


Ez a füzet

………………………………………………………………………..

(név),

a(z)

 

…………………………………………………………………………

(iskola neve)

……………………   osztályos tanulójának 

tulajdona, aki 

a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program résztvevője.
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„És meleg az idő, a diák táborba jár, mert most van szünidő.” 
Szinte halljuk fülünkben a klasszikus, nyarat ünneplő slágert, 

de mi rád szabtuk kicsit a szövegét, hiszen társaiddal együtt egy 
izgalmas és felejthetetlen nyári tábor elé néztek. Újabb tanév végére 

ért a csapatod, és sok tanulás, dolgozat és házi feladat után most csak 
az a dolgod, hogy jól érezd magad.

Mielőtt jó pár hétre teljesen búcsút intetek az iskola falainak és 
tanáraitoknak, egy izgalmas kalanddal ünnepelhetitek és zárhatjátok 

le a mögöttetek álló tanévet. Használd ki az időt, légy nyitott mindarra, 
amivel tanáraitok készültek. Ha bentlakásos tábor résztvevője vagy, 
fürödj az új helyszín és a távolság adta lehetőségekben, fedezd fel 
a környéket, ismerd meg a nevezetességeket, és fejben „fotózz le” 

mindent, hogy később is fel tudd idézni, amikor a családodnak tartasz 
élménybeszámolót! Ha pedig napközis táborozó vagy, feledkezz el egy 

hétre arról, hogy ezek az iskolád falai, s tekints rájuk más szemmel, 
hiszen most egészen új tapasztalatok, élmények és meglepetések 

helyszínévé válnak.

Bandázzatok és örüljetek egymásnak társaiddal, hiszen most tényleg 
megmutathatjátok, mi mindenre vagytok képesek – 

és akár egymás új oldalait is megismerhetitek!

Vessétek hát bele magatokat a kalandokba, 
és élvezzétek a nyár minden percét!”

Ó-IÓ-CIÓ-ÁCIÓ-KÁCIÓ-AKÁCIÓ-VAKÁCIÓ!



A karakterek bemutatása

Barátaink

Hunor az, aki mindig valami csintalanságon töri a fejét, 
járatlan utakon halad, és nem éppen szabálykövető. 
Ő a legbátrabb és leginkább vállalkozó kedvű hármuk közül, és 
sokszor bátyjának, Magornak kell őt visszaterelnie a helyes útra. 
Ő teszi fel azokat a kérdéseket, amelyekhez sokszor nekünk 
sincs bátorságunk.

Magor vele szemben a felelősségteljes báty, aki óvatosabb, 
szabálykövetőbb, komolyabb, ismerni akarja a világot. 
Tőle hallhatjuk az izgalmas, új információkat, és van benne 
tanító szándék is a két kisebbel szemben. 

Gyöngyvér képviseli a lányenergiát a trióban. Sok kedvesség, 
szeleburdiság és kalandvágy jellemzi. Vannak újszerű ötletei, 
és alkalomadtán ő is benne van a csintalanságokban. Szeretne 
megtudni új dolgokat a világról, így sokszor kérdez Magortól is.  

Érdemes mindhármukra odafigyelned, hiszen nemcsak színes egyéniségek, 
de a füzet lapjain akár váratlan helyeken is felbukkanhatnak és meglephetnek! 

5



Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program

Te melyik programnak vagy a résztvevője ezen a héten? Tegyél pipát a megfelelő négyzetekbe! 

bentlakásos                  napközis

Nomád, kaland

…kalandok a vadonban, a természet 
hívó szava, erdő, mező, élmények! Most 
belekóstolhatsz a természetközeli 
kalandokba és a nomád életmódba.

…Hola, Hi, Ciao, Hallo, Merhaba, Salut! 
Megtapasztalhatod, milyen szórakoztató és 
vicces lehet a nyelvtanulás, és nyár végére 
még a szókincsed is bővülhet.  

Környezetvédelem, természetismeret, 

tudatos fogyasztói magatartás  

…fű, fa, növény- és állatvilág, mennyi 
érdekesség! Hogyan mentsük meg a Földet? 
Csodás élményeken keresztül és minden-
képpen együtt! 

Idegen nyelv 

Közlekedés, KRESZ – Sport, 

egészségre nevelés 

…nyár, mozgás, kerékpár, labda, játék a 
szabadban. De vajon melyik csapat nyer? 
Mindegy. Az élmény a fontos!
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Művészeti nevelés  Nemzeti és kulturális identitás, 
hagyományőrzés, anyanyelvápolás 

…Luca széke, kiszebábu, komatál, regölés, 
betlehemezés. Mik ezek a furcsa szavak? 
Mind a kultúránkhoz és a hagyományaink-
hoz kötődnek! Nemcsak új ismeretekkel,  
hanem élményekkel is gazdagabb leszel, és 
jobban megértheted, ki is vagy te, és hol a 
helyed a világban.

…alkoss bátran, szabadon, fantáziádat 
elengedve! Határ a csillagos ég! Most te lehetsz 
Picasso vagy akár Mozart! 
Használd az alkotókedvedet!  

Digitális világ, tudatos médiahasználat, 
digitális alkotás   

…kamera forog, csapó, tessék! Egy hétig akár híres 
filmrendező is lehetsz, vagy színész, fotós, 
médiaszakember. Használd biztonságosan és 
kreatívan a médiát, alkoss, ismerd meg a digitális 
világ szabályait!

Életvezetés, családi életre nevelés, 

közösségi szerepvállalás  

…család, barátok, közösség, nevetés, összetar-
tozás. Most megtudhatod, milyen jó érzés tenni 
másokért, kiállni magadért és érezni, hogy 
tartozol valahová.
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Csoportfa

Kérd meg minden társadat, hogy írja be a nevét egy-egy falevélbe! 
A csoportfa évek múlva is segít emlékezni, kikkel töltötted el ezt a hetet.

Csak a tiéd, mégis 

mások használják 

többet. Mi az?

Találós kérdés:

?
8



Nyomozós toplista

akinek a legtöbb testvére van: 

……..………………………………………………………………………………

aki a legfiatalabb:

……..………………………………………………………………………………

aki a legidősebb:

……..………………………………………………………………………………

aki a legmosolygósabb:

……..………………………………………………………………………………

akinek a legtöbb betűből áll a család- és keresztneve:

……..………………………………………………………………………………

aki a legmélyebb hangon tud morogni: 

……..………………………………………………………………………………

aki a legmagasabb hangon tud visítani: 

……..………………………………………………………………………………

aki a legvastagabb törzsű fát látta a kiránduláson: 

……..………………………………………………………………………………

akinek a leghosszabb a haja:

……..………………………………………………………………………………

aki akkor is jókedvű, amikor a többiek nem azok: 

……..………………………………………………………………………………

aki meg tudja érinteni a nyelvével az orrát: 

……..………………………………………………………………………………

aki a legtöbbet tud dekázni:

……..………………………………………………………………………………

Nyomozd ki, ki az a csoportodból, 
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aki a legtöbbet segít otthon:

……..………………………………………………………………………………

aki a legmagasabbat tudja ugrani fél lábon: 

……..………………………………………………………………………………

aki tud szarvast rajzolni: 

……..………………………………………………………………………………

akinek van háziállata: 

……..………………………………………………………………………………

aki tud cigánykerekezni: 

……..………………………………………………………………………………

akinek a legtöbb gomb van a ruháján: 

……..………………………………………………………………………………

aki a leghosszabb ideig mossa a fogát: 

……..………………………………………………………………………………

Ha gondolod, folytathatod a listát:

……..………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………
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I.  Nomád, kaland

1.     „Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom…?” 

Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – tartja a mondás.

Milyen csodálatos virággal vagy érdekes növénnyel találkoztál a héten a természetben? 
Rajzold le minél élethűbben, vagy lepréselve ragaszd be a füzetedbe, és írd alá a nevét is! 
Ha préselni szeretnéd kiválasztott növényedet, akkor szépen eligazgatva helyezd el a papír-
lapon, és föléje helyezz egy papírtörlőt, amíg meg nem szárad, hogy a virág ne hagyjon nyomot
az ellenkező oldalon! Akkor ragaszd bele a füzetedbe, amikor már teljesen megszáradt!
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2.      Ki járt itt? Nyomozd ki! 

Ha a természetben jártok, figyeljétek meg a nyomokat! 
Vajon milyen állatok jártak arra? 
Talán egy szarvas nyomára is rábukkantok! 
Kösd össze az állatokat és a hozzájuk tartozó lábnyomot! 
Vigyázz, az egyik kép kakukktojás! Miért?



13

3.         Kalandos útveszto

Gyöngyvér és Hunor jelentkezett egy tájfutó versenyre. 
Segítsd őket célba jutni a labirintuson keresztül! A tájfutó verseny négy állomáson halad át, 
ahol egy-egy őshonos fának a nevét kell a versenyzőknek elolvasniuk.

Az őshonos fafajaink azok, amelyek a mi kontinensünkön jelentek meg, és itt alakultak olyanná, 
amilyennek ma is ismerjük őket. A körülöttük élő erdei élővilággal kölcsönösen alkalmazkodtak 

Megtaláltad mind a négy őshonos fafajunk nevét a labirintusban? Írd ide a nevüket:

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

egymáshoz; a fák élelmet és lakhelyet is nyújtanak az állatoknak.
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4.        Nagy tüzet kéne rakni 

„Ne félj, pajtás, ugord át, nem süti meg a pofád!” – szólt a gyerekek Szent Iván-napi mondókája. 
A nyári napforduló ünnepén, a június 23-áról 24-ére virradó éjszakán gyújtott tűzről azt tartották, 
hogy megvéd a köd, a jégeső és a dögvész ellen, elősegíti a jó termést, de a szertartásos 
tűzugrásnak egészség- és szerelemvarázsló célzata is volt.

Rakd sorrendbe a tűzrakás fázisait! 

Keresek egy biztos, tűzrakásra kijelölt helyet az erdőben. 

Hiteles helyről információt szerzek arról, hogy nincs-e tűzrakási tilalom.

A gyújtóst meggyújtom, mert az kap lángra leghamarabb. 

Ha már ég egy ideje a tűz, nagyobb fadarabokat teszek rá.

Nem hagyom őrizetlenül a tüzet.

Miután nincs szükség a tűzre, széthúzom a még égő fadarabokat, és 
addig locsolom őket vízzel, amíg ki nem huny a parázs.

Elhelyezem a tűzrakó helyen a gyújtóst (pattanó hanggal törő ágacskák) és a faanyagot: 
középre a gyújtóst, s arra rá a vékonyabb, kisebb ágacskákat. 

Ezt gúlaszerűen körberakom nagyobb gallyakkal.

Fújással segítem a tűz lángra kapását. 

Ha végeztem, összeszedem a szemetet, és tisztán hagyom a tűzrakó helyet és környékét.

Eltakarítom a száraz ágakat, rönköket, fadarabokat és száraz leveleket 2 méteres körben.
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5.       A sátorverés aranyszabályai

Húzd a sátorhoz a valóban fontos sátorállítási szabályokat!  

