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Fontos tudnivaló
• Megálltad az újonc cserkész próbákat, és fogadalmat tettél.
• Itt állsz az első igazi cserkész év elején. Sok élmény és tudnivaló vár rád.
• Az őrsödben együtt igyekeztek, együtt tanultok, és együtt vesztek részt a cserkészélmé-

nyekben.

Kötelező tevékenységek és feladatok:
Jellem:  Egy hétig vezetsz napi-jótett táblázatot.

egyéb javasolt tevékenységek és feladatok:
Vallás:  Beszélgetés az imádkozásról mint „párbeszédről” Istennel.
Magyarság:  Elkezdesz vezetni egy népdalgyűjtőt.
Olvasási különpróba: Folytatod a különpróbákat.

PróbázTaTási aNyag

Cserkészismeretek

Őrsi sajátságok Ismered őrsöd zászlóját, indulóját és csatakiáltását. 3

Próbarendszer Ismered a használt próbarendszert (jelvényeit és 
követelményeit). 6

Alakiságok Menetelés és tisztelgés zászlóval. 2

Vallás

Ünnepek
Tudod a karácsony és a húsvét jelentőségét, tör-
ténetét. Ismered az ezekkel kapcsolatos magyar 
népszokásokat.

6

jellemnevelés

Cserkésztörvény 3. és 4. Saját szavaiddal és példával el tudod magyarázni. 4

Köszöntés 
és bemutatkozás Tudsz helyesen köszönni és bemutatkozni. 2

Magyarságismeret

Himnusz El tudod énekelni a Himnusz 1. versszakát. 2
Történelem Tudod, ki volt Attila, ismersz 2 mondát életéből. 3

Hun–magyar
mondakör

Tudod ki volt Hunor és Magor.
El tudsz mondani két hun–magyar mondát. 4

Földrajz Tudod, hogy mit neveznek Őshazának. 2

Táborverő cserkészPiros szalag próba

11-12 éves cserkészeknek, első félév
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elsősegély

Elsősegély alapok Tudod, hogy baleset esetén mit kell tenni
(életet menteni, jelentést adni, biztosítani). 3

Balesetjelentés Tudsz balesetet jelenteni: mi történt, hol, kivel,
mikor, mi a helyzet? 5

Szálka, orrvérzés, 
vízhólyag Tudod a szálka, orrvérzés és vízhólyag kezelését. 6

Fürdési szabályok Ismered a fürdési szabályokat (6 db). 6

Természetismeret

10 erdei állat
Ismersz 10 erdei állatot, nyomát és életmódját. 
Mo.: vad-disznó, őz, róka, nyúl, egér, mókus, borz, 
nyest, sün és medve.

20

Csomózás

Háromszálas fonás Készítesz dísztárgyat háromszálas fonással. 4

jeladás

Rovásírás alapok
Ismered a rovásírás szabályait és eredetét. 4
Fejből le tudod írni saját nevedet rovásírással. 6

Tájékozódás

10 legfontosabb
térképjel

Megtanulod: erdő, vasút, templom, folyó, főút, út, 
ösvény, épület, torony, tó térképjeleit. 10

Menetszabályok Tudod a menetszabályokat (5 db). 5

becslés

Megfigyelő játék Ismersz három Kim-játékot. 3

Táborozás, szerszámok

Balta és fűrész
használata

Baltát és fűrészt szabályosan tudsz használni. 6
Helyesen tudod azokat vinni és átadni. 2

Tűzrakás, főzés és sütés

Tűzszabályok
El tudod mondani a tűzgyújtási szabályokat (5 db). 5
Tudsz szabályosan tüzet rakni és meggyújtani. 10

Testedzés

Gyakorlatok
Ismered a számháború 5 fontos szabályát. 5
Részt vettél három vasgyúró játékon. 3

Ügyesség Tudsz zaj nélkül kúszni és lopózkodni. 2

Kitartás Tudsz 3 percig futni (vagy 50 métert úszni, vagy
4 km-t kerékpározni). 5

Elért pontszám a próbáztató aláírásával: …………………………….…………….…….. 144
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Cserkészismeretek

őrsi sajátságok: Ismered őrsöd zászlóját, indulóját és csatakiáltását.

Őrsi név:
Az őrsi név kiemeli az őrs erős oldalát, és akkor találó, ha az őrsben mindenki büszke rá. 
Fontos, hogy az őrsben minden cserkész jól ismerje a névadó állatot vagy virágot. A fiúk 
általában állatnevet választanak, a lányok pedig növény-, esetleg állatnevet. 

Az őrsi névhez illő csatakiáltást, indulót és zászlót is készít az őrs.

Őrsi nevek
Az itt felsorolt nevek kizárólag a magyar állat-, növény- és mondavilágból származnak. 
Igyekezzetek magyarságotokat ezzel is kifejezni. A fiúknál áltlában állatnevek, a lányoknál 
virágnevek vannak használatban.

Fiúknak Lányoknak

Puli Denevér Ibolya Pacsirta

Komondor Bagoly Margaréta Fecske

Kuvasz Dongó Gyöngyvirág Mókus

Sólyom Darázs Liliom Hangya

Sas Keresztespók Muskátli Méhecske

Turul Vipera Tulipán Szitakötő

Borz Harcsa Napraforgó Vízipók

Róka Csuka Százszorszép Pillangó

Medve Angolna Kankalin Macska

Szarvas Karvaly Pipacs Galamb

Bivaly Csomó Rózsa Tarsoly

Bika Fokos Rozmaring Harang

Farkas Ostor Vadrózsa Gyertya

Hiúz Vasgyúró Tátika

Paripa Fanyüvő Árvalányhaj

Hangya Fehérlófia Őz

Pók János vitéz Cinege

Őrsi sarok:
Minden őrsnek legyen felszerelése és egy őrsi sarka, ahol az őrsi felszerelést tartja: őrsi 
zászlóját, naplóját, szerszámosládáját, elsősegélydobozát, játékait, könyveit.

Őrsi hagyományok:
Nagyon fontos, hogy egy őrs olyan legyen, mint egy titkos egyesület. Ezért minden 
őrsnek vannak hagyományai és jelei: titkos jele, köszöntése, őrsi indulója és csatakiáltása.
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az őrsi zászló
Az őrsi zászló egy pajzsra emlékeztet. Az egyik oldalán az őrs neve vagy az őrs száma (a 
nemzeti szalagon) és a csapatszám van feltüntetve. A másik oldalán az őrs nevéhez kapcso-
lódó kép. Mindkét oldalára piros-fehér-zöld csíkok vannak varrva.

zászló és zsákvarrás
Őrsi zászlót úgy varrj, hogy kifordítva varrd körbe 
a széleket. Amikor kész, akkor visszafordítod az 
anyagot és így nem látszik a varrás.
Mérete 25 x 40 cm.

Így kell zsákot is varrni; például a csajkazsákot 
vagy sátorzsákot. A tarisznya egy kicsit nehezebb, 
mert azt varrhatod kifordítva is, vagy szép szegély-
öltésekkel lehet összevarrni.

az őrsi zászlórúd
Az őrsi zászlóhoz keressetek egy egyenes, friss rudat. Ez legyen 2 méter hosszú és kb. 4-5 
cm vastag. Díszítsétek ki faragással, rovásírással. A zászlórudat sok mindenre lehet hasz-
nálni. Hordágynak, főzéshez, patakátkeléskor, becsléshez, sőt, ha úgy adódik, és egy bot-
forgatásban járatos személy kezében van, akkor akár fegyverként is szolgálhat állatok vagy 
támadók ellen. 

Próbarendszer: Ismered a használt próbarendszert (jelvényeit és követelményeit).

Próbarendszerünk
A magyar cserkészet próbarendszerét többször is átdolgozták. Legjelentősebb módosítása 
1940-ben történt Ábrahámhegyen, Teleki Pál vezetésével. Ezt nevezzük Teleki-hagyaték-
nak, amit Bodnár Gábor is átvett. Később a lányoknak írtak külön próbarendszert és köny-
veket, majd rövid időre külön fiú próbarendszer is keletkezett. Ezek addig voltak haszná-
latban, míg a két próbarendszert 2010-ben összevonták, és így keletkezett a közös fiú és 
lány próbarendszer.

