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Gyerekeknek (ált. isk.)

Fiataloknak (14-18 év)

Paprikás krumpli kóstolás

"Biztos, hogy ismered az autómárkákat?" -Suzuki, a
„MI AUTÓNK” és a Surányi Endre Szakképző Iskola szaktudás és technológia - Suzuki márkaképviselet
kiállítása.

Felnőtteknek

"Próbálj meg lazítani… Nem győzlek tanítani!" Próbáld ki a relax-szobát!
Illóolajokkal, gyógyteákkal, nyugodt környezettel
is tegyünk az egészségünkért! Tudj meg többet a
természet erejéről!
"Fürkészd ki az áram útját!" -Szeretsz legózni?
Gyere és építsünk MIXI villogót áramköri
elemekből néhány perc alatt!

"Ha kitörne egy katasztrófa!" -Tűzoltó gépjármű
bemutatása, a tűzoltóság technikai bemutatója.

"Ajándékozol? A csomagolás is fontos!" -Próbáld
ki a különböző csomagolási technikákat, ahol
megmutatjuk a táblás csokoládé, desszert és ital
csomagolását.

„Próbáld ki !” – Jól szeretnél kinézni?
Próbáld ki! Fonás, frizura készítés babafejen
Fonás verseny: Ki a legügyesebb, ki a
leggyorsabb?Legyél Te a modell! Később Te
lehetsz a fodrász! Próbáld ki!Hajmosás,
fejmasszázs, frizura készítés.

Cukrász bemutató. Ismerd meg a cukrászati
alapanyagokat és kellékeket. Próbáld ki magad a
kókuszgolyó szobrászatban!

"Építsünk közösen erősítőt!" -Működőképes,
hazavihető erősítő építése tanári segítséggel.
Adunk anyagot, rajzokat és aktív segítséget, szülők
közreműködésére is számítunk!

"Gazdálkodj, vállalkozz mobilan! Lépj be a
vállalkozás világába!" -Hozd el a mobilod, hogy
megmutathassuk, mennyi mindent tudsz a
vállalkozások világáról!

„ESTI FONÓ!” – Frizurák és fodrászok" -Különböző
frizura trendek bemutatása
fodrásztanműhelyünkben! Legyél Te a modell!
Különböző fonások , kreatív munkák, látványos
frizurák.
"Ügyességi bemutató és bátorságpróba triciklin."Fordított közlekedés! Jobbra kormányzol – balra
megy!
"Most jogosítvány nélkül is kipróbálhatod az
autóvezetést" - Most itt az alkalom, hogy
kipróbálja magát, az is, aki még soha nem ült a
kormánynál. Szlalomozás, parkolás, megközelítés…

Fiataloknak (14-18 év)

Felnőtteknek

"Kardinális tünet?! Kardinális kérdés! Teszteld a
Az autó kereke, ha defektes, a vezető ideges.
Surányiban az egészséged!" -Tudod mennyi a
testtömeg indexed, vérnyomásod vagy a testzsír A kerékcsere egy szükséges rossz az autós számára.
arányod, vércukrod? Mi megmérjük, kiszámoljuk Mindig a legrosszabb pillanatban történik a defekt.
Ha gyakorolják ezt a műveletet, akkor nem ér
és megmondjuk! Állapotfelmérést készítünk rólad!
kellemetlenség az úton mert gyorsan végez vele az
ember. Ha ezt egy versennyel keretei között
"Tuningold a járgányod! Hogyan?"- A Surányis
„Ismerd fel italod, mielőtt szomjad oltod!” végezzük akár szórakoztató is lehet!
Alkoholmentes italok kitöltése, felismerése
vállalkozó kedvű tanulói bemutatják saját építésű
színük, illatuk alapján, majd kóstolással ellenőrzés.
autójukat