A felállított sátor oldalai legyenek feszesek, mivel a laza, 

lobogó oldalaknak csökken a szél- és esőálló képessége!

Lampionokkal díszítsük a sátor környékét, mert 

így éjszaka is könnyen megtalálható lesz!

Sátorozás után, csomagoláskor ne mindig ugyanazon az élen 

hajtogassuk össze a sátrat, mert ez gyengítheti az anyagot!

Ültessünk virágokat 

a sátor sarkaihoz, 

az árok mellé!

Sátrunkat árnyékos helyen állítsuk 

fel, mert ha süti a nap,

nagyon átmelegszik!

Sátrunk ajtaját a széljárással ellentétes oldalon 

pozícionáljuk, ha a széljárást fel tudjuk mérni.

Ha kénytelenek voltunk vizesen összecsomagolni 

sátrunkat, akkor hazaérkezés után bontsuk ki, szárítsuk 

meg, mert nedvesen bepenészedhet!

A sátrat ne állítsuk mélyen fekvő pontra, ahol 

összegyűlhet az esővíz, és kerüljük azokat 

a helyeket, ahol vízcsatornák és lefolyások 

alakulhatnak ki!

Ássunk egy 3x3 méter széles és 

50 centiméter méretű mélyedést, 

és abba verjük fel a sátrat!

Ha nincs a sátornak bevarrt alja, 

akkor ássunk vízelvezető árkot 

a sátor köré eső esetére!

Öntsük tele a sátrat 

körülvevő árkot vízzel!

Ha sátorban vagyunk kénytelenek élelmiszert tárolni, 

akkor azt alaposan csomagoljuk be, a sátor zipzárját 

tartsuk lecsukva, mert az erdei állatok, főleg a hangyák 

szívesen megdézsmálják!

a

b

c

d

f

g

h

j

l

i

k

e

Ne hagyjunk élelmiszert a sátor előterében!
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6.       Csalánba nem üt a mennyko!

Segítsetek Gyöngyvérnek kiválasztani, hogy vihar esetén kik viselkednek helyesen! 
Színezd ki a képen azokat, akik megfelelően védekeznek villámlás idején!

Az első szabály, hogy ha túráztok, akkor a vihar legkorábbi jeleire induljatok biztonságos hely felé. 

A villámok általában a leginkább kiemelkedő, elkülönülten álló tárgyakba csapnak bele, ezért ne 

keressetek menedéket egyedül álló fa alatt! 

Erdőben érdemes az alacsonyabb, kiterjedtebb lombozatú fák alá menekülni.

Az épületek megfelelő védelmet nyújthatnak, ám ez nem mondható el a sátrakról. 

Az autók, buszok belseje biztonságot nyújt, de érdemes odafigyelni arra, hogy ne érj hozzá a fém 

karosszériához.

Kerüld a vízpartot és a pocsolyákat! 

Az esernyődet villámláskor ne használd!

Képzeljétek, egy év alatt körülbelül 
3 milliárd villámcsapás éri el a felszínt!

Jaj, én úgy félek, amikor villámlik!

Ugyan, ha betartod a szabályokat, 
elkerülheted a veszélyt!

Milyen szabályokat? 
Mit tegyek vagy ne tegyek, ha jön a vihar?

!
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7.       A segítségnyújtás felelosség

Hunor, Magor és Gyöngyvér a kedvenc kirándulóhelyükre tartanak kerékpárral. 
Eső után a kavicsos, tócsás úton mindkét fiú nagyot esett a kerékpárjával. 
Gyöngyvér jól van, de nagyon megijedt. Segíts nekik!

Tedd időrendi sorrendbe a segítségkérés lépéseit:

a     Megnézem, hogy milyen látható sérülésük van.

     Megnézem, hogy van-e egészségügyi csomag náluk.b

    Kikérdezem, hol fáj nekik, mit éreznek.c 

     Próbálom megnyugtatni a sérülteket.d

     Felnőtt segítségét kérem, vagy hívom a mentőket a 104-es vagy 112-es számon.e

     A legjobb tudásom és a lehetőségek szerint elsősegélyt nyújtok.f 

     Velük maradok, ameddig megérkezik a segítség.g

     Megnézem, hogy van-e olyan veszély, ami engem is fenyegethet.h

a    Megadom a nevemet.

    Elmondom, hol vagyok és miért telefonálok.b

    Válaszolok a kérdéseikre.c

    Elmondom, hogy szerintem mi a baja.d

    Beszélek az időjárásról.e

Jelöld, mit NEM mondasz a telefonba a mentősöknek? 



8.     „Énekes, higgy!” – avagy hegységeink

Milyen hegységeket és hegycsúcsokat rejtenek az alábbi anagrammák? 
Írd be a pontokra a helyes megnevezést, majd jelöld a térképen a helyét a megfelelő számmal! 
Az írásjeleket ennek a feladatnak a megoldásánál kivételesen ne vegyétek figyelembe!

1.      A Villányi-hegység legmagasabb pontja a …………………. (rózsás moly), amely 442 méter magas.

     A Budai-hegység csúcsa az 559 méter magas …………………. (pagony-szak).2. 

     A …………………….. (nyaksáncágy) alkotja a maga 487 méterével a Vértes-hegység csúcsát. 3. 

    A ………………………..(Hideg, régi vágy, ess!)  legmagasabb pontja Dobogó-kő (700 méter).4.  

     Az Írott-kő (882m) a ……………………….. (késhegyig-szegő) hegycsúcsa.5. 

     A ……………………….. (rongyos pihegés) hegyorma az 557 méter magas Magas-bérc.6. 

Ti tudjátok, mi az anagramma?

Persze! Ha egy értelmes szó 
vagy mondat betűit összekevered, 

és azokból másik értelmes szót vagy 
szavakat csinálsz, azt nevezik 

anagrammának.

Ó, értem! 
Például az étel-élet?

Pontosan, Gyöngyvér!

18
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9.          Ti-ti-tá    avagy morzeismeretek

Mi sem könnyebb, mint elveszni egy erdőben, így a túrafelszerelés alapvető eszköze a síp, 
amellyel messzebbre is jelezni tudsz társaidnak. De az egyszerű jelzésnél még izgalmasabb, 
ha ismered a morzejeleket: akkor nemcsak sípszót, de konkrét üzenetet is küldhetsz. 
Ez a jelrendszer sok évvel ezelőtt egy Samuel Morse nevű amerikai feltalálóról kapta a nevét. 
Sokáig nem volt érdeklődés a találmánya iránt, de később mindenhol elterjedt. Már száz évvel

A morzejeltáblázat segítségével hosszú és rövid sípjelekből betűket formálhatsz. 
Az egyes betűk bejárási útja, ahogy eljutsz a betűhöz, fentről indul. 
A betűk határát egy, a szavak határát két, a mondatok határát pedig 

három függőleges vonal jelzi.

 

Próbáld elsípolni a morzefa segítségével az alábbi mondatot: „A Csodaszarvas eltévedt.” 

A legfontosabb segélykérés: 

SOS =  I  I  I  I  I  I  I  I ti ti ti ti ti titá tá tá

ezelőtt a Titanic is morzejelekkel kért segítséget. 
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A képen levő emberek közül karikázd be azokat, akik helyesen közlekednek! 

Indokold meg, hogy a többiek miért szabálytalankodnak!

II.  Közlekedés, KRESZ – Sport, egészségre nevelés

1.       Mesterségem címere: járókelo

S
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Hogyan kelsz át a kijelölt gyalogátkelőhelyen?

Miért nem jó, ha gyalogos közlekedés során telefonozol, fülhallgatóból zenét hallgatsz vagy 
behúzod a szemedbe a kapucnid?

Minél gyorsabban.

Szétnézek, meggyőződöm arról, hogy nem jön jármű, vagy ha jön, akkor arról, hogy lassít, és 

megadja az elsőbbséget.

Mindig megvárok egy felnőttet, és őt követem.

Mert nem veszem észre, ha szembejön, vagy nem hallom meg, ha rám köszön a barátom.

Nem hallom meg vagy nem látom meg a közeledő járműveket, óvatlanabbul közlekedem, és 

egy váratlan helyzetre is nehezebben tudok reagálni.

Próbálok minél kevesebb időt veszteni, és amint kinyílik a busz ajtaja, 

teljes erőből rohanok át az úton.

Bármennyire is szaladnék, megvárom, amíg elmegy a busz, és ha megbizonyosodtam arról, 

hogy biztonságos, átmegyek az úttesten az iskolába.

Hogy jobb kedvre derüljek, és erőt gyűjtsek a késéssel induló naphoz, felerősítem a zenét a 

fülemben, felhúzom a kapucnim, majd átmegyek az úton.

Elengedem, és csak utána kelek át az úttesten.

Nagyon gyorsan átszaladok előtte, hogy ne kelljen fékeznie, és gyorsan odaérjen a beteghez.

Mivel zöld a jelzőlámpa, nekem van elsőbbségem, így a szokott módon átkelek a zebrán.

Késésben vagy. Hallod, hogy pont becsengetnek, amikor leszállsz az iskolával szemben a buszról. 

Mit csinálsz?

A zebránál állsz, a jelzőlámpa zöldet mutat, de amikor elindulnál, egy szirénázó mentőautó érkezik. 

Mit csinálsz?

Karikázd be a helyes válasz betűjelét! Minden kérdésnél csak egy helyes válasz lehetséges.

2.      Teszteld, hogy megfeleloen közlekedsz-e!

a

b

c

g

h

i

b

c

d

i
j

k

C
seh László:

 „A
z élet, a m

indennapok világa sokkal árnyaltabb és bonyolultabb, m
intsem

 hogy győzelem
-vereség és siker-kudarc kérdésévé egyszerűsödjön m

inden.”

Mert nem tudok elég gyorsan csetelni a barátaimmal.



22

Az alábbi táblák közül melyik sorban szereplők mindegyike tiltja a kerékpározást?

Ha minden kérdésre jól válaszoltál, a válaszok betűit összeolvasva 

egy közlekedési eszköz nevét kell megkapnod:

……………………………………………………………………………

Senkinek, szeretek ülni, és nehéz az iskolatáska is.

A nagyon időseknek mindig átadom a helyet.

Időseknek, kismamáknak, beteg vagy sérült embereknek átadom a helyem.

Buszon ülsz. Kinek adod át a helyed?
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A különösen veszélyes útszakaszokat, ahol sok baleset szokott történni.

 

általában a jármű karosszériaoszlopa okozza. A magasabb járműveknek elöl is van holtterük, 

ezért nem szabad nagy jármű előtt, mögött vagy mellett megállni.

A gyalogutat a gyalogos-átkelőhellyel összekötő járdaszegélyt, ahol a gyalogosok várakoznak 

az úttestre való lelépés előtt.

Mit nevezünk holttérnek?

j

k

l

A vezető számára a visszapillantó tükrök használatával sem belátható területet. A holtteret
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Kösd össze az összetartozó képeket! Kipróbáltad már ezek közül valamelyik sportot? 

