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Kedves Kolléga!
Az Állatkert különleges zöld sziget a város aszfaltrengetegében. Olyan míves műemléki környezet és védett 
természeti terület, ahol minden pillanat izgalmas élményeket tartogat. Néhány óra alatt találkozhatunk a konti-
nensek legkülönfélébb, hol meghökkentő, hol lenyűgöző teremtményeivel. Európa egyik legváltozatosabb gyűj-
teménye ez, 860 állatfaj közel kilencezernyi egyedével.
A Budapesti Állatkert olyan speciális tanulási környezet, ahol az élő állatokkal való találkozás megtapasztalása 
eredményesebbé teszi a befogadást, az inspiráló élmény segíti az ismeretek feldolgozását, azok rögzülését. 
Ebben a környezetben a gyermekek rendkívül motiváltak, egyszerre több érzékszervükön keresztül, saját, él-
ményalapú ismereteket, tapasztalatokat gyűjtenek, amiket könnyen lehet integrálni a pedagógiai fejlesztőmun-
kába.
Küldetésünk az élő természet titkainak bemutatása, az élővilág változatosságát veszélyeztető ténye-
zők, folyamatok megismertetése és a személyes felelősségvállalásra való motiválás. Mottónk: lásd, 
érezd és védd!
Kínálatunkat úgy állítottuk össze, hogy az állatkerti látogatás a Nemzeti Alaptantervhez, valamint 
az Óvodai Nevelési Alapprogramhoz igazodva beépíthető legyen az intézmények oktatási, nevelési 
tervébe. Az állatkerti helyszínű tanulmányi programok kiváló lehetőséget adnak a széles spektrumú kompe-
tenciafejlesztésre és a tehetséggondozásra. Továbbá kiemelt figyelmet fordítunk az UNESCO által meghatáro-
zott, fenntartható fejlődési célok oktatásba, ismeretterjesztésbe illesztésére is. A pedagógus kollégáknak pedig 
módszertani képzési lehetőséget, oktatási tájékoztatót, nyílt napokat, szervezési segítséget, a tanulmányi célú 
csoportoknak és kísérőiknek jelentős belépési kedvezményt biztosítunk.

Munkájához sok sikert, Állatkertünkben pedig tartalmas szórakozást kívánnak 
az Állatkert zoopedagógusai.
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Csoportvezetések, oktatási foglalkozások
Lehetőség van arra, hogy az oktatási célból érke-
ző osztályok, óvodai csoportok számára az Állat-
kert pedagógusai, ismeretterjesztő szakemberei 
tartsanak foglalkozást, tanórát! A foglalkozásokon 
a játékpedagógia, élménypedagógia, művészetpe-
dagógia és a biológiai ismeretekre épülő környezeti 
nevelés ötvöződik. A kollégáink által vezetett foglal-
kozások az állatokkal való találkozásra épülő, játékos, 
komplex oktatási programok, amelyek során a kap-
csolódó természetvédelmi problémákat is megvitatjuk 
a gyerekekkel. A zoopedagógusok által vezetett 
csoportfoglalkozás igen népszerű, ezért a prog-
ramokra előzetes bejelentkezés szükséges, az 
igényelt dátum előtt legalább két héttel.

Jelentkezés a pedagógiai foglalkozásokra 
A foglalkozásokon előre egyeztetett időpontra való 
jelentkezés után lehet részt venni. Javasolt létszám: 
minimum 10, maximum 30 fő. 30 fő fölött csoport-
bontás szükséges, ami ebben az esetben két foglal-
kozásnak számít.

A foglalkozások ára csoportonként
45-60 perces 5000 Ft 
90 perces 8000 Ft 
120 perces 10000 Ft 
(Lásd részletesen az oktatási foglalkozások árjegyzé-
ke táblázatban!)

Egyes zoopedagógiai foglalkozásokhoz kézmű-
ves program társítható, ebben az esetben a kéz-
műves foglalkozásrész külön díjazás ellenében 
vehető igénybe. A Zöldműhely kreatív, ökológiai 
szemléletű, 60 perces kézművesprogram eseté-
ben ez a díj foglalkozásonként 5000Ft/csoport. 
(Lásd részletesen az árjegyzéknél.) 

Választható foglalkozási időpontok 
A tanév hétköznapjain 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 
és 14:00 órai időpontokra lehet jelentkezni.

Bejelentkezés 
Telefonon keresztül: 
A tanév hétköznapjain 9–16 óráig a 
0620/297-5389 információs telefonszámon. 
E-mailen keresztül: zooped@zoobudapest.com 

Kérjük, hogy részvételi igényét a látogatás időpontja 
előtt legalább két héttel jelezze! 

Regisztrációs adatok 
A csoportfoglalkozás igénylésekor, kérjük, adja meg 
a következő adatokat: 

•	 iskola,	óvoda	neve,	

•	 az	intézmény	pontos	címe	irányítószámmal,

•	 a	kísérő	pedagógus	neve,	

•	 a	pedagógus	telefonszáma,	e-mail-címe,	

•	 a	 résztvevő	 tanulók	 létszáma,	 korcsoportja,	
speciális jellemzője és igénye, 

•	 a	 látogatás	 tervezett	 időpontja	 és	 választott	
témája. 
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Fontos tudni!
A járványhelyzet alakulásától függően az Állat-
kert fenntartja a jogot, hogy az oktatási prog-
ramjainak feltételeit, helyszínét szükség esetén 
megváltoztassa vagy a programokat időszakosan 
szüneteltesse!

További információ a honlapon található:
zoobudapest.com/rolunk/hirek 

Kedvezőtlen időjárás esetén a külső helyszínekre 
tervezett foglalkozásokat fedett térbe szervezzük át.  
A rövid kinti séták teljesen nem elkerülhetők. 

Hétvégéken, tanítási szünetekben és állatkerti feszti-
váljaink alatt az oktatási foglalkozások nem igényel-
hetők, ezekben az időszakokban érdekes és változa-
tos állatkerti elfoglaltságot biztosítanak a honlapunkon 
aktuálisan megjelenő rendezvényeink és program-
jaink.

További információ: 
https://zoobudapest.com/oktatas 

Hasznos oldal ingyenesen letölthető oktatási anyagokkal: 
•	 https://zoobudapest.com/oktatas	
•	 www.gorillazoona.hu	
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Belépési kedvezmények 

ÓVODAI, ISKOLAI CSOPORTOKNAK 
– a tanév során és nyári táborok idejére is!

Az Állatkert az oktatási célú látogatások támogatá-
saként jelentős kedvezményeket biztosít a normál 
belépő jegyek áraihoz képest. A kedvezmények az 
alábbi módon és feltételek mellett vehetők igénybe: 

Intézményi jegy | Ára 1000 Ft/fő
10 fő feletti tanulócsoport számára váltható a pénztá-
rakban munkanapokon. Az intézményi jegy kizárólag 
a látogatás napján, a kitöltött igénylőlap pénztárban 
történő leadásával váltható meg.

Intézményi bérlet | Ára 70 000 Ft
Szintén az oktatási intézmények vásárolhatják, 100 
fő számára tartalmaz belépőt, amely legalább 10 fős 
részletekben is használható. Egy intézmény korlátlan 
számú bérletet vásárolhat. A bérlet az év folyamán 
bármikor váltható és hétköznapokon használható fel.

Az intézményi jegy és bérlet vásárlásához 
szükséges igénylőlapot töltse le a 
www.zoobudapest.com/oktatas/

kedvezmenyek elérhetőségről,  
majd fizetéskor kitöltve és az intézmény 
pecsétjével ellátva adja át a pénztárosnak!

PEDAGÓGUSOK, KÍSÉRŐK BELÉPÉSE
•	 Óvodai és iskolai csoportok esetében minden 

10 gyermek után 1 fő felnőtt részére ingyenes, 
további 2 fő felnőtt kísérő számára kedvez-
ményes (pedagógusoknak regisztrációs lap 
leadásával váltható 200 Ft-os jegy, nem pe-
dagógusoknak 1000 Ft-os jegy) belépési lehe-
tőséget biztosítunk Állatkertünkbe. Példa egy 
26 fős osztály kísérőinek belépési kedvezményére: 
a 26 diákkal 3 fő kísérő jöhet be ingyenesen, és 
maximum további 6 fő kísérő regisztrációhoz kötött 
szakmai jeggyel vagy kedvezményes tanulmányi 
jeggyel.

 Kérjük, hogy a nyomtatványt előre töltsék  
le a https://zoobudapest.com/oktatas/kedvez- 
menyek elérhetőségről, és kitöltve adják át a 
pénztárosnak!

 
•	 A	csoporttal	érkező	minden	további	felnőttnek,	ha	

nem pedagógus, teljes árú jegyet kell váltania.
 
A kedvezmény az Intézményi jegy vagy az In-
tézményi bérlet vásárlásához kötött, csak azzal 
együtt vehető igénybe.
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Szaktanácsadás és képzés pedagógusoknak

Személyes és csoportos konzultáció
Amennyiben szeretne saját zoopedagógiai tematikát, 
vetélkedőt, segédanyagot, szakköri programot össze-
állítani, vagy tanácsot, programajánlót kér az állatkerti 
kirándulás megszervezéséhez, kérdéseit szívesen 
megválaszoljuk e-mailben, vagy egy személyes talál-
kozás, szakmai beszélgetés során. 
További információval szívesen szolgálunk az alábbi 
elérhetőségeken: zooped@zoobudapest.com, vagy 
a 06 20 297 5389-es telefonszámon. 

Módszertani nap és tréning 
Ha már kifogytak az ötletekből, hogy a tanári kar 
milyen témában és hol szervezze meg szokásos to-
vábbképzési, módszertani napját, várjuk Önöket az 
Állatkertben rövidebb vagy hosszabb módszertani 
tréningjeinken. 
Vetített előadás, gyakorlati bemutató, képességfejlesztő játékok és kontaktállatok is szerepelnek a programban. 
Ha Ön és intézménye igazán elkötelezett a környezeti nevelés és a zoopedagógia iránt, javasoljuk, hogy tölt-
senek el egy egész módszertani napot nálunk, ahol komplex programon, műhelymunkán, tematikus sétán és 
változatos foglalkozásokon vehetnek részt! Részletesebben is megismerkedhetnek az intézményünk nyújtotta 
oktatási-nevelési lehetőségekkel.

Figyelem! A felsorolt programok létszámkorlátosak, és hétköznapokon, 9–16 óra között,  
legalább két héttel a látogatást megelőző bejelentkezéssel vehetők igénybe. A bejelentkezés és a részletek 

egyeztetése a zooped@zoobudapest.com elérhetőségen lehetséges.
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Állati programok 

MILYEN PROGRAMOKAT KÍNÁL  
AZ ÁLLATKERT?

Az Állatkert a programváltoztatás lehetőségét fenn-
tartja, ezért kérjük, hogy osztálykirándulás, vagy is-
kolai programok összeállítása ELŐTT mindenképpen 
tájékozódjon az aktuális programlehetőségekről, ren-
dezvényekről, Légy ott! programokról, állatbemuta-
tókról a honlapunkról: 
https://zoobudapest.com/tervezz-velunk

Osztálykirándulást, tematikus programot állít 
össze? Jöjjön az Állatkertbe!
Mozgásfejlesztés, matematikai gondolkodás, érzelmi 
és szociális készségek fejlesztése, irodalom- vagy 
rajzóra, biológiai vagy természettudományos vizsgáló-
dás, önálló felfedezés, zöldműhely programok, kéz-
művesség, módszertani ötletek? Mindez megvalósít-
ható egy helyen! Az Állatkert sokféle programot kínál 

az iskolán, óvodán kívüli oktatási, nevelési tevékeny-
ségekhez, nyári táborokhoz, kirándulások, jeles napok 
vagy tematikus hetek egyedi programjának összeállí-
tásához!

