
Forduló1.
2021.12.06.-2022.02.06.

Jó munkát! 
Kedves kiscserkész és cserkész korosztályú cserkészek! 

Szeretnénk, ha ebben a cserkészévben mindhárom online forduló feladatait
egy emlékkönyvbe (scrapbook) helyeznétek el. 

Az emlékkönyvetek legyen A4-es méretű, kartonlapokból álljon és legalább 25
oldalt tartalmazzon. Javasoljuk, hogy legyen bővíthető, így a későbbiekben, a

vetélkedő után is beleírhatjátok az őrsötök emlékeit. 
 
 

Az emlékkönyv első öt oldalán az őrsötöket mutassátok be. Legyetek
kreatívak, minden technika megengedett, értékeljük a változatosságot.

Mindenképpen legyen benne:
-      az őrs neve,

-      az őrsi tagok nevei és egyéni fényképeik,
-      a csapat neve és száma,

-      az őrsi induló és/vagy őrsi csatakiáltás.
 
 

Ennek az öt oldalnak a megszerkesztésére van időtök. Ezt csak 2022. április
6-án, a harmadik online forduló feladataival együtt kell beküldenetek. 

A regisztrációt követően 2-3 napon belül osztjuk meg veletek az őrsötök
mappáit, ahova a feladatokat feltölthetitek. 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. Korosztály rövidítései: kiscserkész=kcs, cserkész=cs,
kósza/felfedező/rover=k [Pl.: MCSSZ_k_47_Mogyoróspele_1] 
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TÉMA: ISTEN
 

Őrsi séta közben vagy egyénileg (amennyiben a közös találkozás járványügyi
helyzet miatt nem megengedett) keressen minden őrsi tag egy olyan helyet

vagy tárgyat vagy személyt, amely kapcsán azt érzi, hogy találkozott
Istennel. Ezeket örökítsétek meg valamilyen módon és készítsetek belőle

egy kollázst. Díszítsétek az oldalakat tetszésetek szerint.
Terjedelem: min. 3 és max. 5 oldal legyen az emlékkönyvetekben.

Ezen kívül kérünk tőletek egy általatok írt étkezés előtti és utáni imát. Ez az
ima nektek, a kiscserkész korosztálynak szóljon. A végső változat kerüljön az

emlékkönyvbe.
 

Az emlékkönyv ebben a fordulóban elkészült oldalait jól láthatóan
fotózzátok be és töltsétek fel az őrsvezetővel megosztott drive mappába.

 
Ahhoz, hogy megkapjátok a drive-ot a következő linken kell regisztráljatok:

https://forms.gle/rQAJYNgZ55LYS7iV7
 
 
 

Ezt legkésőbb 2022. január 31. tegyétek meg.
 

Kiscserkész korosztály
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TÉMA: ISTEN
 

Őrsöddel vagy egyénileg (amennyiben a közös találkozás járványügyi helyzet
miatt nem megengedett) keressetek fel egy közeli zarándokhelyet (lehet
templom, kápolna, útszéli kereszt, stb...), ahol készüljön egy őrsi fénykép!

Az úton odafelé keressen minden őrsi tag egy helyet vagy tárgyat vagy személyt,
amelyben felismerte, találkozott Istennel. Ezeket vagy vigyétek magatokkal, vagy

készítsetek róla fényképet. Ezekből a képekből és tárgyakból, és a hozzájuk
tartozó rövid magyarázatból készüljön egy összeállítás az emlékkönyvbe.

Terjedelem: min. 3 és max. 5 oldal.
 
 

Párosával írjatok vallásos tematikájú HAIKU verseket! Páratlan őrsi tag esetén,
felfelé kerekítünk – pl. 7 tagú őrs esetén 4 verset kérünk. A haiku versek három,

5-7-5 szótagos sorból állnak, nem feltétlenül rímelnek.
 

Ezen kívül kérünk tőletek egy általatok írt reggeli imát. Ez az ima nektek, a
cserkész korosztálynak szóljon.

 
Az emlékkönyv ebben a fordulóban elkészült oldalait jól láthatóan fotózzátok be

és töltsétek fel az őrsvezetővel megosztott drive mappába.
 

Ahhoz, hogy megkapjátok a drive-ot a következő linken kell regisztráljatok: 
https://forms.gle/rQAJYNgZ55LYS7iV7

 
Ezt legkésőbb 2022. január 31. tegyétek meg.

 

Cserkész korosztály
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Jó munkát! Kedves kósza/felfedező/rover cserkészek! 
Ebben a cserkészévben a feladataitok teljesítésére szükségetek lesz egy Instagram profilra.
Ha még nincs őrsi Instagram profilotok, hozzatok létre egyet, ahol majd posztolni tudjátok
a feladatokat, ha már van ilyen profilotok, akkor azt is tudjátok használni. A vetélkedő alatt

figyeljetek arra is, hogy a profil összképe is szép és kreatív legyen, hogy a jövőben is
használni tudjátok!

Ne felejtsétek el bekövetni az Össze-SzöVŐ profilját. A posztokban MINDENKÉPP jelöljétek
meg az Össze-SzöVŐ-t, és használjátok a #szovo2022 címkét, hogy biztosan lássuk és mi is

meg tudjuk osztani azokat.
Az első néhány posztotokban mutassátok be az őrsötöket:

- posztoljatok egy csoportképet - fontos hogy kreatívak legyetek! (ne átlagos csoportkép
legyen)

- posztoljatok videót az őrsi csatakiáltásotokról vagy indulótokról
 
 

TÉMA: ISTEN
 

Insta oldalatokra minden őrstag nevében készítsetek egy posztot, az “Isten és Én” címmel. A
posztokban jelöljétek meg az őrstagot (ha van saját profilja), akihez a kép vagy videó

tartozik és írjatok hozzá egy rövid magyarázatot a poszt szövegébe. Minden őrstagnak
legyen saját posztja a feedetekbe a megadott címmel. Jelöljetek meg minket is

(@osszeszovo), és használjátok a #szovo_istenesen címkét! 
 

Ezen kívül kérünk tőletek egy általatok írt esti imát. Ez az ima nektek, a
kósza/felfedező/rover korosztálynak szóljon.

 
Minden posztolt feladatról készítsetek képernyőképet, és töltsétek fel a saját drive

mappátokba.
Ahhoz, hogy megkapjátok a drive-ot a következő linken kell regisztráljatok:

https://forms.gle/rQAJYNgZ55LYS7iV7
Ezt legkésőbb 2022. január 31. tegyétek meg.

Kósza korosztály


