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Kedves Kiscserkész Vezetők!
Elkészült a Kiscserkész Kincsesláda első kiadása! Sokan dolgoztak
ezeken az ötleteken, hogy mindnyájunknak jobb összejövetelei legyenek.
Köszönöm mindenki segítségét.
Ezeket az ötleteket ajánljuk Nektek segítségként…ez lehet
foglalkozásotok kiindulópontja, de nem muszáj ezeket az ötleteket
használni. Az üres lapokra írjátok be az új ötleteiteket is. Küldjétek be
nekem a botond@hicom.net címre és a jövő évi Kincsesládába
betesszük.
Azért hívjuk ezt kincsesládának, mert minden összejövetel egy
nagy kincskeresés kell legyen. Ha felkészültök minden összejövetelre és
használjátok a fantáziátokat, akkor minden egyes programotok élmény
lesz. Ezt érdemlik a kiscserkészek. Több telik tőlünk!
A Legjobbat!
Marshall Tomi, szerkesztő
Garfield, 2001. szeptember
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Kis Játék (5-7 évesek)
Mackó Próba (5 - 5-1/2 évesek)
Ebben a korban kiscserkészeid igazi kis “mackók!”
Ez a félév nagyon fontos! Ekkor kezdi a gyermek a cserkészetet és sok esetben az iskolát is.
Most tanulja azt meg, hogy hogyan kell közösségben éljen. Most lép ki előszőr a családi
környezetből, ezért fontos, hogy kitűnő élményben részesüljön. Ekkor nagyon meg lehet fogni a
gyermek fantáziáját ötletességeddel.
1.

Megismeri hogyan beszélget a Jó Istennel- imádkozik.

2.

Ruháját rendbe rakja
-megjön az összejövetelre kabátját a fogasra vagy a szék hátára akasztja, kesztyűjét a kabát
zsebébe teszi, stb.
-őv minden kcsnek készít egy képet egy hálószobáról. Berajzolja a bútorokat, fiókos szekrényt,
ágyat, szekrényt, szemetes kosarat, íróasztalt, polcot, stb. Rajzol vagy képeslapokból vág ki
képeket a szükséges ruhadarabokról. Kabát, cipő, stb. A kivágott képeket az asztal közepére
helyezi. Az őrs kcs-i egyenként felveszik a képeket és odahelyezik ahova tartoznak. (könyvet polcra; kabátot-szekrénybe, stb.)
-nagy zsákban hoz az őv sok ruhadarabot (cipő, kabát, könyv, stb.) A kcs-k egyenként kihúznak
egy tárgyat a zsákból és meg kell mondják hova tennék el.

3.

Segít foglalkozás után rendet rakni.

4.

Megtanulja hogyan kell helyesen köszönni társainak és felnőtteknek.
-szereplős játék - 4,5 széket elhelyezni és rajzokat vagy képeket helyezünk rájuk. Az első egy
kcs., második egy felnőtt stb. Az őv elmeséli miért kell köszönjünk és mi a megfelelő köszönés.
Azután körbe megy a székeknél és eljátsza a jelenetet. Például felnőtt nő-férfi, kcs szülök,
nagyszülők) “Kezitcsókolom Klári néni.” Tovább megy, találkozik egy kcs társsal - mond
“szervusz” vagy “szia”, stb. Ezt eljátsszák a gyerekek úgy, hogy az őv elmondja, hogy kivel fog
most találkozni, - hogyan kell köszönni a néninek, bácsinak, barátnak, stb.
-felöltöztetni (felnőttnek - kalap, kendő, stb) 2 vagy 3 kcs-t és a többiek egyenként találkoznak
velük és köszönnek megfelelően. Akivel beszél, annak szemébe nézzen! Idős embernek átadja
ülőhelyét.

5.

Tornászik, ritmikus gyakorlatot végez.
-tánc, zene keret - csatolt anyag

6.

Krétával és ceruzával tud rajzolni, családjáról rajzot készít.
-Zsírkrétával próbálnak önarcképet készíteni: fejforma, szem és hajszín, nevüket a lapra írják és
ha van lehetőség, felfüggeszteni a falra.
-lerajzolja a kedvenc ételét.

7.

Megismer az állatokról 5 új magyar szót.
-csatolt anyag
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8.

Megtanulja 5 fiatal állat nevét.

9

Képeket gyűjt az emlős állatokról és az őrsi füzetbe beteszi. Fel tud sorolni legalább 5
fajta emlős állatot. El tudja mondani az emlősök tulajdonságait.
-Elhozzák a kcs-k azokat a kitömött állatokat az összejövetelre amiről tanulnak és
versenyeznek, ki tud legtöbbet mondani arról az állatról amit elhozott. Verseny után
cserélnek állatot és egyenként elmondják amit meg tudtak jegyezni a hallottakból.
-szőrös, a mama tejjel táplálja a picit, stb.