Próbarendszer 2010

Újonc cserkész próbák

Újonc 
cserkész

10 évesek  
Címer próba szent Korona próba

OROSZLÁNŐRS

vagy I. ŐRS
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Cserkész próbák

 alpróbák Főpróbák

Táborverő
cserkész

11-12 évesek

 Piros szalag Fehér szalag zöld szalag Légy résen próba

Portyázó
cserkész

13-14 évesek

 Piros liliom Fehér liliom zöld liliom Liliom próba

Honfoglaló
cserkész

15-16 évesek

 Piros
koszorú

Fehér
koszorú

zöld
koszorú Koszorú próba

Az alpróba jelvényeket a bal vállpánton hordjuk, a főpróbák jelvényeit pedig a bal karon. Ha 
nincs vállpántod, akkor varrd fel a jelvényt a cserkészing bal vállára!

Alakiságok: Menetelés és tisztelgés zászlóval. 

Zászlóval
A zászlós mindig a második, tehát az őrsvezető mögött van. 
Vigyázz! – A zászlót egyenesen magad mellett tartod. 
Pihenj! – A zászlót a válladhoz döntheted.
Tisztelgéskor a három ujjadat a zászlórúdnak tartod. 
imához! – A zászlót lehajtod a föld felé.

Menetelés 
Meneteléskor a vezényszó mindig a bal lábra esik. Erre a vezetőnek kell figyelnie.

indulás: Utánam (szabadlépésben, futólépésben, nótaszóval, stb.) indulj!
Az Indulj! vezényszóra bal lábbal indul az egész sor. Ügyelj rá, hogy úgy lépj, mint az előtted 
levő. A nótát mindig bal lábra kezdjük, igyekezz az ütemére lépni. 

Megállás: Menet (menet helyet lehet őrs, csapat, tábor, stb.), állj! 
Az „egy, kettő”-t mindenki csak magában mondja, amíg bal lábbal lép, és jobb lábbal melléje 
zárva „Vigyázz!”-ban megáll.
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Vallás

ünnepek: Tudod karácsony és húsvét jelentőségét, történetét. Ismered az ezekkel kapcsolatos 
magyar népszokásokat.

Karácsony: december 25.
A karácsony keresztény ünnep, amelyen Jézus Krisztus születését ünnepeljük. Minden év 
december 25-én tartják világszerte. Sok nem keresztény ember ünnepli világszerte a sze-
retet ünnepeként. Nem véletlen, hogy pont az év legsötétebb időszakára esik*, hisz Jézus 
hozza a Világosságot nekünk. 
Szokásai közül jellemző az éjféli mise vagy a karácsonyfa, mint az örök élet jele. De több 
magyar népszokás is kötődik hozzá, mint pl. a betlehemezés vagy a regölés. A magyar ha-
gyományban a Kisjézus ajándékozza meg a gyerekeket és nem a télapó, amely egy amerikai 
találmány.
*ez az északi féltekére vonatkozik

Húsvét (mozgó ünnep március 22. és április 25. között)
A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe. A Biblia szerint Jézus nagypénteki kereszt-
refeszítése után a harmadik napon, húsvét vasárnapján feltámadt.
A húsvéti ünnepkör virágvasárnappal kezdődik, majd kiemelkedik a nagypéntek, amikor 
Jézust keresztrefeszítették, és húsvét vasárnapja, amikor a feltámadást ünnepeljük. A hús-
vétot tavasszal, márciusban vagy áprilisban ünnepeljük, a pontos dátuma a Hold állásától 
függ, ezért mozgóünnep. 
Ehhez az ünnephez sok népi hagyomány fűződik. Ilyenek a falukerülés Jézus-szoborral, 
a zöldágjárás, barkaszentelés, ételszentelés vagy húsvéthétfőn a locsolás és a piros tojás 
átadása. A húsvéti nyuszi és a csokinyuszi nem tartozik a magyar néphagyományhoz.
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JellemneVelés

Cserkésztörvény 3. és 4.: Saját szavaiddal és példával el tudod magyarázni.

3. cserkésztörvény: a cserkész ahol tud, segít.
A gyerekek türelmetlenek voltak. Negyed órája vártak az autóbuszra.
– Hát sohasem jön már? – zúgolódott Balázs. – Fogadok, a többiek régen kint vannak a 
pályán.
– Csak nincs valami baj? – kérdezte Sári.
– Ilyenkor délután csak minden húsz percben indulnak a járatok – nyugtatta meg őket egy 
várakozó férfi.
Végre feltűnt az autóbusz. Elsőnek egy idős, kopott kabátos asszony szállt ki. Mögötte két 
suhanc tolakodott le a lépcsőn. A hátulsó meglökte társát, az nekiesett a néninek, és fellök-
te. A néni térdre esett. Mária mellé ugrott és felsegítette. A néni erőlködve kelt fel.
– Jaj, a fájós térdem – sóhajtotta. Mária szorosabban karolt bele. A két fiú elszaladt a meg-
állóból.
Sokan szálltak le az autóbuszról. Elsiettek, ügyet sem vetve a sopánkodó asszonyra. A gye-
rekek felugráltak a buszra.
– Mária, gyere! – kiabált Balázs. – Siess, mert lemaradsz! – szólalt meg Sári.
Mária nem mozdult. Nézte a tehetetlen öreg nénit, amint horzsolt térdét dörzsölgette.
– Hallod, Mária?
Mária nem figyelt osztálytársaira. Érezte, hogy most segíteni kell.
– Menj, kislányom – suttogta a néni.
Az autóbusz elindult. Ketten maradtak a megállóban.
– Messze lakik a néni?
– Ott, abban a sarki házban – s a következő utca sarkára mutatott.
– Karoljon belém! Hazakísérem.

a cserkésztörvények magyarázata

3. a segítőkészség törvénye (a cserkész ahol tud, segít.)
Mindig járj nyitott szemmel, és ha látod, hogy valakin segíteni kell, akkor ne habozz, hanem 
menj oda hozzá és ajánld fel segítségedet. Ez nem csak akkor érvényes, ha elsősegélynyúj-
tásról van szó, hanem az élet minden pillanatában. Családodban igyekezz kivenni részedet 
az otthoni munkából. Idős és beteg emberekkel szemben különösen legyél figyelmes. Ne 
várj érte jutalmat, sőt, még hálát se várj. Azért segíts, mert neked jól esik. BP utolsó üzenete 
így szólt: „A helyes út a boldogság eléréséhez az, ha másoknak szereztek boldogságot.”

4. cserkésztörvény: a cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
Kati lázban volt. Őrse egész évben olyan jó munkát végzett, hogy ők képviselhették a külföl-
di magyar lánycserkészeket egy nemzetközi cserkésztáborban.
Alaposan felkészültek. Elsősegélyt, sátorverést gyakoroltak. Végre elérkezett a nagy nap. 
Katiék egy kalkuttai őrs mellé kerültek. Szerettek volna mihamarabb összebarátkozni. De 
ez nem volt olyan egyszerű. Az indiaiak olyan mások voltak, mint ők! Minden reggel ébresz-
tő előtt fél órával keltek. Kelet felé fordultak, hogy a nap az arcukba süssön, és fájdalmas-
nak tűnő testtartással imádkoztak. Aztán amikor az őrsi főzés alkalmából Katiék kóstolóba 
átvittek egy tál marhapörköltet, merev arccal visszautasították! A magyar őrs eldöntötte, 
hogy a kalkuttaiakkal nem lehet barátkozni.
A tábor negyedik napján félelmetes vihar támadt. A kalkuttai sátor keresztrúdja kettétört. 
Ömlött a víz a sátorba. Katiék azonnal áthívták a kalkuttai lányokat. Pokrócot, száraz ruhát 
adtak nekik. Mikor már mindenki jó száraz volt, megindult a beszélgetés. Először lassan, 
akadozva, majd egyre élénkebben. Elmesélték egymásnak, honnan jönnek, honnan szár-
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maznak szüleik, milyen az őrsi élet, miket tanulnak az iskolában. Kiderült, hogy a kalkuttai 
lányok között is vannak, akiknek szülei menekültek, és új életet kezdtek. Ők is őrzik szüleik 
hagyományait!
Mire elállt az eső, a két őrs nehezen szakadt el, olyan sok mondanivalójuk volt egymásnak.

a cserkésztörvények magyarázata

4. a testvériség törvénye (a cserkész minden cserkészt testvérének tekint.)
Ha a cserkészek nagy családjába tartozol, az egész világon nyitva állnak számodra az ajtók. 
És nem csak a magyar cserkészek fognak téged testvérüknek tartani, hanem minden cser-
kész úgy tekint majd rád, mint a cserkészek nagy családjának tagjára. És nem számít, hogy 
milyen vallású vagy, milyen nyelvet beszélsz, milyen a bőröd vagy a hajad színe. A testvér 
előtt nemcsak az ajtónk, hanem a szívünk is nyitva áll.

köszöntés és bemutatkozás: Tudsz helyesen köszönni és bemutatkozni.