3.      Keresd a párját!

H
osszú K

atinka:
„K

üzdj, am
íg ők alszanak. Tanulj, am

íg ők buliznak. É
lj úgy, ahogy ők álm

odnak.”
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Komoly előválogató előzi meg az olimpiai játékokat, és csak nagyon kevesen jutnak ki 

erre az ókor óta igen népszerű világversenyre. Nektek azonban most lehetőségetek van 

megmérettetni magatokat néhány számban. Rendezzetek házi olimpiát, s győzzön a jobb! 

Az alábbi versenyszámokkal készüljetek!

 Futás:

4.      Aranyérmes leszek az olimpián!

Távolugrás: 

Ezt a számot frizbivel játsszátok! Egyenként hajítsátok el 
a frizbit ugyanarról a pontról, és jelöljétek a leesésének 
a helyét! Az a három versenyző kap érmet, akinek a frizbije 
a legtávolabb száll.

Ennél a számnál nagyon fontos, hogy úgy győzzetek, hogy 
közben odafigyeltek egymás testi épségére! Párban zajlanak
a mérkőzések. Kis terpeszállásban álljatok egymással szem-
ben, körülbelül egy méterre egymástól! Próbáljátok meg ki-
mozdítani egymást ebből a helyzetből! Akinek a lába előbb 
mozdul el, vesztett. 

Egy igazi focista dekázásban is verhetetlen. Az a három

4.

3.

2.

1.

5.

H
osszú K

atinka:
,,N

em
 tudsz a legjobb lenni a világon. C

sak próbálj m
eg jobb lenni m

a, m
int tegnap voltál!"

Állítsatok fel egy rajtvonalat, a versenyzők készüljenek fel, 
a bíró jelzésére pedig egyszerre induljatok! Kerüljetek meg 
egy körülbelül ötven méterre lévő állomást! Az első három 
gyerek, aki visszaér a rajthoz, felállhat a dobogóra. 

Keressetek egy homokos területet vagy olyan mezőt, ahol 
puhább a föld! A rajttól mérve jelöljétek azt a szakaszt, ami 
a nekifutásra szolgál! Azé az aranyérem, aki a nekifutás után 
az ugróponttól a legmesszebbre érkezik. 

Diszkoszvetés: 

Birkózás: 

Labdajáték:  

focista jut fel a dobogóra, aki a legtöbbet tud dekázni. 
A csapat együtt számolja minden versenyző dekázását. 
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Alkossatok öt csapatot az öt karika, vagyis az öt kontinens képviseletében!

Mindenki válassza ki, hogy melyik három számban vesz részt, és milyen sorrendben!

Az ellenfeleket minden esetben azok közül válasszátok, akik ugyanarra a versenyszámra 

jelentkeznek, és nem a te csapatodban vannak!

Pontozás: győzelem – 3 pont, döntetlen – 2 pont, vereség – 1 pont. Akinek a legtöbb pontja 

van, azé az első helyezés.

A végén a pontok összeadódnak, és ez alapján oszthatók ki a sportágakon belül egyéni és 

csapathelyezések, illetve az összesített csapathelyezések. 

H
osszú K

atinka:
,,H

a valam
it nagyon el akarsz érni, m

egtalálod a m
ódját, ha nem

 akarod eléggé, találsz rá kifogást."
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Tippeld meg, hogy milyen rekordok találhatók a sport világában!

5.     TIPPMIX

Minden idők legtovább tartó teniszmeccse: 

…………óra…………perc.

Minden idők legmagasabb ugrása:

…………centiméter (1 méter = 100 centiméter). 

Minden idők legnagyobb súlya, amit megemeltek: 

…………kilogramm.

Minden idők legtöbb aranyérme, amit olimpiai játékokon ért el egy sportoló:

…………darab aranyérem.

Minden idők legnagyobb sebessége, amivel ember eddig futott:

…………km/óra.

3.

2.

1.

4.

5.

H
osszú K

atinka:
„H

a valam
it nagyon akarsz, ne hagyd, hogy m

ások m
eggyőzzenek arról, hogy nem

 tudod elérni.”
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6.        Tinik az olimpián, avagy éljenek a deszkások!

A következő szövegben elrejtettünk pár plusz betűt. Ha ezeket összeolvasod, 
megkapod egy gördeszkás alaptrükk nevét.

A gördeszkázás teljesen új sportágként mutatkoozott be Tokióban. A nyolcvan résztvevő 
összesen négy számban csapott össze, nemlenként 20–20 versenyző a street-, 20–20 
ollimpikon pedig a parkszámban szerepelt. A streetversenyek a gördeszkázás utcai 
elemeire épülnek, vagyis padkákon és korlátiokon kell a versenyzőknek minél kreatívabb 
terükköket bemutatni. A parkszám pedig egy speciális medencében zajló verseny, amely-

Megfejtés:     ……………………………     (Ez minden trükknek az alapja, amikor a gördeszka 
a lábhoz „ragad” ugrás közben, vagyis a levegőben sem veszíti el sportszerét a gördeszkás. 

Ne feledd, 
egy megbízható deszkán kívül szükséged lesz sisakra, 
egy olyan cipőre, aminek jól tapad a talpa, és nem árt, 

ha van védőfelszerelés a kezedre és a lábadra! 
Mindig győződj meg róla, hogy a terepen nincs 
semmilyen akadály, és kezdéskor melegíts be!

B
enedek Tibor:

,,A lényeg abban nyilvánul m
eg, hogy m

i nem
 azért vagyunk jók, m

ert nyerünk vagy nem
 nyerünk, hanem

 m
i jók vagyunk, 

és aztán vagy nyerünk, vagy nem
. E

zt a gondolatot kell m
indig száz százalékosan átadni vagy m

egérezni."  

A nyertes a mindössze 13 éves japán Nisija Momidzsi lett, megelőzve a szintén 13 éves brazil 
Rayssa Lealt, míg a bronzérmet a 16 éves japán Nakajama Funa kapta. Tokióban nem volt 
magyar résztvevője a sportágnak. Nem lenne csodálatos, ha 2028-ban esetleg te képvisel-

Láttad Marty McFlyt-t a Vissza a jövőbe című filmben gördeszkázni, amit a második részben 
légdeszkára cserélt? Ha a légdeszka még nem is terjedt el, a gördeszka mint sport bejutott 
a 2020-as Tokiói olimpiára. Az olimpiai játékok történetének legalacsonyabb átlagéletkorú 
dobogósai a női gördeszkások street  versenyszámából kerültek ki. (utcai)

hetnéd hazánkat Los Angelesben?

ben különböző ugrásokat mutattak be a deszkások.

Az a titka, hogy az ugrás után az elől levő lábat a deszka orra felé kell csúsztatni, majd 
a hátsó láb felemelésével létrejött lökés a levegőbe emeli a deszkát.)
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A gördeszkák alsó lapja változatos mintát rejt. Tervezd meg a Csodaszarvas tábor gördeszkalapját!

Szerinted mely erények és tulajdonságok tesznek valakit sikeres sportolóvá? 

Írd be a karikákba az öt legfontosabbat!

7.     Sportolói erények
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8.     Veszélyes szomjoltók

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Hunor, mit iszol?

 Éjjel sokáig fent voltam, mert 
titokban játszottam a telefonomon, 

úgyhogy reggel vettem egy energiaitalt, 
hogy ne legyek fáradt. Ebédig kibírom 

vele, akkor meg majd eszem 
valami gyorskaját.

Oké, ezt még elhiszem, 
de a gyorskajáldával mi a bajod?

Az energiaitalok károsak a gyerekek 
egészségére. Olvastam, hogy Magyarországon 

minden ötödik 10–14 éves gyerek ezzel indítja a reggelt, 
pedig a benne lévő sok koffein nagyon rosszat tesz 
a szív működésének. A mentősöknek gyakran kell 

energiaitaltól felpörgött gyerekeket kezelniük. 

Ó, erről épp most 
hallottam egy érdekeset! Apa mesélte, 

hogy 36 éven át közel 100 ezer ember étkezési 
szokását figyelték meg. Azok, akik főleg otthon készített 

ételeket ettek, kevésbé lettek cukorbetegek, 
elhízottak és szívbetegek. Szóval én ezek 

után inkább anya kosztján maradok!

Adjatok ötleteket Hunornak, hogy ha az energiaital és a gyorsétkezde ilyen káros hatással van 

az egészségre, mit egyen és mit igyon! Minél egészségesebb ételeket és italokat javasoljatok!
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„Mens sana in corpore sano.” A latin mondás jelentése magyarul: „Ép testben ép lélek.”

Te melyiken kellene, hogy javíts?

ü          …helyesen táplálkozunk;

ü          …eleget mozgunk;

ü         …testünket edzéssel kondícióban tartjuk;

ü         …megfelelően tisztálkodunk, öltözködünk, gondot fordítunk a külsőnkre;

ü         …kerüljük a szervezetünkre, a gondolatainkra kedvezőtlen hatásokat;

ü         …megfelelő az időbeosztásunk;

ü          …eleget pihenünk;

ü          …jó és egészséges szokásokat alakítunk ki;

ü          …tanulunk, kulturálódunk, lelkünket és szellemünket is gondozzuk;

ü          …vannak elfogadó és támogató személyes kapcsolataink (család, barátok);

ü          …tudunk szeretet adni és elfogadni.

9.       „Mens sana in corpore sano”

Tudtad? Egészséges az életmódunk akkor, ha…

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

E
gerszegi K

risztina:
„N

em
csak az a nagy sportoló, aki nyerni tud, hanem

 az is, aki egy pofon után fel tud állni!”
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III.  Idegen nyelv

1.      Szárnyaljon a fantáziád!

Fejezd be a rajzokat úgy, hogy meg is tudd nevezni a képet az általad tanult idegen nyelven!

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Hasonlítsd össze a rajzodat társaidéval! Milyen új szavakat tanultál? Írd le őket!
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Szlovákia

szlovák

Spanyolország

spanyol

Olaszország

Pozsony

olasz

angol

Franciaország 

francia 

Párizs 

Madrid 

Berlin

London

Németország

német

Róma

Egyesült Királyság

2.     Otthonunk, Európa 

Kösd össze az egyes országokhoz tartozó zászlókat, fővárosokat és hivatalos nyelveket! 

Mondd el az általad ismert idegen nyelven, milyen színekből állnak a zászlók! 

Tippelj! A fentiek közül... 

...melyik főváros van Budapesttől a legtávolabb? 

...melyik ország lakossága a legnépesebb?         

...melyik ország területe a legnagyobb?               

...melyik ország a legfiatalabb?                            

...melyik ország nem tagja az Európai Uniónak? 

...melyik országon belül van két törpeállam?       ..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................



4.     Színezd ki a szarvast!  

Játsszatok csoportban! Gondolj egy ötbetűs szóra az általad ismert idegen nyelven!  
A társaid betűket sorolva próbálják meg kitalálni a szót. Ha a szó tartalmazza a betűt, 
be kell írnod alul a megfelelő helyére, ha nem, beszínezhetsz egy részt a szarvasból. 
Ha sikerül beszínezned a teljes szarvast, nyertél!

