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Tervezett Programjaink a Szakmák Éjszakájára 

 

1. Legyél már most traktoros! Megtekintheted, felmászhatsz rá, kérdezhetsz róla, 

készíthetsz magadról fényképet a kiállított gépekben. Láthatsz az egészen kicsi kerti traktortól 

a több száz lóerős nagygépig sokféle erőgépet és hozzájuk kapcsolt munkagépet. Utána pedig 

irány a vezetőülés, kézbe a kormányt, nyomod a gázt és vezethetsz is az Iskola tanpályáján egy 

olyan traktort, amelyiken (esetleg) később megszerzed a jogosítványt.  

2. Ismerkedés az állatokkal. Borjú, bárány, kecskegida, baromfik. Tojásbegyűjtés.

 Ismerkedj meg testközelből a baromfiudvar és a gazdaság állataival! Készíts selfie-t a 

kisborjúval, báránnyal, vagy kecskegidával! Próbáld ki, eszik-e a kezedből? Aztán ellenőrizd, 

tojtak-e a tyúkok ma: keresd meg a szalmaboglyában a tojásokat - de óvatosan! (ne felejts el 

"játszós ruhában" jönni!) 

3. Ügyesség, erő, kitartás. Játékos talicska-toló "verseny", ahol csak győzhetsz!  

 Bizony nem lehet mindent nagy gépekkel megoldani, néha szükség van a "zsíroskenyér-

hajtásra" is. Itt a lehetőség, hogy bebizonyítsd: nem ijedsz meg a saját árnyékodtól! Rakd meg 

jól a nehéz  zsákokkal a talicskádat és hajrá! De nehogy leessenek ám!  

4. "Kertész leszek, fát nevelek". Ha most fát nem is, de palántát lehet! Miből lesz a finom 

zöldpaprika? Most megláthatod, csak tölts földet a pohárba és ültesd bele a kis palántát>> ezt 

úgy hívják: tűzdelés. Vethetsz babot is és egy palántával együtt elviheted, otthon felneveled. 

Sokkal ízletesebb lesz, mint amit a boltban veszel!  

5. Ki a virágot szereti… az legyen virágkötő! Kis virág-kompozíció készítés. Ha tetszik 

a menyasszony csokra, vagy a kirakatban díszelgő virág-csoda, itt a helyed! Próbáld ki; aki 

azokat csinálta, ő is így kezdte. Készíts egy kis virágdíszt, tedd próbára a fantáziádat és 

ügyességedet! A "végeredményt" pedig hazaviheted! 

6. Mindent a kéznek… meg egy kicsit a szemnek is! Látsz-e a kezeddel? És a 

szemeddel? Felismersz-e a kezeddel egy szem almát? És egy fogaskereket? Na, jó, mindent 

nem árulunk el, de hidd el: bekötött szemmel felismerni egy letakart asztalon lévő tárgyakat - 

nem piskóta! De azért a szemedet is bevetheted a kis kirakós játéknál, aminek a végeredményét 

az "Útleveledre" ragaszthatod. 

7. Legyél te is mesterszakács… és amit főztél-sütöttél, megeheted! Kóstolni, 

vagy készíteni? Akár mindkettő, mert megkóstolhatod a jelenlegi tanulóink által készített finom 

sajtokat és kipróbálhatod, hányszor fordul meg a levegőben a palacsintád. Jó-jó, ez utóbbit nem 

kell, de valóban süthetsz palacsintát, és ha elég bátor vagy, meg is eheted. 


