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Katica Tanya Élményközpont 

Programajánló 2018-2019 
 

 
 
 

Az alábbi programajánlat helyismerettel rendelkező pedagógusok, szakemberek bevonásával készült. Az alábbi tárgykörök bármelyikéből 
tematikus tábor, illetve azok kombinációjából több témakört érintő erdei iskolai program alakítható ki a kedves érdeklődők igénye 
szerint.  Kérjük, az ajánlott létszámokat vegyék figyelembe, amikor a foglalkozások számát lekötik! 
Az egyes programok kódjai alatt jeleztük, hogy melyik korosztálynak ajánljuk: (1)=óvodásoknak, (2)=alsó tagozatosoknak, (3)=felső 
tagozatosoknak, (4)=középiskolásoknak. A programok igénybevételéhez belépőt kell váltani! Az alábbi programokat kérjük 
szíveskedjenek előre megrendelni. Az alábbi árakat csak előzetes jelentkezés esetén tudjuk biztosítani! 
 

Katica Tanya Élményközpont – Bemutató gazdaság és Lovagvár 
Az országban egyedülálló bemutató major, 

játszóbirodalom és lovagvár 
Előrelátható költség 

L1 
1-4 

Próbáld ki a kontinentális Európa legnagyobb működő 
hajítógépét! 100 méterre hajítunk egy kőgolyót a XIII. 
századi mintára épített, 8 tonnás hajítógéppel. 

 5.000 Ft/lövés kőgolyóval, 7.000 Ft/lövés tüzesgolyóval 
esténként, 1 lövés: 20-25 percig tart, március és november 
között 

L2-6 
1-4 

Erdei kötélpálya és óriás lecsúszó: 3 erdei kötélpálya és 2 
lecsúszó (120 és 190 méter) 

 0.5-1 órás elfoglaltság az igénybevett szolgáltatásoktól 
függően: 390-1390 Ft/fő, 10 fő felett 10% kedvezmény 

L7 
2-4 

Mászófalak: 17 db 8 m magas különböző nehézségi fokú 
mászófal használata  1100ft/30 perc/fő, 10 fő felett 10% kedvezmény 

L8 
2-4 

Minibowling: kisebb golyóval működő rövidpályás játék  300 Ft/játék/fő 

L9 
3-4 

Megújuló energiaforrások és a fenntartható fejlődés: 
interaktív bemutató a nap, a szél és egyéb megújuló 
energiákról, a szelektív hulladékgyűjtésről, az ökológiai 
lábnyomról és a fenntartható fejlődésről 

 1-1.5 órás foglalkozás 10-15 fős csoport részére 
 4.000 Ft/alkalom ismertetőanyaggal 

L8 
2-4 

„Kiütlek” játék: a forgó akadály leküzdése minden izmot 
megmozgat, ráadásul jókedv és kacagás kíséretében 

 használata 130 cm felett, 80 kg alatt engedélyezett 
 1 menet 3,5 perc; 300 Ft/fő. Az első menetet a belépőjegy 

tartalmazza 

L9 
1-2 

Környezettudatos szemlélet kialakítása: 
Hogyan vásároljunk úgy, hogy a legkisebb 
„hulladéktermelők” legyünk? 
Mit tudunk kezdeni a megvásárolt hulladékkal? 
Interaktív vásárlással, rejtvényekkel, újrahasználással. 

 1 órás komplex foglalkozás, 10-15 fős csoportok részére 
 4.000 Ft/alkalom +200ft/fő 

 

Gazdálkodással kapcsolatos programok 
Kód Program neve Időtartam, előrelátható költségek 

G1 
1-4 

Háziállatok emberközelben: lovak, tehenek, birkák, 
kecskék, malacok, nyulak, szárnyasok mindennapi 
környezetükben. 
Tehénfejés, állatgondozás, ismertetők  
Őshonos magyar állatfajták: mangalica, rackajuh, magyar 
szürke marha és fodros liba 
Étterem és ajándékbolt 

