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Részletes keretmese  
80 nap alatt a Föld körül (Jules Werne nyomán) 

Cél: minél több kultúra rövid bemutatása, az érdeklődés felkeltése más kultúrák iránt.  

Az eredeti történet szereplőit kombináltuk a rajzfilm szereplőivel. Természetesen a táborparancsnok 
alakítja magát Will Fogot, ki a tábor nyitótüzénél teszi meg fogadását, hogy 80 nap alatt 
körbeutazza a földet. Rendelkezik egy komornyikkal (Rigodon), s annak társával (Tico) és egy 
szakácsnővel (Susan). Ezen kívül vele utazik unokahúga is (Miss Mary). Will Fogot követi két 
rendőr is utazása során (Bully és Dixi), akiket azzal bíztak meg, hogy fogják őt el, mert azt hiszik, 
hogy körözött bűnöző, és azért "menekül" az országból. Természetesen ez csak tévedés, az illető 
bűnöző csak nagyon hasonlít Will Fog-ra. Indiába érve megmentenek egy hercegnőt (Romy 
hercegnő) a haláltól, s ő is velük tart. A szereplőket a törzs tagjai alakítják. 
A második naptól kezdve minden napon más tájra érkezik meg, s így más kultúrát ismerhetünk 
meg. A kultúrák bemutatása Angliától (Will Fog otthona) keletre indul el, s így ér körbe a föld 
körül. A keretmese kis bukkanója, hogy nem egy időpontban virágoztak ezek a kultúrák, de ennél a 
keretmesénél nem a mikor, hanem a milyen kultúra a döntő. A kultúrákat az őrsök választották 
kedvük szerint, hisz ők maguk alakítanak egy-egy kultúrát, aminek bemutatására és jelmezek 
készítésére itthon alaposan felkészültek. 

Kultúrák: viking, hun, görög, egyiptomi, arab, indiai, kínai, japán, maya, indián, kelta. 

A záró jelenetre természetesen a záró tábortűznél kerül sor, amikor Will Fog visszaérkezik 
Londonba és megnyeri a fogadást, hisz megfeledkezett róla, hogy egy napot nyert a Föld 
megkerülésével, és így rosszul számolta a megérkezés időpontját. S épp megérkezik a megbeszélt 
időpontra. 

Az őrsök szerepe, a kultúrák bemutatása: 
Az az őrs, akinek aznap a kultúrájában járunk egész nap jelmezben van, s az aznapi feladatának 
részét képezi, hogy jelen legyen és bemutassa a kultúrát, amire természetesen már itthon felkészült. 
Reggel ők tartják a reggeli tornát a kultúrának megfelelően (pl.: kína - karate). Majd a 
zászlófelvonáson megjelennek jelmezben, s amikor Will Fog is megérkezik akkor rövid bemutatót 
tart a kultúrájából. 
Az őrs a reggeli program keretmeséjében is részt vesz a programfelelőssel egyeztetve. 
Délben ez az őrs nem főz, hanem vendégeskedik a többi őrsnél, de ezért cserébe minden őrsnél 
előadja a főzés ideje alatt kis műsorát a kultúrájáról. Ezeket tábor előtt le kell adják az őrsök 
ellenőrzésre. Természetesen a délutáni program keretmeséssé szervezésében is részt vesznek, és a 
tábortűz felelőssel is egyeztetnek. 
 
Részletes program terv  
Aug. 2-4. 
Előtábor: a tábori felszerelések helyszínre szállítása, a központi építmények felállítása (mosdó, GH, 
törzsi körlet, Wc-k, Zászlórúd helye)  
 
Aug. 5: Leutazás, sátorépítés  
Kőszegig leutazunk vonattal, s onnan busszal Cákig. A faluból begyalogolunk a táborhelyre, s a nap 
programjához tartozik a sátrak felverése és körbeárkolása. 
 
Aug. 6-7: Építkezés: Minden őrsnek fel kell építenie a körletét. A konyhát: tűzhely, asztal, 
mosogató; körlethatár és kapu, a sátorba polcokat, az építkezést játék szakítja meg, hogy ne legyen 
olyan unalmas. Az 5-ei vagy 6-ai program során megtörténik a zászlórúdállítás, amiben az egész 
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csapat részt vesz. Természetesen mindkét este tábortűz is szerepel a programon. 
 