Köszöntés és bemutatkozás
A férfi köszön előre a nőnek, a fiatalabb az idősebbnek, beosztott a vezetőnek, fiú a leány-
nak. 

Kivételek is vannak persze. Ne várja például egy fiatal lány, hogy idősebb férfi ismerőse 
előre köszönjön neki. Helyesebb az is, ha a fiatalabb vezető előre köszön idősebb beosztot-
tainak, a férfi vezető a női beosztottaknak.

Másik kivétel, ha valaki belép egy helyiségbe, és ott már néhányan tartózkodnak; köszönjön 
előre függetlenül attól, hogy odabent férfiak, nők, vagy fiatalabb személyek tartózkodnak. 
Ha találkozol valakivel, akit ismersz, mindig köszönj neki: „Szia, Pisti!”, „Helló Ági” – ha gye-
rekek, illetve „Jó napot, Pista bá!, Jó estét, Maris néni!” – ha felnőttek. Akkor is köszönj ne-
kik, ha nem ismered a nevüket. 

Köszöntéskor az, aki a köszöntést kezdi, bemutatkozik. Mégpedig neve említésével együtt: 
„Szabó László vagyok“, és ha ez cserkészkörökben történik, akkor hozzáteszi a csapatot 
vagy az altábort, ahonnan van.

Telefon vagy mobiltelefon
Ha valakit felhívsz, mutatkozz be: „Jó napot kívánok, Pettyes Panni vagyok, beszélhetnék 
Micivel?“ Ha téged hívnak, szintén mutatkozz be. „Pettyes Pani, kivel beszélek?”

Amíg a vezetékes telefonon nem illik reggel 8 előtt és este 9 után telefonálni, addig a mobil-
telefon esetében ezt nem veszik olyan szigorúan. Nyilvános helyeken viszont vegyük figye-
lembe, hogy nem mindenki akarja hallani a mi beszélgetésünket.

Ne használjuk a mobiltelefont temetésen, egyházi szertartáson, kórházban, színházban, 
moziban, hangversenyen, általában kulturális rendezvényeken, mert megzavarhatjuk má-
sok szórakozását, valamint konferenciákon, tanácskozásokon, értekezleten és étteremben 
sem.
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magyarságismeret

Himnusz: El tudod énekelni a Himnusz 1. versszakát.

Himnusz
Írta: Kölcsey Ferenc, 1823.
Zene: Erkel Ferenc, 1845.

Isten, áldd meg a Magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt.
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

A Himnusznak 8 versszaka van.

Történelem: Tudod, ki volt Attila, ismersz 2 mondát életéből.

attila (kb. Kr. u. 406–453) 
Eddig sem volt ismeretlen számotokra a legendás hun király, Attila neve. Attila az euró-
pai hunok utolsó és leghíresebb fejedelme volt. Időszámításunk szerint 406 körül szüle-
tett Bendegúz fiaként. Attila kora egyik leghatalmasabb birodalmát uralta 434-től halálá-
ig. Birodalma Közép-Európától a Kaszpi-tengerig és a Dunától a Balti-tengerig terjedt. Az 
Isten ostorának és a világ pörölyének (nagy kalapács) nevezett uralkodó az akkori világ 
legnagyobb hatalmú ura volt. Minden krónikánk azt írja, hogy Attila családjából származott 
Árpád nagyfejedelem apja, Álmos. S azt is írják, hogy a magyarok és a hunok testvér népek 
voltak. Számos történeti bizonyíték szól a testvériség, a rokonság mellett. A korabeli mon-
dáink is ezt támasztják alá.

az isten kardja monda
Volt a szittya királyoknak egy csodálatos, nagy erejű kardjuk, amelyet azért kap-
tak az Istentől, hogy azzal minden népet legyőzzenek. Ez az ősi kard elveszett, de 
híre fennmaradt a szittya vitézek között. Az öregek mindig mondták-mondogatták:   
- Keressétek, kutassátok, mert az lesz a világ ura, aki Isten kardját megtalálja!
Hiszen keresték is, kutatták is, de Isten kardját senki meg nem találhatta.
Történt egyszer, hogy az egyik hun pásztor észrevette: sántál, erősen sántít az egyik tinója. 
Megnézi az állat lábát, s hát véres seb van rajta. Ugyan, mi sérthette meg? Ahogy körül-
pillant, fényes lángnyelv villan fel előtte, s hát egy kard áll ki a földből, abból csapnak ki 

Attila a képes
krónikában

A Hun birodalom
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a lángok! Odamerészkedik, kihúzza a kardot a földből, és futva fut vele Attila királyhoz:  
- Ezt a csodakardot a mezőn találtam, úgy gondolom, téged illet! 
Attila kezébe vette a kardot. Tudta, hogy az anyja által megálmodott kard, az Isten kardja 
jutott el hozzá. Keményen megmarkolta, és a négy égtáj felé suhintott vele. Északra, nyugat-
ra, keletre, délre. Azt mondta:
- Isten kardjával a föld minden népét megbüntetem.
Így lett Attila az Isten ostora.

(Jordanes nyomán Lengyel Dénes)

„Csillag esik, föld reng: jött éve csodáknak! / Ihol én, ihol én ostora világnak!
Sarkam alá én, a nemzeteket hajtom / Nincs a kerek földnek ura, kivül rajtam!”

(Arany János: Buda halála – részlet)

attila temetése
Mikor Attila meghalt, kérdezték a táltostól, miképpen temessék el? A táltos azt mondta: „Te-
messétek el a Nap és a Hold fényében, a harc jelében, földben is és vizben is.” Nem tudták, 
mit jelentsen ez, de az írástudók megfejtették. Így készítettek három koporsót. Az arany 
koporsóba tették Attila testét, mert az arany a Nap féme. Azt beletették az ezüst koporsóba, 
ami a Hold féme, azt pedig a vas koporsóba, mert a fegyvert vasból készítik. Aztán sok ezer 
szolga ásott a Tisza medre mellett egy másik medret. A meder aljába pedig egy sírt, amibe 
Attila hármas koporsóját temették. Végül a Tiszát visszaeresztették a medrébe. A temetés 
után minden szolgát lenyilaztak, hogy senki se tudja elmondani, hol is van Attila sírja. Azóta 
is keressük Attila sírját, de mivel sok más hagyománya van a sírhelynek, sok helyen vélik 
tudni a sírját. 

(Gárdonyi Géza A láthatatlan ember c. művében részletesen leírja Attila temetését.)

Fejtsd meg a csíkcsomortáni ágytámla rovásfeliratát, s akkor megtudod, hogy miért temet-
ték el így Attilát!

Hun–magyar mondakör: Tudod ki volt Hunor és Magor. El tudsz mondani két hun–magyar 
mondát.

„Száll a madár ágról ágra,
Száll az ének, szájról szájra;
Fű kizöldül ó sírhanton
Bajnok ébred hősi lanton.

Vadat űzni feljövének
Hős fiai szép Enéhnek:
Hunor s Magyar, két dalia
Két egytestvér, Ménrót fia.

Ötven-ötven jó leventét
Kiszemeltek, hogy követnék;
Mint valamely véres hadra,
Fegyverkeztek könnyű vadra.