 A megváltott Élményközpont belépőjeggyel díjmentes 

A Katica Tanya teljes energia-

igényét megújóló forrásokból fedezi 

Az Európai Unió Környezetvédelmi 

Díja 2016-17 
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Gazdálkodással kapcsolatos programok 
Kód Program neve Időtartam, előrelátható költségek 

G2 
1-4 

Hogyan működik egy gazdaság? Interaktív betekintés egy 
működő majorság mindennapjaiba: eszközök, szerszámok, 
takarmánytípusok. állatfajták ismertetése 

 1-1.5 órás foglalkozás, 6-25 fős csoport részére, 
4000 Ft/csop. dedikált vezetővel + 500 Ft/fő hazavihető 
foglalkoztató füzettel (igény szerint) 

G3 
1-4 

Állatgondozás: etetés, itatás, trágyázás, egészségügyi 
ellenőrzés 

 Ingyenes program az Élményközpont munkatársainak 
vezetésével (a napi teendőkhöz igazítva) 

G4 
2-4 

Lovaglás, hátason lovaglástanulás (kényelmes öltözetet 
hozz magaddal)  

 6000 Ft/fél óra, 10000 Ft/óra. 
 tavasztól őszig választható program. 

G5 
2-4 

Csapatverseny: a Katica Tanyán és környékén 
versenyfeladatok csoportoknak 

 1-1.5 órás foglalkozás 15-30 fős csoportnak, a 
versenyfeladatokat rendelkezésre bocsátjuk. 

G6 
2-4 

„Kertész leszek, fát nevelek”: közös faültetés az 
Élményközpontban. Az ültetők nevének megörökítése 
táblán (szeptember-október, március-április) 

 Hozott (ingyenes), illetve előzetes egyeztetés alapján a 
helyszínen biztosított facsemete felhasználásával  
(a csemete költsége felszámításra kerül). 

G7 
1-2  

Hordóutánfutó: Ülj be a hordóutánfutóink egyikébe és 
döcögj a kis vonatunkkal! 

 6-7 perces járatok 7 hordóval   1.500 Ft/járat, vagy 7.000 
Ft/30 perc 

 

Hagyományőrzés: elődeink bölcsessége 
Kód Program neve Időtartam, előrelátható költségek 
H1 
1-4 

Kenyérsütés saját kemencénkben: a dagasztástól az 
illatos kenyérig. Kenyér vagy langalló (kenyérlángos). 

 9000 Ft/alkalom, 5-8 kg kenyér készül, az elkészített 
kenyeret a programon résztvevők elfogyaszthatják  

H2 
1-4 

Langallósütés saját kemencénkben: a dagasztástól a 
kenyérlángosig 

 9000 Ft/alkalom, 15 db langalló készül (kb.:35-40 adag); az 
elkészült langallót fokhagymával és tejföllel 
elfogyaszthatják 

H3 
1-4 

Hogyan éltek elődeink? Látogatás a szennai Európa 
Nostra-díjas skanzenben és a fakazettás református 
templomban. Választható: múzeumpedagógiai 
foglalkozások („Munkák a házban és ház körül”, „Fűben, 
fában”, „Pörgesd fel magad!”, „Meseház”, „Guba a 
gubával, suba a subával”, „Sárból, fából”, valamint 
Farsangi, Húsvéti, Pünkösdi, Szüreti témahetek),  

 A falumúzeum Szennán található (3 km), autóbusszal vagy 
gyalog közelíthető meg.  

 Nyitvatartás: 2017. február 4-március 26. szombat-vasárnap 
10-16 óráig, április 1-október 29, kedd-vasárnap 9-17 óráig, 
november 4-december 10. szombat-vasárnap 10-16 óráig 

 Előzetes bejelentkezés a 82/584-013 vagy 30/894-7269, 
szennai.skanzen@gmail.com 

H4 
1-4 

Középkori lovagok nyomában: bot- és kardforgatás, 
övbirkózás, történelmi érdekességek, címerfestés, lovagi 
öltözet és fegyverbemutató 

 2-3 órás program: 700 Ft/fő, min. 14.000 Ft/csoport 
 A program időtartama igény szerint alakítható. 
 Nemcsak fiúknak! 