Hogyan állítsunk össze  
jeles napi állatkerti programot? 

Hogyan szervezzünk állatkerti látogatást?
Hogyan szervezzünk állatkerti vetélkedőt?

Mit érdemes tudni az állatkerti  
rendezvényekről? 

A fenti témákkal kapcsolatban is szívesen állunk 
pedagógusok, programszervezők, nevelőtestületek, 
munkaközösségek, pedagógiai szolgáltatók rendel-
kezésére, akár személyes konzultáció lehetőségével. 
Időpontot egyeztetni körülbelül két héttel előre a 
zooped@zoobudapest.com e-mail címen lehet.

VARÁZSHEGY
Időjárástól független, fedett helyszínű, önmagában is 
komplex élményt nyújtó kiállítóterünk a Varázshegy, 
amely egyben Állatkertünk legnagyobb oktatási léte-
sítménye is. Itt 16 különleges teremben, élő állatok, 
interaktív játékok, ismeretterjesztő eszközök várják 
Önöket. 
A kiállítás témája az élet sokszínűsége, az élőlények 
csodálatos alkalmazkodása a Föld története során 
folyton változó körülményekhez. Kézzel fogható, hall-
ható, látható felfedezői élmények minden korosztály-
nak egész évben!
A Varázshegyben látható programokról részletesen itt 
tájékozódhat: 
https://zoobudapest.com/varazshegy/programok

HOLNEMVOLT VÁR, HETEDHÉT PALOTA, 
CÁPASULI és SÜNISPOTÁLY  

programjairól, nyitva tartásáról itt tájékozódhat: 
https://zoobudapest.com/holnemvoltvar
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LÁTOGATÓI PROGRAMOK 
Az aktuális programokról, időpontokról és helyszí-
nekről a legfrissebb információ a honlapon olvasható: 
https://zoobudapest.com/tervezz-velunk/prog-
ramtervezo

FEDETT ÁLLATHÁZAK, KIÁLLÍTÓTEREK 
Esőben vagy télen is érdemes tanulmányi kirándulást 
tenni hozzánk. Ilyen időre az alábbi három, egyenként 
is több ezer négyzetméteres, fedett területeket magá-
ban foglaló zónát javasoljuk helyszínnek: 
•	 A	Pálmaházat	a	 régi,	műemlék	akváriummal,	

az Ausztrálházzal és Xantus-házzal, ahol a sok 
más élőlény mellett ritkán látható, különleges er-
szényes állatokkal, lajhárokkal, hangyászokkal, 
óriás vidrákkal, valamint óriásira növő édesvízi ha-
lakkal ismerkedhetnek meg. 

•	 Az India- és Madagaszkár-házat, az Embersza-
básúak házával összekapcsolódó Varázshegyet, 
amely utóbbiban az ország legnagyobb, közel 20 
méteres ámbráscetmodelljét is bemutató tudomá-
nyos élményközpontot, 3D mozit, „időgép-szimulá-
tort” találnak és több száz izgalmas és különleges 
állatfaj (gorillák, orangutánok, oroszlánok, makik, 
pókok, rovarok, stb.) egyedeivel találkozhatnak. 

•	 Az	Elefántház,	Szavannaház,	Mérgesház együt-
tesét, ahol elefántokkal, orrszarvúkkal, zsiráfokkal 
és más afrikai patásokkal ugyanúgy ismerkedhet-
nek, mint a méreggel ölő kígyókkal, sárkánygyíkok-
kal és az ázsiai füves területeket benépesítő antilo-
pokkal, szarvasokkal.

JÁTSZÓTEREK, PIKNIKHELYEK, ÉTTERMEK 
Állatkertünkben több tematikus játszóteret (Korallzá-
tony játszótér, Ausztrál játszótér és Energia játszótér) 
és piknikhelyet (a Lepkekert, valamint a Madagaszkár 
kifutó mellett) is találnak. Ebédelésre a Barlang étte-
remben vagy a Lángosos teraszon van lehetőség. 

Ebédrendelés  
a Barlangétteremben lehetséges. 

A KIRÁNDULÁS MEGSZERVEZÉSE
Önálló programszervezéshez ajánljuk a honlap prog-
ramnaptárának és letölthető térképének használatát. 
Az oldalon egyéb szolgáltatásainkról is informálódhat: 
https://zoobudapest.com/tervezz-velunk. Ha a 
kirándulás megszervezéséhez szeretne segítséget, 
tanácsot vagy egyedileg összeállított programot kapni 
óvodás csoportja, osztálya vagy egész iskolája számá-
ra, írjon a zooped@zoobudapest.com e-mail-címre 
a tervezett program előtt legalább két héttel!

TANÁRI SEGÉDANYAGOK, FELADATLAPOK 
Az osztálykirándulásokhoz, állatkerti programok szer-
vezéséhez a zoopedagógusok által készített, aktuális 
feladatlapokat, tanári segédanyagokat is igényelhet. 
Érdeklődni a zooped@zoobudapest.com elérhe-
tőségen lehet, illetve a segédanyagok elérhetőek a  
https://zoobudapest.com/oktatás felületen is.
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Oktatási rendezvények, tematikus  
prog ramok, pedagógus nyílt nap

A pedagógus kollégák számára szakmai nyílt 
napokat rendezünk.
Hagyományosan, évente két alkalommal Pedagógus 
Nyílt Napokat szervezünk, melyek keretében gazdag 
programkínálattal várjuk az állatkertben folyó oktatá-
si-nevelési lehetőségekre kíváncsi kollégákat. Ilyenkor 
az újdonságok ismertetése mellett szakmai programo-
kat szervezünk. Részt lehet venni tematikus állatkerti 
sétán, élménypedagógiai foglalkozásokon, zoopeda-
gógiai órákon, szakmai előadásokon, műhelymunká-
kon és kreatív kézműves gyakorlatokon is.
Azon túl, hogy ez kiváló módszertani program és kép-
zési lehetőség, bekapcsolódhatnak az aktuális állat-
kerti programokba is.

A részletes programról és a regisztráció feltételeiről 
honlapunkon (https://zoobudapest.com/oktatas) 
tájékozódhatnak vagy az alábbi elérhetőségen kér-
hetnek részletesebb információt: zooped@zoobuda-
pest.com. 
A rendezvény pedagógusigazolvánnyal vagy azzal 
egyenértékű igazolással kedvezményesen látogatható. 

FENNTARTHATÓSÁGI HÉT
A programot a tanév rendjébe illesztett fenntartha-
tósági témahét kapcsán 2021. április 19-23. között 
szervezzük. A témahéten természetvédelemmel, a 
biológiai sokféleség megőrzésével, környezeti problé-

mákkal kapcsolatos témákat dolgozunk fel a gyere-
kekkel, elsősorban korosztályhoz igazított feladatlapos 
keresőjáték formájában. 
A program a megadott hét tanítási napjain 10-től 16 
óráig érhető el. A részvételhez előregisztráció szük-
séges, amelyet a következő e-mail címen lehet meg-
tenni a program előtt: zooped@zoobudapest.com. A 
programon való részvételért foglalkozási díjat nem kell 
fizetni.
Szervezünk ezek mellett olyan jeles napi programokat 
is, amikor partnerszervezeteinkkel közösen a vadon 
élő állatok élőhelyeit vagy fennmaradásukat veszé-
lyeztető természetvédelmi problémákra fókuszálunk. 
2020/2021-ben kiemelt természetvédelem isme-
retterjesztő kampányunk (angol nevén Which fish) 
az élővizek fenntartható gazdasági hasznosításával 
(kiemelten a halászott halfajokkal) és a műanyag-
szennyezettség csökkentésével foglalkozik.

PEDAGÓGUS NYÍLT NAP 

2021. március 27., szombat

FENNTARTHATÓSÁGI HÉT 

2021. április 19–23., hétfőtől péntekig

VADVILÁG VILÁGNAPJA 

2021. március 3., szerda

BIODIVERZITÁS NAPJA 

2021. május 21., péntek 

ÓCEÁNOK VILÁGNAPJA 

2021. június 8., kedd 

Programjaink megrendezése a járványügyi hely-
zet alakulásától függ. Kérjük, kövessék figyelem-
mel honlapunk híreit, és a tervezett látogatás 
ELŐTT mindenképpen tájékozódjanak az aktuális 
programlehetőségekről, rendezvényekről, szak-
mai és látogatói programokról a honlapunkról: 
https://zoobudapest.com/tervezz-velunk
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Játékos készségfejlesztés és Zöldműhely 
foglalkozások – zoopedagógiai 
foglalkozásokkal társítva is

Oktatási programjaink során lehetőség van arra, hogy 
egy-egy kreatív, készségfejlesztő tevékenységet kap-
csoltunk, így 90-120 perces komplex programokat 
tudunk kínálni Önöknek. A társított programok korosz-
tálytól függetlenül választhatók, azonban a feladatok, 
ismeretek a diákok életkorához, tanulmányaihoz iga-
zodnak. A műhelyfoglalkozások tehát a *-gal jelölt 
oktatási foglalkozásainkhoz kapcsolhatóak, de 
önálló programként is igénybe vehetőek. 

ÁLLATKERTI ZÖLDMŰHELY
A Zöldműhely különböző korosztályos foglal-

kozásain arra keresünk válaszokat, hogy az ember 
mindennapi tevékenysége során miként viszonyul 
a környezetéhez. A természetvédelemmel szorosan 
összefüggő környezettudatosság, a fenntartható 
egészséges életmód és az ember cselekvő felelőssé-
ge képezi a műhely fő oktatási célkitűzéseit. A témák 
feldolgozásában szerepet kap a játék, a mese, rajzos 
feladatok, az alkotó kézműves tárgykészítés. Ötlettel 
és kézműveskedéssel új használati tárgyakat, dísze-
ket, kedves ajándékokat alkothatunk.

ÖKO-ART FOGLALKOZÁS – Újrahasználat  
és újrahasznosítás
Az anyagmegújítást, az újrahasználatot és a körfor-
gásos szemléletet tekintjük az öko-art program és az 
alkotás alapjának. A kézműves foglalkozás önállóan 
vagy csomagban, egy zoopedagógiai foglalkozással 
összekötve vehető igénybe. Kifejezetten ajánljuk a 
vizek szennyeződésével, a tengeri élővilág sérülékeny-
ségével és a plasztikválság tüneteivel foglalkozó okta-
tási programunk után, ahol a tengeri ökológiával fog-
lalkozó tanórát követően a zöldműhely foglalkozáson 
újragondoljuk az eldobásra ítélt anyagok (pl., papír, 
aludobozok, textilek, műanyag palackok) hasznosítha-
tóságát. Hisszük, hogy az újrafelhasznált anyagból ké-
szülő tárgyak alkotásával véleményt nyilváníthatunk, 
hatást gyakorolhatunk a környezetünkre! 
A kézműves programok szervesen illeszthetők 
a *-gal jelölt oktatási foglalkozásokhoz. Az így 
kialakított oktatási csomag egy zoopedagógiai 
foglalkozást és egy ráépülő kézműves programot 
tartalmaz. 

