
BARANGOLÁS BAJÁN 

2021. 06.11. 

1. A 

 

Ezen a szép, júniusi napon felkerekedtünk, és elindultunk az osztállyal a 

városba. A tanító nénik 5 állomáson keresztül, játékosan ismertették meg 

velünk városunk néhány nevezetességét. Ezek voltak: 

 Hüvelyk Matyi szobra: Koncentrációs játék 

 Ártézi kút 

 Ady Endre Könyvtár: Keresztrejtvény 

 Városi piac: Mindenki kapott egy fagyit legnagyobb örömünkre 

 Újvárosi Általános Iskola: Rókavadászat 

A séta végén útba ejtettünk egy csodás játszóteret, ahol vidáman töltöttük el 

az időt. 

Az állomások feladatait csoportokban oldottuk meg, segítettünk egymásnak, 

ha valaki nem tudta a választ. Jó „kis” séta volt. 

 



 

 

 



Barangolás Baján     

1.b és 1.c    

Az első órában arról beszélgettünk, hogy ki, milyen nevezetességet ismer Baján. 

Majd úti célunk a Türr István – kilátó volt. Elsétáltunk az emlékműhöz és megismerkedtünk a 

történetével. Megpihentünk a Duna-parton. Játszottunk a játszótéren. Az árnyas fák alatt 

sétáltunk a Sugovica parton. A nevéről érdekes történeteket hallottunk. 

Kellemesen töltöttük ezt a napot. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barangolás Baján 

 

Délelőtt a Nagy István Képtárba látogattunk el, ahol 

múzeumpedagógiai foglalkozáson vettünk részt. 

Utána megnéztük a város főbb épületeit és fagylaltozással zártuk a 

programot. 

  

 

 

 



 

Barangolás Baján 

2.b 

2021.06.11. 

 

A városnéző kisvonattal egy körutat tettünk Baján. A gyerekek megismerték a város fontos 

épületeit és tereit. Majd kisétáltunk a Sugovica part mentén a Türr emlékműhöz, ahol lehetősége 

volt a gyerekeknek egy kis játékra is. A nap zárásaként finom fagylaltot ettünk. 

 

 

 

    



Beszámoló a Barangolás Baján programról 

3. a osztály 

 

Péntekre meghívást kaptunk a Kanyó családtól, 

hogy a Barangolás Baján program keretében 

megismerkedjünk házi múzeumukkal, régi értékes 

tárgyaikkal. A délelőtt gyorsan eltelt, rengeteg 

érdekes, játékos feladatot oldottunk meg. Mértünk 

a mázsán, társasjátékoztunk dióval, „szüreteltünk” puttonnyal, készítettünk csuhévirágot és 

pillangót, megismerkedtünk a kékfestés technikájával, festettünk hengerrel, különböző 

fűszernövények szagolhattunk, ittunk gyógyteákat is.  

Ebédre finom paprikás krumplit főzött Bence apukája. Ebéd után játszottunk még egy kicsit, 

majd visszaindultunk az iskolába.  

Ezúton is köszönjük Kanyóné Agócs Fernandának és Kanyó Tamásnak az emlékezetes napot!! 

 

Hortiné Nagy Réka, Jaksa Veronika és a 3. a osztály  

  

 

   

   

 

 

 



Barangolás Baján 

2021.06.11. 3.b 

A barangolás Baján elnevezésű programunkat június 11-én tartottuk meg. A Sugovica partján 

kezdtük a sétánkat. Útközben megálltunk a játszótéren, a vízparton “kacsáztak a gyerekek”.   

A városba érve a következő nevezetességeket néztük meg:  

-1848-49-es forradalom idején használt ágyút 

-Szentháromság-szobrot az erről elnevezett téren 

-Városháza, volt Grassalkovich-kastály 

-Szent Flórián szobor 

-Bajai Római Katolikus Plébániatemplomot 

Elidőztünk a Baja legszebb szökőkútjánál a belvárosban és megcsodáltuk a páratlan látványt 

nyújtó Sugovicát a virágzó pipacsokkal. 

A városba érve a szülői munkaközösség jóvoltából minden tanuló fagyival hűsíthette magát. 

  



         

    



 

 



Barangolás Baján 

2021. június 11. 
 

Pénteken érdekes program várt ránk, barangoltunk Baja város központjában. 

Reggel megbeszéltük, hogy mit jelent a barangolás szó. Rokon értelmű szavakat 

kerestünk. Megnéztük a szinonima szótárban a jelentését. Bemutattuk, hogyan cammogunk, 

tipegünk, csoszogunk, vándorolunk, lófrálunk, ballagunk… 

Baja város honlapján megnéztük a látnivalókat és a nevezetességeket. Felismertük a 

Szentháromság teret és szobrot, a Városházát, a Bácskai Kultúrpalotát, Sugovica partot és 

kikötőt, Tóth Kálmán teret és a sétáló utcát. Elolvastuk és elmondtuk, mit tudunk ezekről a 

nevezetességekről.  

A legjobb a séta volt, amikor megnéztük ezeket a helyszíneket és fagyiztunk a szülők 

támogatásával. A Déri-kertben a játszótéren játszottunk. A Sugovica partján sétáltunk vissza 

az iskolába. 

Beszélgettünk még a Jelky térről, ahol a felújítás folyik. Reméljük jövőre oda is el 

tudunk látogatni.       3.c osztály 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barangolás Baján 4.a 
- Stadrally 2 csoportban 
- Térképpel a kezükben indultak el a csapatok, megadott útvonalon kellett 

megkeresni a kvízben szereplő kérdésekre a választ. Fotókat is kellett megadott 
épületrészleteknél készíteni. Nagyon ügyesen, szervezetten zajlott a túra, aminek 
sikeres végrehajtása után fagyiztunk, majd kellemesen elfáradva a Sugó-parton 
visszasétáltunk az iskolába. Remek nap volt, jól éreztük magunkat! 

 

 
 

 



                                                            BARANGOLÁS BAJÁN 

MNÁMK, 4. B  

2021.06.11. 

Ezen a pénteken egy nagyon érdekes, izgalmas program várt ránk, 

barangoltunk Baján, a városunkban. 

Először beszélgettünk Baja híres látnivalóiról, nevezetességeiről. A gyerekek nagyon jól ismerik már a 

Szentháromság teret, a templomokat, a Városházát, a Bácskai Kultúrpalotát, a múzeumokat, a Tóth 

Kálmán teret, a Sugovica partot és a kikötőt. 

Vidáman sétáltunk a városunkban, megnéztük ezeket a helyszíneket. Játszani is volt időnk, sőt még 

fagyiztunk is. Sugovica parti sétával fejeztük be ezt a szép délelőttöt. 
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