
 
 

 

Ne feledd! 

A fordulók feladatai közül a kiscserkészek a feladatlap első és második, a cserkész korosztályú 

őrsök az első, második és harmadik, a kósza (felfedező) korosztályú őrsök a feladatlap negyedik 

feladatát kell megoldják. 

A feladatokat a veletek megosztott Google Drive mappába kell feltölteni, a dokumentumnak 

minden esetben az alábbi nevet kell adni: SZÖVETSÉG_Korosztály_Csapatszám_Őrsi 

név_Forduló száma/Feladat száma. Korosztály rövidítései: kiscserkész=kcs, cserkész=cs, kósza 

(felfedező)=k [Pl.: MCSSZ_k_47_Mogyoróspele_1/1] 

 

 

1. Őrsök bemutatkozása 

A Kárpát-medencében több magyar cserkészszövetség létezik. Ezeken belül őrsök százai alkotják a 

cserkészközösségünket. Itt az ideje, hogy a többiek is tudomást szerezzenek rólatok! Ezért készítsetek  

egy maximum 3 perces kisfilmet, amelyben bemutatjátok őrsötök jellegzetességeit (őrsi név, induló, 

csatakiáltás, zászló, az őrstagok nevei). Mutassatok be egy őrsi szokást. Valamilyen formában 

köszöntsétek a többi őrsöt. Ha lehet, kérlek ügyeljetek a hang- és képminőségre!  

 

 



 
 

 

2. Magyar feltalálók 

A magyar nemzetnek, nem csak a történelme híres, hanem szeretjük hangoztatni, hogy milyen kreatív 

és tehetséges nép vagyunk. A világnak nem egy, híres találmányt és fetalálót adtunk. Összegyűjtöttük 

azokat, amiket a mai napig rendszeresen használunk, vagy úgy gondoljuk, hogy jó lenne, ha 

megismernétek. Nyomtassátok ki az alábbi képet, és párosítsátok össze a feltalálókat és a találmányaikat. 

Előfordulhat, hogy egy feltalálóhoz több találmányt is lehet párosítani! 

Ha kész a feladat fotózzátok le és töltsétek fel a már említett módon a megoldást.  

 

 



 
 

 

3. Összmagyar Cserkészszövetségek megismerése 

Hosszú múltra tekint vissza a cserkészet a Kárpát-medenecében. Ne csak egymást ismerjétek meg, 

hanem az Összmagyar cserkészszövetségek szövetségeit és csapatait. Összeírtunk három kijelentést, 

kérdést szövetségenként. A feladatotok az, hogy írjátok be a térképen, hogy melyik állítás/kérdés, 

melyik szövetséghez tartozik. Elég az állítás/kérdés számát beírni! Ha kész, csináljatok a térképről egy 

képet, és töltsétek fel a mappátokba!

1. Hol hívják felfedezőnek a gimnazista 

korosztályú cserkészeket? 

2. Melyik szövetség öleli fel a legnagyobb 

területet? 

3. Melyik szövetségnek van a legtöbb 

tagja? 

4. Hol van az a csapat, amelyik a 

Drávaszögi Árpád Fejedelem nevet 

fogja viselni? 

5. 4 körzetből áll a szövetség. 

6. Melyik szövetség tartottak először 

jamboree-t? 

7. Melyik szövetségnek lesz EJSZE 

nagytábora 2020-ban? 

8. Egy gémeskút szerepel a jelvényükön. 

9. Kb. 400 tagja van. 

10. Melyik szövetség alakult újjá először a 

rendszerváltás után? 

11. Két elnöke volt eddig ennek a 

szövetségnek. 

12. Összesen két csapattal rendelkezik. 

13. Melyik az a szövetség amelyiknek a 

kiadója a Lilium Aurum volt? 

14. Melyik szövetségből jött az ÖSSZE-

SZÖVŐ ötlete? 

15. Melyik szövetségben volt először 

segédőrsvezetői képzés? 

16. Melyik szövetségben van korosztályos 

cserkészújság? 

17. Kb. 400 tagja van. 

18. 6 aktív csapata van. 

19. 5 kerülete és 14 körzete van. 

20. Az MCSSZ után a legtöbb cserkésszel 

rendelkező szövetség. 

21. Hol tagjai az Ivan Gundulić Általános 

Iskola tanulói a cserkész 

mozgalomnak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. Bemutatkozás, őrs és csapat: 

 

Készítsetek egy rövid filmet, melyben bemutatjátok a Kárpát-medence cserkészeinek, hogy Ti kik is 

vagytok, honnan jöttök, és merre tartotok! Figyeljetek arra, hogy ezek a videók meg lesznek osztva, 

tehát így megismeritek a versenytársaitokat is!  

Ebben a videóban szerepeljenek az alábbiak: őrsi név, csapat-, raj-, vagy őrsi induló, csatakiáltás, és az 

őrstagok nevei. Mutassátok be a csapatotokat 5 jellemző tulajdonságát, méretét, nem mindennapi 

mértékegységben. Itt szabadjára engedhetitek a fantziátokat, de arra kérünk, hogy a videó pontosan 5 

perces legyen. 

 

 


