
Álljatok körbe a turistacentrum mögötti parkoló egy biztonságos részén, 
és néhány percig figyeljétek meg a környezetet! 
Mennyien igyekeznek a kilátó irányába, és jönnek le onnan? Mennyi autót láttok? 
Gyűjtsetek hangokat, és csoportosítsátok, hogy melyik jön a természetből, 
és melyik ember keltette!

Színes ceruzák, bakancs, Mátra turistatérkép

kb. 90 perc

10 – 12 évesek

Tervezz! Figyeld meg!

Dolgozz csoportban!

Keresd meg!Gyűjts!

TECHNIKAI INFÓK

ÚTMUTATÓ

NYOMOK

Az újjáépített és kibővített Galya-kilátót 2015-ben adták át. 
Az építményt a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem oktatói, Kovács Csaba és Vass-Eysen Áron tervezték újra. 
Ezen a sétán azt figyeljük meg, hogyan viszonyul egymáshoz a természeti és az épített környezet.  

Galyatető az ország egyik forgalmas turistaközpontja. Itt különösen sok nyomát találhatjátok annak, 
hogy az ember hogyan alakítja a természetet.

Játssz! Mondd el a véleményed!

EMBER KELTETTE HANGOK: TERMÉSZET HANGJAI:



A kilátóhoz lépcsős út vezet fel a turistacentrum mellett.

A környező épületek és az eredeti kilátó mátrai kőzetből (andezitből) készült, a kilátó új, 
felső része vasbetonból, a lépcsők és az Országos Kéktúra felirat fémből.

Mielőtt megkeresitek, és felmentek a kilátóhoz, 
figyeljétek meg, hogy korábban hol tapostak ki ösvényt a kirándulók! 

Szerintetek miért van szükség a kiépített útra? 

Keressetek jelzéseket, amelyek segítenek az ide érkezőknek a tájékozódásban!

Készítsetek térképvázlatot a turistacentrum környékéről, és színfoltokkal jelöljétek, 
hogy melyik rész inkább természetes, és melyik inkább ember alakította!

A kilátónak melyik része nagyobb, 
az eredeti köves, vagy az új vasbeton? 

Hasonlítsátok össze a két részt! 
Milyen a színük, a felületük? 
Milyen hangulatot keltenek? 

Gyűjtsetek jelzőket a két részhez!

KövEK

váZLAT

Figyeljétek meg a kilátó körül a talajt, vegyetek kézbe néhány követ a földről, 
és hasonlítsátok össze a kilátó alsó részével és a környező épületek építőanyagával! 

Milyen a kövek formája? Milyen a felületük? Milyen a hőmérsékletük? 
Mennyire kemények? Láttok-e bennük lyukakat, sávokat?

KövES:

vASBETON:



Szerintetek a kilátó felső részét miért más anyagból építették? 
Figyeljétek meg az épületet keretező fémszerkezetet is. Hogyan illeszkedik az építményhez? 

Mit gondoltok, miért egyirányúak a lépcsők? Szerintetek ez jó vagy rossz? 
Ha van kedvetek, meg is számolhatjátok, hány lépcsőfok van!

Vajon miért kellett hozzáépítéssel megnöveszteni? 
Menjetek fel, és nézzetek körbe! Gyűjtsétek össze, hogy mi mindent láttok! 
Egy turistatérkép segítségével beazonosíthatjátok a környező hegyeket is. 
Lefelé álljatok meg a régi kilátó szintjén, és nézzétek meg, hogy onnan milyen a kilátás! 
És végül nézzetek körül lent is! Rajzoljátok be a szintekre, hogy hol mit lehet látni!

Hol van a bejárata? 
Milyen érzés lehet ott, a magasban bezárva tölteni az éjszakát? 
Reggel a színes üvegeken beömlő napfényre ébredni,
és meglátni a körpanorámát? 

váZ

pANORáMA

ÚJ KILáTÓ SZINT

RÉGI KILáTÓ SZINT

KILáTÓ ALJA

BIvAK

A kilátó 960 méteren, a Péter-hegyese tetőn magasodik. 

A kilátó új részében bivakszállást alakítottak ki. 
Ez olyan hely, ahol a túrázók biztonságban éjszakázhatnak. 



GYERE MáSKOR IS!

Álljatok fel egy vonalba, és vegyétek sorra a lenti kérdéseket. 
Mindenki annyit lépjen előre, ami a válaszának megfelel! 

1 lépés: nem, 2 lépés: kicsit, 3 lépés: közepesen, 4 lépés: nagyon.

Ha egy éjszakát el kellene eltöltened a bivakszálláson:

Alakítsatok három csoportot, és gyűjtsetek lehullott leveleket, gallyakat, 
terméseket és kavicsokat! Keressetek egy félreeső helyet, és mindegyik csoport 

rakjon ki a gyűjtöttekből egy-egy figurát: a kövek urát, a fák urát és az állatok urát. 
Sorsolással döntsétek el, hogy melyik csoport melyiket készíti el. Míg készítitek a figurákat 

egy-egy rövid történetet is találjatok ki róluk! Ha készen vagytok, minden csoport 
mutassa be a figuráját, és mesélje el a történetét! Mielőtt folytatnátok a kirándulást, 

kérjetek a három úrtól egy-egy jó tanácsot, hogy mire kell feltétlenül 
figyelnetek vagy vigyáznotok az erdőben!

Keressétek meg a Piszkés-tető felé vezető utat, és sétáljatok el az obszervatóriumhoz, 
majd vissza a kilátóhoz! Az obszervatóriumban van az ország legnagyobb, 

tudományos megfigyelésre használt távcsöve. Ha a csoportotok előre bejelentkezik, 
meg is lehet nézni a csillagvizsgálót. Ha nem tudtok bemenni, 

a kerítés mögül benézhettek, és érdekes építményeket láthattok.

Kirándulás közben ne feledkezzetek meg az erdő urainak jó tanácsairól!

az erdő urai

KIRáNdULáS

SZERINTEd FáZNáL ÉJSZAKA? 
SZERINTEd FÉLNÉL ÉJSZAKA? 

MERNÉL EGYEdüL OTT ALUdNI? 
SZERETNÉd, HA IdEGENEK IS ALUdNáNAK OTT? 

Szerinted tudnál elalváS előtt internetezni a vaSbeton toronyban?

Ha van kedvetek, kitalálhattok még más kérdéseket is!

A kilátót több turistaút is érinti. 

Keressetek turistajelzéseket a fák törzsén és rajzoljátok le őket!