3.     Mozgásos ábécé 

Írjátok fel az általatok tanult idegen nyelv ábécéjének betűit külön cédulákra!
Alkossatok három fős csoportokat!
Ahány csoport van, annyi felé osszátok a cédulákat!
A csoportok formáljanak a megfelelő betűvel kezdődő szóból alakzatot! 
A három gyerekből megformált alakzat mozoghat és akár hangot is adhat.
A többi csoportnak ki kell találnia az általatok formált szót.
Utolsó körként ábécésorrendben az összes csoport mutassa meg az alakzatait!

33
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5.      Készíts keresztrejtvényt a barátoddal! 

Írj be egy szót az általad ismert nyelven a négyzethálóba!

Csak a következő csoportok valamelyikéből választhattok: 
tárgyak, növények, állatok, nevek és városok, a táborhoz kapcsolható szavak.
 
A társadnak úgy kell a következő szót beírnia, hogy valahol keresztezze a tiédet. 
Ismét te jössz. 

Hány szót sikerült beírnotok?        ………………… 
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A lap előoldalára rajzolj egy szép képet, a hátoldalon jobb oldalra kerüljön a címzés, 
a bal oldalra pedig a szöveg az általad tanult idegen nyelven. 
Ne felejtsd el a megszólítást és az elköszönést a neveddel! Bélyeget is rajzolhatsz. 

6.      Küldj életjelet a táborból!  

Kaptál vagy küldtél valaha képeslapot? 
Most itt a lehetőség, hogy üdvözöld idegen nyelvű barátodat! 
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7.      Milyen arcot vágok?   

Írd a képek alá a megfelelő érzelmeket az általad ismert idegen nyelven!  

Rajzold a négyzetekbe a tábor egyes napjaira számodra leginkább jellemző emojit! 

........................ ........................ ........................ ........................

........................ ........................ ........................ ........................

........................ ........................ ........................

.................... .................... .................... .................... ....................

A négyzetek alá írd oda a hét megfelelő napját idegen nyelven!

........................

z
z



8.      Közünk van egymáshoz   

Ha kezdő nyelvtanuló vagy:

Ha haladó szintű nyelvtanuló vagy:

Alkossatok egy kört! 
Valaki közületek mondjon egy szót az általatok tanult idegen nyelven!
A tőle jobbra álló mondjon egy olyan szót, amely bármilyen módon kapcsolódik az első szóhoz, 
például: csokoládé – barna”. „

Addig folytassátok a szóláncot, amíg az körbeér, de ha van kedvetek, akkor újra és újra kör-
bejárhat a szólánc!

Mondj magadról állítást az általad tanult idegen nyelven, például: Szeretek úszni.”„
Akire igaz az állítás, és odamegy elsőnek a kijelentést tevő tanuló mellé, mond egy újabb mon-
datot magáról. Az, akire az újabb mondat érvényes, odamegy a második tanuló mellé, és ő is 
mond egy igaz állítást magáról…
A játék addig folytatódik, amíg egy-egy mondattal mind beálltok a sorba.
A sort körré is lehet zárni, ha az utolsó tanulóra is igaz, amit az első tag mondott, például hogy 
ő is szeret úszni.
Zárásként mindenki újra elmondja a mondatát.
Ha tovább szeretnéd folytatni a játékot, akkor a körök foroghatnak a következő témakörök-ben: 
család, kultúra, utazás, gasztronómia stb. 

5637



38

9.      A világsiker küszöbén    

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Új zenekart alapítasz, és a menedzsered azt javasolja, hogy mint frontember olyan zenekar-
nevet válassz, amellyel külföldön is befuthattok. Sőt, most te tervezheted meg a borítót az 
albumotok címével együtt. Az általad tanult idegen nyelven nevezd el a zenekarodat, és adj 
címet az első albumnak! Mivel te írod a számok nagyrészét, kedvcsinálónak ismertesd a kül-
földi közönséggel a számlistát az általad tanult idegen nyelven!  
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IV.  Környezetvédelem, természetismeret, 
tudatos fogyasztói magatartás

1.       A mi csodaszarvasunk

Gyűjtsetek faleveleket, ágakat és terményeket, és 
ezek felhasználásával készítsetek csodaszarvast!

2.    Színpompás környezetünk

Észre sem vesszük, hogy 
milyen változatos és különleges élővilág vesz 

körül minket. Ezernyi színben és árnyalatban pompázik 
a természet. Évszakonként váltja ruháját, és mindig más 

látvánnyal kápráztatja el az embert. Van szemünk észrevenni, 
mennyi szépség vesz bennünket körül?

Keressétek meg a szivárvány színeit a környezetetekben lévő természetes tárgyakban és élőlényeken! 
Legyél te a leggyorsabb, aki a szivárvány minden színére talál egy természetben felfedezett megfelelőt! 

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................
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Hazánk élővilágának kincseivel pénzérméken is találkozhattok.  

De vajon melyik érméken bújik meg a kerecsensólyom, a magyar nőszirom és a nagy kócsag? 
Tudod a választ?

3.       Megérjük a pénzünket!

200 100 50

200 50 20

100 50 10

50 20 5

a

b

c

d

Tudtad?
A kerecsensólyom valószínűleg 

megegyezik a magyarok eredetmondáiban
 szereplő turulmadárral.

Ma a nagy kócsag a magyar 
állami természetvédelem címerállata, ám 
a 19. században a kócsagtollas viselet 

akkora divat volt, hogy majdnem 
kipusztult a faj hazánkban.

A magyar nőszirmot írisz 
néven is ismerhetitek, ami a 
latin megnevezéséből ered. 

Erősen védett faj, eszmei értéke 
egyetlen növénynek 100 000 Ft.
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4.       Szatyrot pólóból 

Szatyor: ómagyar szó, ami alatt fegyvertokot értettek, 
ma puha anyagból készült táskát, zacskót jelent.

Te is készíthetsz bevásárlótáskát édesanyádnak vagy saját részedre a tornafelszerelésednek. 
A szatyrokat akár együtt is készíthetitek a tábor ideje alatt úgy, mint régen, amikor az emberek 
együtt szőttek, fontak, dolgoztak.

Rajzolj szaggatott vonalat a pólódra a minta szerint!

A szaggatott vonalnál vágd körbe az anyagot!

Az aljánál vágd le a varrott részt!

Húzz egy vonalat az aljától 8 centiméterre, és 2 centiméterként vágd be alulról a vonalig!

Fordítsd ki a pólót, és az egymás alatti csíkpárokat csomózd össze szorosan!

1.

2.

3.

4.

5.
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5.       Védett növények

A Központi Statisztikai Hivatal 2020-as adatai szerint 
Magyarországon közel 3000 növényfaj él, melyből 
733 védett, 87 pedig fokozott védettséget élvez. 
Az elmúlt két évtizedben 37%-kal nőtt a védett 
növények száma, ezen belül a fokozottan védetteké  

Keresd meg Magyarország tíz veszélyeztetett és védett növényének nevét a szókáoszban!

Vigyázz!
Védett és veszélyeztetett növények 

leszedése esetén akár 1–5 évi 
szabadságvesztés is lehet 

a büntetés!

több, mint kétharmadával.
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6.       Orszem Janka és Orszem Jankó

Őrszem Janka és Őrszem Jankó segítségével akadályozzátok meg az energiapazarlást!

Elárulunk egy titkot: 
egy kis odafigyeléssel te is naponta bizonyíthatod, hogy környezetvédő szupererő lakozik benned! 

Rajzoljátok bele minden helyiségbe 
Őrszem Jankát és Jankót munka közben, 
akik segítségetekkel észreveszik, hol maradt 
nyitva egy vízcsap, felkapcsolva egy lámpa, 
esetleg bekapcsolva egy elektromos eszköz! 
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7.      Nemzeti parkjaink

A nemzeti parkok olyan nagy kiterjedésű területek, melyeket a növény- és állatfajok, valamint 
a táj megőrzése érdekében megóvnak a mezőgazdasági és ipari termeléstől, teret adnak viszont 
a tudományos kutatásnak és az oktatásnak, illetve bizonyos szabadidős tevékenységeknek.

A térképen beszámoztuk az egyes nemzeti parkokat. 
Írjátok a nemzeti parkok logója melletti karikába az adott 
nemzeti parkhoz tartozó számot! 

Tudtátok, hogy hazánkban 
10 nemzeti park található?

7.

8.

9.

10.

1.

2. 3.

4.

6.

5.

Vigyázzatok, a leírások is összekeveredtek! Melyik nemzeti 
parkhoz milyen betűjelű leírás kapcsolódik? Írjátok a nemzeti 
park logója melletti négyzetbe a hozzá tartozó leírás betűjelét!
Egy leírás hiányos – egészítsétek ki az internet segítségével! 
Dolgozzatok párban! 
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............................................... ...............................................

Központjában a részben mocsaras, nádas Fertő-tó található. A nemzeti park egyik érdekessége, 

hogy átnyúlik az országhatáron, így Ausztriával közös. Címere: nagy kócsag.A

Egyediségét a folyóvölgyek, a hegységek és a síkság találkozása adja. Legszebb tájegysége 

a Dunakanyar. A Dunán kialakult szigetek is részei a nemzeti parknak. Címere: havasi cincér.
F

Az ország dél-dunántúli területének majdhogynem egészét lefedi a nemzeti park, mely három 

nagyobb tájegységből áll: Gemenc, Béda-Karapancsa és Dráva. Itt találkozhatunk fekete gólyával, 

jégmadárral, réti sassal, gémfélékkel és gímszarvassal is. Címere: repülő madarak.
E

Magyarország leg…………………….. és leg……….………….nemzeti parkja. Itt található Európa 

legnagyobb szikes pusztája, amely 1999 óta az UNESCO világörökségei közé tartozik. 

Címere: ……………………………

D

Területén 280 darab barlang található, melyek a Szlovák-karszt barlangjaival együtt felkerültek 

az UNESCO Világörökség-listájára. Címere: foltos szalamandra.
J

Az ország második nemzeti parkjaként alakult a Duna–Tisza közén. Ártéri erdők, homokbuckák 

és erdősztyeppék is megtalálhatók itt. Címere: borókás.
B

Magyarország legnagyobb hegyvidéki, erdős nemzeti parkja. Az itt előforduló állatfajok száma 

22 ezer körüli. Címere: hat bükkfalevél vesz körül egy szártalan bábakalácsot.
H

Alapvetően hat tájegységet ölel fel: Kis-Balaton, Tihanyi-félsziget, Keszthelyi-hegység, 

Káli-medence, Pécselyi-medence, Tapolcai-medence. Címere: lisztes kankalin.
C

A romániai hegységek lábától a Tiszáig húzódó, egyedi arculatú táj. Élővilágába olyan fajok 

tartoznak, mint a fekete gólya, a vidra vagy a barna kánya. Címere: túzok.
G

Ez az ország legnyugatibb vidéke, ahol a népi hagyományok és szokások változatlan formában 

napjainkig megőrződtek. Címere: siketfajd.
I

Egy különleges országjáró körútra hívunk meg, melynek során nyolc nemzeti parkot fogunk érinteni. 
A Duna Dráva Nemzeti Parktól indulunk észak felé, az első nemzeti parkot elérve nyugatra fogunk –
fordulni, majd ebben az irányban a második nemzeti parkot elérve északi irányba folytatjuk az utunkat. 
Amikor elérjük a negyedik állomást, keletre fordulunk, és innen a második nemzeti park után észak 
felé menve érkezünk el utunk utolsó állomására. Melyik két nemzeti parkot nem fogjuk érinteni?
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1.    Mennyi zöldséget és mennyi húst eszel egy héten?

a    Vegetáriánus vagyok.

b    Hetente párszor eszem húst.

c    Mindennap eszem húst.

