
 

Kutyás-kisállatos tábor  

Bilimbo Naphegy 

 

 

 

Különleges vendégek érkeznek a Bilimboba erre a héten, Borsó és Risza terápiás 

kutyusok, akikkel lehetőségünk lesz együtt játszani, mozogni a hét folyamán, 

gurulni, mint vajaspánkó, ugrálni, mint a verebek, nyújtózkodni, mint pipiske, 

mindezt képzett vezető, Bengyel Nóra (NEO Magyar Segítőkutya Egyesület) 

segítségével. A hlt folyamán festünk kutyatappanccsal, gyurmázunk, kutyakekszet 

sütünk, és a legmerészebbek a bátorságpróbán is részt vehetnek. 

Ismerkedjünk meg a kisállatok életével ezeken a vidám napokon! Lesznek 

állatkölykös párosító játékok, kinyomozzuk együtt, hol élnek az állatok, mit 

esznek, hogyan védelmezik kicsinyeiket, közben sokat kézműveskedünk és 

gondozzuk kis kedvenceinket is: Csiguszt az afrikai óriáscsigát és Szundit a 

leopárdgekkót. 

 

Hétfő: 

Első nap megismerkedünk egymással, kedvenc állatainkat activity keretében 

bemutathatjuk és megtanulhatjuk, hogyan kell helyesen bánni kedvenceikkel, 

hiszen egy kedves kutyus Borsó vagy Risza is tiszteletét teszi nálunk. Ezt követően 

memóriánkat is megtornáztatjuk, állatkölykös memóriakártyákkal játszunk, 

miközben egyre több állatfajt ismerünk meg. 

 



Kedd:  

Az állatok búvóhelyeiről, lakhelyeiről beszélgetünk, megtanuljuk mit jelent a 

mimikri, miközben egy közös posztert készítünk sok-sok ujjlenyomattal, 

érdekességgel tarkítva. Risza kutyus látogatása után pedig jöhet az állatlakhely 

párosító, amiben sok újdonsággal, különlegességgel találkozhattok. 

 

Szerda:  

Állatnyomozás. Melyik állat mit eszik? Melyik ennivalót ki (vagy mi falta fel?) 

kérdésekre adunk választ a mai napon, természetesen Borsó kutyus menüjéről is 

beszélgetünk, elkészítjük a legfincsibb kutyakekszet számára, amivel másnap meg 

is kínáljuk! Sőt, még egy nagy labirintust is meg kell fejtenünk a nap során, de 

csak akkor, ha megtanultuk, melyik állat mivel táplálkozik.  

 

Csütörtök:  

A mai napon a kis kedvencünk etetése és a közös játék után a legparányibb 

élőlényeket tanulmányozzuk és a mélyére lesünk egy hangyabolynak, miközben 

megtudjuk, hogy a hangyák nem csak a szorgalmukról híresek, hanem arról is, 

hogy egy óriási családban élnek. Elgondolkoztatok már, hogy hová viszik ezek az 

apró kis teremtések a morzsákat? Hogyan gondozzák a kicsinyeiket? Hogy néz ki 

egy hangyaboly belülről? Egy böngészős tabló segítségével megfejthetjük az 

összes titkot. 

 

Péntek:  

Ma a mozgásé a főszerep, a te ügyes mozgásodra is szükség lesz. Állatolimpiát 

rendezünk, amelyben kiderül, hogy mennyire tudsz úgy sportolni, mint az állatok: 

oldalazva menni, mint a rák (két kijelölt pont között). Az ormányoddal fát cipelni, 

mint az elefántok (egyik kézzel az orrunkat fogni, a másikkal pedig átnyúlni, így 

baktatni, építőkockát hordani). Sikló módján siklani, akadályokat kikerülve 

(szlalom). Pókosan szaladni, popsit közben le nem tenni. Fél lábon állni a kémény 

(szék) tetején, mint a gólya. Bukfencezni, mint a majom… 

 

 Borsó kutya Risza kutya 

   



A legegyszerűbb kutyakeksz 

Kezdjük a legegyszerűbbel. Ezt akárki el 

tudja készíteni, aki képes bekapcsolni a 

sütőt. Érdemes egyébként ezzel is 

kezdeni a munkálatokat, mert mire a 

sütő felmelegszik 180°C-ra, addigra már 

össze is állítottuk a tésztát, és a 

formákat kiszúrni sem túl időigényes.  

Nagy előnye ennek a receptnek, hogy 

nem kell hozzá semmilyen különleges 

összetevő, liszt, tojás általában van 

otthon. Ha eddig még nem tetted, akkor 

javaslom, hogy a húslevesből mindig 

készíts többet, hiszen a maradékot akár rögtön oda is adhatod a kutyádnak, vagy ha 

nagyon sok marad, akkor le is fagyaszthatod. Ilyen kekszekhez tökéletes a fagyasztott 

alaplé is, csak használat előtt melegítsd langyosra.  

Hozzávalók:  

 50 dkg teljes kiőrlésű liszt  

 1 nagy tojás  

 1,5 dl marha alaplé  

Rakjuk bele az összes hozzávalót egy közepes méretű tálba, majd gyúrjuk jól össze a 

tésztát. Ha már jól összekeveredett minden, egységes állagú, akkor formázzunk belőle egy 

labdát. Nyújtsuk kb. 1,5 cm vastagságúra. Végül szúrjuk ki a kedvenc formánkkal, és 

helyezzük sütőpapírral bélelt tepsibe. 180°C-on süssük körülbelül 30 percet, amíg el nem 

készül.  

Az alaprecepten változtathatunk valamennyire, használhatunk másfajta lisztet (például 

gluténmentes lisztet, ha érzékeny a kutyánk), lehet akármilyen alapléből készíteni, nem 

csak marhából, és adhatunk hozzá egyéb összetevőket. Az alapléről tudni érdemes, hogy 

a legjobb az, ami a húslevesből megmarad, de készíthetünk leveskockából is, ha az 

egyszerűbb éppen. Figyeljünk arra, hogy ne legyen túl sok só benne. Az egyéb összetevők 

közül kiemelten ajánlom a bacont, kis húsdarabokat (akár maradékokat is), halat, 

zöldségeket, gyümölcsöket, szóval lényegében bármit, ami otthon van és tudod róla, hogy 

a kutyád szívesen megeszi.  

Ha valamilyen új hozzávalót akarsz kipróbálni, akkor először csak nagyon keveset adjál 

belőle a kutyádnak, és figyeld, hogy nincs-e baja tőle. Ha érzékeny, akkor öklendezni kezd 

tőle, hányhat, hasmenése lehet, furcsán kezd viselkedni. A kutyám egyszer ribizlit evett 

(amit egyébként nagyon nem ajánlott, olyan veszélyes, mint a mazsola), és akkor kezdett 

öklendezni, lényegében visszaköpte, amit már lenyelt. Így voltunk szerencsések, különben 

okozhatott volna komolyabb mérgezést is.  

Ezzel a keksszel viszont elég jó kipróbálni új ételeket, mivel nem kerül bele túl sok extra 

gyümölcs, zöldség. De az etetés után mindenképpen figyeld minden jelzését! Ha már 

tudod, hogy valamelyik változata ízlik a kutyádnak, akkor nyugodtan készíts dupla adagot, 

biztosan el fog fogyni az is.  

Ugye, hogy nem bonyolult ez? Még csak sok mosogatnivaló sem maradt a sütés után. 

Egyszerűbb, mint boltba menni, nem igaz? És hogy örül neki a kutya… 