Díja a belépőjegyen felül 2x5000Ft/csoport, 
ideje 120 perc.

A Zöldműhely kézműves program 
díja megegyezik a 60 perces oktatási 

foglalkozásaink árával, azaz 5000 Ft/csoport. 
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PÁLYAORIENTÁCIÓS FOGLALKOZÁS 
Kik dolgoznak az Állatkertben? BemutatkoZoo
A pályaorientációs célra fordítható, nevelés nélküli 
munkanap terhére megszervezhető programunk so-
rán a diákok megismerkedhetnek a különféle állatkerti 
foglalkozásokkal. Hogyan kezdődik a nap az Állatkert-
ben? Milyen egy állatorvosi vizit, és vajon hogyan és 
hol lábadoznak a beteg állatok? Kik az állattrénerek? 
Mi az a fajmentő tenyészprogram, és kik a fajkoor-
dinátorok? Hol lehet vombat- vagy elefántgondozást 
tanulni? Miért és kik mentik a vadállatokat? Mit csinál 
egy zoopedagógus?

A foglalkozásokra az 5. évfolyamtól lehet jelent-
kezni. A foglalkozás időtartama 90-120 perc,  

díja a belépőjegyen felül 8000 Ft/csoport.

EGYRE ZÖLDEBB AZ ÁLLATKERT!
Környezetünket és az élő állatokat egyre nyilvánvalób-
ban veszélyeztetik az eldobált, egyszer használatos 
műanyag eszközök, az élelmiszerek eldobható cso-
magolásai, a műanyag italospalackok. Tudatos vásár-

lással a keletkező műanyaghulladék (nejlonszatyrok, 
szívószálak, eldobható PET palackok) mennyisége 
jelentősen csökkenthető. Az élőhelyeket, élőlényeket 
veszélyeztető, környezetromboló viselkedés megvál-
toztatására az állatkert igyekszik jó példával elöl járni: 
büféinkben, éttermeinkben nem kaphatóak PET pa-
lackos italok, műanyag evőeszközök, poharak, a visz-
szaváltható italosüvegeket vagy fémdobozokat pedig 
szelektíven visszagyűjtjük.

Kérjük, hogy osztályával érkezve Önök se hozza-
nak PET palackos italokat, eldobható műanyag 

eszközöket az Állatkertbe, ezzel is segítve 
környezetünk állapotának javulását!
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Vendégségben az Állatkertben

Az állatkerti látogatás előtt érdemes az intézmény területén érvényes viselkedési szabályokat meg-
ismerni, megbeszélni a gyerekekkel.

ÉLŐ ÁLLATOT BEHOZNI TILOS 
Otthoni kedvenceket, hobbiállatokat nem szabad behozni az Állatkertbe, ez alól csak a segítőkutyák, pl. 
vakvezető kutyák mentesülnek!

ETETÉS 
A gondozóktól minden szükséges és az állatok egészségét szem előtt tartó, fontos táplálékot megkapnak 
állataink. Ezért etetni csak zoo-csemegével az arra kijelölt helyen (pl. állatsimogató) lehet!

ÁTMÁSZÁS, BENYÚLÁS
A kerítéseken, korlátokon átmászni tilos, erre fel is hívjuk a figyelmet. Állataink – még a háziállatok is - 
haraphatnak, csíphetnek és karmolhatnak. Az ebből adódó balesetekért felelősséget nem vállalunk!

ZAJONGÁS 
A túl erős zajoktól, kiabálástól állataink megijedhetnek, elbújhatnak.

DOBÁLNI AZ ÁLLATOKAT, ÜTÖGETNI AZ ÜVEGET TILOS
Állataink napközben pihenhetnek, alhatnak. Ilyenkor semmiképpen ne próbálják meg böködéssel, vagy az 
elválasztó üveg ütögetésével felkelteni, mozgásra bírni őket. Érdemes később visszatérni.

LABDÁZNI, VÍZIPISZTOLYOZNI ÉS LUFIT BEHOZNI TILOS
A labda, a léggömb és a vízipisztoly nem állatkertbe való játék. A lufi még ijesztő is az állatok számára: ha 
kidurran, megrémülhetnek az állatok, és ha a műanyagot lenyelik, akár el is pusztulhatnak.

SZEMETELÉS
A csokipapírnak, az üdítősdoboznak és a többi hulladéknak a kukákban van a helye. Szelektív 
gyűjtőpontjainkon a papír-, a műanyag- és a fémhulladék válogatva is kidobható.

JÁTSZÓTEREK HASZNÁLATA
A játszóteret csak 14 éven aluli gyermekek használhatják, felnőtt felügyeletével és saját felelősségre.

DOHÁNYZÁS CSAK A KIJELÖLT HELYEKEN 
Cigarettázni, pipázni nálunk csak a kijelölt dohányzóhelyeken lehet. Ezeket a térképen is jelöljük. Éttermeknél, 
játszóterek közelében semmiképp nem szabad rágyújtani!

Elveszett értékek és eltévedt gyermekek esetében a főkapu melletti információs pavilonban lehet 
segítséget kérni!
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Bármely korosztály számára 
választható foglalkozások – Bővült kínálat!

1. Állati toplisták 

Melyek a legnépszerűbb állatok, és melyek vezetik 
a népszerűtlenségi listát? Vannak-e a választásunk 
mögött ösztönös törvényszerűségek, és mennyire be-
folyásolja a döntésünket a kultúra, a környezet? Des-
mond Morris brit viselkedéskutató jó fél évszázaddal 
ezelőtt végzett közvélemény-kutatást erről – ismétel-
jük meg, és lássuk az eredményt!

2. Állatkerttörténeti túra 

Mikor nyílt meg a Budapesti Állatkert, és mikor épült 
fel a jelenlegi műemlék épületek legtöbbje? Miért lett 
a Madárházból Ausztrália-ház, és a Majomházból Ma-
dagaszkár-ház? Mitől különleges a Varázshegy? Állat-
kerttörténeti túra, sok érdekes, különleges történettel 
a kert egykori és mai életéről.

3. Varázshegy-túra

Tudtad-e, hogy a Nagyszikla kérgének anyaga vad-
disznószőrt is tartalmaz? Hogy ennek a több mint 100 
éves műsziklának a belseje egyedülálló, élő bemu-
tatót rejt, interaktív, játékos eszközökkel és kiállítási 
tárgyakkal? Hogy időutazásra is van mód, és hogy 
sokféle élő állattal is találkozhatunk? A programban 
lesz még etológiai bemutató és állati találkozások 
szakvezetővel.

4. Megérthetjük az állatok nyelvét? 

A mesékben gyakran felbukkannak az állatok nyelvét 
értő vagy beszélő juhászok, királyfik és más mese-
hősök. Ez a képesség mindig előnyt jelent számukra. 
Vajon a valóságban is megérthetjük miről beszélnek az 
állatok? Különböző állatok (emlősök, madarak, hüllők, 
rovarok) megfigyelésén keresztül közösen keressük a 
választ az állati kommunikáció rejtelmeire.

5. Állati irodalom

Micimackó, A dzsungel könyve, Az oroszlánkirály, 
Némó nyomában, Doktor Dolittle, Harry Potter; Feke-
te István regényei, Aesopus állatmeséi, de akár Rilke 
párduca vagy Blake tigrise is alkalmas arra, hogy be-
szélgetésünk témája legyen itt az állatkertben. Irodal-
mi sétánk közben megcsodáljuk a művekben szereplő 
állatok hús-vér példányait. Nem titkolt célunk, hogy új 
inspirációt adjunk az olvasáshoz.
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6. Állatok a történelemben  
és a kultúrákban

Milyen állatok vettek részt a történelem formálásá-
ban? Hogyan változtatta meg a ló az egész hadvise-
lést? Milyen elefántokkal kelt át Hannibál az Alpokon? 
Tudtad-e, hogy az első világháborúban egy galamb is 
kapott érdemrendet? Melyek voltak az ókori Egyiptom 
legfontosabb szent állatai, és miért nem a pulyka lett 
az USA címerállata? Tudtad-e, hogy sok uralkodónak 
saját állatkertje is volt? Kalandozás a történelem és a 
kultúra területére. 

7. „Szemétköpet”-elemzés

A bagolyköpet-elemzés mintájára megvizsgáljuk, mi 
az, ami étkezéseink, vásárlásaink után, mint hulladék, 
hátramarad. Vajon tudjuk-e, hogy a megvásárolt és 
aztán a szemétbe kerülő csomagolások milyen anyag-
ból készülnek? Tudnánk-e ezeket a csomagolásokat 
magunk újra felhasználni, szelektálás után újrahasz-
nosítani? A program kreatív alkotással zárul.

8. A Biblia élővilága

Miben különbözik egymástól a bűnbak és az áldozati 
bárány? Hogy kerül a Szentföldre az oroszlán? Milyen 
is a sáskajárás, és volt-e valaha lába a kígyónak? Mi-
lyen fából épült Salamon palotája, és hogy néz ki az a 
híres fügefalevél? Mit jelképez a hal, és miért tiltotta 
Mózes a disznóhús fogyasztását? Kultúra, hit és tu-
domány: kalandozás a Biblia élővilágában, miközben 
betekintést adunk a modern Noé-bárkáinak is tartott 
állatkertek fajmegőrző tevékenységébe is.

9. Felelős állattartás 

A hobbi- és társállatok tartása komoly felelősséggel 
jár. Mik a felelős állattartás szabályai? Hogyan ren-
dezzünk be egy terráriumot, állattartóhelyet? Hogyan 
tanítsuk állatainkat? Állítsuk össze kedvenceink ét-
rendjét, készítsünk búvóhelyet! Találjunk ki környe-
zetgazdagító tevékenységeket számukra! Miért kell 
ehhez ismernünk a faj eredeti viselkedési szokásait? 
Ennek járunk alaposan utána ezen az élő állatos fog-
lalkozáson.
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Oktatási foglalkozások árjegyzéke,  
2020–2021-es tanév
A Fővárosi Állat- és Növénykert az oktatási célú látogatást saját bevételeinek rovására jelentős kedvezménnyel támogatja.  
A tanulmányi célú látogatás kedvezményes belépőjegyeivel kapcsolatban a https://zoobudapest.com/oktatas/kedvez-
menyek menüpontban talál részletes információt.

Színkód:  tantermi vizsgálat;  tematikus séta;  komplex program;  módszertan pedagógusoknak;  
 Kérhető kézműves foglalkozással kiegészítve is!

ÚJDONSÁGOK: Korosztályhoz nem kötött foglalkozások árjegyzéke
Téma Időtartam (perc) Díj (Ft)

Társított foglalkozások kézműves- vagy öko-art programmal 120 2x5000

Pályaorientációs foglalkozás – BemutatkoZoo 90 8000

Állati toplisták 45 5000

Állatkerttörténeti túra 90 8000

Varázshegy-túra 90 8000

Megérthetjük az állatok nyelvét? 45 5000

Állati irodalom 60 5000

Állatok a történelemben és a kultúrákban 45 5000

„Szemét”-köpet elemzés 90 8000

A Biblia élővilága 45 5000

Felelős állattartás 45 5000

Pedagógusképzések árjegyzéke
Ajánlott korosztály Téma Időtartam (perc) Díj (Ft)

pedagógus
Személyes konzultáció 60 a szakmai belépőjegy 

díja (2500Ft/fő)Csoportos oktatási tájékoztató 120

pedagógus Módszertani tréning 120-180 10 000*

pedagógus Módszertani nap 300-360 25 000*

*A 200 Ft-os pedagógus regisztrációs belépőjegyen felül.