Aug. 8: Számháború és új program: 
Itt az előző napok fáradalmait oldjuk fel. A délelőtti program számháború rengeteg új szabállyal, 
délután pedig egy teljesen új játékot fogunk játszani, ami még kidolgozás alatt áll. Este csak a 
vezetőknek lesz tábortűz, hogy a gyerekek jól kialudják magukat. 
 
Aug. 9: Korosztályos program és kereskedős játék: 
A délelőtti programon a cserkész és a kósza korosztály külön programon vesz részt, ami a két-két 
raj vezetőinek szervezésében valósul meg. Délután és az éjszaka folyamán akciódús kereskedős 
játék lesz, melyben a gyerekek csoportokban vetélkednek. Este természetesen nincs tűz, hiszen a 
játék folytatódik.  
 
Aug. 10: Pihenés és korosztályos program:  
Az éjszakai játék után sokáig alszunk, s a felébredőknek csendes elfoglaltságot biztosít a 
programfelelős. Délután újabb korosztályos programon vesznek részt cserkészeink. 
 
Aug. 11: Szülői látogatás:  
Ilyenkor a szülőknek lehetőségük nyílik arra, hogy megnézzék, hol tölti gyermekük ezt a két hetet, 
milyen csodálatos dolgokat épített és tanult. A gyerekek előadásokat tartanak, s főznek szüleikre. 
Az esti tábortűznél mesét hallgatnak a gyerekek, ami mellett kettesével részt vesznek egy 
meseerdőn, amelyben a kósza korosztály tagjai szerepelnek.  
 
Aug. 12: Kézművesnap, mosás és sportnap:  
A délelőtt folyamán mosást tartunk forgásban a kézművesnappal, mert olyan sokan vagyunk, hogy 
nem tudunk egyszerre mosni, hanem rajonként zajlik a forgás. Délután a gyerekek különböző 
sportvetélkedőkön vesznek részt. Csoportokban küzdenek egymás ellen. Este természetesen 
csapattüzet tartunk. 
 
Aug. 13-15: HIKE 
Az őrsök elhagyják a táborhelyet a szélrózsa minden, irányába, és elindulnak, hogy megismerjék a 
környező hegységet. Útközben feladatokat kell teljesítsenek, s végül Kőszegre érkeznek meg, ahol 
városvetélkedőn vesznek részt, illetve misére megyünk. Este fakultatív tűz lesz, ahol csak annak 
kell megjelennie, aki nem nagyon fáradt. 
 
Aug. 16: Korosztályos lelki délelőtt és új program:  
A délelőtt során Gábor atya vezetésével lelki délelőttöt tartunk korosztályonként, délután pedig egy 
új csapatjátékon vesznek részt a gyerekek. Este őrsi tüzet tart minden őrsvezető a saját őrsének.  
 
Aug.17: Örsi délelőtt és korosztályos program:  
Délelőtt az őrsvezetők tartanak őrsgyűléseket, majd a délután újabb korosztályos programon 
vesznek részt a gyerekek. Este rajtábortüzet tartanak a rajparancsnokok. 
 
Aug. 18: Új program és bontás:  
Délelőtt lezajlik az utolsó gigászi hadijáték, majd a délután már bontással és a holmik 
elcsomagolásával telik. A zárótábortűz keretében elbúcsúztatjuk a tábort és lezárjuk a keretmesét.  
 
Aug.19: Táborbontás, hazautazás:  
Mindent elpakolunk, és úgy hagyunk, ahogy találtuk. Teherautóval felszállítjuk a felszereléseinket, 
s raktározó helyeinken mindent a helyére pakolunk.  
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Lelki programok: 
A napirendben látható, hogy minden reggel lehet fakultatívan misére menni, hiszen kedves 
káplánunk, Gábor atya az egész tábort velünk tölti.  
Ezen kívül kétnaponta (aug. 6, 8, 10, 12, 17) délben háromnegyed órás, változatos lelki programon 
vesznek részt korosztályonként a gyerekek. Természetesen a kajaterv igazodik a megrövidült főzési 
időhöz. 
 
Daltanulás: 
Minden nap a délutáni program után daltanulás van a táborban Puma vezetésével, hogy bővítsük 
dalkincsünket, és ne a tábortűznél menjen el erre az idő. 


