot átbeszéltünk. 

A reggeli érkezéskor arról beszélgettünk, hogy kinek hogyan indult a napja, 

hogyan érezték magukat reggel, ezzel pedig egy picit ráhangolódtunk a sétára, ahol is majd 

az örömüket és a bánatukat kellett elmondaniuk, kifejezniük Szarvas városával 

kapcsolatban.  

 

 

A tízórai elfogyasztása után kiültünk az öltözőbe, majd megnéztük közösen a térképet. 

Megfigyeltük, hogy merre fogunk haladni, miket fogunk megfigyelni és azt is 

megbeszéltük, hogy hogyan és mire fogjuk felhasználni a mosolygós/szomorú arcokat. 

Előző nap már beszélgettünk arról is, hogy mi lehet számunkra öröm és bánat, ha a 

városunkra gondolunk, mitől lehetünk szomorúak vagy éppen vidámak. A séta előtt 

megbeszéltük a közlekedési szabályokat is, majd megfelelő ruházatban útnak is indultunk. 

A térkép segítette a tájékozódásunkat is. A főút mellett haladva a betonhídon át, a Ligetbe 

érkezvén a nevezetességeknél megállva öröm és bánat jelzéseket helyeztünk a térképre a 

gyerekek érzelmei és érzései megfogalmazása után, majd ezt lejegyeztük egy papírra, hogy 

miért érzi úgy magát, mivel indokolja azt, hogy szomorú vagy boldog. Az óvodába 

visszaérkezve megszámoltuk, összehasonlítottuk, hogy hány helyen érezték magukat 

boldognak és hány helyen szomorúnak.  

 

 

A 



 

A Ligetben a kijelölt ösvényen barangoltunk a 

gyerekekkel, ahol folyamatosan kis felfedezőként 

működhettek, hiszen fontos volt, hogy mindent 

megfigyeljenek az őket körülvevő környezetben, 

megfigyelték a tisztaságot, esetleges 

rendetlenséget, majd öröm-bánat jelzésekkel 

jelöltük a térképen az adott helyet. 

 

A séta folyamán egy kísérletet is elvégeztünk a 

gyerekekkel, amivel a levegő szennyezettségét 

tudtuk megállapítani. Négy helyen figyeltük meg: 

Betonhíd korlátjára ragasztva, Liget bejáratánál 

egy levélen, Liget közepén egy másik levélne, 

valamint a Vízi Színház melletti út egyik 

kerítésénél. A térképre ragasztva az óvodában 

összehasonlítottuk és következtetéseket vontunk 

le.  

 

 

 

 

 

Az óvodába visszaérkezve megbeszéltük, hogy a 

város melyik részén volt tisztább-piszkosabb a 

környezet a levegő, hogy melyikből volt több vagy 

kevesebb, hogy ki mit mondott a túra során. 

Szerencsénkre több örömöt tudtunk feljegyezni, 

mint bánatot, tehát egy boldog térképet 

készíthettünk el. 

 
 

 

 



Projekt témánk megjelenése a szabad 

játékban… 

 
A hét folyamán rengeteg impulzus érte a gyerekeket a projekt témánkkal 

kapcsolatban. Amellett, hogy rengeteg új ismeretet szereztek, nagyon sok régi 

ismeretet is feleleveníthettek és tudták alkalmazni a hét alatt. De ami a 

legfontosabb volt számomra, hogy a téma sikerességét az is tükrözte, hogy a 

szabad játékukban is megjelent a projekt egy-egy mozzanata, érdekessége.  

Az kockákkal való építés folyamán is az elsődleges céljuk mindig az volt, hogy 

Szarvas városát építsék meg, vagy egy-egy nevezetességét. Így készült el a Vízi 

Színház is, ami részlet gazdag volt. Gondosan, egymásra helyezett kockákkal 

felépítették a Színházat, ami mindenki számára felismerhető volt és még egy 

előadást is varázsoltak a Színházra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A másik örömteli dolog számomra pedig az volt, hogy a szabad rajzban pedig a 

nevezetességek jelentek meg, szebbnél szebb rajzok születtek, nagyon 

tehetségesek a gyerekek. Megrajzolásukban részletesek voltak, minden apró 

dolgot figyelembe véve alkottak. Ezeket pedig kiállítottuk, hogy más is meg tudja 

csodálni ezeket a rajzokat. 