Vad előttük vérben fekszik,
Őz vagy szarvas nem menekszik;
Elejtették már a hímet -
Üldözik a szarvas – gímet.

Gím után ők egyre törnek
Puszta martján sós tengernek,
Hol a farkas, hol a medve
Sohasem járt eltévedne.”

(Arany János: Rege a csodaszarvasról)
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A régi időkben nem mindenki ismerte az írást. A népek életének kimagasló eseményei 
szájról szájra szálltak, apáról fiúra maradtak. Később énekmondók örökítették meg a nagy 
tetteket. Ezeket az énekmondókat a magyar nép előbb regösöknek, később kobzosoknak 
nevezte. A szájhagyománynak, a regösöknek és a kobzosoknak köszönhetjük, hogy a ma-
gyar nép őstörténete számunkra fennmaradt.

Hunor és Magor (kb. Kr. u. 200, pontosan nem tudjuk)

a csodaszarvas mondája 
Történt egyszer, hogy Hunor és Magyar vadászat közben messze elkalandoztak, és már a 
Meotisz mocsarai között bolyongtak. Ekkor hirtelen egy nőstény szarvas bukkant fel előt-
tük, ők pedig mindjárt üldözőbe vették. Futott a szarvas, majd nagy hirtelen nyom nélkül 
eltűnt a vadászok szeme elől. Sokáig keresték, de sehogy sem tudták megtalálni. Ezután 
atyjukhoz visszatértek, tőle engedélyt kértek, és amint ezt megkapták, minden jószágukkal 
(állataikkal) a meotiszi mocsarak közé költöztek.
Meotisz tartománya határos Perzsiával. Mindenfelől tenger veszi körül, egy nagyon keskeny 
gázlót (vízi út) kivéve. Folyói egyáltalán nincsenek, de füvekben, fákban, madarakban, ha-
lakban és vadállatokban bővelkedik. Nehéz oda a bejutás meg a kijárás is.Hunor és Magyar 
népe a meotiszi mocsarak közé behatolt, és öt éven át onnan ki sem mozdult. A hatodik 
évben elindultak, és a pusztában véletlenül rábukkantak Belár király leányaira, akik éppen 
táncot jártak. Ekkor őket elfogták, és minden jószágukkal együtt magukkal ragadták a meo-
tiszi mocsarakba. Az alánok fejedelmének, Dulának két lányát is elfogták, az egyiket Hunor, 
a másikat Magyar vette feleségül. Az összes hunok és magyarok ezektől az asszonyoktól 
származnak.

(Jordanes, Kézai Simon)

Hadak Útja mondája 
Attila halála után szétesett roppant birodalma. Fiai véres csatákban elhullottak. Csak egy 
maradt köztük életben, a legkisebb, a legkedvesebb: Csaba vezér. Csaba vezér összegyűjtöt-
te a megmaradt hunokat, és azt mondta nekik: „Messze, messze, ahol a nap támad, Szittya-
ország földjén élnek a mi jó rokonaink, magyar testvéreink. Ha akarjátok, elvezetlek oda, s 
együtt jövünk vissza, újra elfoglalni Attila apánk országát.”

Fel is kerekedtek, elindultak, és Erdély havas hegyeinél megálltak. Itt Csaba megfelezte a 
hun csapatot: „ Egyik fele velem jön Szittyaországba, hírt vinni a testvéreknek; a másik fele 
itt marad e magas bércek között, és visszavár bennünket.” Azokat akik ott maradtak, meg-
tanította kőből, fából házat építeni a sátor helyett, s azt mondta nekik: „ Meddig a tűz hideg 
nem lesz, meddig a folyó le nem foly, meddig a télre tavasz derül, meddig égből jön az áldás, 
addig, jó népem, itt székelj!” És lett e nép neve székely. S hogy nagyobb kedvük legyen a sok 
idegen és ellenség közt itt maradni, megígérte nekik Csaba, hogy hadával tüstént visszafor-
dul segítségükre, ha azt üzenik, hogy bajban vannak. „Üzenhettek tűzzel, vízzel, hírmondó-
tok lehet a levegő vagy akár maga földanya is.”

Hunor és Magor A csodaszarvas
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Alig lovagoltak el Csabáék egynapi járóföldre, rettentő szél zúgatta körülöttük az erdőt, 
hozta az üzenetet a levegő: „Vissza, Csaba, vissza! Bajban van a székely!” Rögtön visszafor-
dultak a hunok, s mind levágták az ellenséget, amely megtámadta a székelyeket. Aztán újra 
megindultak Szittyaország felé. Mentek egy jó darabon, hát egyszerre csak megáradt folyó 
állta az útjukat: víz hozta az üzenetet: „Vissza, Csaba, vissza! Bajban van a székely!” Har-
madszor már heted-hét országon túl jártak, mikor jeges förgeteg zúdult rájuk rettenetes ég-
zengéssel, villámlással. Az égi tűz hozott üzenetet. Visszafordultak, megint megmentették 
székely véreiket, és aztán már akadály nélkül elérkeztek Szittyaországba. A magyarok nagy 
szeretettel fogadták a hun testvéreket. Megosztották velük sátraikat, kenyerüket, meghall-
gatták hírmondásukat Attila örökéről, de aztán ezt mondták nekik: „Most még gyengék 
vagyunk arra, hogy átvegyünk ekkora örökséget. Sokasodnunk kell még arra. Maradjatok 
nálunk addig, aztán majd együtt indulunk!” Csaba királyfi és népe le is telepedett a ma-
gyarok között. Szépen meg is öregedtek, szemüket is lehunyták örök álomra, s a magyarok 
eltemették őket szép zöld halmok alá lovastul, kardostul. 

Ott aludtak aztán száz meg száz esztendeig háborítatlanul. Akkor egyszer csak megint el-
lenség fogta körül a székely népet Erdélyben, de ez még hatalmasabb volt, mint azelőtt. Egy 
álló hétig harcolt a székely de hiába, Sok volt az ellenség. Sötét éjszakán utolsó csatájukat 
vívták. Reszketett, dobogott lábuk alatt a föld a nagy viaskodásban, s a székelyek öregjei így 
sóhajtottak: „Hej, Csaba apánk, most már te sem segítesz meg bennünket!” És a föld elvitte 
üzenetüket a halott hunoknak a zöld halmok alá. Ebben a pillanatban Erdélyország felett 
nagy csörgés-csattogás támadt az égboltozaton. Zabla csörgött, kard csattogott. A halott 
királyfi, Csaba vezér és ragyogó lovasai tűntek fel az égen a csillagok között! „Ne hagyd 
magad, székely! Itt vannak testvéreitek!” És a székelyek új erőre kaptak. Az ellenséget pedig 
megvette a rémület. Eldobták fegyvereiket, és futottak ész nélkül. Ki tudna csatázni az egek 
országútján robogva érkező lelkekkel? A székely nép megint megmenekült, Csaba királyfi 
és vitézei pedig visszatértek a zöld halmok alá, azon az úton, ahonnan jöttek. A fényes fehér 
út azonban, amit paripáik patkói kitapostak, megmaradt az égen, s még ma is ott világít. 
A Tejút az, amit azóta a magyar ember Hadak útjának nevez.

(Leánycserkészkönyv II., 227. old.)

Földrajz: Tudod, hogy mit neveznek Őshazának.

Őshaza

Turán
A magyar őstörténet számára a történeti Turán mint földrajzi fogalom igen fontos terület. A 
Turáni-alföld a mai Közép-Ázsia nagy részére kiterjedő, sztyeppékkel borított síkság. Ma is 
genetikailag rokon népek lakják.
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Kaukázus
A magyarokat ekkor szavárdnak – szabírnak – nevezték. A magyarok ekkori szálláshelye 
nem az Urál vidékén, hanem a Fekete-tengerbe ömlő Kubán folyótól délre, a Kaukázus vi-
dékén volt. A magyarok őseinek a Kaukázusban maradt részeit nevezik szavárd magyarok-
nak.

Magna Hungaria
A régebben feltételezett magyar őshaza latin neve az Urál délnyugati oldalán. Mint ősha-
zát ma vitatják, de egy időben éltek ott magyarok. Létezéséről Julianus barát is tudósított 
1236-ban.

