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 Téli túra 

 Vizes élőhelyek napja – előadás, vetélkedő, interaktív programok 

 Téli Álom – előadás téli álmot alvó állatainkról, interaktív programok 

 A Keszthelyi-hegység kialakulása, földtani értékei – előadás, 

BAZALTTAPOSÓ – túra a Tátika várához 

 Izgalmas archeobotanika és archeozoológia – előadás, interaktív programok 

 Téltemető túra – rövid előadás, túra a Szent Miklós forráshoz 

  A víz világnapja – interaktív programok  

 Csodapókok előadás, interaktív programok 

 Pókok a Balaton vidékén – előadás; pókászás 

Rügyfakadási program a Nagymezőn a Természet Házával 

.  Tavaszköszöntő túra – a Föld napja alkalmából 

Madarak és fák napja, fülemülék éjszakája  – az éjszaka hangjai 

 Madarak és fák napja – előadás a fákról, fajátékok és madaras fák a 

foglalkoztatóban 

Kele, Csí, Tás és a többiek – Fekete István madarai – előadás, mese, interaktív 

programok 

 Biológiai sokféleség napja, előadás, interaktív program 

Gyereknap 

 Boglárka, de nem virág; bagoly, de nem madár – előadás, barlangtúra – a 

barlangok világnapja alkalmából  

 Múzeumok éjszakája 

 A szőlőmagok titkai – előadás, interaktív programok 

 Erdők hete – Élőhely világnap – Az avar élővilága – Timon és Pumba kedvencei   

 Lombhullató túra 

 Nemzetközi gyaloglás napja – túra 

 Az ősz színei és ízei (gesztenye, som, galagonya) – házi sütemények versenye  

 Szent Hubertus – a vadászok védőszentje, előadás, interaktív programok  

 Márton napi programok a Természet Házában 

 Ne vásárolj semmit! nap – vetélkedő, interaktív programok 

  A fogyatékkal élők világnapja alkalmából programok a Természet Házában  

 Téli madárvendégek – előadás, interaktív programok – madáretető készítés 
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 Vizes élőhelyek napja – előadás, vetélkedő, interaktív foglalkozások 

 Téli Álom – előadás téli álmot alvó állatainkról, interaktív foglalkozások 

 A Keszthelyi-hegység kialakulása, földtani értékei – előadás, 

BAZALTTAPOSÓ – túra a Tátika várához 

 Izgalmas archeobotanika és archeozoológia – előadás, interaktív foglalkozások 

 Téltemető túra – rövid előadás, túra a Szent Miklós forráshoz 

  A víz világnapja – rövid előadás, interaktív foglalkozások  

 Csodapókok – előadás, interaktív foglalkozások 

Pókok a Balaton vidékén – előadás; pókászás 

 Madarak és fák napja – előadás a fákról, fajátékok és madaras fák a 

foglalkoztatóban 

Kele, Csí, Tás és a többiek – Fekete István madarai – előadás, mese, interaktív 

foglalkozások 

 Biológiai sokféleség napja, előadás, interaktív foglalkozások 

 Boglárka, de nem virág; bagoly, de nem madár – előadás, barlangtúra – a 

barlangok világnapja alkalmából  

 Téli túra 

 A Keszthelyi-hegység kialakulása, földtani értékei – előadás, 

BAZALTTAPOSÓ – túra a Tátika várához 

 Téltemető túra rövid előadás, túra a Szent Miklós forráshoz 

.  Tavaszköszöntő túra – a Föld napja alkalmából 

Madarak és fák napja, fülemülék éjszakája  – az éjszaka hangjai 

 Boglárka, de nem virág; bagoly, de nem madár – előadás, barlangtúra – a 

barlangok világnapja alkalmából  

 Erdők hete – Élőhely világnap – Az avar élővilága – Timon és Pumba kedvencei  

 Lombhullató túra 

 Nemzetközi gyaloglás napja – túra 

 16., 23.    13., 18., 24.    : 16.    15.     12.

július 1 – szeptember 1. 

