
   
 

AZ ELTE FÜVÉSZKERT ÉS A MI MICSODA KLUB  
2011. MÁJUS 7-8-ÁN A FÜVÉSZKERTBEN (BP. VIII. ILLÉS U. 25.)  

különleges programokkal várja látogatóit a Madarak, Fák Napja alkalmából 
 

Szombat 
• 10-15 óra: Ökocsiga Játszóház: barkácsolás, fából készült játékok és eszközök készítése, 

rönkbaba, jármű, textiltáska festés, játékos szelektív hulladékgyűjtés 

• 10 órától játékos vetélkedő állatokról és növényekről (folyamatosan): növényfelismerési verseny 
minden korosztály számára.  
Eredményhirdetések: 10.30-tól 11 óráig és délután 16-tól 16.30-ig.  
Nyeremény: ajándék növény, melynek nevelgetése újabb élmény lehet otthon is! 

• A kézműves foglalkozások (folyamatosan): a gyerekek hajtogathatnak papírból állatokat és 
növényeket, készíthetnek szélforgót vagy a legkisebbek állat-és növényfigurás matricákat.  

• 11 órától szakvezetés a kertben: Ismerd meg a Füvészkert különleges fáit! 

• 11-15 óra: a LOGIKO-P játszóháza – ingyenesen kipróbálható egy-és kétszemélyes 
képességfejlesztő játékok, társasjátékok, ördöglakatok 

• 10-12 és 13-16 óra között: Mi MICSODA kvízjátékok (Éghajlat, ősmaradványok) 

• Gipszminta-öntés (folyamatosan): Készíts saját dinólábnyomot és ősi növénylenyomatokat!  

 
Vasárnap 
• 10 órától játékos vetélkedő állatokról és növényekről (folyamatosan): növényfelismerési verseny 

minden korosztály számára. 
Eredményhirdetések: 10.30-tól 11 óráig és délután 16-tól 16.30-ig.  
Nyeremény: ajándék növény, melynek nevelgetése újabb élmény lehet otthon is! 

• Kézműves foglalkozások (folyamatosan): a gyerekek hajtogathatnak papírból állatokat és 
növényeket, készíthetnek szélforgót vagy a legkisebbek állat-és növényfigurás matricákat.  

• 10.30–12 óra: Terápiáskutya-bemutató (Tetra Állatterápiás Alapítvány) – Hogyan segítenek a 
kutyák a sérült gyerekeknek? Játékok a képzett állatokkal.  Állatsimogatás. Hüllők és csincsillák 
is! (Egy foglalkozáson maximum 18 gyerek vehet részt. Két foglalkozást tartunk egymás után.  
Regisztrálás 10 órakor.) 

• 13 órától szakvezetés a kertben: Ismerd meg a Füvészkert különleges fáit! 

• 14 és 15.30-kor a Hőscincér táborral közösen: sólyombemutató: Mit tud a sólyom, ha leveszik a 
fejéről a védősapkát? 

• 10-12 és 13-16 óra között Mi MICSODA kvízjátékok (éghajlat, ősmaradványok) 

• Gipszminta-öntés (folyamatosan): Készíts saját dinólábnyomot és ősi növénylenyomatokat!  

 

Megjelent a Tessloff Babilon Kiadó 109. Mi MICSODA kötete:  
Hazai és egzotikus lepkék! 

 
Könyvárusítás mindkét nap 10-16 óra között! 

A Mi MICSODA könyvek a helyszínen 30% engedménnyel kaphatók! 
www.mimicsoda.hu 