Levédia
A Don, a Donyec és a Fekete-tenger között húzódó terület. A magyarság egykori szálláste-
rülete és első ismert fejedelemsége a 8-9. század közepe közötti időszakban. A történetírók 
az első uralkodójáról, Levedi fejedelemről nevezték el. Az „Emese álma” és a „Turul-monda”, 
valamint Hunor és Magor mondája, a Csodaszarvas-legenda, mind-mind erről a területről 
származnak.

etelköz
Etelköz Árpád népének utolsó hazája volt a honfoglalás előtt. Nevét a Don folyó etil/itil 
nevéről kaphatta. Etelköz-ben a magyarok a kazároknak egyenrangú szövetségesei voltak. 
A kazárok is egy törzset alkottak a honfoglaló hét magyar törzs mellett, s velük együtt jöttek 
be a Kárpát-medencébe. A magyarok etelközi tartózkodása idején őstörténetünk sok fontos 
eseménye játszódott le.
- A kijevi hadjárat. Ezen esemény Anonymus szerint 884-ben volt.
- A vérszerződés. A honfoglalás előtt döntő esemény történt, s ez formálta végül is egyetlen 
nemzetté a magyar törzseket.
- Álmos „rituális” halála.
- Árpád nagyfejedelem. Anonymus arról értesít, hogy Árpád „Attila nemzetségéből” szár-
mazott.

ELsősEgéLy

Elsősegély alapok: Tudod, hogy baleset esetén mit kell tenni (életet menteni, jelentést adni, 
biztosítani).

elsősegély alapok (CsiMiHi-Mese! 1-7.)

Ha baleset történt
Sokszor, ha valami baleset történik, a helyszínt emberek hada veszi körül, és nem is lehet 
tudni, mi is történt. Ha többen vagytok, meg kell szervezni, ki mit csinál, de ha egyedül vagy, 
akkor is ebben a sorrendben intézkedj. Azért hívjuk ezt CsiMiHi-Mese-nek, hogy emlékez-
zünk, hogyan kell nyugodtan és meggondoltan elsősegélyt nyújtani. 

soha ne feledd: feladatod nem a kezelés, hanem a segélynyújtás. Nem vagy orvos. Célod 
nem a baj meggyógyítása, hanem hogy a sebesült minél gyorsabban orvosi ellátást 
kapjon.
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CsiMiHi-Mese!

1. CsigaVér    Maradj nyugodt, és gondold át, hogy mit kell   
    tenned!

2. Mi TÖrTéNT? 
- Mi történt?   (pl. elesett a biciklivel)
- Hány sebesült van?    (pl. csak egy)
- Milyen sebek vannak?   (pl. vérzik a térde és jajgat)
- Még van veszély?  (pl. autóúton vagytok, és jönnek az autók)

3. HÍVj segÍTségeT:   „Hívj segítséget, ne egyedül tedd!”

Keress a táborotokban egy vezetőt, tábori orvost, szülőt, iskolában egy tanárt, vagy ints le 
egy autóst, akitől segítséget kérhetsz. Neked itt be is fejeződik a feladatod, mert a további-
akban már a segítőd intézkedik.

Ha viszont egyedül maradsz, akkor az alábbiak szerint kell tovább cselekedni:

4. MeNTeNi    Veszély elhárítása, de ne veszélyeztesd magad!
    (pl. autóútról elvinni a sérültet vagy figyelmeztetni 
    az autósokat, hogy baleset történt)
5. eLsŐsegéLy    elsősegélyt nyújtani (vérzés kezelése, sínezés,  
    stabil oldalfektetés), először kérj engedélyt 
    a sérülttől
    (pl. lefektetni és bekötni a térdét)

6. száLLÍTaNi   szállítást megszervezni. 
    (pl. mentőt hívni vagy hordágyat készíteni)

7. eLLeNŐrizNi    ellenőrizni a sérült állapotát, amíg jön 
    a mentő. 
    (pl. a pulzusát megmérni, kötéseit átkötni,
    ha átvérzett)

Figyelem: Súlyos sérüléseknél (hát- és fejsérülésnél) nem szabad a sérültet szállítani, de 
még mozgatni sem, mert nagyobb bajt is okozhatsz. 

balesetjelentés: Tudsz balesetet jelenteni: mi történt, hol, kivel,mikor, mi a helyzet?

balesetjelentés

Ha hívod a mentőt, akkor gondold meg, mit kell mondani, és adj pontos jelentést. 
Ne te fejezd be a beszélgetést, hanem várd meg, amíg ők teszik le a kagylót.

1. Ki vagy?   (név, korod, telefonszámod, ill. honnan telefonálsz)
2. Hol vagy?  (utca neve, házszám, ha erdőben vagy: pontos útleírás)
3. Mi történt?   (csak a lényeget: pl. autóbaleset, tűz, vízbefulladás)
4. Hány sebesült van? (1, 2, 3, sok)
5. Milyen sérülések?  (égés, vérzés, nem reagál, mindenféle)
6. Mit csinálj?   (kérdezd meg, figyelj, hogy mit tanácsolnak)
7. Mentőket várni  (álljatok ki az út mellé, hogy a mentő könnyen megtaláljon   
   titeket)
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szálka, orrvérzés, vízhólyag: Tudod a szálka, orrvérzés és vízhólyag kezelését.

apró sérülések

szálka 
Szálka- vagy tüskeszúrás bármikor könnyen előfordulhat, és nagyon kellemetlen lehet. Iga-
zán veszélyessé azonban csak akkor válik, ha a szálka fertőzést, esetleg vérmérgezést okoz. 
A vérmérgezés jele egy sötétvörös csík, ami a végtagoktól a szív felé halad és fáj. Ilyenkor 
rögtön kórházba kell menni, ezért igyekezz a szálkát minél hamarabb eltávolítani. Ehhez 
nem kell más, csak egy csipesz vagy tű, amit tűzzel vagy alkohollal fertőtleníthetsz. Ha ki-
vetted a szálkát, próbálj egy kis vért is kinyomni, hogy az kimossa a piszkot. Utána lehetőleg 
fertőtlenítsd a helyét.

Orrvérzés
- Fejet előre hajtani.
- Az orrtövet két ujjal összeszorítani. 
- Tarkóra és homlokra hideg vizes borogatást rakni.
- Ha 30 perc után nem áll el, orvoshoz kell menni. 
- Az orrjáratokat tamponálni, betömni a szállításhoz.

Vízhólyag
A vízhólyag elég gyakori sérülés: hosszú portyák után a lábon, vagy ásás után a tenyéren 
fordul elő. Régebben a vízhólyagot tűvel kiszúrták és kinyomták belőle a vizet, aztán hagy-
ták megszáradni. Ezt ma már nem ajánlják, hanem inkább fertőtleníteni kell, majd steril 
gézzel bekötni, főleg ha már felszakadt.
Ügyelj arra, hogy a cipőd jól be legyen járatva és ne csúszkáljon benne a lábad.
A zoknid legyen sima, zavaró varrás nélkül. Van, aki két vékony zoknit vesz fel egymásra. 
A hólyag kialakulását meg is lehet előzni, ha már a kipirosodott bőrt leragasztod hólyagta-
passzal. Vízhólyag ellen jó az útifű is. Rakd bele a zoknidba és nem lesz a bőrödön hólyag. A 
zoknit utána persze ki kell mosni.

Fürdési szabályok: Ismered a fürdési szabályokat (6 db).