10.

Az őrs közösen készít füzetet.

11.

-őv mutasson példát, határozza el az őrs, hogy milyen füzet legyen
Őrsével elmegy az állatkertbe kirándulni.
-az őv előre leírja a magyar neveiket az állatoknak, hogy meg tudja mondani a kcs-nek

12.

Megtanulja és elénekli a Bujj Bujj Medve c. gyermekdalt.

13.

Ügyesen dobja és elkapja a labdát.
-Egyszerű labdajátékok
-körben állnak, egy kcs tartja a labdát az őv elkiáltja valamelyik kcs nevét és annak kell
dobni a labdát; lehet színeket, virágokat, állatokat kiáltani.

14.

Megtanul egy kiszámolót

15.

Kuckót épít a szobában.
-őv hozzon takarót, az őrs készítse együtt

16.

Megtanul két új népdalt, gyermekdalt

17.

El tud mondani a medvének tulajdonságai közül legalább ötöt.
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SAJÁT ÖTLETEIM
Mackó Próba

Próbapont Száma
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Napsugár Próba (5-1/2 - 6 évesek)
Itt a tavasz! Sok a napsugár!
Az első félévben megélt élményből építhetsz igazi őrsi és raj szellemet. Ismertesd meg és
szerettesd meg vele a természetet és a cserkészetet. A kiscserkészet próbapontjait nagyszerűen
használhatod a foglalkozáson. Az uzsonna próbapontokkal megerősítheted az összetartást.
1.

Segít rendet tartani a cserkészotthonban.
-Az őrs minden tagja felelős valamiért; őrsi zászló helyén legyen, asztalon ne maradjon
semmi, földről nagyobb szemetet összeszedi,stb.
-lehet versenyt csinálni - ki találja meg a legtöbb rendetlenséget

2.

Egyedül öltözködik, megfésülködik
-lehet olcsó fésűket venni és mindenki megmutatja, hogy hogyan tud fésülködni

3.

Mese keretben tornászik.

4.

Étkezés előtt kezet mos.
-miért kell kezet mosni, miért fontos a szappan; uzsonna, evés előtt kezet mos

5.

Uzsonna keretben asztalnál helyes viselkedést tanul.

6.

Uzsonna keretben megtanulja az asztalterítést.
-Csinálhat színes kartonból tányér alátétet amire rárakja a szalvétát , tányért, stb. Fontos,
ahogy kezeli az előtte lévő ételt, teli szájjal nem beszél, nem hangoskodik, nem áll fel az
asztaltól ameddig nem fejezi be mindenki az evést, nem könyököl.
Az a gyerek aki rendes
Az asztalnál mindig csendes
Nem csörömpöl kanalával
Ételt nem fog tíz ujjával
A húst kenyérrel eszi,
A csontot tányérra teszi
Magát torkig meg nem tömi,
S amit evett, megköszöni.

7.

Elmond egy mondókát.

8.

Képeket gyűjt a bogarakról, és az őrsi füzetbe beteszi. Fel tud sorolni legalább 5 fajta
bogarat. El tudja mondani a bogarak tulajdonságait.
-szitakötő, méh, hernyó, légy, szarvasbogár, darázs, giliszta, szúnyog, Szent-János bogár
hangya, pók, bolha, kullancs
-hogy élnek a méhek, hangyák, pókok; mi lesz a hernyóból, miért hasznos a giliszta?
-legalább 6 lába van, 8 a póknak, tojásból kel, stb.
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9.

Élményeiről mesél.
-mikor voltál boldog? Történt veled valami nagyon érdekes?

10.

Ollóval tud bánni
-kezdetben képes lapokból érdekes képeket vágjanak ki, pontosan követve a vonalakat.

11.

El tudja mondani, hogy a nap miért fontos része a természetnek.

12.

Be tud mutatkozni magyarul.
-játék - kcs egyenként találkoznak az őrs tagjaival. Itt van a barátom, mondja az őv, kérlek
mutatkozz be: kcs: Az én nevem Pajkos Pista, utána szerepet cserélnek.

13.

Gyöngyöt fűz.
-Édesanyjának ajándékot készít, kulcstartót készítenek nagy gyöngyökből

14.

Ismeri és gyakorolja az engedelmességet. Az őrsvezető négy összejövetelen engedelmességi
táblát vezet róla.
-Mi az engedelmesség? Mi az engedetlenség? őv elmondja miért kapnak jó pontot
csillagokkal vagy kis ragasztható képekkel tüntessük fel a táblán

15.