Minden kedd, péntek, vasárnap 
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Hétfőnként  Madarász szakkör 
Keddenként Hagyományos állattartás szakkör 
Szerdánként  Meseszakkör 

Csütörtökönként  Természetjáró szakkör 

 

szept. 2. A hetedik testvér I. 

szept. 3. Mindenünk a természet 

szept. 7.  A madarak anatómiája és evolúciója 
szept. 8. Külterjes és belterjes állattartás 

szept. 9. A hetedik testvér II. 

szept. 10. Az év vadvirága 

szept. 14. Toll és repülés 
szept. 15. Gulya, csürhe, ménes 

szept. 16. A hetedik testvér III. 

szept. 17. Az év gombája 

szept. 21. Csőr és láb (táplálkozás) 
szept. 22. Juhász, kanász, bojtár 

szept. 23. A nagy ho-ho-ho horgász 

szept. 24. Az év rovara 

szept. 28. Madárhangok 
szept. 29. Szent Mihály nap: behajtás 

szept. 30. Dr. Bubó 

okt. 1. Az év hala és kétéltűje 

okt. 5. Vonulás 
okt. 6. A magyar szürke szarvasmarha 

okt. 7. Frakk, a macskák réme 

okt. 8. Az év madara 

okt. 12. Film: Vándormadarak 
okt. 13. A magyar tarka szarvasmarha 

okt. 14. Mézga család 

okt. 15. Az év emlőse 

okt. 19. Vizes élőhelyek madarai 
okt. 20. A vízibivaly 

okt. 21. Vízipók 

okt. 22.  Az év fája 

nov. 02. Gyepek madarai 
nov. 3. Élet a pusztán 

nov. 4. Vízipók 

nov. 5. Őszi termésvadászat 

nov. 9. Agrártájak madarai 
nov. 10. A marhatartás hagyományos eszköztára 

nov. 11. A rút kiskacsa 

nov. 12. Az év gyógynövénye 

nov. 16. Téli madáretetés 
nov. 17. A hortobágyi racka 

nov. 18. Pumukli 

nov. 19. Az erdő gyümölcsei 

nov. 23. Kultúrakövető madarak 
nov. 24. Cigája, cikta, magyar merinó 

nov. 25. Süsü, a sárkány 

nov. 26. Hazai vadász 

nov. 30. Az erdők madarai 
dec. 1. A juhtartás hagyományos eszköztára 

dec. 2. Vuk I. 
dec. 3. Erdei nagyvadak I. 

dec. 7. Az éjszaka madarai 
dec. 8. Egy paraszti porta 

dec. 9. Vuk II. 

dec. 10. Erdei nagyvadak II. 

dec. 14. Fokozottan védett madaraink 
dec. 15. A téli ünnepkör és a haszonállatok 

dec. 16. Vuk III. 

dec. 17. Erdei nagyvadak III. 

jan. 4. Szín és pompa 
jan. 5. A magyar parlagi kecske 

jan. 6. Vízipók 

jan. 7. Erdei ragadozók 

jan. 11. Téli vendégek 
jan. 12. Legeltetés 

jan. 13. Micimackó I. 

jan. 14. Erdei kisállatok 
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jan. 18. A Kis-Balaton madárvilága 
jan. 19. Pásztor,- és juhászkutyák 

jan. 20. Micimackó II. 

jan. 21. Erdei rágcsálók 

jan. 25. A Balaton madárvilága 
jan. 26. Lófajtáink: a melegvérűek 

jan. 27. Micimackó III. 

jan. 28. Egy fa élete 

febr. 1. Rekorderek 
febr. 2. Lófajtáink: hidegvérűek 

febr. 3. Vízipók 

febr. 4. Ahol csak a madár jár 

febr. 8. Ragadozók 
febr. 9. A magyar parlagi szamár 

febr. 10. Vízipók 

febr. 11. Erdei tájékozódás, szabályok 

febr. 15. Solymászat 
febr. 16. A lótartás hagyományos eszköztára 

febr. 17. Pom-pom meséi 

febr. 18. Beszédes jelek 

febr. 22. Madárbarát kert 
febr. 23. A csikósok világa 

febr. 24. Vízipók 

febr. 25. Az erdő hangjai 

febr. 29. A madarak éneke 
márc. 1. A mangalica és elődei 

márc. 2. Gumimacik 

márc. 3. Bubo bubo és családja 

márc. 7. Udvarlás I. 
márc. 8. A disznótartás hagyományos eszközei 

márc. 9. A nagy ho-ho-ho horgász 

márc. 10. Erdő közepében járok 

márc. 16. Pumukli 

márc. 17. Erdei pocsolya 

márc. 21. Udvarlás II. 
márc. 22. Kondásélet 

márc. 23. Dr. Bubó 
márc. 31. Fűben, fában orvosság 

 

 

 

ápr. 4. Fészekrakás I. 
ápr. 5. A baromfiudvar lakói I. 

ápr. 6. Pumukli 

ápr. 7. Tavaszi virágszőnyeg 

ápr. 11. Fészekrakás II. 
ápr. 12. A baromfiudvar lakói II. 

