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Animációs programok 

CSOPORTOK RÉSZÉRE 

 

2020. március 7-től  

 

 

A Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely kiállításainak megtekintése mellett 

az alábbi aktivitási programokat kínáljuk általános iskolák alsó-, és felső tagozatos 

diákjainak, valamint középiskolások részére. 

 

Az alábbi programok a Katonai Emlékpark kiállításaira váltott belépőjegy mellett vehetők 

igénybe, melyet 10 munkanappal korábban szükséges bejelenteni! 

 

 

APRÓDKÉPZŐ 

Időtartama: 45 perc 

Létszám: minimum 10 fő - maximum 20 fő 

Ajánlott korosztály: óvodás és általános iskola 1-2. évfolyama részére 

Az „Apródképző” a kisgyermekeket szólítja meg, akik számára játékos, kreatív és interaktív 

feladatok teszik érthetővé és feldolgozhatóvá a nemzeti jelképeinket, a haza fogalomrendszerét, 

a katonai tevékenység múltbeli és jelenlegi képeit. 

 

A program részvételi díja: 350,- Ft/fő  

 

HADAPRÓD KÉPZŐ 

Időtartama: 45 perc 

Létszám: minimum 10 fő - maximum 30 fő 

Ajánlott életkor: 8-14 év 

A „Hadapród-képző” hadtörténelmi alapú, ismeretközlő, játékos, egyéni képességet és 

közösségi tevékenységet fejlesztő program, melynek programelemei: 

- alaki kiképzés fapuskával, az 1848/49-es szabadságharc során alkalmazott 

mozdulatokkal 

- kézigránát dobás gyakorlása, egyéni és csapatversennyel 

- ismerkedés a katonai lőfegyverekkel 

 

A program díja 350,- Ft/fő  
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„HAD-OSZTÁLYOS” JÁTÉKOS, KATONAI TÉMÁJÚ FOGLALKOZÁS 

Időtartama: 45 perc 

Létszám: minimum 10 fő - maximum 30 fő 

Jelentősebb előzetes felkészülést nem igénylő, vidám, szórakoztató foglalkozás, mely bármely 

korosztálynak megfelelő, ismeretközlő, szórakoztató feladatokat, közösségi ügyességi 

játékokat tartalmaz. 

 

A program részvételi díja: 350,- Ft/fő  

 

 

TEMATIKUS ELŐADÁS 

Időtartama: 40 perc 

Létszám: minimum 10 fő - maximum 30 fő 

A csoport részére előre kialakított foglalkozási helyen, kivetítéssel (sok képpel és kisfilmekkel). 

egybekötött előadás az alábbi témák egyikében: 

 A pákozd-pátka-sukorói csata  

 A legmagyarabb fegyvernem, a huszárság története 

 I. és II. világháború katonaszemmel 

 Magyar katonák a nemzetközi békefenntartásban 

 A fegyverek kialakulása és fejlődése  

Az előadások – igény szerint – kiegészíthetőek Raptor lézerharc céllövéssel, mely további 30 

perc. 

 

A program részvételi díja: 5.000,- Ft/csoport (+ Raptor célba lövés: 3.000,- Ft/csoport)  

 

 

 