Fürdési szabályok
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Ha az őrssel vagy nagyobb csoporttal mentek fürdeni, kérdezzétek meg, ki tud jól úszni, és 
ki nem. Akik tudnak úszni, azok használják a páros rendszert. Tehát mindig ketten fürdenek 
együtt, és vigyáznak egymásra. Aki nem tud úszni, vagy csak kicsit, az a vezető közvetlen 
felügyelete alatt fürödhet csak. Ez főleg tavakon és folyóvizeken fontos.

természetismeret

10 erdei állat: Ismersz 10 erdei állatot, nyomát és életmódját. Mo.: vaddisznó, őz, róka, nyúl, 
egér, mókus, borz, nyest, sün és medve.

erdei és vadon élő állatok 

Ezek az állatok Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében élnek. Farkas, medve és hiúz, 
azonban már csak a Kárpátok hegyeiben és a Balkánon találhatóak. Magyarországba leg-
feljebb időnként vetődnek el, különösen a Zemplénbe és Aggtelek környékére. Sok állat él 
a mai napig vadon. Ennek nem mindenki örül, mert sokszor kárt is okoznak. Minél sűrűb-
ben lakott egy vidék, annál kevesebb hely marad ezeknek az állatoknak. Táborozás közben 
igyekezz, hogy lehetőleg keveset zavard őket. Ha csendben vagy, talán meg is figyelheted 
valamelyiküket. Ehhez ismerd meg a szokásaikat! 
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szarvas (bika, tehén, borjú)
- Hossza 160-250 cm, tömege 100-350 kg
- Növényevő, télen sok kárt okoz az 
erdőben, mert a fák rügyeit megeszi, és a 
kérgét lerágja.
- Agancsát minden évben ledobja, helyet-
te minden évben nagyobb és több ágú nő.  
- A bikák és a tehenek külön csoportok-
ban élnek.
- Kis farkuk van.
- Híres az őszi szarvasbőgés (nász).
- Tavasszal 1-2 borjút hoz világra.
- Természetes ellensége már nincs, csak 
az ember vadássza.

Őz (őzbak, suta, gida)
- Hossza 140 cm-ig terjedhet, tömege 
15-30 kg.
- Csak a baknak van kis szarva.
- Nincs farka.
- Növényevő, fűvel, levelekkel, makkal 
táplálkozik. Télen sok kárt okoznak az 
erdőben, mert a rügyeket megeszik, és a 
fák kérgét is lerágják.
- Nappal főleg az erdőkben bújik el, de 
szürkületkor a rétekre is kijön legelni.
- Tavasszal 2-3 őzgidát ellik.
- Ellenségei: róka, hiúz, farkas, medve.
- Sok őzgida elpusztul, mert az anyja a rét 
közepén hagyja, és a füvet nyíró traktor 
eltapossa.

Vaddisznó (kan, koca, süldők, malacok)
- Hossza 160 cm-ig, tömege 200 kg-ig 
terjedhet.
- Mindenevő: legszívesebben tölgy-, 
és bükkmakkot, kukoricát, bogarakat 
fogyaszt. 
- Nagy kondában élnek, amit egy koca 
vezet.
- A kanok egyedül élnek.
- Sok kárt tesznek a termésben és a kuko-
ricaföldön.
- Nagyon okos és óvatos.
- Látása rossz, de a szaglása nagyon jó. 
- Szereti a sárdagonyát (sáros, pocsolyás 
helyet, ahol hempereghet), utána pedig 
megdörzsöli magát a fák törzsénél.

Hiúz 
- A ragadozókhoz tartozó macskaféle.
- Hossza 1m körüli, magassága 70 cm.
- Pettyes szőre, szakálla és fülpamacsa 
van.
- Rendkívül gyors. 
- 3-4 m-es ugrással támad.
- Magányosan él.
- 10-100 km2-es területén üregekben, 
sziklahasadékban vackol.
- Tavasszal 2-3 utódja jön világra.

 Medve (hím, nőstény, medvebocs)
- Mindenevő: halak, bogyók, egerek, 
nyulak, méz.
- Nappali állat, de ha vadásszák, át tud 
állni éjjeli életmódra.
- Téli álmot alszik.
- 2-3 bocsot ellik.
- A hímek egyedül élnek.

róka (kan, szuka, kölyök)
- Kb. 60-90 cm hosszú, tömege 7 kg
- Ragadozó: főleg egerek, azon kívül nyúl, 
tyúkfélék, béka, döglött hal, bogarak 
(szöcske, cserebogár), giliszta, őzgida stb. 
alkotják táplálékát.
- Erdőben él kotorékban (búvóhely), de 
sokszor beköltözik borzbarlangba.
- Főleg éjjeli vadász.
- Városokba is bemegy, ha talál ennivalót.
- Évente egyszer 4-6 kölyköt ellik.
- Veszettséget terjeszt. Vizelete veszélyes 
betegséget hordozhat.
- Ellensége a farkas, hiúz, sas, ember.

Farkas (kan, szuka, farkaskölyök)
- Hossza 100-140 cm, tömege 30-75 kg
- Húsevő, mindent megeszik, ami mozog.
- Európában már csak a Kárpátokban él.
- Falkában él, amit a vezérfarkas irányít.
- Csak a vezérállatok párosodhatnak.
- 3-4 kölyköt ellik.
- Ellensége a medve és az ember.

Menyét 
- Kisragadozó. Akkora, mint egy kiscica.
- Éjjeli állat.
- Nagyon jól mászik fára, így még a mó-
kust is meg tudja fogni.
- Rovarokat, madarakat, egereket, tojást, 
bogyókat eszik.
- Faodúban és mókusok fészkében lakik.
- Évente egyszer ellik 2-7 utódot.
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borz
- Mindenevő
- Nagy barlangokat (kotorékot) ás több 
kijárattal, amiben több család is megél. 
- A kotorék körül friss földet lehet találni.
- Az ürüléket külön gödörbe kitúrja. 
(Ellenben a róka az ürülékét a barlangja 
előtt hagyja, így a barlangja körül büdös 
van.)
- Nem alszik téli álmot, de lelassul.
- Csak éjjel van úton.
- Ellensége az ember és a nagyobb raga-
dozók.

sün
- Tápláléka: csiga, földigiliszta, rovarok, 
bogyók, gyümölcs.
- Tüskéi a szőrszálakból keletkeztek. 
Veszélyben összehúzza magát. 
- Általában éjjel van úton.
- Évente 1-2-szer ellik 2-7 kicsit.
- Téli álmát nagy levélkupacokban alus-
sza, októbertől áprilisig.
- Nem szabad neki tejet adni!
- Ellenségei: róka, ember (autó).

Nyúl
- Hossza 50-70 cm, tömege 2-7 kg
- Van erdei, mezei, házi, havasi nyúl.
- Rágcsáló és menekülő állat, nappal 
elbújik.
- Tápláléka vad füvek, gabonák, rügyek
- Társas lények, kolóniákban élnek. 
- évente 3-4-szer ellik 2-10 kisnyulat.
- A vadon élők szaporodásukban, élet-
módjukban különböznek a házinyúltól.
- Ellenségei a róka, görény, nyest, héja és 
más ragadozó madarak.

Mókus
- Rágcsáló (bogyók, diók, makk, tojások, 
rovarok)
- Nappal mozog, főleg erdőben és par-
kokban.
- A fák tetején rak több mókusfészket.
- Évente 1-2-szer ellik 3-5 kölyköt.
- Ellenségei a nyest, a héja és más ragado-
zó madarak.

egér
- Rágcsáló
- Bogyókat, növényeket, rovarokat, mago-
kat eszik.
- Számos fajtája van (mezei, házi)
- Kártevő, mert megrontja a tartalékokat. 
Nehéz ellene védekezni, mert rendkívül 
szapora.
- Évente 3-5-szor ellik 4-10 kisegeret.
- Ellensége minden ragadozó állat.

Hód
- Rágcsáló, csak növényt eszik.
- Víz menti fákat rág meg, amíg kidőlnek, 
majd ezekből várat épít a vízben. Ebben 
biztonságban lakik, mert bejáratuk víz 
alatt található. Várai gátszerűek, akár 
áradást is okozhatnak.
- 2-14-es családokban élnek.
- Főleg éjjel aktívak, de nappal is megfi-
gyelhetőek.



�111-12 éveseknek, első félévTáborVerŐ CserKész  •  Piros szalag próba

állatnyomok

A lábnyomokon kívül meg lehet ismerni az állatokat az ételmaradékok (megrágott toboz, 
mogyorók) és ürülékek (széklet) alapján is. A ragadozó madaraknak jellegzetes a köpetük. 
Ezek szőrös gombócok, melyeket a madár kiköp, mert nem tudja megemészteni. Ezekben 
kis csontok vagy tollak vannak, amiről fel lehet ismerni, hogy melyik madár mit eszik. 
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Őz 
- Kicsi nyom, mely 
futásnál elöl szét-
nyílik.

szarvas
- Hasonlít az őz-
nyomra, de sokkal 
nagyobb.

