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 Július 21. Hétfő: 
 
9:15 Gyülekező a Nyugati Pályaudvaron, a főbejáratnál, a kijelzők alatt ( aki még nem fizette 
be a tábor teljes árát, itt nyílik lehetőség ennek megtételére, illetve itt gyűjtjük be az 
igazolásokat, esetleges papírokat) 
 
12:00 Érkezés a táborba, szobafoglalás (Akik közvetlenül Nagybörzsönybe jönnének, azokat 
kérjük 12:00 és 12:30 között érkezzenek meg Nagybörzsönybe a Reménység házához 
(Nagybörzsöny, Kossuth utca 57.) Hétfőn még nem kapunk ebédet, a gyerekek 
Nagybörzsönyben uzsonnát kapnak, de kérjük, az útra csomagoljanak nekik elemózsiát. 
 
13:00- 14:30 Ismerkedős játékok 
 
14:30-15:30 Táborrend megbeszélése 
 
16:00- 17:00 Csoportbeosztás, csoportalakítás (a gyerekek 7 csoportra lesznek osztva, minden 
egyes csoporttal egy táborvezető foglalkozik kiemelten) 
 
17:00 – 18:30 Jurtaállítás, tűzrakás, közös főzés, előkészületek, közösségi játékok (ezeket a 
gyerekek a csoportjaiknak megfelelően fogják végezni) Kiselőadás a denevérekről. 
 
18:30- 19:30 Vacsora  
 
19:30- 21:00 Kiscsoportos foglalkozás (itt beszéljük át azt, hogy kinek mi tetszett illetve nem 
tetszett a programokból, mit tanultak a nap folyamán, lehetőség nyílik egyéni visszajelzésekre 
mindkét oldalról) 
 
21: 00- 22.00 Daltanulás, éneklés, esti mese 
 
Július 22. Kedd:  
 
6:00-8:00 Reggelit túra a tóhoz, akváriumhoz szedünk víz élőlényeket (a program korai 
kezdete miatt szabadon választható) 
 
8:00-9:00 Reggeli 
 
9:00- 12:00 Délelőtti programcsoport (itt 3 csoportban dolgoznak a gyerekek) 
 

1. Kézműves program (bőrművesség, nemezelés), kecskefejés, állatok gondozása 
2. Táskafestés, festő növények (a műanyagszatyrok veszélyeit szeretnénk bemutatni és 

utána a gyerekeknek lehetőségük van kifesteni festő növények segítségével a saját 
vászontáskájukat) 

3. Lóismeret, lóápolás, kisebbeknek lovaglás pónin, nagybörzsönyi tájház megtekintése, 
denevér detektor használata (a tájház pincéjében reményeink szerint ott tanyáznak 
idén is a denevérek, egy készülék segítségével lefordítjuk az ultrahangot számunkra is 
hallható csiripelésre) 

 
12:00- 13:00 Ebéd 
 
13:00-14:00 Délutáni szieszta ( itt a gyerekek szabadon választhatnak, hogy ledőlnek picit 
pihenni, vagy esetleg a részt vesznek közösségi csendes játékokban) 
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13:00- 16:00 Délutáni programcsoport 

1. Kézműves program (bőrművesség, nemezelés), kecskefejés, állatok gondozása 
2. Kertészkedés, sajtkészítés, lekvárfőzés 
3. Íjászat, vívás 

 
16:00- 17:00 Tematikus beszélgetés (korosztály szerint 2 csoportra osztjuk a gyerekeket és 
egy választott témát beszélünk át interaktívan, játékosan gyerekekkel. Szinte minden napra 
tervezünk ilyen programot. Az adott témát a gyerekekkel közösen választjuk ki mindig az 
előző nap). 
 
Témalehetőségek (érdemes otthon előre kigondolniuk a gyerekeknek, hogy miről is 
szeretnének beszélgetni): 
 

1. Felelős állattartás (házi kedvencek és háziállatok) 
2. Az Internet haszna és veszélyei 
3. Telefonálás, okos telefonok 
4. Hol jó?  Városban vagy faluban élni? 
5. Mivel érdemes utaznunk? Ki mit használ? Biciklitől az autóig.. 
6. Gyorséttermek, egészséges, környezettudatos étkezés 
7. Facebook helyes használata 
8. Vásárlási szokásaink, mire érdemes odafigyelnünk. 
9. Olvasás vagy televízió 
10. Környezetünkben élő vadállatok 
11. Milyen veszélyek leselkedhetnek ránk a természetben, hogyan tudjuk elkerülni 
őket? 

12. Mit tegyünk, ha bármiféle váratlan esemény ér minket a természetben (eltévedünk, 
ránk esteledik, vihar közeleg) 

13. Népzene és mai zene, hogy fér meg a kettő együtt? 
14. Hogyan hasznosíthatjuk az iskolában tanultakat a hétköznapokban.  
15. Miért jó közösségben lenni? 

