Az Egri Betyártanya speciális játékai,

Kincsmosás 100 éves teknőben.
Igazi élmény gyerekeknek. Eredeti kerekes kútból csordogáló patakocska, ami egy
100 éves teknőbe folyik, Gyerekek a régi Dunai aranymosókhoz hasonlóan, kézzel,
szitában saját maguk mossák ki a kincseket. Kapsz egy kincses zsákot, amely
homokkal van megtöltve, de sok izgalmas kincset rejt magába. Különböző
ásványokat, csiszolt köveket, gyöngyöket kagylókat, érméket. Ha sikerült kimosni,
akkor egy marék kincsnek a büszke tulajdonosa lehetsz.
Mesélő kosárhinta
Saját készítésű népi kosárhinta, ami régi vásárok hangulatát idézi vissza. A hinta
kézi hajtású, 4-5 perc menetidővel, ami alatt a

gyerekek meséket, és zenét

hallgathatnak.
Népi Játékok gyűjteménye.
Különböző tájegységekről összegyűjtött játékok, amiket lemásoltunk, némelyiket
újra gondoltunk, és megcsináltuk, eredeti állapotára, illetve kicsit átalakítva,
átformázva. Tárházunkban kb. 40 fajta játékkal rendelkezünk.
Gesztenye csúzlizó
Titokzatos, a régmúlt vásári bábjátékok világát felidéző csúzlizó amiben magyar
népmesei bábok mozognak,( ördögök, krampuszok, boszorkányok, lovagok,). A
saját készítésű csúzlinkkal kell a bábokra lőni, felügyelettel, gesztenyével.
Megtanítjuk a gyerekeket célozni, lőni, és a csúzlit biztonságosan kezelni. Ez által
maradandó örök sikerélményt szeretnénk nyújtani. A rendezvények forgatagában
mindig ez a sztár.
Középkori Kalap dobáló
Speciális rémisztő középkori fejek, ami börtönszerű fűzfa fonattal védett,
nagyméretű paravánon vannak elhelyezve. A több féle fejfedőket kell, három méter

távolságból a fejekre rádobni. Nagy ügyességet, és kitartást igényel, de a
szórakozás az garantált 2-99 éves korig.
PiPi-tér dobáló
Egy falusi udvar lakosságát (malacka, kakas, bárány, csibe, kolomp, tojás, csibe)
kell eltalálni fuszekli labdával. A feladat könnyűnek látszik, de nem egyszerű.
Pontos célzást, és ügyességet kíván. A játék fűzfa fonattal van körbevéve. Kiváló
játék óvodásoknak, de többször a gyerek felnőttek is szoktak nosztalgiázni vele.

Sárkányölő Szent-György lovagi játék
Speciális, kézi hajtású lovacskán (neve: Sanyi) kell egy korabeli lándzsával a
kézben, vágtatás közben egy mesebeli sárkányt legyőzni. A fej, és a szíve ledől, ha
ügyesen eltalálod. Kitartást próbáló játék, mindig teltházzal.
Íjásztatás .
Hagyományos magyar íjásztatás, bábúra, táblára, oktatóval, aki megtanítja a
gyerekeket a helyes fogásra, célzásra, és az íjászat alapjaira. Emellett lehetőség
nyílik, mókás fotókat készíteni.
Betyár próba
Különböző népi játékok sikeres teljesítése során, a gyerekek oklevelet kapnak, és
tiszteletbeli betyárnak fogadjuk.

