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Lovastábor a Leon-Cavallo Lovardában  

2017. évi nyári táboraink: 

1. lovastábor: június 19-24. – haladó lovasoknak 

2. lovastábor: június 26-július 1.  

3. lovastábor: július 10-15.  

4. lovastábor: július 17-22. – angol nyelvű lovas 

foglalkozásokkal 

5. lovastábor: július 24-29. 

6. lovastábor: augusztus 7-12.  

7. lovastábor: augusztus 14-19. 

 

Lovastábor, ami csak a lovaglásról és a lovakról szól!  

Ennél jobb el sem képzelhető azoknak a gyerekeknek és felnőtteknek, akik igazán „lóbolondok”. 

Nálunk minden a lovak körül forog, mindenben részt vehetnek, belekóstolhatnak a táborlakók. Együtt 

etetjük-itatjuk a pacikat, megtanuljuk vezetni, ápolni őket. Emellett a lovas felszerelések használatát 

és karbantartását is elsajátíthatják a táborlakók. Érdekes játékos feladatok közben fejlődik a lovasok 

tudása, miközben egész nap jó levegőn vagyunk.  

Jó társaság, izgalmas feladatok és lovak. Ennél több nem is kell, hogy pihenjünk, feltöltődjünk és jól 

szórakozzunk! 

A táborokról: 

A táborok 6 naposak, hétfőtől szombatig tartanak. Az utolsó nap bemutatóval zárul, ahol a szülők és 

érdeklődők felmérhetik, mit tanultak a gyerekek az itt töltött napok alatt. 

Elhelyezés:  

Különleges, egyedi hangulatú jurták   

Aki még nem aludt jurtában, nálunk kipróbálhatja milyen érzés eredeti, mongol jurtákban 

eltölteni 5 éjszakát. Jurtáinkban ágykeretekre helyezett matracokon aludhatnak. A táborlakók 

rendelkezésére állnak a szabadtéri tusolók mellett rendes fürdők, illetve angol wc-k is. Így a 

jurták a nomád élet hangulatát élvezhetik, nem minden komfort nélkül. 

Eredeti stílusban helyreállított parasztház 

Az alföldi tájra jellemező tanyasi házikóban 14 főt tudunk elszállásolni, emeletes ágyakon, 

ahol a fürdő, a mosdó és a WC is a házon belül található. 

Étkezés: 

Napi négyszer kínálunk étkezést, házias ízekkel, a sok mozgástól és jó levegőtől megéhezett 

lovasoknak szánt adagokban, az ebédhez szörppel vagy limonádéval, vacsorához és reggelihez teával 

vagy kakaóval. Ásványvíz korlátlan fogyasztással áll rendelkezésre. Szükség szerint, külön egyeztetés 

után egyedi étrendet is tudunk biztosítani. Fontos számunkra, hogy mindenki megfelelően egyen és 

igyon, hiszen csak az tud jól lovagolni, aki rendesen táplálkozik. 
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Program: 

Hétfő: 10 óráig érkezés, szállás elfoglalása, lovas tudás felmérése, ebédszünetben számháború vagy 

fürdés a medencében, délután lovardai foglalkozás, ügyességi feladatok gyakorlása lóháton. 

 

Kedd: délelőtt lovardai foglalkozás, futószárazás, osztálylovaglás a lovasok tudása szerint. Délután 

tereplovaglás, kezdő lovasokat száron vezetve, gyakorlottabb lovasokkal ügetésben vagy vágtában. 

Aki éppen nem lovagol kézműves foglalkozáson vehet részt. 

Szerda: a Napsugaras Egészségház Gyógyító és Oktatási Központ munkatársai segítségével veszünk 

részt különböző foglalkozásokon: 

1. blokk: művészeti tevékenység 

Dobkör vagy festés 

A művészeti tevékenységek során a cél az, hogy a gyerekek megtapasztalják, hogy bárki képes 

mindenféle képzettség vagy talentum nélkül kifejezni az érzéseit, megtapasztalni a ritmus vagy a 

színek által egy lelki állapotot. A művészeteknek - különösen kisiskolás- és kamaszkorban - nagy a 

jelentőségük, mint egy érzelmi szelep, úgy működnek a gyermekek számára. A közös tevékenységnek 

szociálisan építő, az emberi kapcsolatokat ápoló hatása van. 

