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Gödöllői klíma-klub

  

2013. április 16.

  

  

  

Beszámoló – Föld Napja 2013

  

  

Helyszín: Civil Ház (Gödöllő, Szabadság út 23.)

  

Jelen volt: 12 felnőtt és 6 gyerek

  

  

Bár az elején úgy tűnt, nem leszünk sokan, a végére mégis egész szép számban
összegyűltünk, így három, folyamatosan bővülő létszámú csapat mérhette össze tudását a Föld
Napi vetélkedő keretében.
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A feladatokat a klub tagjai állították össze a többiek számára, és a játékban jól teljesítők
számára is ők gondoskodtak az ajándékokról, mint például ez az újrahasznosított edénybe
ültetett friss leander hajtás.
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  Első feladatként színes kártyákról kellett különböző növényeket, állatokat, gombákat felismerni.A legalább öt különböző fenyőfaj felismerése sok fejtörést okozott a csapatoknak, deösszességében mindenki teljesítette a feladatot.  

  Ezután a Levegő Éve alkalmából levegővel kapcsolatos szólásokat, közmondásokat kellettösszepárosítani jelentésükkel. Az előző, több szakmai tudást igénylő lecke után felüdülés volt akönnyebben megoldható feladat, de persze azért itt is kellett koncentrálni a becsapósfogalom-meghatározásokra.  
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  Ezt követően főzős activity-t játszottunk, melyben ételek nevét kellett elmutogatni acsoporttagoknak. Nem voltak minden derültségtől mentesek a mutatványok, de végül feladványnem maradt kitalálatlanul!   Még ennél is nagyobb kihívást jelentett a résztvevőknek, mikor random módon kapotthozzávalókból kellett többfogásos menüsort összeállítani. Kreatív, ám ízletes fogások születtek,úgyhogy a végén mindenki sietett haza vacsorázni J  Utolsó feladatként egy tartalmas, energiatudatossággal kapcsolatos tudáspróbát oldottak meg acsapatok, melyből kiderült: az ismeretek felelevenítése nem haszontalan dolog.  
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  Összefoglalva egy igazán felszabadult és szórakoztató estét töltöttünk együtt, ahol mindenki jólérezte magát, s reméljük, több hasonló alkalomra is sor kerülhet a jövőben, ahol az ismeretekbővítése mellett egy kicsit lazíthatunk is!    Mindenkit szeretettel várunk az elkövetkezendő klub alkalmakon is!      
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