KOROSZTÁLYOS OKTATÁSI FOGLALKOZÁSOK ÁRJEGYZÉKE
Óvodás csoportok számára
Ajánlott korosztály Téma Időtartam (perc) Díj (Ft)

nagycsoport Érzékszervek és érzékelés 45 5000

nagycsoport Velünk élő állatok 45 5000

nagycsoport Évszakok az Állatkertben 45 5000

nagycsoport Napirend az Állatkertben  • 45 5000

nagycsoport Séta a vízparton 45 5000

nagycsoport Afrikai szafari 45 5000

nagycsoport Állatkerti „ki kicsoda?” 45 5000

nagycsoport Majomkodó 45 5000

nagycsoport Mozgásfejlesztés állati módra 60 5000
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1–6. évfolyam számára
Ajánlott korosztály Téma Időtartam (perc) Díj (Ft)

1–2. évfolyam Érzékszervek és érzékelés 45 5000

1–2. évfolyam Természetismereti felfedezések 45 5000

1–2. évfolyam Állatcsoportok és jellemzőik 45 5000

1–2. évfolyam Évszakok az Állatkertben 45 5000

1–2. évfolyam Vizek és vízpartok élővilága 45 5000

1–2. évfolyam Állatkerti emlősök táplálkozása  • 45 5000

1–2. évfolyam Napirend az állatkertben  • 45 5000

1–2. évfolyam Mozgásfejlesztés állati módra 60 5000

1-2. évfolyam Számok, méretek, arányok – egy kis állati számtan 90 8000

3–4. évfolyam Élet hat lábon 45 5000

3–4. évfolyam Érzékszervek és érzékelés 45 5000

3–4. évfolyam Természetismereti felfedezések 45 5000

3–4. évfolyam Vizek és vízpartok élővilága  • 45 5000

3–4. évfolyam Az emlősök sokszínű világa 45 5000

3–4. évfolyam Évszakok az Állatkertben  • 45 5000

3–4. évfolyam Tyúk vagy a tojás? 45 5000

3–4. évfolyam Vadállatok védelme – természetvédelem az Állatkertben 45 5000

3–4. évfolyam Mozgásfejlesztés állati módra 60 5000

3–4. évfolyam Számok, méretek, arányok – egy kis állati számtan 60 5000

3–4. évfolyam A tájékozódás képessége 90 8000

3–4. évfolyam Ismerkedés a megújuló energiákkal 90 8000

5–6. évfolyam Lebontó szervezetek  • 45 5000

5–6. évfolyam Élet hat lábon 45 5000

5–6. évfolyam Állati „szuperérzékek” 45 5000

5–6. évfolyam Élet a kertbe: csúszó, mászó élőlények 45 5000

5–6. évfolyam Természetismereti felfedezések 45 5000

5–6. évfolyam Fogas kérdések 45 5000

5–6. évfolyam Vizek és vízpartok állatai és természetvédelmi helyzetük  • 45 5000

5–6. évfolyam Hidegvérű társaság: a hüllők birodalma 45 5000

5–6. évfolyam Vadállatok védelme: természetvédelem az Állatkertben 60 5000

5–6. évfolyam Éghajlatváltozás és a sarkvidékek 60 5000

5–6. évfolyam A tájékozódás képessége 90 8000

5–6. évfolyam Egy kis állattan: terepi változat 120 10000

7–12. évfolyam számára
Ajánlott korosztály Téma Időtartam (perc) Díj (Ft)

7–8. évfolyam Állati „szuperérzékek” 45 5000

7–8. évfolyam Lebontó szervezetek  • 45 5000
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7–8. évfolyam Parányi világok a mikroszkóp alatt 45 5000

7–8. évfolyam Állati helyszínelés 45 5000

7–8. évfolyam Állatok és járványok 45 5000

7–8. évfolyam Fogas kérdések 45 5000

7–8. évfolyam Hüllők és a sokféleség 45 5000

7–8. évfolyam Alkalmazkodás a túlélés záloga 45 5000

7–8. évfolyam Ausztrália: egy elszigetelt kontinens 45 5000

7–8. évfolyam Gorillák és a mobiltelefon  • 45 5000

7–8. évfolyam A tengerek élővilága és ökológiai helyzete  • 45 5000

7–8. évfolyam Vadállatok védelme: természetvédelem az Állatkertben 60 5000

7–8. évfolyam Éghajlatváltozás és a sarkvidékek 60 5000

7–8. évfolyam Terepi vizsgálódás az Állatkertben 120 10000

9–10. évfolyam Állati szuperérzékek 45 5000

9–10. évfolyam Állatok és járványok 45 5000

9–10. évfolyam Sokféleség sok lábon 45 5000

9–10. évfolyam Parányi világok 45 5000

9–10. évfolyam Állati helyszínelés 45 5000

9–10. évfolyam A tengerek élővilága és ökológiai helyzete  • 45 5000

9–10. évfolyam Biológiai fegyverek – mérget termelő élőlények 45 5000

9–10. évfolyam Rendszertani kihívások: alkalmazkodás és evolúciós újítások 45 5000

9–10. évfolyam Állati kommunikáció 45 5000

9–10. évfolyam Etológiai megfigyelés: gorillák és orangutánok 60 5000

9–10. évfolyam Klímaváltozás és a sarkvidékek 60 5000

9–10. évfolyam Természetvédelem az Állatkertekben 90 8000

9–10. évfolyam Terepi vizsgálódás az Állatkertben 120 10000

11–12. évfolyam Állati szuperérzékek 45 5000

11–12. évfolyam Nélkülözhetetlen mikróbák 45 5000

11–12. évfolyam Állatok és járványok 45 5000

11–12. évfolyam Állati tanulás 45 5000

11–12. évfolyam Állati helyszínelés 45 5000

11–12. évfolyam Természetvédelem az Állatkertben: fajmegőrzés és élőhelyvédelem 45 5000

11–12. évfolyam A tengerek élővilága és ökológiai helyzete  • 45 5000

11–12. évfolyam Evolúciós újítások – mit lestünk el a természettől? 45 5000

11–12. évfolyam Biológiai fegyverek – mérget termelő élőlények 45 5000

11–12. évfolyam Az emberi evolúció: őseink 45 5000

11–12. évfolyam Klímaváltozás és a sarkvidékek 60 5000

11–12. évfolyam Etológiai megfigyelés: gorillák és orangutánok 60 5000

11–12. évfolyam Terepi vizsgálódás az Állatkertben 120 10000

17





Foglalkozások óvodásoknak

TANTERMI VIZSGÁLÓDÁSOK 
(Élő állatos foglalkozások) időtartamuk 45 perc.

1. ÉRZÉKSZERVEK ÉS ÉRZÉKELÉS
Játsszuk azt, hogy érzékelünk! Hogyan látnak a rovarok? 
Jobban szagolnak-e nálunk a kutyák? Hányféle hallás léte-
zik? Mire jó a bajusz? Vetített előadás, érzékelős játékok és 
élő találkozás az érzékelés egyik bajnokával.

2. VELÜNK ÉLŐ ÁLLATOK 
Élő állatok otthoni tartásának feltételei, gondozásuk, eteté-
sük, elhelyezésük. Milyen állat való neked? Állítsuk össze 
kedvenceink étrendjét! Közvetlen találkozás élő állatokkal.

TEMATIKUS ÁLLATKERTI FOGLALKOZÁSOK  
Időtartama 45-60 perc.

Az állatkerti séta útvonala külső kifutókat és belső  
állattartó helyeket egyaránt érint. Kedvezőtlen időjárás 

esetén főleg fedett helyen zajlik a foglalkozás.

3. ÉVSZAKOK AZ ÁLLATKERTBEN*
Hogyan készülnek az állatok az őszre? Milyen képet mutat 
az őszi erdő és a városi park? Mikor érdemes termést gyűj-
teni? Hogyan gondoskodjunk a madarakról télen? Melyek a 
tavasz első virágai? Fiókák, kölykök, porontyok a tavaszi ál-
latkertben. Ősszel, télen és tavasszal is várunk egy kellemes, 
felfedező sétára!

4. NAPIREND AZ ÁLLATKERTBEN*
Milyenek egy állatkert mindennapjai? Hová érkezik a ta-
karmány, mikor és mit esznek az állatok? Vajon milyen az 
egészséges táplálkozás az állatok, illetve az emberek ese-
tében? Mi történik, ha új állat érkezik, vagy megbetegszik 
valaki? Milyen állatkerti lakóhelyek vannak, és ki takarít ki a 
ragadozóknál? Szoktak-e tanulni az állatok? Elmeséljük egy 
állatkerti séta során. 

5. SÉTA A VÍZPARTON
Körbesétáljuk a Nagytavat, megfigyeljük a télen-nyáron 
változatos madárvilágot. Csónakforma, gázlóláb, zacskós 
csőr és átnedvesedő tollazat – megvizsgáljuk, hogy melyik 
tulajdonság melyik madárfajra jellemző. Felderítjük a récék, 
gödények, gémek, kárókatonák fészkelőhelyét, és eljátsszuk 
táplálékszerzési szokásaikat.

6. ÁLLATKERTI „KI KICSODA?”
Földünkön rengetegféle állat él. Minek alapján tudják cso-
portosítani őket a tudósok? Hosszú, rövid, úszóhártyás, pa-

tás vagy karmos láb. Síkos, pikkelyes, tollas, páncélos bőr. 
Szárnyak, csápok, szarvak, agyarak és egyéb testrészek. 
Kiderítjük, miről lehet felismerni az egyes állatcsoportokat.

7. AFRIKAI SZAFARI
Merre van Afrika? Hogyan utazzunk oda képzeletben? Bepil-
lantás egy távoli élőhelyre, ahol bivalyok, zebrák, antilopok 
élnek. Hogyan néz ki és hogy viselkedik egy víziló? Mennyit 
esznek egy nap az elefántok? Nagytestű állatok megfigyelé-
se, és az életmódjukkal kapcsolatos játékok.

8. MAJOMKODÓ
A foglalkozás során mindent megfigyelünk a majmok kifu-
tóinál: mit esznek, kivel barátkoznak, milyen a mozgásuk, 
viselkedésük? Bekukkantva állatkerti otthonaikba a makiktól 
a gorillákig megismerjük az itt élő főemlősöket.

KOMPLEX PROGRAMOK  
Sok tevékenységet tartalmazó, játékos foglalkozások. 
Időtartamuk 60 perc. A programok az állatkert külső 
helyszínein és oktatótermeiben, kedvezőtlen időjárás 

esetén főleg fedett helyen zajlanak. Vetítést, megfigyelést, 
játékot, feladatot egyaránt tartalmazhatnak,  

a gyerekek aktív részvételére építve.

