
IPR kirándulás az alsó tagozatban 

Egy verőfényes nyári reggelen az alsó tagozat diákjai útnak indultak a Gemenci erdőbe 

kirándulni. Az iskolások osztályfőnökeikkel, egy tanító nénivel és az igazgató nénivel 

felszálltak egy szép buszra, ami elszállította őket Pörbölyre. Itt található az Ökoturisztikai 

Központban az erdei vasút kiinduló állomása. A kisvonat indulása előtt még volt időnk, így a 

gyerekek megtízóraiztak és játszottak. Nagyon szép farönkből épített játszótéren tölthettük el 

a maradék időnket. Volt ott építve hajó, vonat, csúszda, hinta, mászó cölöp, mászóka. 

Elérkezett a várva várt pillanat és végre felszálltunk a vonatra. Nagyon boldogok voltunk, 

amikor megpillanthattunk egy-egy vadállatot a kisvonatból. Lassiban az első megállóhelyen 

leszálltunk, ami a Lassi-Duna partján található. A gyerekek itt szintén játszhattak és 

étkezhettek. Ezután a kisvasút következő megállóhelyére mentünk. A malomtelelői tanösvény 

volt az úti célunk. A Molnárka tanösvényen barangoltunk keresztül. Itt különböző interaktív 

elemeket fedezhettünk fel, köztük egy különleges facélzó készüléket, amellyel a közeli fákat 

ismerhettük meg. Egy táblába épített szarvasagancsot tanulmányozva megismerkedhettünk 

annak részeivel, és egy mini-tili-tolin az agancsfejlődés szakaszait is kirakhattuk. A túrát 

vezető bácsi részletes tájékoztatást adott az élővilágról, a fákról, az állatokról, a 

hajómalmokról. A tanösvényhez tartozik a háromszintes kilátó, melyre csoportokban 

felmehettek a gyerekek. Nagyon nagy élményben volt részünk, ugyanis a sárga kutyatejmező 

mögött egy nyolcvan-száz szarvasokból álló csordát pillantottunk meg. A kékszínű 

kereszteket követve végig értünk az 1 km hosszú erdei úton. A Lassiban található Halászati 

Múzeumba is belátogattunk. A kiállítás bemutatta az ártéri és a dunai halászok mindennapi 

életét, a halfogó szerszámait, használati tárgyait, a gemenci vizek halait. Ha már erdőben 

jártunk, nem maradhatott el az állatok megfigyelése sem. Az árvízvédelmi töltésen belül egy 

bekerített területen gímszarvasokat és vaddisznókat láthattunk, etettünk és fotózhattunk. Egy 

rövid sétával visszatértünk a kiinduló állomásunkra az Ökoturisztikai központba. Az európai 

uniós színvonalon megépített új fogadóépületbe is bementünk, ahol megnéztünk egy filmet a 

Gemencről. Az épületben lévő múzeum kiállítását is szemügyre vettük. Betekintettünk a 

Sárköz néprajzába, az ártér élővilágába és az erdészet gyűjteményeibe. Élményekkel 

gazdagodva, fáradtan felültünk a buszra és haza mentünk. Timi néni feltette a búcsúkérdést: 

„Kinek tetszett a kirándulás?” Minden gyermek az égig emelte a kezét. 
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