H5 
2-4 

Íjászat, csatacsillag hajítás: ismerkedés az őshonos 
fegyvernemmel, fortélyok, gyakorlás 

 1-1.5 órás program: 10-15 fős csoportok részére, 
 díja: 5.000 Ft + 200 Ft/fő. 

H6 
1-4 

Tréfás népi játékok: Hogy játszottak a gyerekek, mikor 
még nem volt számítógép és internet? Toldi rúd, 
szögbeverés, zsákban futás, csatacsillag hajítás, 
kötélhúzás, diótörés, tojáselkapás, lépegetőzés 

 1-1.5 órás foglalkozás 500 Ft/fő, min. 10.000 Ft/csoport, 
max. 30 fő csoportonként 

 Lehet kedvtelésből vagy akár versenybe szervezve. 
 Utóbbi esetben egy fő segítségét kérjük a lebonyolításhoz. 

 

Kézművesség: mire képes a két kéz és egy kis bölcsesség 
Az elkészült tárgyakat mindenki hazaviheti 

Kód Program neve Időtartam, előrelátható költségek 

K1 
2-4 

Batikolás: anyagfestés kötözéssel (Fehér pólót vagy 
egyéb pamut anyagot hozz! Pólót a helyszínen is 
vehetsz.) 

 1-1.5 órás foglalkozás (+ száradási idő), 10-15 fős csoport 
részére, 4.000 Ft + 400 Ft/fő festék költség. 
Szállóvendégeknek ajánlott 

K2 
2-3 

Az agyag csodás anyag! Agyagformázás saját kézzel  1-1.5 órás foglalkozás, 6-20 fős csoport részére 4.000 Ft + 
350 Ft/fő anyagköltség. 
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Kézművesség: mire képes a két kéz és egy kis bölcsesség 
Az elkészült tárgyakat mindenki hazaviheti 

Kód Program neve Időtartam, előrelátható költségek 
K3 
1-2 

Terményüveg-készítés: búza, mák, zab, rizs, napraforgó és 
kukorica „kompozíciók”, dekopázsolt üvegekben  

 1-1.5 órás foglalkozás 6-20 fő részére, 4.000 Ft + 300 Ft/fő 
anyagköltség.  

K4 
2-4 

Nemezelés: Hogyan lesz a birka gyapjából nemeztárgy? 
(előkészítés, nemezelés) 
 

 1-2 órás foglalkozás, 6-20 fő részére, 4.000 Ft + 400 Ft/fő 
anyagköltség 

K5 
1-4 

Cserépfigura készítés: cserépkatica, cserépméhecske  1-1.5 órás foglalkozás, 10-15 fő részére 4.000 Ft + 500 Ft/fő 
anyagköltség. 

K6 
1-4 

Írás lúdtollal: lúdtoll használatának megtanulása, 
betűrajzolás újrahasznosított papírra 

 1-1.5 órás foglalkozás 15-20 fő részére, 4.000 Ft + 300 Ft/fő 
anyagköltség. 

K7 
1-3 

Hűtőmágnes készítése: katica, pillangó, virág 
dekorgumiból 

 1-1.5 órás foglalkozás 15-20 fő részére, 4.000 Ft + 400 Ft/fő 
anyagköltség. 

K8 
1-4 

„Fából vaskarika”: játékok fából és egyéb természetes 
anyagok felhasználásával 

 1-1.5 órás foglalkozás 10-20 fős csoport részére, 4.000 Ft + 
300 Ft/fő anyagköltség. 

