
Minden napos program, körülmények: 

- napi 5-szöri étkezés, speciális étkezési igények figyelembe vételével, 

bőséges helyi biogyümölccsel, 2 melegétellel 

- matracszállás több teremben (fiúk, lányok külön), folyamatos felnőtt ffi 

és női felügyelettel 

- állatok ellátása, takarmányozása, gondozása reggel és késő délután 

- tehénfejés bemutatása, kipróbálása 

- lovak szerszámozása, fogatok előkészítése 

- felnőtt felügyelettel délutáni pihenőben fürdőtó  

- jacuzzi délutáni pihenőben 

- látogatóközpont készségfejlesztő és interaktív játékainak használata 

felügyelettel, délutáni pihenőben 

- fogatozással egybekötött napi élményprogramok 

Hoznivalók 5 napra: 

- réteges öltözetek, esőkabát, nap ellen kalap vagy nyári sapka, 

gumicsizma, papucs, egészségügyi és tisztálkodási szerek közül 

fogkrém/fogkefe (biológiailag lebomló tusfürdőt, sampont mi biztosítunk 

és csak azt lehet használni), törülköző, fürdőruha, naptej 

Kapcsolattartás szülőkkel, mobiltelefon-használat: 

- csak az vacsora utáni szabadidőben és a tábortűz előtt (19.00-20.30 

között, napközben a gyermekek biztonságuk érdekében a mobiltelefont 

nem használhatják, mert a közlekedésre, állatok közötti mozgásra stb. 

szükséges figyelniük. Fényképeket folyamatosan készítünk és azt minden 

nap megosztjuk a központ fb-oldalán, kérésre elküldjük). 

Csoportfelügyelő animátorok egész nap a szülők részéről elérhetőek.  



Programterv napi bontása 

Hétfő 

- ismerkedés a jószágokkal, az Igáslóközponttal, tanösvény-program 

- fogatos falutúra Nagyvázsonyban, interaktív postamúzeum, Kinizsi Vár, 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum, falukutató nyomozójáték  

- esti csapatépítő játék  

Kedd 

- 3 korosztályos csoportban Forgószínpad-program fogatos közlekedéssel 

egybekötve: szénakészítés, rendsodrás lovakkal / kézműves foglalkozás / 

bakonyi pásztorhagyományok megismerése népdal énekes szakmai 

közreműködésével 

- lovaglás lovas oktató vezetésével 

- esti tábortűz 

Szerda 

- Fogatos strandtúra a Nivegy-völgyben Zánkára és vissza 

- kemencés vacsora, esti tábortűz 

Csütörtök 

- 3 korosztályos csoportban Forgószínpad-nap fogatos közlekedéssel 

egybekötve: szénabegyűjtés, szénás szekér megrakása fa-eszközökkel/ 

kazalépítés / bakonyi pásztortáncok tanulása néptáncos hagyományok 

megismerésével 

- végvári vitézbemutató és végvári hagyományok kipróbálása 

(faeszközökkel) 

- zárótábortűz játékos vetélkedővel („tanyásgazda-vizsga”) 

Péntek 

- játékos forgószínpad – népi játékok, szabadtéri népi tréfás játékok / 

lovaglás lovas oktató vezetésével / sajtkészítés otthonra,  

- rövid záró fogatos túra szüleiddel, közben meglepetés-ajándékaid 

felkutatása a legelőn 