Ló
- Jól látszik a nagy 
körme.
- Ha patkolva van, 
akkor a patkó is 
sokat elárulhat.

Vaddisznó
- Ujjhegyen jár.
- Jellegzetes az 1-es 
és a 4-es ujjak erős 
lenyomata.

Medve /borz
- Talpon járók
- Mind az öt körme 
jól látszik.
- Hátsó lábát az 
első lába helyére 
teszi, ezért a nyo-
mok összefolynak.
- Az első lábnyom 
sokszor csak a 
lábfejből áll.

róka
- Kutyaféle
- Nyoma hosszú-
kás.
- Vonalat lehet 
húzni az 1. és a 4. 
karmai közt.
- Körme hegyes.

Kutya /Farkas
- A nyom kerekebb, 
mint a rókáé.
- A kutya karmai 
tompák, mert 
elkopnak a köves 
utakon.

Hiúz / Macska
- Macskafélék
- Karmát be tudja 
húzni.
- A vadmacskáé is 
hasonló, de a talpa 
szőrös.

Mókus
- Hátul 5, elöl csak 
4 ujja van.
- Nyoma csak a 
hóban látszik.
- Páros lábbal ug-
rik, széles nyomot 
hagyva.

egér
- Tipeg vagy ugrál.
- Hosszú farka csík-
szerűen látszik.
- Hóban, homok-
ban vagy lisztben 
látszik a lábnyoma.

Nyúl
- A nyúlugrásnál a 
hátsó lábak előre 
kerülnek.
- Talpa szőrös, 
ezért sokszor csak 
a karmai láthatóak.

Nyest / Menyét
- Kisragadozók.
- Az ötödik ujj csak 
halvány lenyomat.
- Hármas ugrással 
fut, tehát csak 
három lábnyoma 
látszik.

Kacsa / Liba
- Vízimadaraknál 
jellegzetes az ujjak 
közötti úszóhártya.

gém / gólya
- Úgy lépeget, mint 
egy ember: a két 
lábával felváltva.

rigó / Veréb
- Leginkább páros 
lábbal ugrál.

sündisznó
- Elöl-hátul 5 ujja 
van.
- Nem ugrál, mint 
a mókus, hanem a 
nyomok sokszor 
egymást tapossák.

Nyomok beosztása:
Mivel az állatok különböző módon fejlődtek ki, lábuk is másképp alakult ki, tehát a nyomuk 
is különböző. 

Talpon járók: Ujjon járók: Ujjhegyen járók: Madarak
- 5 ujj látszik - 4 ujj látszik 1, 2 vagy 3 ujjhegy  - 3 vagy 4 ujj látszik
- Medvefélék - Macska-  látszik
 és kutyafélék, rágcsálok - Szarvasmarhák
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Csomózás

Háromszálas fonás: Készítesz dísztárgyat háromszálas fonással.

Fonás

Hármas fonás
Köss össze három szálat egy egyszerű csomóval. Utána a bal oldali külső szálat átemeled a 
középsőn, és középre rakod, majd a jobb oldalit rakod középre, és így tovább. Ha eltévesz-
ted a sorrendet, az majd meglátszik a fonáson. Menet közben húzd össze szorosra a fonást. 

Használata: Díszítéshez
  Haj- vagy kalácsfonáshoz
  Vékony spárgából vastagot csinálni.
  Ostorkészítésnél

Egyéb: Létezik 4 vagy több ágas fonás is.

karikás ostor

Jeladás

rovásírás alapok: Ismered a rovásírás szabályait és eredetét. Fejből le tudod írni saját ne-
vedet rovásírással.

rovásírás

A rovásírás a régi magyar írásmód (rovás = kőbe, agyagba vagy fába vésni). Onnan ismerjük, 
hogy vannak régi tárgyak, melyeken a szavak rovásírással vannak írva. Ezeket te is el tudod 
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olvasni, mivel az évszázadok során a magyar nyelv alig változott. Erdélyben és újabban Ma-
gyarországon is mind a mai napig használják a rovásírást. Tanuld meg olvasni és írni, és 
akkor akár rovásírásversenyen is részt vehetsz. 

Fontos tudni, hogy mi cserkészek már régóta használjuk a rovásírást, és ezért minket is 
a rovásírás hagyományának őrzői között tartanak számon. Rajtad is múlik, hogy ez így is 
maradjon. 

Miért írjunk rovásbetűkkel?
1. A rovásírás a világ legelső írásrendszereihez tartozik. Legalább 8000 évvel ezelőtt ala-

kult ki, amit régészeti leletek bizonyítanak.
2. A rovásírás egyszerű, könnyen megtanulható. Fejleszti az értelmet, a képzelőerőt, gaz-

dagítja a személyiséget.
3. Alkalmas titkosírásnak is.
4. Alkalmazni lehet díszítéshez.
5. Az egyenes vonalak miatt könnyű faragni.

a rovásírás legfontosabb szabályai 
1. A rovásírást jobbról balra írjuk, mert legtöbb írásemlékünkben így szerepel. Lehet bal-

ról jobbra is írni, ám ez nem hagyománykövető. Ebben az esetben meg kell fordítani a 
betűket.

2. A szavakat szóközökkel választjuk el egymástól. Kis és nagybetűt külön nem jelölünk. 
Az írásjelek ugyanazok, mint a latin betűs írásnál.

3. Fontos szabály, hogy rovásírásunkban csak azokat a betűváltozatokat használhatjuk, 
amelyek valamely régi rovásemlékben megtalálhatók.

4. A rovásbetűk között nincs Q, W, X, Y. Rovásírással így jelöljük őket:
  Q=KV W=V X=KSZ Y=I 
5. A rovásbetűknél két K-betűt ismerünk, de mivel nincs tisztázva a két K valódi szerepe, 

ezért csak az egyiket használjuk: ◊. A másikat, ami úgy néz ki, mint egy Z, nem használ-
juk.

rovásábécé

Ezt a rovásírási ábécét 
használják a cserkészek 
már több mint 60 éve. Az 
első cserkész rovásábécét 
1942-ben átdolgozták, és 
azóta ez van használatban. 
Jellegzetessége, hogy csak 
egyenes vonalakat haszná-
lunk benne.



�511-12 éveseknek, első félévTáborVerŐ CserKész  •  Piros szalag próba

Összerovás

Hogy gyorsabbak legyenek, vagy hogy 
cifrább legyen az írás, sokszor két betűt 
összeróttak. 

Ilyenkor megfordították a betűket, vagy 
egy betűnek a vonalát használták a 
másiknál is.

Te is összeróhatod neved kezdőbetűit, és 
akkor lesz egy titkos jeled.

rovásírásos emlékek

Sok értékes régészeti lelet tanúskodik a rovásírásról és annak ősi eredetéről. 

A Tatárlakai lelet. 
A korongon egy ima „olvasható”, 1961-
ben találták. 
C-izotópmérés szerint 6500 éves.

Az énlakai templom kazettás mennyeze-
tének rovásírásos felirata 1688-ból ered. 
Olvasata: 
„Egy az Isten – Georgius Musnai Dakó”.

Mai napig rengeteg megválaszolatlan kérdés van a rovásírással kapcsolatosan. Mivel a ma-
gyarok ősi kultúrájáról nem maradt fenn nagyobb és átfogó írásos emlék, ezért minden ez-
zel kapcsolatos ismeretet kis töredékekből kell összeollózni. Ezért még a mai napig is folyik 
a magyar őskultúra kutatása, és még mindig bukkannak fel leletek, melyek egyre több fényt 
derítenek a magyarok ősi kultúrájára, amelynek szerves része a rovásírás is.

Figyelem! Magyarországon minden évben van rovásírásverseny. Ha lehet, vegyél részt raj-
ta te is!
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táJékozódás

10 legfontosabb térképjel: Megtanulod: erdő, vasút, templom, folyó, főút, út, ösvény, épület, 
torony, tó térképjeleit.

