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Július 31. 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). A vonatunk 10:07-kor indul. 
 
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 6 csoportra lesznek osztva, minden 
egyes csoporttal egy táborvezető foglalkozik kiemelten) 
 
17:00 – 18:30 Jurta állítás, tűzrakás, közös főzés, körmönfonás, közösségi játékok (a 
programokból azt választják ki a gyerekek, ami nekik tetszik, de 20 percenként lehetőség van 
váltani). 
 
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 
 
Augusztus 1. Kedd:  
 
6:00-8:00 Reggeli túra a tóhoz, akváriumhoz szedünk vízi 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, mindenki egy 
programon vesz részt. 

1. Játékkészítés (helyben szedett, természetes anyagokból izgalmas játékokat készítünk) 
2. Sajt-és lekvárkészítés, kertészkedés 
3. Barkácsolás (légykapó odú) 

 
12:00- 13:00 Ebéd 
 
13:00-14:00 Délutáni szieszta (itt a gyerekek szabadon választhatnak, hogy ledőlnek picit 
pihenni, vagy esetleg részt vesznek csendes közösségi játékokban) 
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14:00- 15:30 Természetes festés (megismerkedünk a festő növényekkel, valamint saját pólón 
ki is próbáljuk, batikolunk) 
 
15:45- 17:00 Mesterségek (ebben a programcsomagban a gyerekek 4 csoportra osztva 
tevékenykednek, minden nap más „mesterséget” űznek: állattartók (állatokat gondozzák, 
kecskét fejik.) gyűjtögetők (erdőben ismerkednek meg az ehető vadnövényekkel, gombákkal, 
gyógynövényekkel), szakácsok (az ételkészítésben segédkeznek, helyi, ökologikus 
termékekkel, eddig talán nem ismert receptekkel ismerkednek), földművelők 
(komposztálással, talajismeretekkel foglalkoznak, gilisztafarmot készítenek) 
 
17:00- 17:30 Zöldségek (beszélgetések, játékok, szerepjátékok formájában zajlanak, a 
gyerekek választják ki, hogy miről legyen szó) 
 
Témalehetőségek (érdemes otthon előre kigondolniuk a gyerekeknek, hogy miről is 
szeretnének beszélgetni): 
 

1. Palackposta konzervdobozban (Üveg és fém újrahasznosítás) 
2. Papírból merített ötletek (Papír újrahasznosítás, papírmerítés) 
3. Reklám után folytatjuk (Milyen veszélyt rejtegethetnek a reklámok?)  
4. Focilabda, roller, Iphone, Te mit választanál? (Óriásboltok, környezettudatos vásárlás) 
5. Hass, alkoss, takaríts zölden! (Környezettudatos otthoni fortélyok)  
6. Műréten béget a műbárány (műanyagok, műanyag újrahasznosítás) 
7. Kuka titkos élete (Mi a hulladék és mit kezdünk vele?) 
8. Szemétnek hiszel? Pedig nem vagyok az!! (Szelektív hulladékgyűjtés) 
9. Miért jó bőrig ázni? (Örüljünk az esőnek)  
10. Édes veszély? (Akác és természetvédelem viszonya, szerepjáték) 
11. Ha eltévedtél, s mennydörög (Túlélés a természetben) 

 
 
17:30- 18:30 Lovaglás pónin, terepen. Aki nem szeretne, azokkal közösségi játékokat 
játszunk. 
 
18:30- 20:00 Vacsora  
 
20:00- 20:30 Kiscsoportos beszélgetés 
 
20:30- 21:30  Közösségi csendes játékok 
 
Augusztus 2. Szerda: 
 
8:00-9:00 Reggeli 
 
9:00- 12:00 Délelőtti programcsoport.  

1. Rehangszer és kitűző készítés (újrahasznosított anyagokból hangszereket készítünk) 
2. Sajt-és lekvárkészítés, kertészkedés 
3. Barkácsolás (légykapó odú) 

 
12:00- 13:00 Ebéd 
 
13:00-14:00 Délutáni szieszta 
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14:00- 17:00 Délutáni programcsoport.  