Az őrsvezetővel megbeszélik, miért adunk hálát a jó Istennek.
-Szüleinkért, testvéreinkért, egészségünkért,ételünkért, italunkért, a szép természetért, jó
barátokért.

16.

Megtanul két új népdalt/gyermekdalt.
-őv elénekli - a kcs kezükkel vagy lábukkal kidobolják a taktust; azután soronként többször
elismétlik dobolás nélkül.

17.

Ismeri a napszakokat.

18.

Az időjárás témakörből megtanul legalább 5 új szót.
-pl. felhő, vihar, napsugár, zápor, havazás, zivatar, villámlás, orkán, forgószél, stb.
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SAJÁT ÖTLETEIM
Napsugár Próba

Próbapont Száma

Ötletem
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Fenyő Próba (6 - 6-1/2 évesek)
A kiscserkész megismeri a természetet.

Ebben a korban ügyességre törekszik a gyermek. Ahogy elkezdi az első osztályt, ösztönösen
szereti az írást és olvasást. A cserkészetben ezt magyarul gyakorolhatja és fontos, hogy adjunk
neki alkalmat, hogy sikerélménnyel “megcsiklandozzuk” a kíváncsiságát és tanulási vágyát.
1.

Ismeri a kiscserkész köszönést, tisztelgést

2.

Ismeri a kiscserkész egyenruha részeit.
- Papírbábút készít helyes és helytelen egyenruha darabokkal--hogy kell helyesen felöltöztetni
a babát.

3.

Megtanulja, hogy miért nem szemetelünk.
-Nem csak egészségtelen de csúnya is, árt a természetnek.

4.

Egyedül befűzi cipőjét.
-Kartonból kivágunk egy pár cipő formát, azon lehet gyakorolni.

5.

Tudja, hogyan és miért mosunk fogat.

6.

Megtanulja, mit eszik az egészséges kiscserkész.

7.

Rajünnepségen közreműködik

8.

Ismer és elmond egy találós kérdést.

9.

Nagyszüleiről mesél

10.

Őrsi gyűjteményt készít fákról, képekből és levelekből
-Falevelekből ügyes képeket lehet csinálni (lásd mellékletet)

11.

Tud egy új mondókát.

12.

Egyszerű tárgyból bábut készít.

13.

Bábúval mesél az őrsnek

14.

Alap udvariasságot és illedelmet gyakorol; viselkedési célt választ az őrsvezetővel, és azt
követi.

15.

Labdával célba tud dobni.

16.

Ismeri a közlekedési szabályokat
- sok helyen kijönnek a rendôségtôl és elmondják . hívd fel a városházát, hogy a Te városodnak
van-e ilyen programja

17.

Egy alkalommal ő vezeti az őrsi imát.

18.

A vízrajz témakörből legalább 5 új szót megtanul. Meg tudja különböztetni az állóvizet és a
folyóvizet.
-pl. patak, folyó, tenger, tó, óceán, sós víz, stb..

19.

Megtanulja a Már minálunk babám c. népdalt.

20.

Képeket gyűjt a halakról, és az őrsi füzetbe beteszi. Fel tud sorolni legalább 5 fajta halat. El
tudja mondani a halak tulajdonságait.
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SAJÁT ÖTLETEIM
Fenyő Próba

Próbapont Száma

Ötletem
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Tulipán Próba (6-1/2 - 7 évesek)

A kiscserkész élete színes, érdekes lesz, mint egy tulipán.
Ebben a korban a lassabban fejlődő gyermekek sokszor utolérik a többieket és ők is egyre
ügyesebbek lesznek. Ígérettételre készülnek, valamint az önállóságra. Ez az egyik legszebb
kora a kiscserkészetnek.
1.

Ismeri raja, őrse, őrsvezetője nevét.
-Készítenek őrsi/rajtrikókat amelyre ráírják az információt.

2.

Az évszakoknak megfelelő helyes öltözködést tudja.
-Nagy kupacban van sok ruha, az őv kiált egy évszakot, a gyerekeknek oda kell futni a
ruhákhoz stafétaszerűen, ki kell választani az évszakhoz megfelelő ruhát.

3.

Megtanul seperni.
-Staféta—a kezdőponttól a végcélig seperve futnak.

4.

Tudja születésnapja dátumát.
-Felírja a vezető a kcs nevét és születésnapját egy virágra (vagy hóemberre, vagy valamilyen „
évszakos képre”). Ezt felakasztja egy hosszabb papírra amelyre az összes hónap fel van írva.

5.