9. MOZGÁSFEJLESZTÉS ÁLLATI MÓDRA
Lassú, mint a lajhár – fürge, mint a mókus? Utánajárunk a 
népi mondásoknak, megfigyelve, hogyan is mozognak az ál-
latok. Kúszás, mászás, függeszkedés, ugrás, járás, repülés 
– hogyan alkalmazkodtak az állatok a mozgásukkal is kör-
nyezetükhöz a sikeres fennmaradásuk érdekében? Figyeljük 
meg, majd játsszuk el!

*Kérhető kézműves foglalkozással kiegészítve.  
(Lásd a Zöldműhelynél!) 
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TANTERMI VIZSGÁLÓDÁSOK 
(Élő állatos foglalkozások) időtartamuk 45 perc.

1. ÉRZÉKSZERVEK ÉS ÉRZÉKELÉS
Melyek az érzékszerveink? Hogyan történik az érzékelés? 
Hogyan látnak a rovarok? Jobban szagolnak-e nálunk a 
kutyák? Hányféle hallás létezik? Mire jó a bajusz? Vetített 
előadás, érzékelős játékok, és élő találkozás az érzékelés 
bajnokaival. 

2. TERMÉSZETISMERETI FELFEDEZÉSEK
A	Varázshegy	Darwin-laborjában	állati	és	növényi	alkatrészek,	
tollak, bőrök, szőrök, csontok, levelek, termések és vázak után 
nyomozunk egy kutatójáték keretében. A tárgyakat tematikus 
szekrények és nagyítóasztalok rejtik. A foglalkozás játékos 
módon fejleszti a szövegértési képességet is. 

TEMATIKUS ÁLLATKERTI FOGLALKOZÁSOK 
Időtartamuk 45-60 perc. 

Az állatkerti séta útvonala külső kifutókat és belső 
állattartó helyeket egyaránt érint. Kedvezőtlen időjárás 

esetén főleg fedett helyen zajlik a foglalkozás. 

Foglalkozások általános- és 
középiskolásoknak

1–2. évfolyam
3. ÁLLATCSOPORTOK ÉS JELLEMZŐIK
Mi szerint csoportosíthatjuk az állatokat? Élőhely, testalkat, 
táplálékszerzés vagy viselkedés szerint? Mely tulajdonságok 
teszik őket hasonlóvá vagy különbözővé? Mitől emlős a bál-
na, és miért nem az a cápa? Mire való a madarak tolla? Mi 
volt előbb: a tyúk vagy a tojás? A válaszokért megvizsgáljuk 
az állatok testfelépítését és működését élőben.

4. ÁLLATKERTI EMLŐSÖK TÁPLÁLKOZÁSA*
Mivel táplálkoznak az állatok és mi magunk? Széna, szalma 
vagy lucerna? Miből van a majompogácsa? Kinek jár kopla-
lónap? Megismerjük a legkedveltebb állatkerti emlősállatok 
takarmányozását. Beszélgetünk a táplálkozási típusokról: 
növényevők, ragadozók, mindenevők és táplálékspecialisták.

5. ÉVSZAKOK AZ ÁLLATKERTBEN*
Hogyan készülnek az állatok az őszre? Milyen képet mutat az 
őszi erdő és a városi park? Mikor érdemes termést gyűjteni? 
Hogyan gondoskodjunk a madarakról télen? Melyek a tavasz 
első virágai? Hová raknak fészket a madarak? Ősszel, télen 
és tavasszal is várunk egy izgalmas felfedező sétára!
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6. VIZEK ÉS VÍZPARTOK ÉLŐVILÁGA*
Kirándulás a Nagytó partján és a Pákásztanyán. Télen vagy 
nyáron van több madár a tavon? Rózsás vagy borzas? – ami-
ről felismered a gödényeket. Hol fészkelnek a kárókatonák? 
Récekavalkád és napozó teknősök, porcos és csontos halak, 
lábak, csőrök és táplálkozási stratégiák a vízben.

7. NAPIREND AZ ÁLLATKERTBEN*
Milyenek egy állatkert mindennapjai? Hová érkezik a ta-
karmány, mikor és mit esznek az állatok? Vajon milyen az 
egészséges táplálkozás az állatok, illetve az emberek ese-
tében? Mi történik, ha új állat érkezik, vagy megbetegszik 
valaki? Milyen állatkerti lakóhelyek vannak, és ki takarít ki a 
ragadozóknál? Szoktak-e tanulni az állatok? Elmeséljük egy 
állatkerti séta során.

KOMPLEX PROGRAMOK 
Sok tevékenységet tartalmazó, játékos foglalkozások. 
Időtartamuk 60 perc. A programok az állatkert külső 
helyszínein és oktatótermeiben, kedvezőtlen időjárás 

esetén főleg fedett helyen zajlanak. Vetítést, megfigyelést, 
játékot, feladatot egyaránt tartalmazhatnak,  

a gyerekek aktív részvételére építve. 

8. MOZGÁSFEJLESZTÉS ÁLLATI MÓDRA (60 perc)
Lassú, mint a lajhár – fürge, mint a mókus? Utánajárunk a 
népi mondásoknak, megfigyelve, hogyan is mozognak az 
állatok. Kúszás, mászás, függeszkedés, ugrás, járás, futás, 
repülés – hogyan alkalmazkodtak az állatok mozgásukkal is 
környezetükhöz a sikeres fennmaradás érdekében? Figyeljük 
meg, majd játsszuk el!

9. SZÁMOK, MÉRETEK, ARÁNYOK  
– egy kis állati számtan (60 perc)

Egy szurikátacsapat az hány szurikáta? Az orrszarvú vagy 
a víziló a nehezebb? Mennyi takarmányt fogyaszt naponta 
egy elefánt? Mekkorát ugrik egy kenguru? Hány lába van 
a bogárnak, a póknak, a skorpiónak, a százlábúnak? Hány 
percenként vesz levegőt egy fóka? Méretek, mennyiségek 
megfigyelése, összehasonlítása az állatkertben.

*Kérhető kézműves foglalkozással kiegészítve.  
(Lásd a Zöldműhelynél!) 
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TANTERMI VIZSGÁLÓDÁSOK 
(Élő állatos foglalkozások) időtartamuk 45 perc.

1. ÉLET HAT LÁBON
Miért van szüksége az ízeltlábúaknak legalább hat 

lábra? Mitől rovar a bogár? Hogyan lehet növekedni páncél-
ban? Mire jók a rovarok? Mi történne, ha eltűnnének a Föld-
ről? Mindezekre, és a rovarvilág sok más talányára is választ 
kaphatunk a foglalkozáson. 

2. ÉRZÉKSZERVEK ÉS ÉRZÉKELÉS
Melyek az érzékszerveink? Hogyan történik az érzékelés? 
Hogyan látnak a rovarok? Jobban szagolnak-e nálunk a 
kutyák? Hányféle hallás létezik? Mire jó a bajusz? Vetített 
előadás, érzékelős játékok, és találkozás az érzékelés élő 
bajnokaival.

3. TERMÉSZETISMERETI FELFEDEZÉSEK 
A	 Varázshegy	 Darwin-laborjában	 állati	 és	 növényi	 alkatré-
szek, tollak, bőrök, szőrök, csontok, levelek, termések és vá-
zak után nyomozunk egy kutatójáték keretében. A tárgyakat 
tematikus szekrények és nagyítóasztalok rejtik. A foglalkozás 
játékos módon fejleszti a szövegértési képességet is. 

TEMATIKUS ÁLLATKERTI FOGLALKOZÁSOK 
Időtartamuk 45-60 perc.

Az állatkerti séta útvonala külső kifutókat és belső  
állattartó helyeket egyaránt érint. Kedvezőtlen időjárás 

esetén főleg fedett helyen zajlik a foglalkozás.

3–4. évfolyam

4. ÉVSZAKOK AZ ÁLLATKERTBEN*
Hogyan készülnek az állatok az őszre? Milyen képet mutat az 
őszi erdő és a városi park? Mikor érdemes termést gyűjteni? 
Hogyan gondoskodjunk a madarakról télen? Melyek a tavasz 
első virágai? Hová raknak fészket a madarak? Ősszel, télen 
és tavasszal is várunk egy izgalmas felfedező sétára!

5. VIZEK ÉS VÍZPARTOK ÉLŐVILÁGA*
Kirándulás a Nagytó partján és a Pákásztanyán. Télen vagy 
nyáron van több madár a tavon? Rózsás vagy borzas? – ami-
ről felismered a gödényeket. Hol fészkelnek a kárókatonák? 
Récekavalkád és napozó teknősök, porcos és csontos halak, 
lábak, csőrök és táplálkozási stratégiák a vízben.

6. AZ EMLŐSÖK SOKSZÍNŰ VILÁGA
Mi szerint csoportosíthatjuk az állatokat? Élőhely, 

testalkat, táplálékszerzés vagy viselkedés szerint? Mely tu-
lajdonságok teszik őket hasonlóvá vagy különbözővé? Mitől 
emlős a bálna, és miért nem az a cápa? Mik az emlősálla-
tok ismertetőjegyei és hogy jön ide a tojás? Megválaszolunk 
számtalan ehhez hasonló kérdést, és közben újakat is fölte-
szünk. Mindent az emlősökről – élő állatok között! 

7. TYÚK VAGY A TOJÁS?
Teknősbéka márpedig nem létezik! A pingvin csak a 

vízben repül, pedig madár. És a legfőbb kérdésre is megkap-
juk a választ: mi volt előbb: a tyúk vagy a tojás? Mindent a 
madarakról, hüllőkről, kétéltűekről. 

8. VADÁLLATOK VÉDELME
– természetvédelem az állatkertben
Az állatkerteknek fontos küldetése az élőhelyükön veszé-
lyeztetett állatfajok védelme. Miért kerül olyan sok állatfaj a 
természetben veszélybe? Hogyan történik a vadállatok men-
tése, gyógykezelése? A program során megismerkedünk 
néhány, a kihalás szélére került állatfajjal és megvizsgáljuk 
megőrzésük lehetőségeit, esélyeit. 
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KOMPLEX PROGRAMOK 
Sok tevékenységet tartalmazó, játékos foglalkozások. 

Időtartamuk 60 vagy 90 perc. A programok az állatkert 
külső helyszínein és oktatótermeiben, kedvezőtlen 

időjárás esetén főleg fedett helyen zajlanak. Vetítést, 
megfigyelést, játékot, feladatot egyaránt tartalmazhatnak, 

a gyerekek aktív részvételére építve.

9. MOZGÁSFEJLESZTÉS ÁLLATI MÓDRA (60 perc)
Lassú, mint a lajhár – fürge, mint a mókus? Utánajárunk a 
népi mondásoknak, megfigyelve, hogyan is mozognak az 
állatok. Kúszás, mászás, függeszkedés, ugrás, járás, futás, 
repülés – hogyan alkalmazkodtak az állatok mozgásukkal is 
környezetükhöz a sikeres fennmaradás érdekében? Figyeljük 
meg, majd játsszuk el! 

10. SZÁMOK, MÉRETEK, ARÁNYOK
– egy kis állati számtan (60 perc)

Egy szurikátacsapat az hány szurikáta? Az orrszarvú vagy 
a víziló a nehezebb? Mennyi takarmányt fogyaszt naponta 
egy elefánt? Mekkorát ugrik egy kenguru? Hány lába van 
a bogárnak, a póknak, a skorpiónak, a százlábúnak? Hány 
percenként vesz levegőt egy fóka? Méretek, mennyiségek 
megfigyelése, összehasonlítása az állatkertben.