1. Barkácsolás (légykapó odú) 
2. Sajt-és lekvárkészítés, kertészkedés 
3. Íjászat, vívás 

 
17:15- 18:30 Mesterségek (állattartók, földművelők, szakácsok, gyűjtögetők) 
 
18:30- 19:00 Zöldségek (beszélgetések, játékok, szerepjátékok formájában zajlanak, a 
gyerekek választják ki, hogy miről legyen szó) 
 
19:00-19:30 Kiscsoportos beszélgetés 
 
19:30 - Csillagászat és egy rövid éjszakai túra (éjszakai játékok, lepkészés). Akik szeretnék és 
nem fáradtak, az éjszakai túra folytatható, velük kint alszunk az erdőben a fák lombsátrában, 
polifoamon, hálózsákban. Ez senki számára sem kötelező, aki akar, egy csoport 
táborvezetővel visszamehet a táborba. 
 
Augusztus 3. Csütörtök:  
8:00-9:00 Reggeli 
 
9:00- 12:00 Madárgyűrűzés kiscsoportokban, párhuzamosan „Ismerjük meg 
Nagybörzsönyt!”játékos kirándulás. 

 
12:00- 13:00 Ebéd 
 
13:00-14:00 Délutáni szieszta  
 
14:00- 17:00 Délutáni programcsoport.  

1. Játékkészítés (helyben szedett, természetes anyagokból izgalmas játékokat készítünk) 
2. Rehangszer és kitűző készítés (újrahasznosított anyagokból hangszereket készítünk) 
3. Íjászat, vívás 

 
17:15- 18:30 Mesterségek 
 
18:30- 19:00 Zöldségek (beszélgetések, játékok, szerepjátékok formájában zajlanak, a 
gyerekek választják ki, hogy miről legyen szó) 
 
19:00-19:30 Kiscsoportos beszélgetés 
 
19:30- 22:00 Tábortűz, sütögetés, dalolás 
 
Augusztus 4. Péntek: 

 
8:00-9:00 Reggeli 
 
9:00- 18:00 Egész napos erdei program 
 
A napot az erdőben töltjük, kirándulással, közösségi játékokkal: szerepjáték, számháború, 
ehető- és gyógynövények, művészkedés a természetben, érzékelős gyakorlatok. 
 
18:30-19:30 Mesterségek 
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19:30-20:15 Vacsora 
 
20:30- 21:30 Mozizás 
 
Augusztus 5. Szombat: 

 
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. Játékkészítés (helyben szedett, természetes anyagokból izgalmas játékokat készítünk) 
2. Rehangszer és kitűző készítés (újrahasznosított anyagokból hangszereket készítünk) 
3. Íjászat, vívás 

 
12:30- 15:00 Lepénysütés és közösségi játékok (ez idő alatt van lehetőség a félben lévő 
művek befejezésére (barkácsolás, körmönfonás, stb.) 
 
15:00- 17:30 Csapatok előadásai 
 
17:30-18:30 Vacsora 
 
18:30- 20:00 Táborértékelő beszélgetés 
 
20:00- 22:00 Zenés, táncos est 
 

Augusztus 6. Vasárnap: 
 
8:00-9:00 Reggeli 
 
9:00-12:00 Rendrakás, pakolás, aki kész van, azokkal közösségi játékokat játszunk 
 
12:00-13:00 Ebéd 
(Aki Nagybörzsönybe jönne gyermekéért, kérjük 13:00-ra érkezzen meg) 
 
14:00 – 14:40  Utazás Szobra busszal 
 
14:56-15:08 Utazás Nagymarosra vonattal 
( Ha valaki Szobra szeretne jönni gyerekéért, 14:40-re kérjük, hogy érkezzen meg, 
Nagymarosra pedig 17:00-ig) 
 
17:15- 20:00 Hajótúra a Dunán 
 
20:00 Érkezés Budapestre a Vigadó térre 
 
A programváltozás jogát fenntartjuk. Az időjárás is nagyban befolyásolhatja a programok 
lefutását. 


