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EMLÉKEZTETŐ 
 

Természet közeli sporttábor 
Bakonybél, 2015.08.10-14 

 

2015.08.10. - Első nap: 

 

Délelőtt: megérkezés a tábor helyszínér, Bakonybélre. Faházak, szálláshelyek elfoglalása után 

a gyerekeket tájékoztattuk a tábor rendjéről és programjáról. 

 

Délutáni program során tájékozódási játék keretében ismerkedtek meg Bakonybéllel a 

gyerekek. A csapatok a Köves hegy kilátótól indultak és egy speciális, térkép segítségével 

kellett megkeresniük a falu nevezetességeit és megtalálniuk a választ az összeállított 

kérdéssorra. (térkép és kérdéssor mellékelve). 

 

Este éjszakai túra keretében ismerkedett a csapat a turista jelekkel, az éjszakai mozgással az 

erdőben, éjszakai tájékozódással. (csillagképek) „Bátorság próba”.  

A túra útvonala Odvaskő parkolótól indult, Odvaskő barlang, pihenőhely, majd a zöld kereszt 

turista jelzést követve a Táborhely hegyen keresztül visszatérés a szállásra. 

A túra távolsága kb: 7,5km szintkülönbsége:250m. 

 

 

2015.08.11. - Második nap: 

 

Délelőtt a csoport megtekintette az Erdők házát, 

.- A múzeum egy természetvédelmi és erdészeti gyűjteménynek ad otthont. A korábbi 

gazdasági épület alsó szintjén a hegység földtörténeti múltja, főbb kőzetei, ásványai, érdekes 

földtani jelenségei kerültek bemutatásra. Láthattunk fényképeket védett növényekről, 

valamint megismerhettük az erdőrendező mérnökök egykori mérőit, térképező eszközeit, és 

munkáját. Az emeleti teremben a természetben élő és dolgozó erdészek, vadászok és 

faművesek mesterségét ismerhettük meg. Egy hangulatos diorámában láthattuk a Bakony 

vadon élő állatait, s Dani Pál naiv festő képein az egykori Bakony vadregényes világát. 

Emellett megismerkedhettünk Dobó Jenő farkasgyepűi erdőgondnok életművével.  

 

- majd a felkerestük a Csillagdát,  

ahol megnéztük a gyerekekkel a Csillagásztörténeti kiállítást – az állandó kiállítás a 

csillagászat és űrkutatás történetéről, Galileitől a Mars-utazásig, adott betekintést.  

További élményt jelentő programok is várták diákjainkat: 400 m² területen. Meteorit 

simogató, Mars robot, szkafander ruha, érintőképernyős űrutazás, katapultülés: űrturizmus 

mindenkinek! 

Planetárium: A Pannon Csillagdában található hazánk legmodernebb digitális planetáriuma. 

A 8 m átmérőjű, félgömb alakú kupolára vetített kép közel kétszer akkora felbontású, mint 

minden más magyarországi planetáriumé! A térhatású 5.1 hang, a monoscopic 3D kép 

felejthetetlen minőségben repíttek minket a kozmikus utazásra. 

Távcsőpark: A Pannon Csillagda obszervatóriumának 5,5 méteres kupolája alatt tudományos 

igényű távcsőpark fogadott minket.  Derült égbolton nappal a napkitöréseket, éjszaka a 

csillagos égbolt csodáit vehetik célba az érdeklődők. 
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2015.08.12. - Harmadik nap: 

 

Délelőtt a Táborhely hegyen a zöld kereszt turista jelzésen elindulva térképek segítségével 

tanulták a gyerekek  a tájfutó térkép jelzéseit. A jellegzetes pontokon megállva megbeszéltük 

a természet leképezését, a térképjelek felismerését. 

 

A túra végén egy kijelölt útvonalon futóversenyt rendeztünk. 

 

Délután a Határ réten, a Gerence patak völgyében tájékozódási sportokat gyakorolták a 

gyermekek, ahol a futás mellett a tájékozódási sportok mobilos és trail-o formáit is 

kipróbálták. 

 

Este tábortűzzel zárult a nap. 

 

 

2015.08.13. - Negyedik nap: 

 

Egész napos kerékpártúrán vettek részt a gyerekek.  

Bakonybélből a Kőris hegyre tekertek fel, majd vissza. Útközben a tájkerékpár sporttal is 

megismerkedtek.  

Az egész napos túra állóképességüket is megmérette, hiszen a nagy meleg, a szintkülönbség is 

megerőltető volt. Jó volt látni a gyerekek akaratát, kitartását – s a nap végén az elégedett 

arckifejezésüket, hogy - „Ezt is megcsináltam!”  

 

Este zenés karaokee programmal zárult a nap, ahol a gyerekek vidám hangulatban tölthették 

el az estét. 

 

 

2015.08.14. - Ötödik nap: 

 

Délelőtt a Nordic Walkinggal ismerkedtek a gyerekek, majd tájékozódási futó versenyen 

mutatták be a tábor során megszerzett tudásukat.  

Ezután már csak a pakolás és hazautazás maradt számukra. 

 

Emlékezetes, tartalmas hetet hagytunk magunk után – ahol mindenki nagyon jól érezte magát! 

 

 

  

. 

 