 
17:00- 18:00 Vacsora 
 
18:00- 20:00 Kiscsoportos beszélgetés  
 
20:00- 22:00 Csillagászat és egy rövid éjszakai túra ( akik szeretnék és nem fáradtak, az 
éjszakai túra folytatható, de senki számára nem kötelező) 
 
Július 23. Szerda: 
 
8:30-9:30 Reggeli 
 
9:30- 12:00 Délelőtti programcsoport 
 

1. Kézműves program (bőrművesség, nemezelés), kecskefejés, állatok gondozása 
2. Íjászat, vívás 
3. Lóismeret, lóápolás, kisebbeknek lovaglás pónin, nagybörzsönyi tájház megtekintése, 

denevér detektor használata ( a tájház pincéjében reményeink szerint ott tanyáznak 
idén is a denevérek, egy készülék segítségével lefordítjuk az ultrahangot számunkra is 
hallható csiripelésre) 
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12:00-13:00 Ebéd 
 
13:00- 14:00 Szieszta és közösségi játékok 
 
14:00- 17:00 Délutáni programcsoport 
 

1. Táskafestés, festő növények 
2. Denevérodú készítés 
3. Kertészkedés, sajtkészítés, lekvárfőzés 

 
17:00- 18:00 Tematikus beszélgetés 
 
18:00- 19:30 Kiscsoportos beszélgetés 
 
19:30- 22:00 Tábortűz, sütögetés, dalolás 
 
Július 24. Csütörtök:  
 
08:00- 09:00 Reggeli 
 
09:30- 18:00 Egész napos túra (a túra közben többféle játékos programmal készülünk: 
kincskeresés, érzékgyakorlatok, számháború, patakban turkálás, ehető vadnövények, gombák, 
gyógynövények, fák-bokrok, erdei állatok, nyomkövetés, stb.) 
 
20:00 Vacsora 
 
Július 25. Péntek: 
 
6:00- 8:00 Túra a Rustok oldalba, kakukkfűgyűjtés (a program korai kezdete miatt szabadon 
választható) 
 
8:00-9:00 Reggeli 
 
9:00- 12:00 Délelőtti programcsoport 
 

1. Lóismeret, lóápolás, kisebbeknek lovaglás pónin, nagybörzsönyi tájház megtekintése, 
denevér detektor használata  

2. Denevérodú készítés, kecskefejés, állatgondozás 
3. Kertészkedés, sajtkészítés, lekvárfőzés 

 
12:00- 13:00 Ebéd 
 
13:00- 14:00 Szieszta 
 
14:00-17:00 Délutáni programcsoport 
 

1. Táskafestés, festő növények 
2. Íjászat, vívás 
3. Denevérodú készítés 

 
17:00- 17:30 Tematikus beszélgetés 
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17:30- 18:30 Vacsora 
 
18:30- 20:00 Kiscsoportos foglalkozás 
 
20:00-22:00 Mulatozás, tánccal, zenéléssel 
 
Július 26. Szombat: 
 
6:00-8:00 Túra a Pánholcra (a program korai kezdete miatt szabadon választható) 
 
8:00-9:00 Reggeli 
 
9:00- 12:30 Hétköznapi környezetvédelem, zöld technikák (csoportváltós játékos feladatok)  
 
12:30- 15:00 Börzsönyi lepénysütés és közösségi játékok 
 
15:00- 17:30 Agyagozás és szabadon választható programok ( itt lehet választani a tábor 
eddigi programjai közül, valamint be lehet fejezni az elmaradt dolgokat) 
 
18:00 Tehénfejés 
 
20:00 Vacsora, táborértékelő beszélgetés, közösségi játékok 
 
Július 27. Vasárnap: 
 
8:00-9:00 Reggeli 
 
9:00- 12:00  Lovarda (itt van lehetőség nagy lovakkal is találkozni, kipróbálni a lovaglást) 
 
12:00-13:00 Ebéd 
 
13:00 – 15:30  Rendrakás, pakolás 
 
(Aki Nagybörzsönybe jönne gyermekéért, kérjük 15:30-ra érkezzen meg) 
 
16:00-17:10 Utazás Nagymarosra 
 
( Ha valaki Szobra szeretne jönni gyerekéért, 16:45-re kérjük, hogy érkezzen meg, 
Nagymarosra pedig 17:30-ra) 
 
17:45- 20:00 Hajótúra a Dunán 
 
20:00 Érkezés Budapestre a Vigadó térre 
 
 
 
 
 
A programváltozás jogát fenntartjuk. Az időjárás is nagyban befolyásolhatja a programok 
lefutását. 