Tud vonalzót használni.

6.

Kézügyességi tárgyat készít gyurmából.
-Ünnepre, pl. húsvéti nyuszi kosár, vagy füles tálcát anyák napjára.

7.

Tudja a rendszeres tisztálkodás fontosságát.
-Az őv vagy egy keretmese szereplő eljön piszkos arccal, kócosan, stb. A gyerekeknek meg kell
beszélni vele, hogy miért fontos tisztálkodni, megtanítják neki, hogy hogyan kell tisztálkodni.

8.

Felismeri, ha valaki beteg és közölni tudja a panaszokat.
-Eljátsszák, hogy valaki beteg és elmondja másnak a panaszát.
-Találkoznak egy gyantát vérző fával, leragasztják sebét és szólnak az erdésznek.

9.

Játék keretben tornászik.

10.

A virágokról magyar szavakat tanul.
-Természet járás alatt gyűjtenek virágokat.
-Természet képeslapokból gyűjtenek képeket, beragasztják az őrsi albumba, odaírják a virág
nevét.

11.

Virággyűjteményt készít őrsével.
-Kártyákat készítenek szárított virágokból.

12.

Ismeri a vendéglátás formáit.
-Meghívják a másik őrsöt uzsonnára, készítenek ételt és azt felszolgálják nekik.

13

Eljátszik egy mesét társaival.
-Bábszínházban részt vesz.
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Tud egy verset.
-Bábúval elmondat egy verset.
-Szavalóversenyt csinálnak.
-Ajánlott források: Kányádi Sándor vagy Füzesi Zsuzsa kötetek

15.

Kiszínezi Magyarország térképét.

16.

Őrsében valakinek titokba ajándékot készít.
-Kihúzzák egy sapkából valaki nevét és annak otthon készítenek ajándékot.

17.

Ismer egy kiscserkész táncot.
-Megtanul egy egyszerű lépést és stafétát futnak a lépéssel.
-Szalonna játékot tánclépéssel játsszák.
-Népijáték bemutató keretén belül eljárnak néhány lépést.

18.

Részt vesz egy délutáni kiránduláson.
-Elmennek állatkertbe, strandra, hajóra, akváriumba.

19.

Elénekli a Bújj bújj zöld ág c. gyermekdalt.

20.

Képeket gyűjt a hüllőkről, és az őrsi füzetbe beteszi. Fel tud sorolni legalább 5 fajta hüllőt.
El tudja mondani a hüllők tulajdonságait.
-Állatkertben kirándulnak, írnak róla az őrsi füzetben.

21.

El tudja mondani, hogy a szemetelés miért ártalmas a természetnek.
-Színes vizet öntenek egy átlátszó tartályba amelyben föld van, alatta egy szívószál amely
egy „cső,” ami elviszi a házakhoz a vizet.

22.

A virágokról elmond egy játék kiszámolót.
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SAJÁT ÖTLETEIM
Tulipán Próba

Próbapont Száma
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Nagy Játék (7-10 évesek)
Piros Pajzsos Kiscserkész (7-8 évesek)
Ígéret Próba (7 - 7-1/2 évesek)
Mikor ígérünk valamit, felelősséget vállalunk.
Megkapja a kiscserkész a kék nyakkendőt. Ezzel építheted tovább a kiscserkészeid élmény
gyűjteményét. Ezek a próbapontok magukba foglalják a cserkész és családi közösségek
szabályait. Már nagyon sokmindenre képesek ebben a korban.
1.

Megtanulja a kiscserkész köszöntést, tisztelgést.
-egymásnak köszönnek, tisztelegnek

2.

Megtanulja a kiscserkész törvényeket: A kcs. engedelmes és segítőkész.
A kcs. szereti a rendet.
-megbeszélni hogy ezt hogyan lehet megvalósítani

3.

Megtanulja és ismeri az őrse nevét, zászlóját, raj nevét, csapat névadóját.
-megbeszélik, hogy mindenki valahova tartozik; mi is a cserkészetben egy őrsbe tartozunk, egy
rajhoz és csapathoz. Itt elég, ha csak a nevet ismerik és leírják füzetbe.

4.

Megtanulja és ismeri a kiscserkész igeréttétel szövegét és szertartását.

5.

Ismeri a kiscserkész egyenruhát és jelvényeit
-papírbábúra rajzolni, vagy kivágott ruha darabokat helyesen ráhelyezni.

6.

Tudja vezetőinek nevét, címét, telefonszámát, esetleges drótposta címét és ezeket kis füzetbe
leírja.

7.

Ismeri és elmondja a reggeli és esti imákat.

8.

Ismeri a napi jótett értelmét. Megpróbálja gyakorolni.