ápr. 13. Maja a méhecske 

ápr. 14. Barlanglakók 

ápr. 18. Költés és gondozás I. 
ápr. 19. Háztáji állattartás 

ápr. 20. Pinokkió I. 

ápr. 21. Ezt a földet választottam 

ápr. 25. Költés és gondozás II. 
ápr. 26. Szent-György nap: kihajtás 

ápr. 27. Pinokkió II. 

ápr. 28. Gazdálkodj okosan az erdőben! 

máj. 2. Film: Pingvinek vándorlása 
máj. 3. Legeltetés és természetvédelem 

máj. 4. Pinokkió III. 

máj. 5. A madarak atyja 

máj. 9. Elárvult fiókák: mi a teendő? 
máj. 10. Slow food 

máj. 11. Pinokkió IV. 

máj. 12. Indulj el egy úton 

máj. 18. Pinokkió V. 

máj. 19. Fenntartható fejlődés 

máj. 23. A Fenékpusztai Madármentő Állomás 
máj. 24. Az extenzív állattartás jövője: 

ökogazdálkodás 

máj. 25. Rendhagyó foglalkozás 

máj. 26. Rendhagyó foglalkozás 

máj. 30. Madárgyűrűzés 
máj. 31. Kevésbé ismert hagyományos háziállat-

fajtáink 

jún. 6. Fészekőrzés, fajvédelem 
jún. 7. Rendhagyó foglalkozás 

jún. 13. Terepi madármegfigyelés 
jún. 14. Rendhagyó foglalkozás  

 

 

       

A programváltozás jogát fenntartjuk! 
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Vizsgálódás mikroszkóppal. 

  

Erdőbenő különböző növények terméseit, madártollakat, kőzeteket rejtett el a Látogatóközpont 

udvarán, amelyeket a gyerekeknek kell megkeresni, majd a megadott szempontok alapján 

szétválogatni. 

  

Erdőbenő szeretné, ha kis pajtásai színes köntösbe öltöztetnék – a Természet Házának 

kabalafigurája és a ház arculatának megfelelő színezők (növények és állatok) várják a kicsiket. 

 
Elsőként a gyerkőcök szín szerint különválogatják a kupakokat. A továbbiakban megmutathatják 

kreativitásukat, képzelőerejüket is, hiszen a kupakokból képeket, formákat kell kialakítaniuk. 

 
Különböző színű papírvirágokból alakítjuk ki a „kertet”; a gyerekek lesznek a méhecskék. A vezető 

felmutat egy színes kártyát, a méhecskéknek pedig minél gyorsabban „le kell szállni” arra a virágra, 

amelynek színe megegyezik a kártyáéval. A kicsik virágneveket is sorolhatnak és elmondhatják, 

milyen fontos szerepe van nekik, mint méhecskéknek. 

 
Kis vendégeinknek választaniuk kell egy olyan állatot, amelynek a bőrébe szívesen belebújnának, 

majd meg kell indokolni a döntésüket. A többieknek pedig mondani kell egy-egy jellemzőt az adott 

élőlényről. 

 
Élőlényes szólások, közmondások; találós kérdések. 

 
Találj célba!; Szumó-teke; Karika dobáló; Misi Mókus kedvencei 

 
1. állathangok és állatok felismerése képekkel együtt 

2. állathangos, állatok kicsinyei dal meghallgatása, nagyobbakkal állatos abc 

3. állatos játékok (memóriák, képkirakók) 
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Készség fejlesztő relációs játék – 4×4 négyzetet tartalmazó táblákkal játsszuk. Minden négyzeten 

belül van további 4 kisebb négyzet. Ezekben el van helyezve négy növényfaj és vannak üres mezők 

is – ezek variálva elhelyezhetőek. Útmutató kártyákkal kell megtalálni az adott mezőt. Aki 

leghamarabb összegyűjti a 4 kártyát, az a nyertes – lehet sorban, oszlopban, átlósan. 

Például: a négy fafaj a tölgy, a bükk, a feketefenyő és a kőris. Az egyik kártyán ez áll: tölgy alatt 

balra a bükk – ha megtalálja ezt a négyzetet, elveheti a kártyát.  

 
Az érdeklődőknek tíz növényt kell felismerni fotók és leírások alapján. A mellékelt feladatlapon 

kell feltüntetni az összetartozó párokat. 

 
Színes levélnyomatokkal és ezek árnyképével játsszuk. A feldarabolt nyomatokat össze kell rakni 

és hozzápárosítani az árnyképéhez. 