2. blokk: mozgás 

Csapatépítő játékok vagy gyógytorna 

Speciális csapatépítő, testátmozgató játékokkal a gyerekekben növeljük a testtudatot, élményt és jó 

érzést társítunk a mozgáshoz, javítjuk a saját testükhöz való viszonyulásukat. A gyógytorna során 

játékos gyakorlatokkal erősítjük a gerinc közeli izmokat, javítva a testtartást, ezáltal testileg és lelkileg 

pozitív hatást tudunk gyakorolni. 

3. blokk: egészséges táplálkozás 

A gyerekek se nem élvezik, se nem értik a hosszas előadást a szénhidrátokról, rostokról, cukrokról és 

egyéb alapanyagokról. Ellenben nagy élvezettel fogyasztják el a saját maguk által elkészített 

látványos, ízletes ételeket. A készítés közben további alternatívákat kapnak, hogy mit mivel érdemes 

helyettesíteni, hogy az étkezések a lehető legtáplálóbbak, egészségesek legyenek. 

 

Azért ezen a napon sem maradunk lovas program nélkül. Uzsonna után kifestjük a pónijainkat és 

elmegyünk lovaskocsizni. Szintén szerdai program az éjszakai lovaglás vagy bátorságpróba is, ahol a 

gyerekek rá szoktak csodálkozni, hogy mennyivel több csillag van az égen, mint a városban, illetve 

tréfás, bátorságot igénylő feladatokat oldhatnak meg. 

 

Csütörtök, péntek: délelőtt lovardai foglalkozás, délután tereplovaglás, bólyakereső verseny, 

kézműves foglalkozás. Pénteken, az utolsó estén tábortűz és kézlenyomatozás az étkező falára. 

 

Szombat: délelőtt felkészülés a délutáni bemutatóra, 3 órától zenés bemutató a szülőknek és 

meghívott vendégeknek. 
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Esténként: foci, gyepfoci, röplabda, fürdés, tábortűz, fölös energiákat levezető fogócska és 

tanyagazda verseny. 

A sok tennivaló mellett a lovasok elméleti tudását is igyekszünk bővíteni, így naponta egy órát arra 

szánunk, hogy jobban megismerjék a lovak természetrajzát, a ló- és lovas felszerelések típusait 

valamint a lovas sportok legfontosabb jellemzőit. 

Lovaglás sosem marad el, hiszen fedeles lovarda áll a rendelkezésünkre, vagyis a rossz időjárás sem 

lehet akadály. Van focipályánk, kosárpalánkunk, medencénk, játszóterünk, rengeteg tér és jó levegő 

az élményekkel teli vakációhoz. 

A táborok programja a résztvevők tudásának megfelelően változik, ezért elképzelhető, hogy nem 

szerepel minden program-elem, mindegyik táborban. 

Haladó tábor 

A haladó táborba olyan lovasokat várunk, akik mindhárom jármódban (lépés, ügetés, vágta) 

biztonságosan lovagolnak, esetleg versenyeznek. A program nagyvonalakban megegyezik a többi 

tábor programjával, de nincs futószárazás, illetve a lovardai foglalkozásokon kipróbáljuk egy-egy 

akadályon a díjugratást, és belekóstolunk a díjlovaglás elemeibe is. A tereplovaglások más útvonalon, 

kicsit nehezebb feladatokat állítva a lovasok elé zajlanak. 

 

Angol tábor 

Az angol tábor programja szintén megegyezik a többi táboréval, de a lovas és egyéb foglalkozások 

egy része angol nyelven, angol anyanyelvű pedagógus segítségével zajlik. Olyan táborlakókat várunk 

ide, akik szeretnék a lovaglás mellett angol nyelvtudásokat is fejleszteni, főleg a lovaglással 

kapcsolatos irányba.  

Természetesen ebben a turnusban is van lehetőség hagyományos („nem angolos”) rendszerű  

táborozásra. 

 

 

Minden kedves régi és új táborlakót szeretettel várunk! 

Richárd & Karolina & Dávid & Boldizsár 
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