K9 
1-4 Papírmerítés: képeslap készítése papír újrahasznosítással   1 órás foglalkozás (+ száradási idő) 10-15 fő részére,  

4.000 Ft + 250 Ft/fő anyagköltség 
K10 
2-4 Fa medál: szalvétatechnikával díszített nyakék bőr szíjon  1-1.5 órás foglalkozás 15-20 fős csoport részére, 4.000 Ft + 

400 Ft/fő anyagköltség. 
K11 
1-3 

Dekorgumi karkötő: kreatív, egyedi színes karkötő 
készítés 

 1-1.5 órás foglalkozás 15-20 fős csoport részére, 4.000 Ft + 
300 Ft/fő anyagköltség. 

K12 
1-2 Viaszkép: varázslat viasszal és vízfestékkel  1-1.5 órás foglalkozás 15-20 fős csoport részére, 4.000 Ft + 

300 Ft/fő anyagköltség. 
K13 
3-4 

Ékszerek bőrből: karkötő, nyaklánc készítése bőr 
felhasználásával 

 1-1.5 órás foglalkozás 6-15 fős csoport részére, 4.000 Ft + 
500 Ft/fő anyagköltség. 

K14 
1-4 Gyertyamártás: egyedi, színes gyertyák készítése  1-1.5 órás foglalkozás 6-20 fős csoport részére, 4.000 Ft + 

400 Ft/fő anyagköltség. 
K15 
2-3 

Teknős PET palackból: készíts teknőst dekorgumi, PET 
palack és gyöngy felhasználásával 

 1-1.5 órás foglalkozás 6-20 fős csoport részére, 4.000 Ft + 
400 Ft/fő anyagköltség. 

K16 
2-3 PET tutaj: igazi úszó tutaj készítése újrahasználással  1-1.5 órás foglalkozás 6-20 fős csoport részére, 4.000 Ft + 

200 Ft/fő anyagköltség. 
K17 
2 

„Elkapós játék”: elkapós játék készítése PET palack és egy 
kis fantázia segítségével 

 1-1.5 órás foglalkozás 6-20 fős csoport részére, 4.000 Ft + 
200 Ft/fő anyagköltség. 

 

Természetismeret: állatok és növények vadon és emberközelben 

Kód Program neve Időtartam, előrelátható költségek 

T1 
1-4 

Gyalogos túraútvonalak: 1-8 órás gyalogtúra-útvonalak 
a Dél-Dunántúli Kéktúra útvonaláról 
3 tó található 7 km-es távolságon belül. 

 Ingyenes túraleírások, igény esetén túravezetést biztosítunk, 
Zselic térkép: 1.200 Ft/db 

 Figyelem! Javasoljuk a kullancsok elleni fokozott védekezést!  
T2 
2-4 

Kerékpártúrák közelre-távolra (7-59 km-es 
túraútvonalak)  A túravezetés díja: 10.000 Ft/nap 

T3 
2-4 

Csillagászat: csillagvizsgálat fényszennyezéstől mentesen, 
távcsöves megfigyelés 

 1-2 órás foglalkozás, 6-25 fős csoportoknak, 7.500 
Ft/alkalom 

T4 
2-4 

Térképészet: térképolvasás, tájékozódás térkép és tájoló 
segítségével, turistajelzések megismerése, értelmezése 

 2 órás foglalkozás, 6-20 fős csoportoknak, 7.500 Ft/alkalom 
+200 Ft/fő (térkép) 
 

T5 
1-4 

Mesél az erdő: az erdei élővilág titkainak felfedezése, 
(fafajták, termények, az erdőgazdálkodás, állati lakhelyek, 
somogyi mondavilág és a zselici erdő stb.) 

 1.5-2 órás foglalkozás, 6-20 fős csoportnak, vezetővel a 
Katica Tanyát körülvevő erdőben, 4.000 Ft/alkalom 



 
 
 

 

7477 Patca, Faluvég Tel: + 36 30 411 6002 E-mail: info@katicatanya.hu, Honlap: www.katicatanya.hu 
 
 

Katica Tanya Programajánló 2018-2019                                                     Az élmények hazája 4

Természetismeret: állatok és növények vadon és emberközelben 

Kód Program neve Időtartam, előrelátható költségek 
T6 
2-4 

Éjszakai túra: ez ám a kitűnő kaland, zseblámpát hozz 
magaddal! 