2.    Egy héten hányszor eszel otthon készített ételt?

a     Naponta többször.

b    Naponta egyszer.

c    Hetente párszor.

3.    Mivel jársz általában iskolába?

a    Autóval visznek.

b    Tömegközlekedéssel.

c    Gyalog, kerékpárral, gördeszkával, rollerrel.

4.    Hogyan gyűjtitek otthon a hulladékot?

a    Minden hulladékot egyben.

b    Szelektíven: külön a műanyagot, papírt.

c    Szelektíven, amit lehet, újra felhasználunk, és komposztálunk is.

5.    Hogyan használod fürdésnél, kézmosásnál, mosogatásnál a vizet?

a    Inkább kádban fürdöm.

b    Imádok hosszan zuhanyozni.

c    Gyorsan zuhanyozom.

6.   Vásárlásnál elolvasod a termék vásárlói tájékoztatóját?

a    Mindig alaposan elolvasom, mit írnak a termékre.

b    Csak a termék szavatossági idejét olvasom el.

                         c    Nem szoktam elolvasni a tájékoztatót.

8.      Megfelelo az ökolábnyomom?

Karikázd be a rád leginkább jellemző válaszok betűjelét! 
Minden kérdésnél csak egy választ jelölhetsz!

Tudtad?
Az ökológiai lábnyom egy olyan 
érték, amivel kifejezhetjük, hogy 
mennyi erőforrást használunk fel 
egy évben ahhoz képest, amelyet 

a Föld újra tud termelni.
Az egyéni ökolábnyomunkat 

leginkább életviteli döntéseink 
határozzák meg.

A teszt értékelését lásd a Megoldókucsnál!



47

V.  Nemzeti és kulturális identitás, 
hagyományőrzés, anyanyelvápolás

1.      Ünnepek és ünneplésük

...............................................

Egészítsd ki a gondolattérképet! Írd rá az ünnephez tartozó vonalra, hogy általában hogyan 

ünnepelsz vagy szeretnél ünnepelni az adott napon családoddal vagy barátaiddal!

...............................................

Pünkösd
(mozgó ünnep)

...............................................

Az államalapítás ünnepe 
(augusztus 20.)

...............................................

Húsvét
(mozgó ünnep)

...............................................

Karácsony

(december 25.)

...............................................

A munka ünnepe
(május 1.)

...............................................

Újév napja
(január 1.)

...............................................

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ünnepe
(március 15.)

...............................................

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe 

(október 23.)

a te neved
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2.      Tíz híres magyar étel 

Keresd és találd meg a szókeresőben nemzeti ételeinket!

K I M K O P R S R Y V Q Í C A M

Ü P S O M L Ó I G A L U S K A E

R Ű Ö R B K E H U N O Ő E T G Y

T A F R H J K U L T W C Z I H D

Ő V X A K P É J Y F Ú S S G A E

S C B E Z Ö H Y Á Q O D Á Ü L K

K I E N G E L E S P O L A S Á M

A G Z A B B A T Á L Á N G O S O

L Á L M O D I K A K A O V A Z L

Á D O B O S T O R T A E R Ő L E

C N Z I N T A T A F Ő Z E L É K

S Y E M Ö R Z Ő V E D Ő K F T S

H O G T A N U L Ó K E S Z N E K

O P L I K U B O R A B E F Ő T T

Ú Ö Ö N G Á S O K E X Y I M R E

T Ú R Ó S C S U S Z A É K A E N

dobostorta     töltött káposzta     halászlé     lángos     gulyás     főzelék 

kürtőskalács     túrós csusza     somlói galuska     pörkölt



49

3.      A pásztor „emojik”

Tudtad a gémeskútról, hogy régen a hírközlés szerepét is betöltötte? 
A gém és a kútostor helyzetének állításával jelezték például az itatás és az étkezés idejét, 
valamint egyéb fontos eseményeket. 

Vajon Magor mit üzen Hunornak 
az alábbi kútgémállásokkal?  
A válaszok betűjelét írd a megfelelő 
ábra négyzetébe! 

1. 2.

5.

a.     A kútostort a dézsával a kútágasba vert szögre akasztották. Jelentése: a gulyába vagy ménesbe befoga-
       dott idegen jószágot sürgősen el kell tüntetni, mert keresik, vagy megérkezett a számlálóbizottság.

b.     A kútgémet feleresztették, a vízmerő dézsát a káva mellett kívül a földre tették. Jelentése: elkészült az ebéd, 
       jöjjetek ebédelni. Ezt a jelzést csak ősszel és tavasszal alkalmazták, amikor egész nap legelt a nyáj.

c.     A dézsa nincs a kútostoron, a kútostort pedig feltették az ágasra. Jelentése: a kút vize nem iható, mert jószág 
       fulladt bele.

d.     A kútgémet feleresztették, a vízmerő dézsa a kifolyócsatornán áll. Jelentése: hajtsátok a jószágot az itatóhoz!

e.     A kútgémet feleresztették, a dézsa a magasban szabadon lóg. Jelentése: nagy baj, szerencsétlenség történt 
       (jószágkár, emberhalál). Aki ezt a jelet meglátta, azonnal sietett segítséget nyújtani.

f.      A kútgémet feleresztették, a dézsa és a kútostor nincs rajta. Jelentése: a kút rossz, beomlott, vagy vize nem jó.

kútgödör 
és káva 

vödör/
dézsa

ostor

kolonc

ágas

gém

3.

6.4.
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4.      Népihímzés-párosító

Párosítsd a mintát a tájegységgel! Hívd segítségül az internetet!

matyó

kalotaszegi

rábaközi

     palóc

sárközi

a 

b

c

d

e

A nagymamám tanított 
meg sárközi mintát hímezni. 

Először nehéz volt, de a végére nagyon élveztem. 
Megtudtam, hogy többfajta hímzésminta is van. 

Újságokból vágtam ki a kalotaszegi, rábaközi, matyó, 
palóc, sárközi mintákat, de szétfújta őket a szél. 

Kérlek, segíts összepárosítani a mintát 
a tájegységgel, ahonnan való!

Milyen érdekes minták! 
Szívesen segítek!
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A népi hagyományos munkákat a természet körforgása határozta meg. 
Húzd az évszakokhoz a hozzájuk tartozó munkákat!

5.      Tavasz, nyár, osz, tél

kaszálás

cséplés

kenderáztatás

 tollfosztás

szövés

 favágás

 trágyázásszántás

vetés

aratás

fonóbeli munkák

a fák oltása és palántázás

szüret

kukoricafosztás

TAVASZ

TÉL

OSZ

Jár a keze, mint a cséphadaró.  

Szőlőben is terem arany.   

Erős fonalból tartós az ing.  

A gazda szeme növeli a vetést.

......................................

......................................

......................................

......................................

 NYÁR

Melyik évszakhoz kapcsolódik az alábbi szólások keletkezése? Szerinted miért?
 



52

Mit jelentenek az alábbi székely tájszavak? Kösd össze a szavakat a megfelelő jelentéssel!

6.      Szópárosító

pityóka

sirül

törökbúza

apró

bábakalács

belekottyan

ángyi

kuglóf

himlő

kukorica, tengeri

férfi rokon felesége

beleszól

fordul, perdül

burgonya, krumpli



Írd át közérthetően az alábbi, moldvai csángó magyar nyelvjárásban írt szólásokat! 
Ha sikerült megfejteni, értelmezd őket a társaiddal!

7.       Szólások

A te otthonod melyik néprajzi tájon található?
A térképen jelöld be a lakóhelyedet, és mesélj barátaidnak a helyi jellegzetességekről, 
szokásokról, ételekről!

8.       Otthon, édes otthon

……..………………………………………………………………………………

Kicsi lónak, kicsi kucsának, sze kicsi embernek nicsen bücsüje.

Meny hamarább, hagy várd, min sem elszalasztad.

Ez ember haragjába fiélbolond. 

Kit megmart e kigyó, gyéktől isz fiél.

Ki bévegyül e korpába, eszik meg e disznók.

……..………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

1.

2.

3.

4.

5.

Szigetköz

Balaton-felvidék

Göcsej

Ormánság

Somogy

Vö
lg

ys
ég

ViharsarokDuna Tisza–
közeHegyhát

Sár
kö

z

Ő
rs

ég

Sokoralja

Sárrét
Kiskunság

Bodrogköz

Kalocsai-
Sárköz

G
alga m

ente

Hajdúság

Hortobágy

Ti
sz

án
tú

l

Nag
yk

un
sá

g

Sárr
ét

Ipoly mente

Jászság

Mezőföld

Palócföld

Matyóföld

Nyírség

Rábaköz

ALF
ÖLD

DUNÁN
TÚ

L
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Ha már jártál a Kárpát-medencében máshol is, akkor jelöld azokat a helyeket is! 
Hány kilométerre vannak a lakhelyedtől? Melyik van a legmesszebb tőled? 

9.       Utazás a Keleti-Kárpátokon innen és túl   

Székelyföld
Gyimesek

Parajd

Pusztina

moldovai csángók1000 éves határ

Magor, Hunor és Gyöngyvér a nyáron felkeresik Székelyföldön a parajdi sóbányát, 
a Gyimesekben az 1000 éves határt, és találkoznak a moldvai csángó magyarokkal 
a pusztinai iskolában.

Ha autóval utaznál, mennyi ideig tartana az utad? 

Jelöld a térképen a tartózkodási helyedet, és digitális okoseszközöd segítségével mérd meg, 
hogy tartózkodási helyedtől hány kilométerre van Parajd, az 1000 éves határ és Pusztina! 
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VI. Művészeti nevelés

1.    Színezo
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2.       Állatosdi

Készíts te is állatbetűket a példák alapján! Az állatbetűk segítségével írj egy rövid üzenetet 
legkedvesebb tábori élményedről!
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3.       Vár a víz, és vár a partja

A kép alapján írj egy nyárról szóló, rövid verset!

……..………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………



4.       Nyári bakancslista

Mit csinálnál szívesen ezen a nyáron? Készíts egy rajzos bakancslistát!
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5.       Hiányos festmények

Vajon mi a pontos címe az alábbi festményeknek? Karikázd be a kimaradt szó betűjelét!