 
Különböző préselt levelekből és virágokból színes képeslapok készítése. 

 
Növényi részek mikroszkópos, nagyítós vizsgálata, megfigyelése. 

 
Ökomata, termésdoboz, illatdoboz, memória játék, stb. 

 
Egy séta alkalmával a megismert növények terepi határozása, vizsgálata. 

 
A fakéreg mintázatának átrajzolása lapra, zsírkréta segítségével. Felcímkézve emlék is lehet, és 

megtanuljuk, hogy melyik fának milyen a kérge. 
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Készség fejlesztő relációs játék – 4×4 négyzetet tartalmazó táblákkal játsszuk. Minden négyzeten 

belül van további 4 kisebb négyzet. Ezekben el van helyezve négy állatfaj és vannak üres mezők is 

– ezek variálva elhelyezhetőek. Útmutató kártyákkal kell megtalálni az adott mezőt. Aki 

leghamarabb összegyűjti a 4 kártyát, az a nyertes – lehet sorban, oszlopban, átlósan. 

 
Az érdeklődőknek állatnyomokat kell felismerniük. A mellékelt feladatlapon van még egy 

megoldandó pont – meg kell nevezni öt vad hímjét, nőstényét és szaporulatát.  

 
Állati részek mikroszkópos, nagyítós vizsgálata, megfigyelése.  

 
Különféle madártollak, agancsok, stb. bemutatása és felismerése. 

 
Madár sziluettek felismerése, hernyók és lepkék párosítása. 

 
Ökomata, memória játék, táplálékháló, „Mi lehetek?” csipeszes játék, „madaras fa” kirakó, stb. 

 
A gyerekekkel egy rövid séta során megfigyeljük, milyen élőlényekkel találkozunk a kirándulás 

során. Az erdőben való helyes viselkedés szabályainak megtanítása! 

 
Az erdőben sétálva rátalálhatunk az állatok nyomaira – adott körülmények között mintát vehetünk, 

és „kinyomozzuk”, vajon milyen állat járt itt. 

 
Egy pocsolyából vagy a közeli patakból vízmintát veszünk és megnézzük, kik laknak benne. 
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Készség fejlesztő relációs játék – 4×4 négyzetet tartalmazó táblákkal játsszuk. Minden négyzeten 

belül van további 4 kisebb négyzet. Ezekben el van helyezve négy élőhelyhez köthető kép és vannak 

üres mezők is – ezek variálva elhelyezhetőek. Útmutató kártyákkal kell megtalálni az adott mezőt. 

Aki leghamarabb összegyűjti a 4 kártyát, az a nyertes – lehet sorban, oszlopban, átlósan. 

 
A Látogatóközpont diorámájának vázlatos rajzára be kell jelölni, hogy melyik állat melyik 

élőhelyhez tartozik, illetve melyik szám melyik állatot is jelöli. A játék három nehézségi fokozatban 

készült. 

 
Különböző táplálékláncok és –hálók kialakítása a megadott élőlények felhasználásával, majd azok 

elhelyezése az élőhelyeket ábrázoló táblákon. 

 
Különböző szituációk előadása meghatározott feltételek mellett (halandzsa nyelv, szavak helyett 

számok, stb.); élőlényekkel kapcsolatos szólások, közmondások elmutogatása. 

 
Erdőbenő egy közös játékra invitál mindenkit! Öt pajtásának segít a vacsora megszerzésében, a 

zsákmány összegyűjtése a fő feladat. 

 
Ökomata, memória játék, társasjáték, kirakó, Hol lakhatok? – párosítós táblajáték, stb. 

 
Geotúra a közelben vagy igény szerint távolabbi helyszínekre – interaktív előadás az ott látottakról, 

az élőhelyek természetességének terepi vizsgálata. 



web: www.bakonyerdo.hu |  email: termeszethaza@bakonyerdo.hu 

cím: 8315 Gyenesdiás, Dornyai u. 4. 

tel.: + 36 30/ 239 – 9894; + 36 30/ 239 – 4279  

       + 36 30/ 216 – 5336;  + 36 30/ 485 – 1281 

 

  

 

  

 -

 
Készség fejlesztő relációs játék – 4×4 négyzetet tartalmazó táblákkal játsszuk. Minden négyzeten 

belül van további 4 kisebb négyzet. Ezekben el van helyezve négy kőzet és vannak üres mezők is – 

ezek variálva elhelyezhetőek. Útmutató kártyákkal kell megtalálni az adott mezőt. Aki 

leghamarabb összegyűjti a 4 kártyát, az a nyertes – lehet sorban, oszlopban, átlósan. 

