
KINCSESLÁDA

Készítsd el saját kincsesládádat az ábra szerint! Ha nem sikerül a rajz alap-
ján megszerkesztened a kiterített téglatest képét, pauszpapír segítségével 
másold egy kemény kartonra! Díszítsd a láda oldalait tetszésed szerint rajzok-
kal! A hajtásvonalak mentén hajtsd be a lapokat! A füleket kend be ragasz-
tóval, így ragaszd egymáshoz az oldalakat! A kulcs helyét fúrd át ollóval, 
a tetejét és az alját vékony dróttal fûzd össze! A kész ládikóban apró kin-
cseidet gyûjtheted.
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SZERVEZZ VELEM!

Amikor én gyerek voltam, nagyon szerettem az iskolai táboro-
kat. A remek szórakozáson kívül izgalmas volt az is, hogy először 
vigyázott rám tanító néni a szüleim helyett. Akkoriban az ország ke-
vés pontjára szerveztek táborokat, manapság válogathattok a jobbnál 
jobb lehetőségek közül.

Ha már jártál az osztályoddal többnapos kiránduláson, tudod, mi-
lyen jó dolog egy erdei rajzóra, tanösvényen tartott környezet- vagy 
testnevelésóra. Énekelni egy barlangban, verset tanulni a réten. A ki-
lométereket számolni túrázás közben, a költőpénzt saját belátásod 
szerint beosztani. Lovagolni, szőni-fonni, túrázni, miközben a többi 
gyerek az iskolapadban ül. 

A kirándulás megszervezése sok időt vesz igénybe. Ti is részt ve-
hettek a tervezőmunkában! Te hová mennél legszívesebben? Hegyre, 
völgybe, városba, erdőbe, víz mellé?

Izgalmas megszervezni egy csapat gyerek életét azért, hogy a fe-
jükben lévő fényképezőgép örökre megőrizze az együtt töltött idő 
egy-egy mozzanatát.

A tanító nénik irányításával megbeszélhetitek, merre-
hová induljatok. Írd a buborékokba, milyen szempontok 
szerint kell az úti célt kiválasztani!

Fontos, hogy 
milyen messze 
van!

1.
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A Patkófalva Általános Iskola 4. b osztályának 28 tanulója van. 
Anna néni, az osztályfőnök megkérdezte, van-e kedve az osztálynak 

május első hetében pár napot vidéken táborozni. 

A gyerekek hetede azt válaszolta, focibajnokságon vesz 
részt, így sajnos nem tud ott lenni. Hány gyerek futbal-

lozik a Stopli SC csapatában? 

A többi gyerek feltétlenül szeretne belevágni, de három 
gyerek nem biztos benne, elengedik-e. 

a) Mennyi gyerek számíthat biztosan a szülői engedélyre? 

b) Kaphat-e az osztály kedvezményt a programok megrendelésekor, ha 

ezek minimum 20 gyerek után adhatók? 

Mindenki, aki szeretett volna menni, megkapta a szülői 
engedélyt. 
a) Hány gyerek indulhat útnak? 

b) Az elutazók harmada fiú. Hány lány jár az osztályba? 

 c) Az utazók közül 14 gyereknek már van bakancsa, de nincs háti-
zsákja, 3 gyereknek van bakancsa és hátizsákja. A többi gyereknek 
csak hátizsákja van. Hány gyereknek kell bakancsot venni a kirándu-

lásra?

1.

2.

3.

MENJÜNK VAGY MARADJUNK?
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 Anna néni két táborhelyet talált, az osztályra bízta 
a választást. A térképen *-gal jelölte a lehetséges úti 
célokat. Az osztályt két csapatra osztotta. Az egyik 
a fittyekői, a másik a lócafõi útirányt vizsgálta meg.

Válaszolj a térkép segítségével!

Az osztály Fittyekő mellett döntött. Te hová mennél? 

Fittyekő Lócafõ 

1.

Úti cél

 km
Hány km-t kell megtenni 
a táborhelyig összesen?  km

Hány km-t tesz meg a vonat a célig?  km  km

Hány km-t tesz meg a busz 
ezen az úton?  km  km

 út 
 ig

Hányas úton, meddig lehet 
eljutni busszal?

 út 
 ig

Mely településeket érinti 
útközben?

MERRE INDULJUNK, MIVEL MENJÜNK?
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Milyen tudnivalókat tartalmaz a panzió szórólapja?

ÁRAK ÉS TERVEK

TUDOD-E? 
A távolsági busz- és vonatjegyet 
utazás előtt meg kell vásárolni. 
Gyerekcsoportok féláron, azaz 
50% kedvezménnyel utazhatnak.

1.
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