Szinyei Merse Pál:

…………………..ruhás nő

Munkácsy Mihály: 

……………………… inas

Munkácsy Mihály: 

………………………hordó nő

Feszty Árpád: 

A ………………………… bejövetele

Csontváry Kosztka Tivadar: 

A ……………………………… cédrus

Szinyei Merse Pál: 

………………..hajó
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A     Kockás              B     Fekete              C     Foltozott             D      Lila

A     Lusta                  B     Ásító                  C     Szenvedő            D    Álmos

A     Víz                      B     Rőzse                C    Gyerek                 D     Ebéd

A     törökök               B     magyarok          C    vadludak              D     tolvajok

A     kiszáradt            B      tündöklő           C     magányos            D     virágzó

A     Lég                     B     Gőz                    C    Papír                     D     Vitorlás
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6.       Az én házam, az én váram

Milyennek képzeled a leírás alapján az alábbi várat? Rajzold le a várat elölről vagy oldalról! 
Vagy rajzold le a gótikus kápolna egyik festett üvegablakát!

Van egy remek hírünk: ez a csodás vár létezik, itt található Magyarországon, 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, és a Várhegyet, amelyen áll, 2008-ban 

beválasztották Magyarország hét természeti csodája közé. 
Az internet segítségével keresd meg, melyik várunkról van szó! Ugye, gyönyörű? 

Egy vulkanikus hegy tetején áll a vár. A várhegy három oldala meredek falú, egyik oldala 
lankásabb. A felvonóhidas kaputornyon keresztül juthatunk be az alsóvárba. Az alsóvár 
szerepe a védelem, míg a felsővár lakóhelyként szolgál. Az alsóvárból sziklába vésett 
lépcsősor vezet fel a felsővár kaputornyához, mely egyben óratorony is. A patkó alakú 
épületegyüttesnek van egy női és egy férfi szárnya. A női palotaszárny tornáca a reneszánsz 
kertre nyílik. Ebből nyílik egy magasan ívelt, gótikus kápolna festett üvegablakokkal. 
A külső falakat griffmadarat formázó esővízköpők díszítik.
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7.       Keresem a párom

A nagy kavarodásban szétszakadtak a táncpartnerek a bálteremben. 
 

csárdás 

rockn'roll 

menüett 

diszkótánc

tangó 

……………………….. 

Segíts mindenkinek megtalálni a párját! Ha sikerült összekötni őket, a lányokhoz húzd oda 
a hozzá tartozó tánc nevét is! Vajon melyik tánc hiányzik a felsorolásból? Írd be a nevét 
a pontozott vonalra! Végül karikázd be a legrégebbit, és húzd alá a legújabb tánc nevét! 
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8.       Népdalköltés

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Azt mondta nekem anyu, 
hogy a népdalokat régen 

szabadon költötték. 
Van kedved megpróbálni? 

De jó! Igen! 
Írjunk két versszakot 

azokkal a szavakkal, hogy ökör, 
kazal, madár, kisangyalom, 

ölel, égbolt, kökény.

A dallam pedig legyen 
a Hull a szilva a fáról!
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……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

9.       Zenebona

Hunor, Magor és Gyöngyvér elhatározták, hogy saját maguk készítenek hangszert, hogy 
fokozzák a tábori hangulatot. Ha a félliteres, egyforma üdítős palackokba különböző 
mennyiségű vizet töltesz, egyszerű és nagyszerű hangszert tudsz készíteni. Ha magasan 
áll a víz a palackban, mély lesz a megszólaltatott hang, ha alacsonyan, akkor magasabb.

E' E' F' G' G' F' E' D' C' C' D' E' E' D' D'

E' E' F' G' G' F' E' D' C' C' D' E' D' C' C'

D' D' E' C' D' E' F' E' C' D' E' F' E' D' C' D' G

E' E' F' G' G' F' E' D' C' C' D' E' D' C' C'

Komponáld meg a Csodaszarvas énekét, és szólaltasd meg ezen a hangszeren! 
Társaiddal rendezhettek zenei vetélkedőt is, hogy kiderüljön, ki tudja a dalát szebben eljátszani.

Az Örömóda hangjai

Gitárhangolóval vagy hangvillával létre tudsz 
hozni egy hangsort. Ha megjelölöd a vízszintet, 
akkor a későbbiekben is könnyen beállíthatod 
ugyanazokat a hangokat.

Ha finoman belefújsz a palackba, akkor a benne 
lévő levegő rezgésbe jön, és a vízszintnek meg- 
felelő magasságú hangot ad.

Egy egyszerű és közismert zenemű hangjai, amit el lehet játszani a palackhangszeren is: 
az Örömóda.
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VII. Digitális világ, tudatos médiahasználat, 
digitális alkotás

1.      Billentyuzetguru

Párosítsd össze a billentyűműveletet a hozzá tartozó paranccsal!

Ctrl X

Ctrl Y

Ctrl V

Ctrl S

Ctrl Z

Ctrl P

Ctrl A

Esc

Ctrl C
minden kijelölése

kijelölt elem nyomtatása

előző művelet végrehajtása

kijelölt elem mentése

kijelölt elem másolása

kijelölt elem kivágása

aktuális művelet leállítása vagy elhagyása

kijelölt elem beillesztése

előző művelet visszavonása
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2.       Folyékonyan tudsz emojiul?

Az emoji szó japánul képi karaktert jelent, ők használták először 1995-ben a szívecskeszimbólumot. 
Az emojik 2010-ben bekerültek az UNICODE-ba, azaz a különböző írásrendszerek egységes kódo-
lását és használatát leíró nemzetközi szabványba. 
Jelenleg több mint 700(!) emoji van használatban. 
Napi szinten 6 milliárd emoji jön-megy a mobilappok üzeneteiben.

Vajon Magor mit akart mondani Hunornak az alábbi emojikkal? 
A megfelelő kérdések számát írd a megfelelő emojisor után! 
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1. Hívj vissza 10 perc múlva!

2. Olaszországban isteni a kaja.

3. A felsőszomszéd még mindig bömbölteti a zenét. 

4. Zuhog az eső, úgyhogy a mai focimeccs elmarad. 

5. Szakítottunk, ez most nagyon durva, és totál kivagyok. 

6. Milyen könyvet viszel a nyaralásra? 

7. Voltál tegnap este koncerten? Milyen volt a banda?

8. Van kedved kiszabadulni a városból, és elmenni kempingezni? 

9. Buli lesz ma este, benne vagy, vagy nem?

Fogalmazz meg te is két kérdést Hunornak emojikkal! 
(A félreértés elkerülése végett betűkkel is írd le neki!)  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
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3.       Digitális illemtudó

A digitális világban is elvárt az udvarias, helyes viselkedés. Karikázd be azt az emojit, ame-
lyikkel szerinted megfelelően lehet értékelni az adott helyzetet!

helyes/biztonságos helytelen/veszélyes

6.

5.

4.

3.

2.

1.

7.

Épp társaságban vagyok. Sürgős hívást kapok, így elvonulva telefonálok, hogy ne zavarjam a be-
szélgetést.

Közösségi térben vagyok (színház, mozi, koncert). Nem kapcsolom ki a telefonom, csak lehalkítom.

Meglátok egy telefont az asztalon. Nem kell a telefon tulajdonosának engedélyét kérnem, hogy 
használjam, így elveszem, fotózgatok vele, a képeket elküldöm ismerősöknek, vagy felhívom róla 
barátaimat. 

Ha olyan képet osztok meg a közösségi oldalamon, amelyen rajtam kívül mások is szerepelnek, 
nem fárasztom magam azzal, hogy a képen lévők engedélyét kérjem. 

Ha moziba megyek, a film közben is néha rá-rápillantok a telómra a sötét teremben, vagy válaszolok 
egy-egy chatüzenetre.

Gyakran használok trágár szavakat az interneten/telefonban/élőszóban.

Az interneten néha más bőrébe bújok, és kitalált karakterként válaszolgatok, írogatok másoknak.
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4.      Mekkora és milyen a digitális lábnyomod?

a zenék, videók, fotók fel- és letöltése, a kommentelés, a blogolás, a játékok stb.

Át szoktad gondolni, milyen nyomot hagysz magad után az online térben?
Biztosan ilyen formában szeretnél jelen lenni?

Írd le / rajzold be a lábnyomodba azokat a tevékenységeket, amelyek mostanában jellemzőek 
rád az online térben, például milyen felületeket, alkalmazásokat, közösségi oldalakat használsz, 
valamint írd oda, hogy mennyi időt töltesz átlagosan naponta ezeken a „helyeken” ezekkel 
a tevékenységekkel!

A digitális lábnyom fogalma azokra a jelekre, nyomokra vonatkozik, amelyek az online jelenlét 
után maradnak, amelyekből következtetni lehet az illető online tevékenységére, és amelyekkel 
bárkit be lehet azonosítani az interneten. Minden, de minden, amit az online térben teszel, 
nyomot hagy: a regisztráció egy adott oldalon, az e-mailezés (a csatolmányokat is beleértve), 
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5.      Milyen veszélyeket rejthet magában?

Az okostelefonnak rengeteg előnye van, viszont számos olyan helyzetet is teremt, amelyet 
meg kell tanulnunk kezelni, különben veszélybe sodorhat. A telefonhasználat elvonja 
a figyelmed a közvetlen környezetedről. Figyelj oda, óvd magad és másokat is!

Szerinted milyen veszélyt rejt magában, ha lépcsőn lefelé menve okostelefont használsz?

……………………………………………………………………………………………………………………

Szerinted milyen veszélyt rejt magában, ha az úttesten való átkelés közben okostelefont használsz?

……………………………………………………………………………………………………………………

Szerinted milyen veszélyt rejt magában, ha valaki vezetés közben okostelefont használ?

……………………………………………………………………………………………………………………

Szerinted milyen veszélyt rejt magában, ha tömegközlekedéssel utazva okostelefont használsz?

……………………………………………………………………………………………………………………

Szerinted milyen veszélyt rejt magában, ha szelfizés közben csak a telefonodra koncentrálsz?

……………………………………………………………………………………………………………………

5.

4.

3.

2.

1.
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6.      Melyik az erosebb?

A jelszavak a fő védelmet jelentik abban, hogy megakadályozd, hogy mások feltörjék 
a fiókjaidat, a közösségi oldalaidon trollkodjanak, vagy illetéktelenül hozzáférjenek az 
adataidhoz. Egy erős és biztonságos jelszó létrehozása egyáltalán nem nehéz feladat. 
Bár sokan elismerik a jelszó fontosságát, a legnépszerűbb jelszavak mégis a „semmi”, 
az „12345” és a „jelszó”. A te jelszavaid vajon erősek?

Légy magad a jelszóerősség bírája! A fentebbi öt ismérv alapján értékeld az alábbi jelszavakat:

BEKGbQp20091126

Bubu11

zita2011

aaabbbccc

Juventus12

billieeilish

jelszó

hetvcxxécohbx

22jKo5+kikiyPPk

PutyPuruty86

epejtujmix

rsztuvw

Erős a jelszó, ha az 5 kitételből mind az 5 teljesül.

Közepes a jelszó, ha az 5 kitételből 3 teljesül.

Gyenge a jelszó, ha az 5 kitételből 2 teljesül.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.    Legalább 8 karakterből áll.

2.    Tartalmaz kis- és nagybetűket.

3.    Tartalmaz számokat.

4.    Tartalmaz speciális karaktereket.

5.    Semmiképp sem utal személyes/valós adatokra.

Az erős jelszó 5 ismérve:
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7.      Tudsz „gamerül”?

