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. Bi-Pi keresztrejtvény
Töltsétek ki a keresztrejtvényt a cserkészet alapítója, Baden-Powell életével kapcsolatos
információkkal. A megoldásban “A cserkész………!” Bi-Pi-től származó idézet jelenik meg. Küldjétek
vissza teljes kitöltött keresztrejtvényt!
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1. Ez Bi-Pi szülővárosa.
2. Olave Baden-Powell leánykori neve.

6. Ezen a magyarországi településen járt
Baden-Powell 1933-ban.

3. Ebben a városban zajlott a búrok elleni
háború.

7. Ezt a posztot töltötte be Baden-Powell a brit
hadseregben.

4. Baden-Powell első cserkészkönyvének a
címe angolul.

8. Ezen a településen halt meg Bi-Pi.

5. Az első cserkésztábor helyszíne.

9. Ennek a hajónak a fedélzetén ismerkedett
meg Baden-Powell a leendő feleségével.

2. Magyar népszokások

Mutassatok be egy hagyományos farsangi népszokást 6 általatok készített képben, és hozzájuk készített
3-5 mondatos leírásban. A kép tartalmát készítsétek el ti (csináljatok jelmezt és öltözzetek be), vagy
látogassatok meg egy helyi farsangi rendezvényt, de mindenképpen szerepeljenek rajta az őrs tagjai.
A fájl formátumát rátok bízzuk, lehet .ppt vagy .doc is, a lényeg, hogy legyetek kreatívak!

3. Nyelvjárások

A szokásainkban, és a magyar nyelv használatában is mások vagyunk. Nem csak abban, ahogyan a
szavakat kimondjuk, de magában a szavakban is mást használunk egy-egy dologra.
Összegyűjtöttünk nektek 12 olyan szót, amit az egyes szövetségek használnak. Keressétek meg a
szavakhoz tartozó képeket, majd kössétek össze, hogy szerintetek melyik szövetséghez tartoznak
(minden szövetséghez két-két szó tartozik).

4. Kommunikációs formák

Készítsetek és küldjetek egy húsvéti üdvözletet egy másik őrsnek. A kijelölt őrs nevét és elérhetőségét
a saját drive mappátokban találjátok meg. Töltsétek fel az alkotásról készült képet, egy őrsi csoportképet
a képeslappal, majd a végleges változatot adjátok fel a postán. Amennyiben kaptatok ti is képeslapot,
jelezzetek vissza a levélfeladónak a közösségi média felületein.