9.

Be tud mutatkozni magyarul.
-ismét bemutatkozó játékok

10.

Egyszerű udvariasságok
-őv írjon le egy párat és gyerekektől is megkérdezi, mi az udvariasság, miért kell rendesen
viselkedni, másokat tisztelni. Nem tolakodunk, átadjuk helyünket az idősebbeknek, nem
szemtelenkedünk, nem beszélünk bele másnak a szavába, stb.

11.

Tréfás versenyen részt vesz, mint például staféta futás, zsákbafutás, talicskázás, hátrafelé
futás, fején egyensúlyoz.

12.

Tud fonni
-készít karkötőt, lányok hajat fonnak

13.

Ismertetést kap a nemzeti ünnepeinkről.

14.

Eljátszik egy népi játékot kcs. társaival.
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15.

Érti az egyszerű vezényszavakat és a szükséges mozdulatokat végre tudja hajtani.
-vigyázz, figyelem

16.

Tanul három új népdalt/gyermekdalt.

17.

Megmutatja Magyarországot a földgömbön.

18.

Elszaval egy verset.

19.

Veszély esetén segítséget tud kérni.
-megmondja ha valami fáj, (hasa, feje), segítséget kér, másokon felismer rosszullétet.

20.

Megérti és gyakorolja a konzerválást, megbeszéli fontosságát őrsével.

21.

Ismeri a világtájakat.

22.

Megérti, hogy környezetünk szennyeződése mennyire ártalmas a természetnek és az
embereknek.
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18. oldal
Ügyes Mókus Próba (7-1/2 - 8 évesek)

A kiscserkész most már nem “mackó,” hanem “ügyes mókus.”
Ebben a korban találkozik a gyermek élénk és színes képzelőereje és lelkesedése a mind
erősebben megélt önállóságával. Sok mindent tud csinálni és mind fontosabb és fontosabb az
életében.
1.

Megtanulja a cserkészinduló első versszakát.

2.

Ismeri és elimádkozza az étkezés előtti és utáni imát.

3.

Tudja, mi a kiscserkész három jó tulajdonsága (tisztaság, igazmondás, vidámság) és
igyekszik azok szerint élni.

4.

Ismeri a napi jótett értelmét és ezt gyakorolja.

5.

Tud telefonálni, hírt közvetít, üzenetet pontosan átad.
-játék összejövetel alatt és egyszer igazi üzenetet átadni telefonon
-őrsi telefon könyvet írnak, egymásnak közvetítenek egy titkos jelszót telefonon.

6.

Mesekeretben tornászik

7.

Tisztaságra törekszik: evés előtt és után kezet mos; arcát, fogát, kezét, haját, lábát, körmét
rendben tartja.
-játékszerű betanítás, gyakorlás fürdőszobában

8.

Egy hétig tisztaság táblát vezet róla az őrsvezető, szülő.
-készítünk egy táblát az összejövetel alatt; kcs-k lerajzolják hogy mit kell csinálni és otthon
kipipálják amikor egy dolgot elvégeznek. Behozzák következő összejövetelre és megbeszélik
mit csináltak

9.

Lefekvéskor ruháit, könyveit, játékait rendbe rakja.

10.

Fogalma van a helyes táplálkozásról.

11.

Étkezésnél illedelmesen viselkedik.
-egy családi vacsoráról hallanak mesét, eljátsszák két csoportban a vacsora jelenetet,
illedelmesen és illedelmetlenül

12.

Ismeri az időjárásra megfelelő öltözködést, a tisztálkodás és az egészséges étkezés
fontosságát.
bábszínház mesét hall egy piszkos görényről, egy olyan disznóról akinek fáj a hasa, stb.

13.

Felismeri saját és mások rosszullétét és vezetőjének jelenti.
-őv vagy keretmese szereplő eljátsza a rosszullétet, a kcs kitalálja, hogy mi a baja,
elmondják a megfelelő vezetőnek

14.

Egyszerű csomózásból kézügyességi tárgyat készít.
-karkötőt, kulcstartót készít

KMCSSZ 2001

Kincsesláda
15.

19. oldal

Ismeri a magyar zászló 3 színét és jelentőségét.
-filcmesével vagy bábszínház mesével hallják, hogy mit jelent a 3 szín, megtanulja a
mondókát, Piros-Fehér-Zöld, ez a magyar föld

16.

Ismeri a Hun-magyar mondakör főbb alakjait, meséit.
-labdajáték mese után, amikor tovább dobja a labdát a másiknak, mindig kell mondjon
egy mese szereplő nevét

17.

Eljátszik 2 népi játékot kcs. társaival

18.