Az internet világában is szeretünk együtt játszani, és a győzelemhez itt is elengedhetetlen 
a csapatmunka. A csapat tagjainak együttműködése a kommunikáción alapul, melynek 
gyorsnak és egyedinek kell lennie. Ezért alakult ki a „gamerek” (játékosok) saját szókincse. 
Az első oszlopban találod a gamerek által használt kifejezéseket, a másodikban a magyar 
megfelelőjüket vagy a magyarázatukat. 

Kösd össze őket! Ezután írj egy rövid játékbeszámolót a szavakkal!

nem átlátható akadály a pályán túl 

erős karakter, kellék használata

a kölcsönös tiszteletadás jele egy jó játék végén

az egyik legnagyobb játékközvetítő felület

olyan játékos, aki másoknak közvetíti a játékot

a legjobb stratégia; legjobb karakterek; 
kellékek, melyeket kötelező használni

siettetés

a meccs nyerésre áll, mert a csapat egyik tagja 
kiemelkedően jól játszik

carry

meta

OP

noob

smoke

streamer

GG

twitch

bot

turtle/hug

skill

rush

totem

mesterséges intelligencia által irányított karakter

új vagy tehetségtelen játékos

hátvéd

képesség

építmény megvédése körbekerítéssel

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
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8.      E-mailemet küldöm

Az e-mailezésre is érvényesek a klasszikus levélírás szabályai. 

Segítségükkel jobban érthető üzenetet küldhetsz:

A megszólítás jólesik az olvasónak.

A tagolás átláthatóbbá teszi az e-mailt.

A jól megfogalmazott mondatok segítenek, hogy az olvasó azt értse meg, 

amit üzenni szeretnél.

Az udvarias elköszönés kedves válaszra készteti a válaszolót.

Fogalmazz meg egy e-mailt, melyben megírod, hogy jövőre is szeretnél jelentkezni 
a Csodaszarvas táborba, mert ebben az évben nagyon sok jó élményben volt részed, 
és sok új barátot szereztél!



……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

9.      Szép estét kívánunk kedves nézoinknek, 
          rögtön jövünk a hírekkel! 

Állítsatok össze a társaiddal egy híranyagot az aznapi tábori eseményekről öt hírrel, és 
rögzítsétek digitális eszközötökkel! De tudnotok kell, hogy egy híradóban – bár csak a két

Stábtagok:

Díszlettervező:

Az intró komponálója és előadója:

Bemondó: 

Időjárás-jelentő:

Hírszerkesztő:

Sportriporter:

Hogyan írja át a hírszerkesztő az eseményeket hírekké?
Például:
Jani elesett egy farönkben. 
 „X. János könnyű sérülést szenvedett egy farönkkel való találkozása során.”
Kriszti és Janka mosogattak el reggeli után. 
„X. Krisztina és Z. Janka kiváló eredményeket értek el a higiénia területén.”

Most rajtatok a sor, hogy mindennapjaitok eseményeit hírekké alakítsátok át!
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Szeretnéd elsajátítani a híradózás minden csínját-bínját és a bemondók trükkjeit? 
Ismered a mondást: Gyakorlat teszi a mestert!

bemondót látjátok – egy csomó szakember háttérmunkája is benne van.
Előre osszátok ki ti is a stábfeladatokat! 
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VIII. Életvezetés, családi életre nevelés, 
közösségi szerepvállalás

1.    Két család – hét különbség

Keresd meg a két családi kép között a hét különbséget! 
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2.       A családunk

Próbáld meg minél teljesebben kitölteni az alábbi családfát! Szüleidtől és nagyszüleidtől is 
kérhetsz segítséget!

Összesen hány testvér van a csoportban?  …………………………………………………………

Kinek van a legtöbb unokatestvére?  …………………………..……………………………………

Ki tudja megnevezni a legtöbb másod-unokatestvérét? 

(Ők a szüleid unokatestvéreinek a gyerekei.)  ………………………………………………………

Hányan élnek a csoportotokból a nagyszüleikkel együtt? …………………………………………

Hány éves a csoportbeliek legidősebb családtagja? ………………………………………………

Hány évesek összesen a csoporttagok rokonai közül a legidősebb házaspár tagjai?  …………

A csoportból hányótoknak van várandós családtagja? ………………………….…………………

Végezz egy kis kutatást a csoportotokban! Nyomozd ki, hogy:

Próbáld megtudni legalább egy ükszülőd nevét! 
Ha sikerrel jártál, a neve(ke)t ide írhatod: 

 testvére(i)

nagyapám nagyanyám

édesapám            testvére(i)

 testére(i)mén 

nagyapám nagyanyám

dédanyám   

dédapám   

édesanyám              

dédanyám   

dédapám   

dédanyám   

dédapám   

dédanyám   

dédapám   
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3.       Ki nálatok a házitündér?

Az alábbi képkeretekbe rajzold bele a családtagjaid arcképét! Nem kell minden keretet 
felhasználnod, és ha szükséges, további keretekkel is kiegészítheted a rajzot.

mosogatás

viráglocsolás

a szemetes kiürítése 

portörlés

élelmiszer-vásárlás

porszívózás

a főzéshez zöldség tisztítása, aprítása

terítés

teregetés

felsöprés

a kimosott ruhák összehajtogatása

felmosás

………………………………

………………………………

Hunor, 
kiöntötted a teád, 

töröld fel!

Majd anyukám megcsinálja. 
Úgyis örökké takarít! 

Szerintem ez a hobbija.

Vagy csak muszáj folyton takarítania, 
ha ennyire nem törődsz a renddel!

Ha kész vannak az arcképek, a lenti házimunkákat húzd ahhoz a családtagodhoz, 
aki nálatok ezt leggyakrabban végzi. Nézd meg a végeredményt! Szerinted mindenki 
a szabadidejének és tudásának megfelelően segít be a házimunkákba?

Előtted a hosszú nyári szünet, gondold át, miben tudnál ezalatt segíteni a szüleidnek! 
Karikázd be, amihez szerinted már elég nagy vagy, és amit rád bízhatnak, vagy kérhetik 
benne a segítséged! Ha eszedbe jut még más rendszeres feladat, beírhatod az üres helyekre.
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4.       Legek a családomban

Gondolj a tágabb és a közvetlenebb családodra, és töltsd ki az alábbi táblázatot!

Rokonlélek velem:

A legfiatalabb:

A legidősebb:

A legnépesebb családi eseményen ennyien voltunk:

Számomra ő hős:

A legviccesebb:

Aki a legmesszebb lakik tőlem:

Aki a legfinomabb sütit süti:

Aki a legfinomabb ételt főzi:

Aki a legkedvesebb velem:

Akinek a legjobb illata van:

Akire hasonlítani szeretnék:

Akivel a legtöbbet játszom:

A legvidámabb:

Aki legjobban tud segíteni a házi feladatomban:

Akitől a legszebb mesét hallottam:
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5.       Családi eseménynaptár

Magor, Hunor és Gyöngyvér egyszerre, egy közös kirándulással ünneplik a család nemzetközi 
napját, ami május 15-én van, és a gyermeknapot, amit Magyarországon minden évben május
utolsó vasárnapján rendeznek meg.

Nálatok a családban mit ünnepeltek együtt? Mikor vannak ezek az ünnepek? 
Rajzold be az alábbi naptárba, és ha tudod a pontos dátumot, írd oda!
Hogyan ünnepeltek együtt ezeken a napokon? Miért fontosak számodra ezek az ünnepek? 
 
el őket a többieknek!

TAVASZ
MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS

NYÁR
JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS

OSZ
SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER

TÉL
DECEMBER JANUÁR FEBRUÁR

A család nemzetközi 
napja 

Gyermeknap

Ha eszedbe jutnak ezekkel az alkalmakkal kapcsolatosan emlékezetes történetek, meséld
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6.       Útravaló

Te mit tanultál a szüleidtől, nagyszüleidtől vagy idősebb rokonaidtól? Mutogasd el a társadnak! 
Vajon sikerül kitalálnia? Ha igen, cseréljetek, és te próbáld megfejteni, amit ő mutogat! 

……..………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

Képzeld, Magor, 
apu elkezdett hímezni tanítani! 
Még a nagymamámtól tanulta 

a kalocsai mintát!

Én a nagymamámnak 
segítettem hókiflit sütni a tábor előtt, 

szerintem már egyedül is 
el tudom készíteni!
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7.       Hogyan lesz szuper a közösségünk?

Ha konfliktus van egyes tagok között, az mindenkire kihat, és ha szeretetteli légkör uralkodik, 
abból a közösség minden tagja profitál. Csoportosítsd a fogalmakat aszerint, hogy pozitívan 
vagy negatívan hatnak a közösségre! A képeken egy összetartó és erős, valamint egy szét-

alkalmazkodássegítőkészség

türelem

elfogadás

 figyelmesség

nyitottság

bizalom

őszinteség

gúnyolódás

pletyka

haragtartás

kirekesztés

Ha látod, hogy a csoportodban vagy az osztályodban valakit csúfolnak, 
bántanak vagy ismétlődően kiközösítik a játékokból, 

avatkozz közbe vagy szólj a pedagógusnak, esetleg szülőnek!  

Ha látod, hogy gúnyolják, de nem lépsz közbe, 
azzal azokat támogatod, akik bántalmaznak. 

Állj ki amellett, akit bántanak! Ha pedig te vagy az, akit mindig csúfolnak, 
ne félj segítséget kérni a barátaidtól vagy felnőttektől!

!

húzó, kirekesztő közösséget látsz. 

Húzd a megfelelő képhez az odatartozó fogalmakat!
Ezenkívül mindkét kép alá írj még egy-egy jellemző tulajdonságot!

Egy közösséget sok minden szét tud zilálni vagy meg tud erősíteni. 
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8.       Mutasd ki a szereteted!

Sokféleképpen ki tudjuk fejezni szeretetünket, és minél változatosabban éreztetjük a másikkal, 
hogy fontos nekünk, annál erősebb lesz a kapcsolatunk. 
Öt fő szeretetnyelvet különböztetünk meg, melyeket a lenti szívben láthatsz.

Ajándékozás

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Keress példát mind az öt szeretetnyelv kifejeződésére, és jegyezd le őket!

Idézd fel a táborban töltött napjaidat, és emlékezz vissza arra, mennyi kedvességet és 
szeretetet kaptál és adtál!

Szívességek

Testi érintés 

Elismerő szavak / 
Dicséret 

Minőségi idő 

Az öt fo szeretetnyelv

1.

2.

3.

4.

5.



9.      Leszel a barátom?

Minden évben jönnek új gyerekek az iskolába. Ki tudja, nem a te osztályodba kerül-e valaki, 
vagy nem épp te váltasz-e iskolát. Az új tanárok, gyerekek, helyszínek megismerésének, új 
szokások és kapcsolatok kialakításának időszaka ez. Könnyen elveszettnek és magányosnak 
érzi magát az, aki először lép be egy új osztályba. Megállni a helyünket egy új környezetben, 

Éppen ezért legyetek egymás segítői egy ilyen nehéz helyzetben! Figyeljetek oda az új tagokra,
keressétek a lehetőségeket, hogy jobban meg tudjátok ismerni őket! Ez apró gesztusokkal is 
kezdődhet, mint például az iskolaudvarra vezető legrövidebb út megmutatásával.  