 
A játék során 5 különböző kőzetet kell felismerni, majd meghatározni, hogy melyik állítást melyik 

kőzet mondhatta magáról. A Keszthelyi-hegységet ábrázoló térképen el is lehet helyezni a 

kőzeteket. 

 
Kreativitást fejlesztő játék, ami közben megismerhetjük a kavicsok „életútját”. 

 
Ökomata, memória játék, stb. 

 
Geotúra a közelben vagy igény szerint távolabbi helyszínekre – interaktív előadás az ott látottakról, 

szabályozott keretek között kőzetgyűjtési lehetőség. 
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Hogyan mozognak a vízben lévő részecskék? Mindegy, hogy hideg vagy éppen meleg a víz? 

Nézzük meg, van-e különbség! 

 
Miért esik az eső? Miért süt a nap? Modellezzük a felhőképződést és az esőzést! 

 
Mi a közös a mészkőben és a tyúktojásban? Nézzük meg, hogyan tudunk „gumitojást” készíteni! 

 
El tudjátok képzelni, hogy évmilliókkal ezelőtt vulkánok törtek ki itt, a Keszthelyi-hegység északi 

régiójában? Milyen lehetett egy vulkán és hogyan működött – modellezzük a folyamatot! 

 
Milyen jelenség figyelhető meg a hullámzás során? Nézzük meg, hogyan morajlik egy üvegbe zárt 

tenger! 

 
Különböző földrajzi jelenségek, folyamatok szemléltetése: olvadó gleccser; kanyargó folyó; 

bevágódás; szél és homok, talajlevegő, stb.  
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 lehetősége a Természet Házában és/vagy a Festetics Imre Állatparkban 

tanagyag szerint  

  lehetősége - földrajz, környezetismeret, biológia, kémia, hon- és 

népismeret témakörökben 

 esetén:  

o egyéni programtervek készítése 1 óra időtartamú programtól akár 3 napos 

időtartamig – Természet Háza programjai,  
programjai, változatos témájú szakvezetett túrák 
 

 

 

 

 – kézműves foglalkozás  

 vezetése a Keszthelyi-hegységben – félnapos, egész napos, holdfénytúrák 

 

 Kérjük a túrákra a túra előtti nap 16:00-ig jelentkezzenek be 

 A túrák minimum 8 fő esetén indulnak (értesítést küldünk, amennyiben a túra elmarad) 

 Gyülekezés minden esetben a Természet Háza Látogatóközpontnál történik 

 Félnapos túra: 400 Ft/fő; egész napos: 600 Ft/fő; holdfénytúra: 800 Ft/fő 

 A túravezetés magyar nyelven történik – igény esetén angol és német kiegészítéssel 

Minden nap  

főszezonban: 9:00 – 19:00-ig 

szezonon kívül: 9:00 – 17:00-ig 
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3 éves korig: ingyenes; 3 - 6 éves korig: 200 Ft; diák és nyugdíjas: 400 Ft; felnőtt jegy: 600 Ft 

 

3 éves korig: ingyenes; 3 - 6 éves korig: 200 Ft; diák és nyugdíjas: 400 Ft; felnőtt jegy: 600 Ft 

  

Természet Háza Látogatóközpont és a Festetics Imre Állatpark: 1000 Ft  

10 fő felett: 200 Ft/fő; 10 főnként 1 óvónő vagy pedagógus belépőjegye díjmentes 

10 fő felett: 200 Ft/fő; 10 főnként 1 óvónő vagy pedagógus belépőjegye díjmentes 

 

Belépőjegy + 200 Ft/fő anyagköltség 

 ára: félnapos: 400 Ft/fő; egész napos: 600 Ft/fő; holdfénytúra: 800 Ft/fő 

 is látogathatóak 

gyerek, diák: 1500 Ft; felnőtt: 2500 Ft 

  , ökoturisztikai munkatárs  30/ 239 – 9894  

, ökoturisztikai munkatárs 30/ 239 – 4279 

, ökoturisztikai munkatárs 30/ 216 – 5336 

, ökoturisztikai vezető 30/ 485 – 1281 

 

termeszethaza@bakonyerdo.hu 

https://www.facebook.com/termeszethaza 

termeszethaza.bakonyerdo.hu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cím: 8315 Gyenesdiás, Dornyai u. 4.  

(A Festetics Imre Állatpark mellett) 

GPS: 46º46’46.9”N 17º16’27.3”E 

mailto:termeszethaza@bakonyerdo.hu
https://www.facebook.com/termeszethaza

