
 

Kutyás sajtkukac tábor  

Bilimbo Naphegy 

 

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

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

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

mindezt képzett vezető segítségével.  

Első nap:  

Első napunk az ismerkedésről szól, hogyan barátkozzunk meg a kutyákkal, mire 

érdemes ilyenkor figyelnünk, milyen szabályokat tartsunk be a jó kapcsolat 

érdekében. A sajtkukac kitűnő alkalom, hogy a kutyus is felszabadultan játsszon 

velünk, megmozgassuk magunkat és együtt jókedvet varázsoljunk. 

Elmaradhatatlan kelléke a mai napnak még a sok-sok kutyás mese, vers és a 

személyes élmények.  

Mozgásos kutyás foglalkozás: Megismerkedünk a kutyákkal, majd nagymozgásos 

játékokat játszunk. 

 Négylábú tornatanár – utánozd a kutyát 

 Akadálypályát építünk – kutya is az akadálypálya részre lesz, közösen 

ugrálunk, bújunk, kúszunk a kutyával 

 Mozgásos mondókák tanulása – a kutyát is bevonva 



Második nap:  

Ezen a napon gyere olyan ruhában, amit nem sajnálsz, hiszen kutyusunkat 

fogjuk lefesteni, de nem akárhogyan! Egy nagy kartonra ráfektetjük kedvencünk, 

gondosan körberajzoljuk és jöhet a festés kézzel, lábbal, majd a nap folyamán 

Király Levente: Van egy kutyánk című könyvéből rengeteg vicces, izgalmas 

alkotást hallhatsz.  

Mesés kutyás foglalkozás: Egy rövid állatos mesét dolgozunk fel terápiás kutyák 

segítségével. Mesekártyákkal dolgozunk, szövegértést és finommotorikát 

fejlesztő feladatokkal. 

Harmadik nap:  

Jó pont, ha szoktál segíteni otthon a konyhában, hiszen a mai nap a sütésről 

szól. Házi kedvencünknek kutyakekszet készítünk, közösen, meglepve őt. 

Emellett sokat játszunk, gurulunk, pörgünk, forgunk, mint vajaspánkó a 

meséből. Közös bábozással életre is hívjuk örökmozgó mesehősünket!  

Felelős állattartás, kutyás foglalkozás: A mai nap központjába a felelős állattartás 

kerül, képkártyák és természetesen a kutya segítségével vesszük végig, hogy 

egy felelős kutyagazdának mik a legfontosabb feladatai a kutya ellátásával 

kapcsolatban. 

Negyedik nap:  

A sajtkukackodás mellett ma kutyusunkról kis füzetet készítünk, lerajzoljuk őt, 

hogy emlékezzünk rá, beleírjuk a nevét és megoldjuk a benne lévő rejtvényeket, 

feladatokat, ha ügyes voltál másnap részt vehetsz a bátorságpróbán is!  

Segítőkutyák, kutyás foglalkozás: Középpontba a különböző típusú segítőkutyák 

kerülnek, a gyerekek megismerkedhetnek a különböző típusú segítőkutyákkal.  

 Játékok: puzzle kirakás, kutyának célba dobás 

Ötödik nap:  

Elérkezett az utolsó nap, amit kedvencünkkel tölthetünk és a bátorságpróba 

napja is, ezért légy ügyes és gyors, mert mindent, amit a hét során tanultál, 

most bevethetsz! Olyan kalandpályában lesz részed, amilyet még biztos sosem 

próbáltál. Sok sikert hozzá!  

Kutyakommunikáció, kutyás foglalkozás: Megtanuljuk, hogy a kutyák is 

beszélnek, csak kicsit máshogy mint mi.  

 Játékok: képkártyás képazonosítás, bátorságpróba 



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… 


