
Ízelítő az IDŐUTAZÓ TÁBOR PROGRAMJÁBÓL 

Különlegesen izgalmas és kalandos táborba hívunk Benneteket, ahol olyan dolgokat 

ismerhettek meg, nem szokványos módon, ami még a törikönyvekben sincs megírva! A 

tábort úgy képzeld el, mintha egy turistacsoport tagjaként egy óriás időkerékbe kerülve 

kalandoznál a régi történelmi korok labirintusában. 

Nyisd ki az Időkaput, és lépj át velünk a múltba, gyűjtsd össze a régi idők emlékeit! 

Kalandjaink során megismerkedünk az őskori barlangrajzokkal és használati tárgyakkal. Az 

ókori olimpiai játékokon bebizonyíthatod, hogy Te vagy a legügyesebb. Kipróbálhatod, 

hogy mennyire lettél volna jó harcos a honfoglalás korában. Készítettél már honfoglaláskori 

ékszert? Nálunk erre is lesz lehetőséged!  

Ellátogatunk Mátyás király udvarába, ahol megismerheted a reneszánszkori zenéket, 

táncokat és meséket. Kézművesmestereinkkel pecsétviaszt készíthetsz. Kíváncsi vagy, 

miből készítették az ételeket a 19. században? Ha részt veszel a táborban, ezt is 

megtudhatod!  

A kaland végére élményekkel és alkotásokkal teli batyuval térünk majd haza! 

Részletes programterv 

1. nap.: 

• Ismerkedés, tábori szabályok megbeszélése 

• Csapatépítő játékok 

• Vissza az őskorba! – Hogyan éltek az ősemberek? (életmód, a vadászat jellemzői, 

hiedelmek) 

• Íj és nyílvessző készítése házilag 

• Állatok lábnyomainak felismerése 

• Barlangrajz készítése 

• Mamutvadászat 

• Célba lövő és dobó verseny 

• Filmvetítés (Frédi és Béni) 



• Élménynapló készítése 

2. nap.: 

• Miből főztek a régiek? (filmvetítés a kenyérsütésről, vajköpülésről; a látottak és a 

hallottak alapján teszt kitöltése) 

• Ismerkedés a fűszernövényekkel 

• Retró ételek készítése 

ü zsíros kenyér lila hagymával 

ü lebbencsleves, fonott kalács 

ü meleg szendvics 

ü limonádé 

• Fűszerkép készítése 

• Élménynapló folytatása 

• Csapatjátékok 

3. nap.:  

• Kirándulás Hortobágyra (utazás vonattal; szekerezés; látogatás a Mátai méneshez; 

ebédre slambuc; a Kilenclyukú híd és a Csárda megtekintése; fagyizás) 

• vonatindulás: 8:26 (Tiszafüred) – 8:59 (Hortobágy) 

hazafelé:        15:36 (Hortobágy) – 16:11 (Tiszafüred) 

menetjegy (oda-vissza): 650 Ft 

 

4. nap.: 

• Ókori olimpia – vetélkedő 

• Ki mit tud Mátyás királyról? 

• Népmese-feldolgozás, -dramatizálás (Mátyás király és az igazmondó juhász; A 

kolozsvári bíró) 

• Párta és babérkoszorú készítése 

• Pecsétviasz készítése; meghívó a táncos mulatságra 

• Élménynapló folytatása 

• Táncház – reneszánszkori táncok tanulása  

5. nap.:  

• A tiszaszőlősi Hagyományőrző Egyesület íjászbemutatója 

• Népi játékok tanítása 

• Só-liszt gyurmából és csomagoló papírból honfoglaláskori ékszerek készítése 



• Vetélkedő 

• Élménynapló befejezése 

• Karaoke 

 


