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Tisza-tavi Vízi Sétány és Tanösvény 
 
Programleírás: A tanösvényen ajánlott 
csoportlétszám 15-20 fő. A tanösvény egyszerre, 
egymás zavarása nélkül 3-4 ilyen csoportot is 
fogadni képes. A látogatók három módon juthatnak 
be a tanösvényre: 

1. A tanösvényhez épített 20 személyes kishajóval: menetrend szerint a Delfin 
Kikötőből (Poroszló) indul. 

2. Utazási irodák hajóival, azok túrái keretében. 
3. Egyéni módon: a tanösvény önállóan is látogatható, tájékoztató táblákkal 

felszerelt. 
 
A tanösvényen öt fő jellemző pont található: 

• kikötő, 
• 1. számú madárvárta, 
• pihenősziget, 
• 2. számú madárvárta, 
• megfigyelőtorony.  

 
A tanösvény hossza 1500 m, egy túra hossza minden pont érintésével 2700 m. (Van 
középen egy körbejárható tó, azaz 300 m-t csak egyszer kell érinteni egy túra folyamán.) 
Ez sétálva, és a megfigyelőhelyeken is csak rövid megállási időt feltételezve 1-1,5 óra, 
ami vezetett túra esetén 2-3 órát is igénybe vehet. 
 
A madárvárták a tanösvénytől Tiszafüred felé eső, sekélyvizű területen vannak, ami sok 
vízimadár kedvelt tartózkodási helye. A túra alatt remek fotók készítésére van lehetőség. 
Kifejezetten természetfotósok számára készültek fotóállások. 
 
A nyári időszakban június 16. – augusztus 31-ig a vízi sétányon egyszerre 3 fő végzi a 
felügyeletet és a túravezetést, a parton pedig egy információs sátor is felállításra kerül. A 
hajó minden nap menetrend szerint, 10.00–18.30 között közlekedik. 
 
A belépés egyéni látogatók esetén gyerekeknek 6 éves korig, pedagógusoknak, sajtó- 
vagy idegenvezető igazolvánnyal rendelkezőknek ingyenes. Kedvezményes jegyet diákok 
és nyugdíjasok válthatnak. 



1. Milyen hosszú az ösvény?  

________________________________________________________________________ 

1-es kód: 1500 m  

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. Az olvasottak áttekintése a helyes 

válasz meglelése érdekében. 

Nehézség: könnyű. 

 

2. Körülbelül meddig tart az ösvény bejárása, ha a sétány munkatársai 

kísérnek minket? Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A: Egy óránál rövidebb. 

B: Egy-másfél óra. 

C: Két-három óra. 

D: Három-négy óra. 

1-es kód: C 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. Az olvasottak áttekintése a helyes 

válasz meglelése érdekében. 

Nehézség: könnyű. 

 

3. Szabad-e fényképezni?  

________________________________________________________________________ 

1-es kód: Igen. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. Az olvasottak áttekintése a helyes 

válasz meglelése érdekében. 

Nehézség: könnyű. 

 



4. Milyen városok közelében található az olvasmányban szereplő „vízi 

sétány”? 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: Tiszafüred, Poroszló 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. Az olvasottak áttekintése a helyes 

válaszok meglelése érdekében. 

Nehézség: könnyű. 

 

5. A menetrendszerinti kishajó ebből a kikötőből indul: 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: Delfin. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. A olvasottak áttekintése a helyes válasz 

meglelése érdekében. 

Nehézség: könnyű. 

 

6. Hány órakor indul nyáron az utolsó menetrendszerinti hajó?  

________________________________________________________________________ 

1-es kód: 18.30-kor. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. Az olvasottak áttekintése a helyes 

válasz meglelése érdekében. 

Nehézség: könnyű. 

 

7. Húzd alá a szövegben, hogy kik látogathatják ingyen az ösvényt!  

1-es kód: „gyerekeknek 6 éves korig, pedagógusoknak, sajtó- vagy idegenvezető 

igazolvánnyal rendelkezőknek ingyenes”. 



0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. Az olvasottak áttekintése a helyes 

válasz meglelése érdekében. 

Nehézség: könnyű. 

 

8. Miben más a június 16–augusztus 31. közötti időszak, mint az előtte és után 

következő?  

Több ember segít a túravezetésben.  IGAZ/HAMIS 

Több madarat láthatnak a látogatók.  IGAZ/HAMIS 

A parton egy információs sátor áll.  IGAZ/HAMIS 

A kishajó mindennap közlekedik.  IGAZ/HAMIS 

A természetfotósokat ekkor várják.  IGAZ/HAMIS 

1-es kód: IGAZ, HAMIS, IGAZ, IGAZ, HAMIS 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés, mérlegelés. Az olvasottak áttekintése, az 

egyes opciók mérlegelése. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

9. Szerinted kiknek érdemes ellátogatni a vízi sétányra?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2-es kód: teljes válasz: A diák általában nevez meg egy csoportot, a kiválasztásban a 

szövegre támaszkodik. Például: 

• Mindenkinek, aki szereti a természetet 

• Mindenkinek, aki szeret kirándulni. 

• Azoknak, akik szeretik a vízimadarakat.  

• Olyanoknak, akik szeretnek madarakat fotózni. 

• Nagypapámnak, mert ő szeret sétálni. 

• Laci barátomnak, mert ő szeret hajókázni. 



1-es kód: részleges válasz: A diák ugyan a szöveghez illő személyt vagy csoportot nevez 

meg, de nem indokol: 

• Iskolásoknak. 

• Fotósoknak. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

• A barátomnak. 

• Mindenkinek. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: reflektálás. Az olvasottak mérlegelése, odaillő válasz találása 

személyes tapasztalatok alapján. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

10. Mivel tennéd még érdekesebbé ezt a szöveget? Több dolgot is írhatsz! 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1-es kód:  

A diák a szöveg TARTALMÁRA vonatkozó javaslatokat ad. Például: 

Tartalmi elemekre vonatkozó javaslatok: 

• Több érdekességet írnék a madarakról. 

• Hívnám az olvasót, hogy látogasson el (ez már 6.-os szint, ha nem 

magasabb) 

• Leírnám, hogy telik egy nap a tanösvényen. 

A diák a szöveg KÜLALAKJÁRA vonatkozó javaslatokat ad. 

Külalakra vonatkozók:  

• Több képet tennék bele. 

• Más betűket használnék. 

• Színesebbé tenném az oldalt. 

• A különböző tudnivalókat kis dobozokba írnám. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 



• Nem tudom. 

• Nekem tetszik így. 

• Így jó. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: reflektálás. Az olvasottak tartalmi és stiláris elemeinek értékelése. 

Nehézség: nehéz. 

 

11. Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A szöveg feladata, hogy: 

A: Reklámozza a tanösvényt. 

B: Tájékoztassa a tanösvény látogatóit. 

C: Mindkettő: reklámoz és tájékoztat. 

D: Egyik sem. 

1-es kód: C 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: szerzői szándék felismerése.  

Nehézség: nehéz. 

 