11. ISMERKEDÉS A MEGÚJULÓ ENERGIÁKKAL! 
(90 perc)
Az élet körforgásához és fenntartásához energia szükséges. 
Miből nyeri az ember az energiát? Vajon az állatok takaréko-
sabb energia-felhasználók, mint az ember? A napsugarakat 
a gyík vagy a teknős használja fel jobban? Miért nem fagy be 
télen az állatkerti Nagytó? Mindennek utána járunk ezen a 
játékos foglalkozáson. 

12. A TÁJÉKOZÓDÁS KÉPESSÉGE (90 perc)
A tájékozódás alapjai, helymeghatározás, viszonyítás. Jelek 
és jelrendszerek, térképolvasás. Hogyan tájékozódnak az 
állatok, és hogyan mi, emberek? A foglalkozás során meg-
figyeljük az állatok mozgását, és készségfejlesztő játékok 
segítségével próbáljuk az állatok képességeit modellezni. 

*Kérhető kézműves foglalkozással kiegészítve.  
(Lásd a Zöldműhelynél!) 
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5–6. évfolyam

TANTERMI VIZSGÁLÓDÁSOK 
(Élő állatos foglalkozások) időtartamuk 45 perc.

1. A LEBONTÓ SZERVEZETEK*
Az emberiség egyik legnagyobb problémája a hulladékgaz-
dálkodás. Pedig a természet már évezredek óta jóval előrébb 
jár nálunk: a lebontó szervezetek által minden hulladékát 
újrahasznosítja. Melyek ezek a fontos élőlények, és hogyan 
tevékenykednek? Megismerkedünk a talaj parányi lényeivel, 
tanulmányozzuk testfelépítésüket, életmódjukat, hogy meg-
értsük jelentőségüket.

2. ÉLET HAT LÁBON
Miért van szüksége az ízeltlábúaknak legalább hat 

lábra? Mitől rovar a bogár? Hogyan lehet növekedni páncél-
ban? Mire jók a rovarok? Mi történne, ha eltűnnének a Föld-
ről? Mindezekre, és a rovarvilág sok más talányára is választ 
kaphatunk a foglalkozáson. 

3. ÉLET A KERTBEN:  
CSÚSZÓ, MÁSZÓ ÉLŐLÉNYEK

Miért jönnek elő az esőben a csigák, és miért a földi giliszták? 
Nézzük meg őket közelebbről! Keressünk hasonlóságokat és 
különbségeket! Honnan ismerjük fel, hogy a kertben jártak? 
Hogyan közlekednek lábak nélkül? Melyikük tünteti el a fű-
szálakat? Vetítéssel egybekötött élőállatos foglalkozás. 

4. ÁLLATI „SZUPERÉRZÉKEK”
Hogyan és mit érzékelünk mi, emberek? Miért érzékelik az 
állatok ugyanazt a környezetet egészen másképpen? Milyen 
különleges érzékszerveik vannak az állatoknak? A foglalko-
zás végére már mi is másképp látjuk a világot. 

5. TERMÉSZETISMERETI FELFEDEZÉSEK 
A Varázshegy Felfedezőtermében állati és növényi alkatré-
szek, tollak, bőrök, szőrök, csontok, levelek, termések és vá-
zak után nyomozunk egy kutatójáték keretében. A tárgyakat 
tematikus szekrények és nagyítóasztalok rejtik. A foglalkozás 
játékos módon fejleszti a szövegértési képességet is. 

6. FOGAS KÉRDÉSEK 
Vajon melyiknek van élesebb foga: a ragadozónak vagy a nö-
vényevőnek? Miben hasonlít egymásra az egér és az elefánt 
fogazata? Melyik az az állat, amelyiknek a homlokából nő ki 
az agyara, és melyik az, amelyiknek az egész bőrét fogak 
borítják?
Mit esznek az állatok, és vajon milyen az egészséges táplál-
kozás az ő esetükben, illetve az emberek esetében? Kirán-
dulás a fogak és a táplálkozás birodalmában, kézbe vehető 
szemléltető eszközök segítségével.

TEMATIKUS ÁLLATKERTI FOGLALKOZÁSOK 
Időtartamuk 45-60 perc. 

Az állatkerti séta útvonala külső kifutókat és belső 
állattartó helyeket egyaránt érint. Kedvezőtlen időjárás 

esetén főleg fedett helyen zajlik a foglalkozás.

7. VIZEK ÉS VÍZPARTOK ÁLLATAI ÉS  
TERMÉSZET VÉDELMI HELYZETÜK* 
Kirándulás a Nagytó partján és a Pákásztanyán. Miként al-
kalmazkodtak az egyes élőlénycsoportok a vízi életmódhoz? 
Mit kell tudni a Nagytó madarainak táplálékszerzési szokása-
iról? Hol fészkelnek a kárókatonák? Vízben és vízparton élő 
állatok közvetlen megfigyelése, jellemzőik, testfelépítésük és 
az élőhelyükön jelentkező veszélyeztető tényezők megvita-
tása. 
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8. HIDEGVÉRŰ TÁRSASÁG: A HÜLLŐK BIRODALMA 
Mit jelent az, hogy változó testhőmérséklet, mi ennek az 
előnye, és mi a hátránya? Melyek a sajátosságai a szarupik-
kelyes bőrnek, és mi az, hogy vedlés? Hogyan szaporodnak 
a hüllők, gondozzák-e a kicsinyeiket? Milyen különleges tu-
lajdonságaik vannak? Ismerkedés kígyókkal, gyíkokkal, kro-
kodilokkal és teknősökkel, némelyikkel testközelből is. 

KOMPLEX PROGRAMOK 
Sok tevékenységet tartalmazó, játékos foglalkozások. 

Időtartamuk 60, 90 vagy 120 perc, amit a foglalkozásnál 
külön jelzünk. A programok az állatkert külső helyszínein 
és oktatótermeiben, kedvezőtlen időjárás esetén főleg 
fedett helyen zajlanak. Vetítést, megfigyelést, játékot, 
feladatot egyaránt tartalmazhatnak, a gyerekek aktív 

részvételére építve. 

9. VADÁLLATOK VÉDELME: 
TERMÉSZETVÉDELEM AZ ÁLLATKERTBEN (60 perc)
Az állatkerteknek fontos küldetése az élőhelyükön veszé-
lyeztetett állatfajok védelme. Miért kerül olyan sok állatfaj a 
természetben veszélybe? Hogyan történik a vadállatok men-
tése, gyógykezelése? A program során megismerkedünk 
néhány, a kihalás szélére került állatfajjal, és megvizsgáljuk 
megőrzésük lehetőségeit, esélyeit. 

10. ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ÉS A SARKVIDÉKEK (60 perc) 
Hogyan alakul napjainkban a sarkvidéki táj a felmelegedés 
hatására? Milyen fortélyai vannak a túlélésnek? Ezekre a 
kérdésekre keressük a választ, miközben megismerkedünk 
a jégkorszaki környezet törvényeivel, a sarkvidékek jellegze-
tes élővilágával és a változások apró, de határozott jeleivel. 
Preparátumok elemzésével és élő állatok megfigyelésével 
kiegészített foglalkozás. 

11. A TÁJÉKOZÓDÁS KÉPESSÉGE (90 perc) 
A tájékozódás alapjai, helymeghatározás, viszonyítás. Jelek 
és jelrendszerek, térképolvasás. Hogyan tájékozódnak az 
állatok, és hogyan mi, emberek? A foglalkozás során meg-
figyeljük az állatok mozgását, és készségfejlesztő játékok 
segítségével próbáljuk az állatok képességeit modellezni.

12. EGY KIS ÁLLATTAN: 
TEREPI VÁLTOZAT (120 perc)

A Budapesti Állatkert kiváló helyszín a városi zöldterületek 
felfedezésére. Gazdag növény- és állatvilág vette birtokba: 
ízeltlábúak, madarak és hüllők élnek vadon a park területén 
a kiállított egzotikus fajok szomszédságában. Az állatkertben 
így nem csupán a kifutókban lelhetünk érdekes élőlényekre, 
hanem a látogatói sétányok mentén is. Távcsövekkel, gyűj-
tőfelszereléssel és határozókönyvekkel várunk minden városi 
természetbúvárt!

*Kérhető kézműves foglalkozással kiegészítve.  
(Lásd a Zöldműhelynél!) 
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7–8. évfolyam

TANTERMI VIZSGÁLÓDÁSOK 
(Élő állatos foglalkozások) időtartamuk 45 perc.

1. ÁLLATI „SZUPERÉRZÉKEK”
Hogyan és mit érzékelünk mi, emberek? Miért érzékelik az 
állatok ugyanazt a környezetet egészen másképpen? Milyen 
különleges érzékszerveik vannak az állatoknak? Mi a szere-
pe az érzékszervek evolúciójában a környezeti tényezőknek? 
Hogy néz ki közelről az óriáskígyók gödörszerve? A foglalko-
zás végére már mi is másképp látjuk a világot.

2. PARÁNYI VILÁGOK A MIKROSZKÓP ALATT
Vajon miért zöldül be a tiszta víz a napon? Mi él az élő-

vízben? Vannak-e mikrobák a csapvízben? Miben különböznek 
a vírusok, a baktériumok és az egysejtűek? Milyen az élet egy 
csepp vízben? Csillósok, ostorosok, amőbák, kerekesférgek 
és társaik lépnek színre a mikroszkóp tárgylemezén, hogy 
bebizonyítsák az érzékelésünkön túli mikrovilág gazdagságát.

3. LEBONTÓ SZERVEZETEK*
Az emberiség egyik legnagyobb problémája a hulladékgaz-
dálkodás. Pedig a természet már évezredek óta jóval előrébb 
jár nálunk: a lebontó szervezetek által minden hulladékát 
újrahasznosítja. Melyek ezek a fontos élőlények, és hogyan 
tevékenykednek? Megismerkedünk a talaj parányi lényeivel: 
férgekkel, puhatestűekkel, ízeltlábúakkal, és alaposan tanul-
mányozzuk testfelépítésüket, életmódjukat, hogy megértsük 
jelentőségüket.

4. ÁLLATI HELYSZÍNELÉS
A	 Varázshegy	 Darwin-laborjában	 állati	 és	 növényi	 alkat-
részek, tollak, bőrök, szőrök, csontok, levelek, termések 
és vázak tanulmányozásával, a belőlük kiolvasható sokféle 
információ alapján fedezzük fel az élővilág sokféleségét. 
Megbeszéljük a vázrendszer, a kültakaró adaptációs különb-
ségeit, és keressük az azonosságokat.

5. ÁLLATOK ÉS JÁRVÁNYOK
Lehet-e az állatoknak is szerepe egy világjárvány 

kitörésében? A történelem során mely állatokról derült ki, 
hogy közük volt valamilyen járványhoz? Melyek vettek részt 
járványok terjesztésében, és voltak-e, amelyek a megféke-
zésében segítettek? Befolyásolja-e a változó éghajlat, hogy 
milyen betegségekkel találkozhatunk Magyarországon? 
Mindezekre választ kaphatunk a foglalkozás során.