Mik azok az első lépések, amelyeket megtennél, hogy egy új osztálytárs otthonosabban 
érezze magát nálatok? Írj három javaslatot! 

Adj tippeket azoknak is, akik most kezdik meg egy új helyen a tanulmányaikat! 
Milyen praktikák segíthetik a saját beilleszkedésüket? 

       ……..…………………………………………………………………………1.

      ……..…………………………………………………………………………2.  

       ……..…………………………………………………………………………   3.

       ……..…………………………………………………………………………1.

      ……..…………………………………………………………………………2.  

       ……..…………………………………………………………………………   3.
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új helyzetben nem egyszerű. 



  Megoldókulcs

I. Nomád, kaland

 12. oldal

2.  Ki járt itt? Nyomozd ki! 

Kakuktojás: oroszlán, mert vele csak állatkertben 

találkozhatsz. 
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13. oldal 

3. Kalandos útvesztő 

15. oldal

5. A sátorverés aranyszabályai

a, b, d, h, i, j, k, l

 18. oldal

8.  „Énekes, higgy!” – avagy hegységeink

Szársomlyó, Nagy-Kopasz, Nagy-Csákány, 

Visegrádi-hegység, Kőszegi-hegység, 

Soproni-hegység

 19. oldal

9. Ti-ti-tá, avagy morzeismeretek

A Csodaszarvas eltévedt:

I .  _  II  _ . _ . I . . . I _ _ _ I _ . . I .  _ I . . . I _ _ . . I . _ I . _ . I . . . _ I . _ I . . . II 

. I . _ . . I _ I . . _ . . I . . . _ I . I _ . . I _ III

1.

2.
3.

4.

5.

6.

14. oldal 

4. Nagy tüzet kéne rakni 

2     1     5     7     8     9     6    10    3     4

17. oldal

7. A segítségnyújtás felelősség 

Időrendi sorrend:   h, a, c, d, e, b, f, g

Mit NEM mondasz a telefonba a mentősöknek?:   e

8. oldal

Találós kérdés

a neved



II. Közlekedés, KRESZ – Sport, egészségre nevelés

 20. oldal

1.  Mesterségem címere: járókelő

26. oldal 

5. TIPPMIX

1.   Minden idők legtovább tartó teniszmeccse a 2010-es wimbledoni Isner–Mahut-teniszmérkőzés: 

június 22-én kezdődött, és június 24-én, tizenegy óra és öt percnyi játék után fejeződött be. 

Végeredménye 70–68 lett Isner javára.

1.  Minden idők legeredményesebb magasugrása Javier Sotomayor kubai magasugróé, aki olimpiai 

és világbajnok, a magasugrás jelenlegi világcsúcstartója szabadtéren 245 centiméterrel, fedett pályán 

243 centiméterrel.

1.  Minden idők legnagyobb súlya, amit megemeltek, 223 kg. A súlyt LashaTalakhadze emelte meg férfi 

kategóriában.

1.  Minden idők legtöbb aranyérme, amit olimpiai játékokon ért el egy sportoló, Michael Phelps amerikai 

úszóé, aki huszonháromszoros olimpiai bajnok.

1.  Minden idők legnagyobb sebessége, amivel ember eddig futott, kb. 37,6 km/óra. Usain Bolt jamaicai 

sportoló a 2008-as évi pekingi nyári olimpián 9,58 másodperces világrekorddal futotta a 100 méteres 

sprintet, ami körülbelül 37,6 km/órás sebességet jelent.

27. oldal

6. Tinik az olimpián, avagy éljenek a deszkások! 

különböző ugrásokat mutattak be a deszkások.

Megfejtés: ollie

1.

2.

3.

4.

5.
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21–22. oldal

2.  Teszteld, hogy megfelelően 
közlekedsz-e!  

b, i, c, i, k, l, i 

A gördeszkázás teljesen új sportágként mutatko zott be Tokióban. A nyolcvan résztvevő o

összesen négy számban csapott össze, nem enként 20–20 versenyző a street-, 20–20 l

ol impikon pedig a parkszámban szerepelt. A streetversenyek a gördeszkázás utcai l

elemeire épülnek, vagyis padkákon és korlát okon kell a versenyzőknek minél kreatívabb i

t rükköket bemutatni. A parkszám pedig egy speciális medencében zajló verseny, amelyben e



III. Idegen nyelv

32. oldal 

2. Otthonunk, Európa 

Madrid, Németország, Franciaország, Szlovákia, Egyesült Királyság, Olaszország (Vatikán és 

San Marino)

IV. Környezetvédelem, természetismeret, tudatos fogyasztói magatartás

40.  oldal

3. Megérjük a pénzünket!   c 

9. D

8. J

1. A

4. E

10. G

3. C

6. F

2. I

7. H

 a kérdés sorszáma

 válaszok/pontszám

 összes 
pontszámom

 pontjaim

 a.

 b.

 c.

 1

 2

 3

 1

 2

 3

 3

 2

 1

 1

 2

 3

 3

 2

 1

 3

 2

 1

 1.  2.  3.  4.  5.  6.

5. B

D: legelső, legnagyobb, daru,

Hortobágyi Nemzeti Park, 

Körös-Maros Nemzeti Park

6–9 pont:  Kiváló eredmény! Gratulálunk! Nagyon jó úton jársz! Az egész közösség számára 

irányadó lehetsz környezetvédelmi tudatosságban. Segíts a társaidnak, barátaidnak is a jó 

10–12 pont:  Nagyon jó! Az életviteli döntéseid jó része környezettudatos és előremutató. 

Tovább javíthatod az eredményed, ha egy-egy napon egyáltalán nem eszel állati eredetű 

ételt, így alkalmanként 4 kg-mal kevesebb üvegházhatású gáz kerülhet a légkörbe.
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Minél kevesebb pontot értél el, 

annál kisebb az ökológiai láb-

nyomod, vagyis annál kevésbé 

terheled a környezeted.

44–45. oldal 

7. Nemzeti parkjaink 

46. oldal

8. Megfelelő az ökolábnyomom? –  A teszt értékelése 

13–18 pont:  A döntéseid egy része már környezettudatos. Törekedj arra, hogy csökkentsd 

ökológiai lábnyomodat! Egy 5 km-es utazás például autóval személyenként 10-szer annyi 

káros gáz kibocsátásával jár, mint ha busszal tennénk meg ugyanezt az utat, és 25-ször

 

42.  oldal

5.  Védett növények 

annyival, mint ha vonattal mennénk.

szokások és döntések kialakításában!
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V. Nemzeti és kulturális identitás, hagyományőrzés, anyanyelvápolás

48. oldal

2. Tíz híres magyar étel

K I M K O P R S R Y V Q Í C A M

Ü P S O M L Ó I G A L U S K A E

R Ű Ö R B K E H U N O Ő E T G Y

T A F R H J K U L T W C Z I H D

Ő V X A K P É J Y F Ú S S G A E

S C B E Z Ö H Y Á Q O D Á Ü L K

K I E N G E L E S P O L A S Á M

A G Z A B B A T Á L Á N G O S O

L Á L M O D I K A K A O V A Z L

Á D O B O S T O R T A E R Ő L E

C N Z I N T A T A F Ő Z E L É K

S Y E M Ö R Z Ő V E D Ő K F T S

H O G T A N U L Ó K E S Z N E K

O P L I K U B O R A B E F Ő T T

Ú Ö Ö N G Á S O K E X Y I M R E

T Ú R Ó S C S U S Z A É K A E N

49. oldal

3. A pásztor „emojik”   

1 – d, 2 – c, 3 – e, 4 – a, 5 – f, 6 – b

50. oldal

4. Népihímzés-párosító  

a) kalotaszegi, 

b) matyó, 

c) sárközi, 

d) palóc, 

e) rábaközi

51. oldal

5. Tavasz, nyár, ősz, tél

Jár a keze, mint a cséphadaró? – nyár 

A szólás jelentése: Gyorsan, fürgén dolgozik.

Szőlőben is terem arany. – ősz 

A szólás jelentése: A jól végzett mezőgazdasági munka megélhetést biztosít.

Erős fonalból tartós az ing.– tél 

A szólás jelentése: Minőségi anyag szükséges a jó dolgokhoz.

A gazda szeme növeli a vetést. – tavasz 

A szólás jelentése: A gondoskodás jót tesz a fejlődésnek, növekedésnek.

52. oldal 

6. Szópárosító: pityóka – burgonya, krumpli; sirül – fordul; törökbúza – kukorica, 

tengeri; apró – himlő; bábakalács – kuglóf; belekottyan – beleszól; ángyi – férfi rokon felesége

53. oldal 

7. Szólások 

1.  Kicsi lónak, kicsi kutyának és kicsi embernek nincsen becsülete.

2.  Addig siess, míg nem késő.

3.  A haragos ember elveszti az eszét.

4.  Akit egyszer a kígyó megmart, az a gyíktól is fél.

5.  Aki korpa közé keveredik, megeszik a disznók. 

VI. Művészeti nevelés

61. oldal 

8. Keresem a párom 

sztepptánc

59. oldal 

6. Hiányos festmények 

D, B, B, B, C, A 



 64. oldal 

1. Billenytűzetguru 

1.  Control+Z = előző művelet visszavonása

2.  Control+Y = előző művelet végrehajtása

3.  Control+A = minden kijelölése

4.  Control+C = kijelölt elem másolása

5.  Control+V = kijelölt elem beillesztése

6.  Control+X = kijelölt elem kivágása

7.  Control+S = kijelölt elem mentése

8.  Control+P = kijelölt elem nyomtatása

9.  Esc = aktuális művelet leállítása vagy elhagyása  

65–66. oldal

2.  Folyékonyan tudsz emojiul? 

9, 6, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 1

67. oldal

3.  Digitális illemtudó 

71. oldal 

7. Tudsz „gamerül”?

carry – a meccs nyerésre áll, mert a csapat egyik tagja kiemelkedően jól játszik

meta – a legjobb stratégia, legjobb karakterek, kellékek, melyeket kötelező használni

OP – erős karakter, kellék használata

noob – új vagy tehetségtelen játékos

smoke – nem átlátható akadály a pályán

steramer – olyan játékos, aki másoknak közvetíti a játékot

GG – a kölcsönös tiszteletadás jele egy jó játék végén

twitch – az egyik legnagyobb játékközvetítő felület

bot – mesterséges intelligencia által irányított karakter

turtle/hug – építmény megvédése körbekerítéssel

skill – képesség

rush – siettetés

totem – hátvéd

VIII. Életvezetés, családi életre nevelés, közösségi szerepvállalás 

74. oldal 

1. Két család – hét különbség

VII. Digitális világ, tudatos médiahasználat, digitális alkotás 
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 A kiadvány az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001
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