Ismer 10 állatot, ezek képeiből albumot készít.
-természet képeslapból kivágnak képeket, albumba ragasztják, odaírják az állatok neveit

19.

Meg tudja különböztetni a háziállatokat és a vadállatokat.
-szoborpörgetés játék: mindenki eljátszik egy állatot és meg kell mondja, hogy vadállat
vagy háziállat

20.

Megtanul 3 új állatról szóló népdalt.

21.

Eljár egy egyszerű lépésekből álló népi táncot.

22.

Ismeri a fa különböző részeit.
-képeslapból vagy őrsi sétából megtanulják: levél, kéreg, gyökér, ág, stb.

23.

Faleveleket gyűjt, ezeket beragasztja a füzetbe. Meg tudja különböztetni a tûlevelû
(örökzöld) és a lombhullató fákat.
-társas játékot játszanak a falevelekről, őv készítheti
-kontakt papírba beragasztják a levelet, albumba ragasztják, írnak róla

24.

Tanyázáson vagy kiránduláson készít társaival egy titkos őrsi kunyhót a természetben.
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Ügyes Mókus Próba

Próbapont Száma

KMCSSZ 2001

Ötletem

Kincsesláda

21. oldal

Fehér Pajzsos Kiscserkész (8-9 évesek)
Méhecske Próba (8 - 8-1/2 évesek)
A szorgalmas “méhecske” sok mindent tud már csinálni!
A kiscserkész értelmileg sokat fejlődött eddig a korig, sok új fogalmat ismer. Ha a kibontakozás
élményét élvezetessé tudod tenni számára, egy életre megnyerheted gondolatvilágát.
1.

Kérés nélkül segít környezetében, takarítani, mosogatni, a ház körül segít.
-átalvó őrsi kirándulás, főznek, takarítanak

2.

Családi és egyházi ünnepnapokat ismeri; hagyományok ápolása rajkeretben.

3.

Ismeri a kis címert és azt kiszínezi.

4.

Ismeri egy történelmi személy nevét és róla meghallgat egy mesét.
-mesélés során beöltöznek a gyerekek és eljátszanak egy mesét

5.

Ismer 5 magyar várost, azokat játékban elmondja, leírja.
-rajkeretben játék: piros lámpa

6.

Emlékezetből le tudja rajzolni a történelmi Magyarországot.

7.

El tud mondani egy magyar földrajzi mondát.

8.

Térképen megmutatja Magyarország főbb hegyeit.

9.

Ismer három új népdalt/gyermekdalt.
-lerajzolja az éneket és a többiek kitalálják
-Amerikából jöttem játék magyar énekekkel

10.

Ismer és eljátszik egy új népi játékot.

11.

Képről vagy tárgyról lerajzol egy népi mintát.
-zsírpapírt használ

12.

Ismer három sípjelt (vigyázz, sebesen, gyülekező).
-piros/zöld lámpa, új sípjellel csalogatja a többieket

13.

Ismeri a “vigyázz” karjelt.

14.

Megfigyelési gyakorlaton vesz részt: kímjáték, zseb vagy kézitáska tartalmából összeállítva.

15.

Kekszet vagy süteményt készít.

16.

Berendezi az őrsi sarkot, kidíszíti.

17.

Kincses ládát díszít.

18.

Ritmikus tornán vesz részt.
-zászlókkal, zenével

19.

Képről mesét mond (fogalmaz).
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20.

Papírhajtogatást gyakorol.
-doboz készítés, anyáknapi kosár

21.

Megérti a kövek szerepét a természetben.
-rétegesre rakjuk a homokot és rá a követ és a nagy víznyomás és egyenletesen engedi át a
kavics a vizet, átszűri a vizet

22.

Megérti a tápláléklánc fontosságát.
-rajzolunk egy nagy táplálékláncot, összevágjuk, a gyerekek, majd összeragasztják

23.

Takarékosságot gyakorol a vízzel, megfigyeli, hogy mennyi vizet használnak otthon és az
iskolában.
-kis kártyákat készítenek amire ráírják, hogy „ne pazarold a vizet!”
fürdőszobába
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24. oldal
Törzs Próba (8-1/2 - 9 évesek)

A magyar élet alapfogalmait taníthatod meg kiscserkészeidnek.
A kiscserkész eddig kialakult és fejlődő ügyességét és önállóságát jól felhasználhatod
jellemnevelésre és magyarságismeretre. Ebben az évben sokat jelent a tanyázás élménye,
valamint a múltban tanultak továbbfejlesztése.
1.

Igyekszik örömet szerezni, ajándékot készít.
-titkos barátnak készít ajándékot

2.

