
 

 

 

 

  



 

 

szeptember 17.  Pro Silva erdőgazdálkodás 

október 15.  Vadászösvényeken  

november 12. Szent Márton ünnepe  

december 3.  Népi játszóház  

december 17.  Karácsonyi kézműveskedés

 

január 27.  Téli álmot alvó állataink 

február 24. Energiaforrások 

március 24. Gyógynövények 

április 14. Gombák 

június 28. Holdfénytúra 

július 28.  Holdfénytúra 

szeptember 15.  Az erdő lakói 

október 13.  Őszi termések 

november 24.  Adventi kézműves   

foglalkozás 

 

(A programok tartalmaznak egy előadást és egy foglalkozást.) 

 

Szakköri foglalkozások 

TESZ: Természetjáró szakkör 

 

2017 ősz/tél 

szeptember 13., 27. TESZ 

október 11., 25. TESZ 

november 8., 22. TESZ 

december 6., 20. TESZ 

2018 tél/tavasz 

január 10., 24. TESZ 

 

 

február 7., 21. TESZ 

március 7., 21. TESZ 

április 4., 18. TESZ 

2018 ősz/tél 

szeptember 12., 26. TESZ 

október 10., 24. TESZ 

november 7., 21. TESZ 

december 5., 19.  TESZ

 is látogatható: 

gyerek, diák: 1500 Ft; felnőtt: 2500 Ft 

 
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!



 

 

 Színezd újra! – színezés 

 Kupak-kavalkád – kupakválogatás gyakorlójáték 

 Virágos kert – színek megkülönböztetése gyakorlójáték 

 Mi-micsoda? – mikroszkópozás (nagycsoporttól ajánlott) 

 Találd ki, hogy ki vagyok! – élőlényes szólások, közmondások; találós kérdések 

 Ügyességi játékok – Karika dobáló; Misi Mókus kedvencei, Békavacsora 
 

 erdei állatok megismerése, megbeszélése képekkel 

 állatos játékok (memóriák, képkirakók)

 állati jó énekes foglalkozás 

 előadás  

 játék 

 énekes foglalkozás 

 előadás 

 játék 

 énekes foglalkozás 
 

 

 készségfejlesztő relációs játék

 kőzetfelismerés

 ökomata, memóriajáték

 készségfejlesztő relációs játék 

 növényfelismerés

 levéllenyomatok felismerése

  – növényismereti kérdéssor 

  – termések felismerése érintés alapján

  – fűszernövények felismerése illat alapján

 



 

 

 készségfejlesztő relációs játék 

 állatnyomok felismerése

 állati részek mikroszkópos, nagyítós vizsgálata, 

megfigyelése 

 – felismerős játék

 csipeszes játék  

 erdei állatos kérdéssor

 
 

 készségfejlesztő relációs játék

 Mondjam vagy mutassam – erdei szituációk halandzsa nyelven

 társasjáték 

 
 
 párosítós táblajáték 

 

 Rövid túra erdőpedagógiai terepi foglalkozással 
 

 
 
 Hogyan „készül” az eső?

 Hogyan tudunk „gumitojást” készíteni?

 Milyen lehetett egy vulkán és hogyan működött? – Modellezzük 

a folyamatot!

 Nézzük meg, hogyan morajlik egy üvegbe zárt tenger! 

 Jókedvükben táncolnak a cseppek a pohárban? 



 

 

 lehetősége a Természet Házában és/vagy a Festetics Imre 

Állatparkban tanagyaghoz illeszkedő témakörökben  

  lehetősége az iskolában - földrajz, környezetismeret, biológia, kémia, 

hon- és népismeret témakörökben 

 esetén:  

o egyéni programtervek készítése 1 óra időtartamú programtól akár 2 napos 

időtartamig – Természet Háza programjai, Festetics Imre Állatpark programjai, 

változatos témájú szakvezetett túrák erdőpedagógiai foglalkozásokkal színesítve 

  a Keszthelyi-hegységben – félnapos túra és holdfénytúrák 

 200 Ft/fő (10 fő felett) – tárlatvezetés, filmvetítés 

a Keszthelyi-hegység látnivalóiról, Dioráma – kutató csapatjáték 

: 200 Ft/fő 

 400 Ft/fő 

: (a programcsomagok mindegyikéből vegyesen 

összeválogatott foglalkozás): 200 Ft/fő 

: 400 Ft/fő 

 

 



 

 

/ Prices 

 

3 éves korig: ingyenes; 3 - 6 éves korig: 200 Ft; 

diák és nyugdíjas: 400 Ft; felnőtt jegy: 600 Ft 

under 3 years: free; 3 – 6 years: 200 Ft; students and pensioners: 400 Ft; adults: 600 Ft 
 

 

3 éves korig: ingyenes; 3 - 6 éves korig: 200 Ft;  

diák és nyugdíjas: 400 Ft; felnőtt jegy: 600 Ft 

under 3 years: free; 3 – 6 years: 200 Ft; students and pensioners: 400 Ft; adults: 600 Ft 

 /  

Természet Háza Látogatóközpont és a Festetics Imre Állatpark: 1000 Ft 

Nature Center and Animal Park: 1000 Ft 
 

Combined ticket for children: have not 
 

 ára: félnapos 400 Ft/fő; holdfénytúra 800 Ft/fő 

 half-day 400 Ft/person, tours in the evening: 800 Ft/person 

Bővebb információ / More information: 

Csoportok előzetes bejelentkezése/for groups: 
 

, ökoturisztikai vezető 06 30/ 239 – 9894  

, ökoturisztikai munkatárs 06 30/ 239 – 4279 
 

Általános információ/generally information: 

                06 30/ 485 – 1281 

termeszethaza@bakonyerdo.hu          Cím: 8315 Gyenesdiás, Dornyai u. 4.  

www.facebook.com/termeszethaza                            (A Festetics Imre Állatpark mellett) 

termeszethaza.bakonyerdo.hu               GPS: 46º46’46.9”N 17º16’27.3”E 
 

Opening hours 

Minden nap főszezonban: 9:00 – 19:00-ig, szezonon kívül: 9:00 – 17:00-ig 

Every day in high season 9 am to 7 pm, over season: 9 am to 5 pm 

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

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