„Hajtom-tekerem, a szalvétám szép legyen!
"Tedd le a névjegyed!" -Üzletkötéskor,
Ismerkedj meg a szalvétahajtogatás rejtelmeivel!" „10 perces Party frizurák” -Elkészítjük buli frizurád!
bemutatkozáskor nyújtsd át saját, gondosan
Esztétikai érzék fejlesztése. Egyedi, kreatív
Hajtetoválás a vagány stílusért!
megszerkesztett, laminált névjegyedet! Nálunk
ötletek. Hogyan tölti be végső funkcióját a
profi segítséged kapsz elkészítéséhez.
szalvéta?
"Stay in alive! Maradj életben és tarts életben!
Tanulj meg újraéleszteni!" -Ismerd fel a tüneteket!
"A 21. századi formakészítés CNC technológiával!" Tanulj meg újraéleszteni és mentsd meg egy
Számítógépes programozással alkatrészgyártás
Alaki kiképzési gyakorlatok a rendészeti őrök
embertársad életét!
játékosan…
bemutatója alapján. Sorakozz, jobbra át, balra át,
Beteg vizsgálat és újraélesztés bemutató és
Ismerd meg a programozás alapjait! gyártsd le saját
lépés indul, alakzatba fejlődj - képes vagy-e
gyakorlat!
magad a Neked tetsző darabot a mellékelt rajzok
Mutatom-csináld!
végrehajtani a vezényszavakkal kiadott utasítást?
alapján alapján.
Teszteld tudásod! Tölts ki nálunk
elsősegélynyújtási totót!
Vedd át nyereményedet!
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„Csak ügyesen! Minden csepp számít!” -Töltött
poharak megadott távolságra történő elvitele úgy,
hogy a folyadék a poharakban maradjon.
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"Merj vásárolni újdonságokat, számodra
ismeretlen termékeket! Ismerd meg, próbáld ki a
"Tálcán kínáljuk! Szeretek felszolgálni és
számodra ismeretlen zöldség-gyümölcsféléket,
kiszolgálva lenni!" -Megmutatom, megnézheted,
fűszereket!" -Gyere, teszteld magad! Zöldségek,
kipróbálhatod a különböző felszolgálási módokat! "Csak a motor számít? Jó a kocsid? Rossz a kocsid?
gyümölcsök, fűszerek felismerése és ajánlása
A Surányiban eldöntheted."-- Ingyenes
különböző ételek, italok készítéséhez
állapotfelmérés hozott járműveken, ingyenes
hűtőfolyadék, fékfolyadék, sav elektrolit
„Hullámlovaglás!” –Hullámosítás minden fokon!
minősítése a hozott gépkocsikon, ingyenes
Különböző göndörítő gépek segítségével hullámos
fényszóró beállítás a hozott gépkocsikon
frizurák bemutatása. Egy jól megválasztott frizura
Próbálj ki önvédelmi technikákat, fogásokat!
alapvetően meghatározza a megjelenésed. De
Rendészeti őreink és kiképzőjük bemutatóját,
milyen frizurát kellene választanod? Ki készítse el neked is módod van kipróbálni a támadás elhárítás
a megfelelő hajviseletet? Rávilágítunk a fodrász
alapfogásait.
szakma szépségeire! Különböző frizura trendek
készítése.
"Becsülj és mérj pontosan!" -Ha eladó szeretnél
"Szaggass csavarokat! - Anyagvizsgálati bemutató" lenni, nézz be hozzánk, a Tanboltba, ahol
Tapasztald meg testközelből milyen ellenálló
kipróbálhatod magad a pult mögött. Ismerd fel a
képességgel rendelkeznek az anyagok a különféle
zöldség – gyümölcsféléket, „saccold” meg a súlyát,
erőhatásokkal szemben, hogyan befolyásolják
mérd meg pontosan, készíts árcédulát, árazd be és
alakjukat, tulajdonságaikat.
kínáld.
"Hajszálon múlnak a dolgok!" -Kíváncsi vagy, hogy
milyen vastag a hajszálad? Milyen vékony
lemezből készül az üdítős doboz? Mérd meg!

Készítsd el a kereskedelemben használatos
nyomtatványokat a megadott adatok és minta
alapján!

"Jól nézd meg, hogy mivel eszel! Tudod, hogy
milyen ételeket milyen evőeszközzel kellene
tálalnod és fogyasztanod?" -Éttermi eszközök
felismerése, milyen ételek fogyasztásához
használjuk.

"Jobb, ha mi kapunk el, mint a rendőr!"-Változott a KRESZ – Ismerd meg, nehogy pórul járj!A KRESZ változásainak bemutatása kivetített diákon!
Figyelemfelhívás a lehetséges bírságolás megelőzésére. KRESZ-Teszt kitöltése.