Ismer néhány köszöntő verset és a Serkenj fel c. népdalt.
-őrsi vagy raj születésnapon felköszöntik egymást

3.

Ismer 5 féle virágot és ezekből gyűjteményt készít saját albumában.

4.

Őrsével cserepes virágot ültet és azt felneveli.

5.

Ismer 3 népdalt, amely a virágokról vagy növényekről szól.

6.

Gyakorolja a napi jótettet.

7.

Tudja a Himnusz első versszakát.

8.

Egy másik történelmi személy nevével ismerkedik meg és róla mesét hall.

9.

Térképen megmutatja Magyarország főbb folyóit és a Balatont.

10.

Hallás után elmond egy mesét.

11.

A virág/növény témakörből 10 új szót tanul és leír.

12.

Elszaval egy verset.

13.

Ismer és eljátszik egy új népi játékot

14.

Megismer egy új népszokást.

15.

Ügyességi versenyen vesz részt.

16.

Ismeri az órát.

17.

Kartonból kardot és pajzsot készít magának.
-keretmese: titkos harcra készül

18.

Gombot felvarr.
-követi a „nyuszit” ahogyan ugrik át a lyukakon

19.

Sebet tisztít és leragaszt.
-találkoznak egy gyantát vérző fával és leragasztják sebét

20.

Felszerelését tanyázáson gondozza, rendben tartja.

21.

Önállóan tisztálkodik a tanyázáson.

22.

Tudja a tábori imákat.

23.

Tanyázáson megfigyeli a kapcsolatot a természet élőlényei és tárgyai (kövek, stb.)
között.

24.

El tudja mondani, hogy az égboltban milyen dolgok vannak (hold, csillagok, nap,
felhők), és hogy ezek miért fontosak.
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SAJÁT ÖTLETEIM
Törzs Próba
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Zöld Pajzsos Kiscserkész (9-10 évesek)
Bagoly Próba ( 9 - 9-1/2 évesek)
“Mackóból,” “ügyes mókusból” most okos “bagoly” lett!
Tovább építhetsz a múltban lerakott alapokra, hogy kiscserkészeidet fogadalomtételre
felkészítsd. Ismételd meg a múltban tanult dolgokat és hasonlítsd össze a kiscserkészetet a
cserkészettel, amelybe az avatás kapuján lép be. Ebben a korban az iskolában is már
sokkal több fogalommal találkozik, ezért igényli a cserkészetben is, hogy komolyabb
dolgokat tanuljon, de még mindig játékkal, élménnyel, élvezetesen.
1.

A kiscserkész törvényeket és a kiscserkész jó tulajdonságait vezetőivel megbeszéli és a
mindennapi életében gyakorolja.
Mi a törvény? Irányadó, szabály, szabad, nem szabad. A cserkészetben, a családban,
iskolában és a mindennapi életünkben is vannak törvények. Amíg kiscserkészek vagyunk
két törvényünk van, de majd ha letesszük a cserkészfogadalmat és zöld nyakkendőt
kapunk, tíz törvényünk lesz. Azokat is éljük és lelkesen betartjuk majd. A törvények
követése tesz minket cserkészekké és ezért tűnünk mi ki a többi gyerek közül. Mikor
vagy szófogadó, engedelmes? Milyen érzés szót fogadni? Mikor vagy engedelmetlen?
Milyen érzés az, amikor nem fogadsz szót? Mikor vagy segítőkész? Milyen érzés az,
mikor másokon segíthetsz?

2.

Elmondja a kcs. ígéret jelentőségét.
Mar megbeszéltük mikor vagyunk szófogadók, segítőkészek és tudjuk milyen a jó
kiscserkész. Már megígértük, hogy jók leszünk. Hogyan éljük ezt?

3.

Gyakorolja a napi jótettet.
Megkérjük a szülőket, hogy segítsenek nekünk. Kiosztunk egy-egy napi jótett kártyát
vagy ívet. Ez hét napra szól és visszahozzák a következő összejövetelre. A szülők írjanak
le minden jótettet amit elvégez a kcs.

4.

Megtanulja a Miatyánkot.

5.

Tudja, miért és hogyan kell nemzeti imáinknak és jelvényeinknek a tiszteletet megadni.
Tiszteljük azt a hazát ahonnan szüleink, nagyszüleink jöttek. Erre a kis országra mi
szeretettel és tisztelettel gondolunk, mert ez az anyaországunk és büszkék vagyunk
származásunkra. A befogadó országnak is kifejezzük a megfelelő tiszteletet és hálát.
Azt is szolgáljuk.

6.