6. FOGAS KÉRDÉSEK
Vajon melyiknek van élesebb foga: a ragadozónak vagy a nö-
vényevőnek? Miben hasonlít egymásra az egér és az elefánt 
fogazata? Melyik az az állat, amelyiknek a homlokából nő ki 
az agyara, és melyik az, amelyiknek az egész bőrét fogak bo-
rítják? Mit esznek az állatok és vajon milyen az egészséges 
táplálkozás az ő esetükben, illetve az emberek esetében? 
Kirándulás a fogak és a táplálkozás birodalmában, kézbe ve-
hető szemléltető eszközök segítségével.

TEMATIKUS ÁLLATKERTI FOGLALKOZÁSOK 
Időtartama 45-60 perc.

Az állatkerti séta útvonala külső kifutókat és belső állattartó 
helyeket egyaránt érint. Kedvezőtlen időjárás esetén főleg 

fedett helyen zajlik a foglalkozás.

7. A HÜLLŐK ÉS A SOKFÉLESÉG
Mit jelent az, hogy változó testhőmérséklet, mi ennek az 
előnye, és mi a hátránya? Melyek a sajátosságai a szaru-
pikkelyes bőrnek, és mi az, hogy vedlés? Hogyan szapo-
rodnak a hüllők, gondozzák-e a kicsinyeiket? Ismerkedés 
kígyókkal, gyíkokkal, krokodilokkal és teknősökkel, néme-
lyikkel testközelből is.
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8. ALKALMAZKODÁS: A TÚLÉLÉS ZÁLOGA
Övezetesség, éghajlat, állatföldrajz: mi az összefüg-

gés az Egyenlítőtől való távolság és az élőlények testfelépí-
tése között? Miért egyedülálló Ausztrália élővilága? Miért és 
miben hasonlítanak az ott élő állatok a dél-amerikai fajokra? 
Milyen környezeti problémák fenyegetik Ázsia ragadozóit 
vagy Afrika patásait? A foglalkozás választható kontinensen 
„zajlik”: akár Ausztráliába, Amerikába, Ázsiába vagy Afriká-
ba is utazhatunk!

9. AUSZTRÁLIA – EGY ELSZIGETELT KONTINENS
Az ausztrál kontinens kialakulása, és hosszú elszigeteltségé-
nek következménye az egyedülálló, endemikus fajokban gaz-
dag élővilág. Az Ausztrália-ház kiállításán keresztül felderít-
jük az ember okozta ökológiai katasztrófa egyes elemeit, az 
invazív fajok betelepítésének következményeit. Megfigyeljük 
az erszényesek csoportjának képviselőit, testfelépítésüket és 
életmódjukat.

KOMPLEX PROGRAMOK
Sok tevékenységet tartalmazó, játékos foglalkozások. 

Időtartamuk 60, 90 vagy 120 perc, amit a 
foglalkozásoknál külön jelzünk. A programok az állatkert 

külső helyszínein és oktatótermeiben, kedvezőtlen 
időjárás esetén főleg fedett helyen zajlanak. Vetítést, 

megfigyelést, játékot, feladatot egyaránt tartalmazhatnak, 
a gyerekek aktív részvételére építve. 

12. ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ÉS A SARKVIDÉKEK (60 perc) 
Hogyan alakul napjainkban a sarkvidéki táj a felmelegedés 
hatására? Milyen fortélyai vannak a túlélésnek? Ezekre a 
kérdésekre keressük a választ, miközben megismerkedünk, 
a sarkvidékek jellegzetes élővilágával és a változások apró, 
de határozott jeleivel. Preparátumok elemzésével és élő álla-
tok megfigyelésével kiegészített foglalkozás.

13. VADÁLLATOK VÉDELME: 
TERMÉSZETVÉDELEM AZ ÁLLATKERTBEN (60 perc)
Az állatkerteknek fontos küldetése az élőhelyükön veszé-
lyeztetett állatfajok védelme. Miért kerül olyan sok állatfaj a 
természetben veszélybe? Hogyan történik a vadállatok men-
tése, gyógykezelése? A program során megismerkedünk 
néhány, a kihalás szélére került állatfajjal és megvizsgáljuk 
megőrzésük lehetőségeit, esélyeit. 

14. TEREPI VIZSGÁLÓDÁS 
AZ ÁLLATKERTBEN (120 perc)

A Budapesti Állatkert kiváló helyszín a városi zöldterületek 
felfedezésére. Gazdag növény- és állatvilág vette birtokba: 
ízeltlábúak, madarak és hüllők élnek vadon a park területén 
a kiállított egzotikus fajok szomszédságában. Az állatkertben 
így nem csupán a kifutókban lelhetünk érdekes élőlényekre, 
hanem a látogatói sétányok mentén is. Távcsövekkel, gyűj-
tőfelszereléssel és határozókönyvekkel várunk minden városi 
természetbúvárt!

10. GORILLÁK ÉS A MOBILTELEFON*
Miért olyan különleges állatok a gorillák? Hogyan és hol él-
nek? Milyen veszélyek fenyegetik őket a vadonban? Mi köze 
mindehhez a mobiltelefonnak? Nem utolsó sorban bemutat-
koznak állatkertünk gorillái. Azt is megbeszéljük, mi veszé-
lyezteti a fennmaradásukat, mit tehetünk fajtársaik védelmé-
ben, és hogy milyen jövőbeli kilátásaik vannak a túlélésre.

11. A TENGEREK ÉLŐVILÁGA ÉS ÖKOLÓGIAI HELYZETE* 
A foglalkozás során látványos sétára indulunk a világten-
gerek mélyére, bemutatjuk a legjellemzőbb ősi tengerlakók 
testfelépítését, életmódját, és alkalmazkodását a vízi élet-
körülményekhez. Nézünk 20 méteres, élethű ámbráscet-
modellt, egy tankerhajó katasztrófájának, valamint az úszó 
szemétszigetek példájának nyomán pedig a tengeri élővilág 
sérülékenységéről beszélgetünk.

*Kérhető kézműves foglalkozással kiegészítve.  
(Lásd a Zöldműhelynél!)
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9–10. évfolyam

TANTERMI VIZSGÁLÓDÁSOK 
(Állat-asszisztált tantermi foglalkozások)  

időtartamuk 45 perc.

1. ÁLLATI „SZUPERÉRZÉKEK”
Hogyan és mit érzékelünk mi, emberek? Miért érzékelik az 
állatok ugyanazt a környezetet egészen másképpen? Milyen 
különleges érzékszerveik vannak az állatoknak? Mi a szere-
pe az érzékszervek evolúciójában a környezeti tényezőknek? 
Hogy néz ki közelről az óriáskígyók gödörszerve? A foglalko-
zás végére már mi is másképp látjuk a világot.

2. PARÁNYI VILÁGOK
Vajon miért zöldül be a tiszta víz a napon? Mi él az 

élővízben? Vannak-e mikrobák a csapvízben? Miben külön-
böznek a vírusok, a baktériumok és az egysejtűek? Milyen 
az élet egy csepp vízben? Csillósok, ostorosok, amőbák, 
kerekesférgek és társaik lépnek színre a mikroszkóp tárgyle-
mezén, hogy bebizonyítsák az érzékelésünkön túli mikrovilág 
gazdagságát.

3. ÁLLATOK ÉS JÁRVÁNYOK
Lehet-e állatoknak is szerepe egy világjárvány kitö-

résében? A történelem során mely állatokról derült ki, hogy 
közük volt valamilyen járványhoz? Melyek vettek részt járvá-
nyok terjesztésében, és voltak-e, amelyek a megfékezésé-
ben segítettek? Mindezekre választ kaphatunk a foglalkozás 
során. 

4. ÁLLATI HELYSZÍNELÉS
A	 Varázshegy	 Darwin-laborjában	 csontokat,	 állkapcsokat,	
fogakat „vallatunk” viselőjük kilétéről, táplálkozásáról, élet-
módjáról. A vázak tanulmányozásával, a belőlük kiolvasha-
tó sokféle információ segítségével fedezzük fel az emlősök 
sokféleségét. Megbeszéljük a vázrendszer, koponya, fogazat 
adaptációs különbségeit, és keressük az azonosságokat.

5. SOKFÉLESÉG, SOK LÁBON
Miért kell annyi láb az ízeltlábúaknak? Mi közük van 

a gombákhoz? Mit tudhatunk meg a lábak számából? Mire jó 
ez a sok az ízeltlábú? Mi történne, ha eltűnnének a Földről? 
Van-e köze a művelési típusoknak a kártevők elszaporodá-
sához? Élőbemutatós barangolás az ízeltlábúak világában.

TEMATIKUS ÁLLATKERTI FOGLALKOZÁSOK 
Időtartamuk 45-60 perc. Az állatkerti séta útvonala 

külső kifutókat és belső állattartó helyeket egyaránt érint. 
Kedvezőtlen időjárás esetén főleg fedett helyen zajlik a 

foglalkozás.

6. A TENGEREK ÉLŐVILÁGA ÉS ÖKOLÓGIAI HELYZETE*
A foglalkozás során látványos sétára indulunk a világten-
gerek mélyére, bemutatjuk a legjellemzőbb ősi tengerlakók 
testfelépítését, életmódját és alkalmazkodását a vízi élet-
körülményekhez. Megismerkedünk a tengerek lakóival és 
az őket fenyegető gazdasági tevékenységekkel. Az úszó 
szemétszigetek példáján keresztül pedig a tengeri élővilág 
jövőbeli kilátásairól beszélgetünk.

7. BIOLÓGIAI FEGYVEREK  
– mérget termelő élőlények
Mit nevezünk méregnek? Mi a különbség a passzívan és 
az aktívan mérgező élőlények között? Melyek a legerősebb 
mérgű állatok a világon, és biztos-e, hogy ezek egyben a leg-
veszélyesebbek is? Hogyan ejti el akár a bivalyt is a komodói 
varánusz? A program során hazánk ritka mérges kígyójával, 
a rákosi viperával is megismerkedünk.
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8. RENDSZERTANI KIHÍVÁSOK:  
ALKALMAZKODÁS ÉS EVOLÚCIÓS ÚJÍTÁSOK

Az élőlények rendszerében nem könnyű eligazodni, mert a 
külső hasonlóságok gyakran megtévesztik az embert. Miért 
nem állnak egymással rokonságban a látszólagos hasonló-
ság ellenére a valaha „vastagbőrűeknek” nevezett állatok, 
és kik tartoznak a vendégízületesek közé? Milyen alapon 
csoportosítjuk az állatokat, miért fontosak a latin nevek? 
Merüljünk el a rendszertan titokzatos világában!

9. ÁLLATI KOMMUNIKÁCIÓ
A ló nyerít, az oroszlán bömböl, a bálna énekel, a 

gibbonok duetteznek, a gyík a gallérját mutogatja, a méhek 
táncolnak. Vajon mit akarnak közölni? Hangok, mozdulatok, 
színek, vegyületek. Különböző állatok (emlősök, madarak, 
hüllők, rovarok) megfigyelésén keresztül közösen keressük 
a választ az állati kommunikáció rejtelmeire. 

KOMPLEX PROGRAMOK
Időtartamuk 60, 90 vagy 120 perc, amit a foglalkozá-
soknál külön jelzünk. A foglalkozások az állatkert külső 
helyszínein és oktatótermeiben, kedvezőtlen időjárás 

esetén főleg fedett helyen zajlanak. Vetítést, megfigyelést, 
önálló feladatot, terepi munkát egyaránt tartalmazhatnak, 

a diákok aktív részvételére építve.