 1,5-2 órás program, 5-30 fős csoportoknak, 
7.500 Ft/alkalom 

T7 
1-4 

Szarvasfarm a Zselicben: hazánk legsokszínűbb zárttéri 
vadgazdasága, mely különleges és érdekes programokat 
kínál a látogatóknak, úgy, mint pl. szarvasok simogatása, 
az agancsgyűjtemény megtekintése, traktoros vagy 
lovaskocsis vadnézés. 

 Előzetes bejelentkezés szükséges, min 10 fő. Bőszénfa 
Kaposváron keresztül vagy 2x25 km-es gyalogtúrával 
közelíthető meg. 

 Előzetes bejelentkezés szükséges: +36 20 977 62 89  

T8 
1-4 

Irány a Világ! 4 földrész természeti csodái képekben. 
Hogyan indulj el egy világkörüli útra? (a világjáró Handó 
házaspár élménybeszámolója) 

 6000 Ft/alkalom (ingyenes, amennyiben a Katica Tanyán 
legalább 120 vendégéjszakát töltenek) 

T9 
1-4 

Látogatás a Zselici Csillagparkban: csillagászati bemutató 
és planetáriumi filmek vetítése, előadások csillagászati és 
környezeti témában; derült idő esetén távcsöves 
bemutató; túrák a Zselicben. Megközelíthetőség: 1. A 67-
es úton Simonfa és Bőszénfa közötti bekötőúton vagy 2. 
Zselickisfalud előtti bekötőút balra (Kaposvár felől). 

 Program a Látogatóközpontban: 1,5-2 órás program, 
meteorit és természeti kiállítás, nappali távcsöves bemutató, 
planetáriumi filmvetítés. 

 Belépő jegyekről, kedvezményekről információ a 
www.zselicicsillagpark.hu oldalon   

A Katica Tanya Kalandösvényének használata látogatóinknak ingyenes. A Turistaháztól kiindulva hossza 1200 m.  

Bütykölde: csináld magad, egyszerűen és gyorsan 
Az alábbi programokhoz a leírást, az alapanyagokat és a helyszínt mi biztosítjuk,  

a műhelymunkát a csoporttal érkező vezető/pedagógus irányítja.  

Kód Program neve Időtartam, előrelátható költségek 
B1 
1-2 

Sógyurma – katicabogár, falikép, fonatok, koszorú, 
ablakdísz készítés 

1-1,5 órás foglalkozás, 200 Ft/fő anyagköltség. 

B2 
2-3 

Pókszövés: pókháló készítése hurkapálcikából és 
fonalból  1-1.5 órás foglalkozás, 200 Ft/fő anyagköltség.  

B3 
1-3 

Kavicsfestés, kavicsból készített tárgyak: 
papírnehezékek, díszek  1-1.5 órás foglalkozás, 250 Ft/fő anyagköltség. 

B4 
1-2 Színes varázslat: viaszrajz átfestése  1-1.5 órás foglalkozás, 300 Ft/fő anyagköltség. 

 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az ajánlatban szereplő árak irányadó árak, a látogatók konkrét igényének ismeretében módosulhatnak.  
A programajánlóban szereplő információk változtatásának jogát fenntartjuk. A programok jelentős része előzetes szervezést igényel, 
ezért a konkrét programigényről kérjük, egyeztessenek munkatársainkkal. A programok rendelése 1 héttel a látogatás előtt esedékes! 
Kérjük, az ajánlott létszámokat és a gyerekek életkorát vegyék figyelembe, mikor a foglalkozások számát lekötik! 
További információval állunk szíves rendelkezésére. 
 
Kellemes és hasznos időtöltést kívánunk! 

 
A Katica Tanya munkatársai 

 (30) 411-6002, info@katicatanya.hu, www.katicatanya.hu, www.kalandpark.hu 
 
2018. szeptember 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


