
Látogatás a Csodák Palotájába 
 

 
 2012. szeptember 24-én az IPR tagjai, és minden osztályból az osztályfőnök által 
kisorsolt néhány diák rész vehetett egy emlékezetes kiránduláson. 
 Ezen a napon a gyerekek nem az iskolapadban ültek, hanem Pesten a Csodák 
Palotáját fedezhették fel, amely nagyon érdekes játékokkal van tele. Reggel 7 órakor 
indultunk. Az odavezető út nagyon jó hangulatban telt, annak ellenére, hogy korán kellett 
kelnünk. Mindenki jókat beszélgetett, mosolygott, voltak, akik nagy élvezettel olvastak 
újságot vagy könyvet. Félúton megálltunk egy benzinkútnál ahol a gyerekek bepótolhatták az 
elmaradt reggelit. Kb. 10 órakor értünk a Csodák Palotája elé. Mivel csak 11 órára voltunk 
bejelentkezve, ezért ismét nassolhattunk, beszélgethettünk az épület előtti parkban. 
Hamarosan elérkezett az az idő, amire a gyerekek a legjobban vártak, bemehettünk a 
Csodák Palotájába. Mielőtt a tanáraink megengedték volna, hogy önállóan, párban vagy akár 
csoportokban felfedezhessük azokat a „csodákat” melyeket az épület rejt, mindenki kapott 
egy-egy karszalagot, amivel az épületben szabadon mászkálhatott.  A szalag felhelyezése 
után mindenki elindult a saját felfedezőútjára. A diákok sok csodás játékra bukkantak köztük 
pl.:.  
1; Verseny a fénnyel, aminek az volt a lényege, hogy egy adott távot a villogó fény előtt 
kellett lefutni. 
2; Óriás zongora, amin a megszokott helyett nem kézzel, hanem lábbal kellett játszani, 
mindig bővített dallamokat. 
3; Hiperhenger, itt egy nagy fa henger előtt 3 húr volt, a hengert meg kellett forgatni, a 
húrokat pengetni és a húrok viselkedését kellett megfigyelni. 
4; Bűvös jojó, ezt a játékot egy hatalmas csiga segítette, melyről egy kötél lógott le, ezt a 
kötelet le kellett húzni és a csiga segítségével a kötél akár több méter magasságba húzott 
fel. 
5; Futópad, ez a játék különbözik a hétköznapi edzőgéptől, itt sokkal nehezebb futni és 
mutatja azt is, hogy hány métert tettél meg. 
Ezeken, a játékokon kívül a gyerekek még sok más érdekességgel találkozhattak, és pár 
érdekes kísérletet is megtekinthettek. 14 órakor ez a vidámság véget ért, mert sajnos 
indultunk hazafelé. Ameddig buszra vártunk mindenki kedve szerint fagyizhatott, 
beszélgethetett, falatozhatott, vagy közelebbről szemügyre vehette az épület előtti parkban 
található tavat is. A hazafele vezető út sem telt unalmasabban, mint az odavezető. A diákok 
itt is ugyanúgy jókedvűen nevettek, beszélgettek, énekeltek, vagy olvastak. 
  Az egész nap nagyon jól telt, reméljük máskor is, eljövünk. Szerintem emlékezetes 
nap marad mindenki számára. 
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