10. ETOLÓGIAI MEGFIGYELÉS:  
GORILLÁK ÉS ORANGUTÁNOK (60 perc)
Hogyan kommunikálnak az állatok, milyen jelzéseket hasz-
nálnak legközelebbi rokonaink, az emberszabású majmok? 
Megvizsgáljuk, van-e összefüggés a használt jelzésrendszer 
és az állatfajok szociális struktúrája között. Etológiai vizsgá-
lat során azonosítjuk a viselkedés elemeit, és megnézzük, 
lehet-e evolúciós háttere ezek kialakulásának.

11. KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS A SARKVIDÉKEK (60 perc)
Hogyan alakul napjainkban a sarkvidéki táj a felmelegedés 
hatására? Megtörténhet-e, hogy a tápláléklánc összeomlik? 
Mit tehetünk mi a drámai változások megakadályozásáért? 
Ezekre a kérdésekre keressük a választ, miközben megis-
merkedünk a sarkvidékek jellegzetes élővilágával. Prepará-
tumok elemzésével és élő állatok megfigyelésével kiegészí-
tett foglalkozás.

12. TERMÉSZETVÉDELEM  
AZ ÁLLATKERTEKBEN (90 perc)
A veszélyeztetett, kihalófélben lévő állatfajok (pl. Mhorr-ga-
zella, aranyhasú mangábe, szélesszájú orrszarvú, rákosi 
vipera, tarvarjú) összehangolt tenyésztését a modern állat-
kertek évtizedek óta sikerrel végzik. Megvizsgáljuk ennek 
hátterét és határait. Megbeszéljük, hogy mit tehetnek az 
állatkertek a természetes élőhelyek és a vadon élő állatok 
védelméért. 

13. TEREPI VIZSGÁLÓDÁS  
AZ ÁLLATKERTBEN (120 perc)
A Budapesti Állatkert kiváló helyszín a városi zöldterületek 
felfedezésére. Gazdag növény- és állatvilág vette birtokba: 
ízeltlábúak, madarak és hüllők élnek vadon a park területén 
a kiállított egzotikus fajok szomszédságában. Az állatkertben 
így nem csupán a kifutókban lelhetünk érdekes élőlényekre, 
hanem a látogatói sétányok mentén is. Távcsövekkel, gyűj-
tőfelszereléssel és határozókönyvekkel várunk minden városi 
természetbúvárt!

*Kérhető kézműves foglalkozással kiegészítve.  
(Lásd a Zöldműhelynél!)
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11–12. évfolyam

TANTERMI VIZSGÁLÓDÁSOK 
(Állat-asszisztált tantermi foglalkozások) 

időtartamuk 45 perc.

1. ÁLLATI „SZUPERÉRZÉKEK”
Hogyan és mit érzékelünk mi, emberek? Miért érzékelik az 
állatok ugyanazt a környezetet egészen másképpen? Milyen 
különleges érzékszerveik vannak az állatoknak? Mi a szere-
pe az érzékszervek evolúciójában a környezeti tényezőknek? 
Hogy néz ki közelről az óriáskígyók gödörszerve? A foglalko-
zás végére már mi is másképp látjuk a világot.

2. NÉLKÜLÖZHETETLEN MIKROBÁK
Vajon a mikrobiom az ember része, vagy ez fordít-

va van? Ha a tartósítás a mikrobák ellen véd, hogyan tartó-
síthatunk mikrobákkal? Általában miért a betegségekkel 
hozzuk kapcsolatba a mikroorganizmusokat, amikor csupán 
elenyésző hányaduk kórokozó? Mi történne, ha teljesen steril 
környezetbe születnénk? Sok minden mellett ezekre válaszol a 
foglalkozás, helyben nevelt hasznos mikrobák bemutatásával.

sokféleségét. Megbeszéljük a vázrendszer, koponya, fogazat 
adaptációs különbségeit, és keressük az azonosságokat.
 

5. ÁLLATI TANULÁS
A tanulás számunkra és az állatok számára is a túl-

élés eszköze. De vajon miben hasonlít, vagy miben külön-
bözik az emberek és az állatok tanulása? Hogyan adják át 
az állatok egyedei egymásnak tudásukat? Hogyan oldanak 
meg problémákat? Mi a motivációja a tanulásnak? Ezekre a 
kérdésekre keressük a választ filmek és kontaktállatok vagy 
állat tréning megfigyelésének segítségével. 

3. ÁLLATOK ÉS JÁRVÁNYOK
Lehet-e állatoknak is szerepe egy világjárvány kitö-

résében? A történelem során mely állatokról derült ki, hogy 
közük volt valamilyen járványhoz?
Melyek vettek részt járványok terjesztésében, és voltak-e, 
amelyek a megfékezésében segítettek? Mindezekre választ 
kaphatunk a foglalkozás során

4. ÁLLATI HELYSZÍNELÉS 
A	 Varázshegy	 Darwin-laborjában	 csontokat,	 állkapcsokat,	
fogakat „vallatunk” viselőjük kilétéről, táplálkozásáról, élet-
módjáról. A vázak tanulmányozásával, a belőlük kiolvasha-
tó sokféle információ segítségével fedezzük fel az emlősök 

TEMATIKUS ÁLLATKERTI FOGLALKOZÁSOK 
Időtartamuk 45-60 perc. 

Az állatkerti séta útvonala külső kifutókat és belső 
állattartó helyeket egyaránt érint. Kedvezőtlen időjárás 

esetén főleg fedett helyen zajlik a foglalkozás.

6. TERMÉSZETVÉDELEM AZ ÁLLATKERTEKBEN: 
FAJMEGŐRZÉS ÉS ÉLŐHELYVÉDELEM
Az eredeti élőhelyükön veszélyeztetett, kipusztulófélben lévő 
állatfajok (pl. Mhorr-gazella, aranyhasú mangábe, szélesszá-
jú orrszarvú, rákosi vipera, tarvarjú) összehangolt tenyészté-
sét a vezető állatkertek évtizedek óta sikerrel végzik. Meg-
vizsgáljuk ennek hátterét és határait. Megbeszéljük, hogy mit 
tehetnek az állatkertek a természetes élőhelyek védelméért. 
Vajon megmenthetőek-e ilyenformán a fajok? 
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7. A TENGEREK ÉLŐVILÁGA ÉS ÖKOLÓGIAI HELYZETE*
A foglalkozás során látványos sétára indulunk a világten-
gerek mélyére, bemutatjuk a legjellemzőbb ősi tengerlakók 
testfelépítését, életmódját, és alkalmazkodását a vízi élet-
körülményekhez. Megismerkedünk a tengerek lakóival és 
az őket fenyegető gazdasági tevékenységekkel. Az úszó 
szemétszigetek példáján keresztül pedig a tengeri élővilág 
jövőbeli kilátásairól beszélgetünk. 

8. EVOLÚCIÓS ÚJÍTÁSOK – MIT LESTÜNK EL 
A TERMÉSZETTŐL?

A foglalkozás során ma élő állatok példáján nézzük végig, mi-
lyen evolúciós újítások vezettek a mai fajok megjelenéséhez, 
és hogyan segítették ezek a környezethez való minél töké-
letesebb alkalmazkodást. Milyen ötleteket kaptunk ezekből 
a biológiai találmányokból a technológiai újításainkhoz? Kis 
bionikai körséta élő állatokkal. 

9. BIOLÓGIAI FEGYVEREK  
– mérget termelő élőlények
Mit nevezünk méregnek? Mi a különbség a passzívan és 
az aktívan mérgező élőlények között? Melyek a legerősebb 
mérgű állatok a világon, és biztos-e, hogy ezek egyben a leg-
veszélyesebbek is? Hogyan ejti el akár a bivalyt is a komodói 
varánusz? A program során hazánk ritka mérges kígyójával, 
a rákosi viperával is megismerkedünk. 

10. AZ EMBERI EVOLÚCIÓ: ŐSEINK
A modern ember kialakulása mindig izgalmas téma. Kí-
sérletet teszünk arra, hogy rekonstruáljuk a Homo sapiens 
sapiens megjelenéséhez vezető hosszú fejlődési utat. A 
neandervölgyi és a cro-magnoni emberek példáján érde-
kes összehasonlítást tehetünk a mai, modern ember és a 
közvetlen őseink szokásai, életmódja és megjelenése terén. 
Ismerjük meg múltunkat! 

KOMPLEX PROGRAMOK 
Időtartamuk 60, 90 vagy 120 perc,  

amit a foglalkozásoknál külön jelzünk.  
A foglalkozások az állatkert külső helyszínein és 

oktatótermeiben, kedvezőtlen időjárás esetén főleg  
fedett helyen zajlanak. Vetítést, megfigyelést, terepi 
munkát, önálló feladatot egyaránt tartalmazhatnak,  

a diákok aktív részvételére építve. 

11. ETOLÓGIAI MEGFIGYELÉS: GORILLÁK  
ÉS ORANGUTÁNOK (60 perc)
Hogyan kommunikálnak az állatok, milyen jelzéseket hasz-
nálnak legközelebbi rokonaink, az emberszabású majmok? 
Megvizsgáljuk, van-e összefüggés a használt jelzésrendszer 
és az állatfajok szociális struktúrája között. Egy etológiai 
vizsgálat során azonosítjuk a viselkedés elemeit, és megnéz-
zük, lehet-e evolúciós háttere ezek kialakulásának.

12. KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS A SARKVIDÉKEK (60 perc)
Hogyan alakul napjainkban a sarkvidéki táj a felmelegedés 
hatására? Milyen fortélyai vannak a túlélésnek? Megtörtén-
het-e, hogy a tápláléklánc összeomlik? Mit tehetünk mi a 
drámai változások megakadályozásáért? Ezekre a kérdések-
re keressük a választ, miközben megismerkedünk a sarkvi-
dékek jellegzetes élővilágával. Preparátumok elemzésével és 
élő állatok megfigyelésével kiegészített foglalkozás.

13. TEREPI VIZSGÁLÓDÁS  
AZ ÁLLATKERTBEN (120 perc)

A Budapesti Állatkert kiváló helyszín a városi zöldterületek 
felfedezésére. Gazdag növény- és állatvilág vette birtokba: 
ízeltlábúak, madarak és hüllők élnek vadon a park területén 
a kiállított egzotikus fajok szomszédságában. Az állatkertben 
így nem csupán a kifutókban lelhetünk érdekes élőlényekre, 
hanem a látogatói sétányok mentén is. Távcsövekkel, gyűj-
tőfelszereléssel és határozókönyvekkel várunk minden városi 
természetbúvárt! 

*Kérhető kézműves foglalkozással kiegészítve.  
(Lásd a Zöldműhelynél!) 
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A Budapesti Állatkert könyvsorozata 

a ritka és veszélyeztetett állatfajokról

ÁLLATKERTI KÖTETEK 

A TERMÉSZETÉRT 

Etológia – ökológia – természetvédelem • Az állatkertek szerepe a fajmegőrzésben

A könyvsorozat a 

Nemzeti Kulturális Alap 

támogatásával jelenik meg.A könyvek megrendelhetők: 

www.allatkertialapitvany.hu 

és www.bukikonyv.hu


