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Az erdőben 2 játszóteret látogattunk meg. Először mikor megérkeztünk a 

modernebb játszótéren tudtunk kicsit szórakozni, és aki éhes volt enni is tudott. 

Három féle tanösvény volt: a Hunyor tanösvény, a Szarvasbogár és az Örökerdő 

Mi a Hunyor tanösvényen haladtunk. Először megnéztük a tanösvényen a 

vadasparkban lévő állatokat. Láttunk dámszarvast, őzet, és vaddisznót. Ezen a 

tanösvényen láttunk 2 féle virágot. Az egyik virág védett növény volt, erről volt 

híres ez a tanösvény. Ezért a virágért 10000 Ft-t kell fizetni annak, aki letépi. A 

másik virág kisebb volt és ez nem volt védett. Utána megnéztük a most már új 

állapotban lévő kilátót. A kilátó tetejéről a Tolnai-hegyhátakat lehetett látni, ami 

igazán gyönyörű látvány volt a mi számunkra. Ez után egy mesterséges tóhoz 

érkeztünk. A tónál igazán érdekes játékokat találtak ki nekünk a tanáraink. Az első 

játék az volt, hogy az ide vezető út során szerzett ágakból, makkokból, levelekből 

egy szép tájképet kellett kirakni. A második játékunk itt az volt, hogy párba kellett 

állnunk, az egyik embernek bekötöttük a szemét és a társa oda vezette egy fához, 

és amikor már nem volt bekötve a szeme, akkor ugyan azt a fát kellett megtalálnia. 

A játékok után visszasétáltunk. Mikor visszaértünk, először az itt lévő Anna-forrást 

tudtuk megnézni. Aztán meglátogattuk a régebbi játszó teret is. Ezen a játszó 

téren is 2 féle játékot találtak ki nekünk a tanáraink. Az egyik az volt, hogy volt egy 

nagy rönk, és az egyik felén lekopogott ütemet a másik felén lévő embernek vissza 

kellett kopognia. A másik játék az volt, hogy voltak táblák, amin az erdőben lévő 

állatokról írták le, hogy mekkorát ugranak. Nekünk az volt a feladatunk, hogy 

akkorát kellett ugranunk távol ugrásból amekkorát tudtunk, és ott meg tudtuk 

nézni, melyik állat ugrik ekkorát. A játékok után volt egy kis szünet és utána kvízt 

játszottunk, amit a lányok nyertek meg. A feladatok elvégzése után mindenki kapott 

cukrot és indultunk hazafelé. 
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