Ismeri egy magyar történelmi személy nevét és jelentőségét.
Sok éven keresztül veszély fenyegette Magyarországot. Jött a tatár, török, és sok más.
El akarták foglalni kis országunkat. Sok hős vitézünk és asszonyunk bátran és büszkén
harcolt, és megvédte a hazát.

7.

Meséből felolvas, ír egy pár mondatot, elmondja tartalmát.
Rövid nagy betűkkel írt történetet, mesét megpróbál az őrs együtt felolvasni. A mese
főbb szereplőit, fontos szavait megpróbálják leírni együtt.

8.
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9.

Ismer egy népi játékot és társaival eljátsza.

10.

Lobogót készít a hétvégi táborra.

11.

Ismer 10 madarat (ebből ötöt a környezetéből). Ezek képeiből albumot készít.

12.

Ismer három új, madárról szóló, népdalt.

13.

Madárodút épít, elhelyezi, figyeli és a télen át eteti a madarakat.

14.

Számháborúban részt vesz, ismeri és betartja a szabályokat.

15.

Tornászik, célba dob, ugrókötélen ugrik.

16.

Mondóka ütemére ugrál vagy labdát ütöget.

17.

Egyszerű varrást elvégez.

18.

Hétvégi táboron részt vesz.

19.

Megérti, hogy az állatok hogyan alkalmazkodnak és illeszkednek a környezetükhöz.
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SAJÁT ÖTLETEIM
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Nyíl Próba (9-1/2 - 10 évesek)
A jól végzett munka célbataláló “nyíl!”
A fogadalomtételre készül, már nagyon érdekli a nagyok foglalkozása, ebben a korban
felhasználhatod önállóságát, példamutatásra nevelheted. Az elmúlt évek alatt befektetett
foglalkozások gyümölcsét most arathatod! A sok ötleted és munkád eredményét most
fogod látni, amikor újabb fajta élményre készül a cserkészetben.
1.

Ismeri a csapat névadójának történetét.

2.

Egyszerű bevásárlást elvégez.

3.

Ebből a bevásárlásból uzsonnát készít és cserkész testvéreit meghívja.

4.

Tud lopózkodni, csendben a természetben járni, megérti, hogy az állatok hogyan
lopózkodnak.

5.

Tudja, mit kell vinni kirándulásra.
-bőröndbe stafétaszerűen becsomagol
-plasztik zsákokba (zokni zsák, trikó zsák, stb.) becsomagol, azokat beteszi egy dobozba

6.

Sportversenyen részt vesz

7.

Ügyességi versenyen részt vesz

8.

Elmond egy új kiszámolót

9.

Tanyázás alatt egy éjjel sátorban alszik

10.

Jelmezt készít magának.

11.

Ismeri egy magyar történelmi személy nevét és történetét.

12.

Ismeri a Kárpát-medence földrajzi tájegységeit (Alföld,Kisalföld, Dunántúl, Délvidék,
Erdély, Felvidék)
-az őv szétvág egy térképet a tájegységekbe, az őrs össze kell rakja
-felállnak Magyarország alakjában és eljátsszák Magyarországot (a Duna folyását,
különböző városok iparait, stb.)

13.

Ismer három új népdalt.

14.

Előadáson szerepel.

15.

Megbeszéli ôrsével, hogy miért fontos a természetvédelem.
- őrsi séta, szemétszedés, parkba kirándulás, erdésszel beszélgetnek, eszmefuttatást
végeznek a természetvédelemről

16.

Ismeri az egyszerű kettős csomót.
- mesében követik a mesehőst a csomó irányában

17.

Ismeri a jó út, rossz út, jó víz, rossz víz útjeleket.
- mesét hall amelyben mind a négy útjel szerepel
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18.

Gyakorolja a napi jótettet.
-táblázatot vezet az őv vagy a szülő
-naplót vezet
-a nyakkendő végeit összeköti az összejövetel elején és addig marad összekötve amíg
nem végzi el a napi jótettet
-bábjátékkal mesél vagy hall mesét a segítőkészségről

19.

Megbeszéli, miért és hogyan lehet konzerválni, hulladékot újra feldolgozni.
-kirándulás papír gyárba, recycling központba
-kézügyességet csinál szemétből vagy papír tárggyal

20.

Ismer legalább 3 fajta állatnyomot.

21.

Elmondja 3 állatnak alkalmazkodó adottságait.

22.

Megérti, hogy mi történik az eldobott szeméttel és hulladékkal.

23.

Az újra feldolgozásban közreműködik családjával, osztályával, egyházközségével.

24.

Interjút tart a csapatparancsnokkal vagy egy másik cserkészvezetővel a példaadásról.
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