Térképjelek
Azért vannak a térképjelek, hogy a valóságban kicsi dolgokat ki tudjuk emelni a térképen. 
Mivel ezek minden országban, sőt minden térképkészítőnél egy kicsit másképpen néznek 
ki, itt csak egy párat mutatunk be. 
Ha tudod, mi a rádiótorony vagy a templom jele, akkor azután könnyen tudsz tájékozódni. 
Vigyázz a szintvonalakra és a határokra! Ezek csak a térképen léteznek, és a kezdők kön-
nyen útnak nézik, pedig a valóságban nincs ott semmi. (Kivéve, ha az országhatár drótkerí-
téssel van biztosítva.)

Épületek, házak és gyárak

Autóutak:
autópálya
főút
mellékút

Templom

Gyalogutak:
egysávos út
gyalogút 
ösvény

Temető Vasúti sín
állomással (fölül)

Vendégház

Nem utak!
Szintvonal (barna)
Megyehatár
Országhatár

Várrom
Nem utak! 
Áramvezeték
Drótkötélpálya

Híd Mocsár (kék)

Sportpálya Szőlő (zöld)

Barlang

Magányos fák
(erdőben zöld 
alapon mutatja
a nagyobb fákat)

Rádiótorony

Tó (kék)
Forrással (kék)
Patakkal (kék)
Gáttal (fekete)

Háromszögelési pont 
és hegycsúcs (a szám 
a hegy magassága)

Halom és gödör
Sziklafal és magá-
nyos szikla
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Menetszabályok: Tudod a menetszabályokat (5 db).

Menetszabályok

Portyán vagy hosszabb kirándulásokon tartsd be a menetszabályokat. Ha csak csámborog-
tok, lődörögtök, nem haladtok gyorsan, és hamarabb el is fáradtok.

1. Akkor haladtok jól, ha 55 percet mentek, és 5 perc szünetet tartotok.
2. 3 óra után lehet tartani 1 órás szünetet.
3. Az első szünet a zokniszünet. Mindenki igazítsa meg a zokniját. Fájó helyekre már most 

lehet ragtapaszt ragasztani vagy útifüvet rakni. Zokniszünetet lehet már fél óra után 
tartani.

4. Inni- és ennivaló legyen kéznél, hogy ne kelljen megállni miattad az egész őrsnek.
5. A térképolvasó elöl halad. Nehéz terepen őt valaki mindig ellenőrzi.
6. Autóutakon bal oldalt kell menni libasorban. Ha több mint húszan vagytok, akkor jobb 

oldalt mentek kettes sorban. A menet elején és a végén egy-egy vezető megy, aki az 
autósokat figyelmezteti.

7. Ha sötétben mentek, akkor az elsőnek van csak lámpája, a többi meg felzárkózik kartá-
volságig. Autóutakon az utolsónál legyen hátul egy piros lámpa is.

8. Ha vannak gyengébbek a csoportban, lehet a csomagjukon könnyíteni. Ha még mindig 
nem bírják a tempót, akkor egy külön kis csoportban követik a többieket. Feltétel: Van 
vezetőjük és térképük is.

A portyának az a jellegzetessége, hogy útközben vannak állomások, akadályok, melyeket 
meg kell oldani. Ha egy állomáshoz értek, álljatok fel őrsbe és az őrsvezető röviden jelent-
sen az állomásnak: „A Róka őrs 5 cserkésszel készen áll.” Ügyeljetek arra, hogy rendesen és 
tettre készen álljatok, és nem összevissza, mint egy tehéncsorda. 

Az állomáson a feladat előtt vagy után van lehetőség egy keveset inni, enni és a hátizsákot 
levenni. Hosszabb pihenőhöz kérjetek engedélyt az állomásvezetőtől.

Mindannyian igyekezzetek a feladat 
megoldásában részt venni, még akkor is, 
ha fáradtak vagytok. Az őrs együtt dol-
gozik.

Ha továbbindultok, akkor újra feláll-
tok őrsbe, és az őrsvezető elköszön: „Jó 
munkát!”
Előbb viszont nézzetek körül, hogy min-
denetek megvan-e.

BeCslés

Megfigyelő játék: Ismersz három KIM-játékot.

KiM-játék
KIM egy regényhős neve. A regényt, melyet azóta már többször meg is filmesítettek, Ru-
dyard Kipling írta, aki a világhírű Dzsungel könyve szerzője is. Kim egy indiai fiú, aki nagyon 
jó volt a megfigyelésben, és ezért mint kém dolgozott az angoloknak. Azóta KIM-játék néven 
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ismerjük azokat a játékokat, melyek az érzékszerveket és a megfigyelőképességet fejlesztik. 
Így nem csoda, hogy rengeteg KIM-játék van, és mindig ki lehet találni újakat is.

a KiM-játék
Rakj ki 10, 20, 30 tárgyat a földre. Nézzétek 1 percig, aztán takarjátok le. Ki emlékszik 
minden tárgyra?
séta-KiM
Séta közben igyekezzetek minél több részletet megfigyelni. A végén mindenki kérdez-
het valamiről, amit megfigyelt. Ki figyelte meg a legtöbb dolgot?
szagló-KiM
Próbálj meg különböző illatokat és szagokat bekötött szemmel megismerni!
Tapogató-KiM
Találd ki, milyen tárgyakat adnak a kezedbe!
Hang-KiM 
Találd ki, milyen hangokat hallasz! Vagy mivel és mit csinálnak a többiek?

Táborozás, szErszáMok

balta és fűrész használata: Baltát és fűrészt szabályosan tudsz használni. Helyesen tudod 
azokat vinni és átadni.

szerszámkezelés:

a balta használata:
- fákat legallyazni
- cöveket hegyezni
- tűzifát hasogatni
- Használhatod cövekbeverésre is.
- Baltával csak akkor vágunk félbe fát, ha nincs nálunk fűrész. 
- Favágáshoz fejszét használj. (A fejsze nagyobb, mint a balta.)

Így kell baltát vinni és átadni Így kell baltával gallyazni

A baltát a fejénél fogva vidd, hogy 
ne üsd meg vele magad vagy mást. 
Átadni is így kell. Ha már nem hasz-
nálod a baltát, húzz rá bőrtokot, vagy 
tekerd be rongyba.

Ha kidőlt fát gallyazol, mindig a jó irányból 
vágd, így nem hasad ki a fa a gallyak tövében. 
Nagyobb fa esetében pedig mindig a fa túlsó 
oldalát gallyazd, így nem vágod a baltát a 
lábadba.
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Így kell baltával cöveket hegyezni Így tudsz baltával fát elvágni

Hegyezéskor a cöveket vagy oszlopot 
mindig ferdén tartsd, és a baltával 
üss egyenesen lefelé. Használj aláté-
tet, lehetőleg fából, ne a földön vagy 
kövön dolgozz.

Ha nincs fűrész kéznél, baltával is tudsz fát 
aprítani. Ilyenkor V alakot formálva ütsz 
kettőt jobbról, kettőt balról, és nem egyene-
sen. Ha a felénél vagy, meg is fordíthatod a 
fát. Ott, ahol ütsz, mindig legyen egy alátét a 
fa alatt, másképpen rugózik a fa, és az ütésed 
hatástalan marad. 

Figyelem! Ha baltával dolgozol, mindig ügyelj arra, hogy senki se álljon se előtted, se mö-
götted, se melletted. Mindenki tartson 2 m távolságot.

a fűrész használata
- deszkát és gerendát elvágni
- fákat kivágni, de csak ha van rá engedélyed!

Fűrészt vinni és átadni

Fűrészelni

Ha valamit le akarsz vágni, akkor ügyelj 
arra, hogy a vége mindig szabadon, a 
levegőben legyen. Mert ha nem, akkor be-
szorul a fűrész és nehéz megint kivenni. 
Figyelem: Fűrészelésnél tartsd keze-
det legalább egy arasznyira a vágástól, 
nehogy kiugorjon a fűrész és belevágjon 
az ujjadba.

Ha viszed a fűrészt, ügyelj arra, hogy se 
magadat, se mást ne sérts meg vele. Külö-
nösen ügyelj, amikor másnak átadod.
Ajánlatos egy hosszában bevágott gu-
micsövet rákötni a fűrészlapra, hogy ne 
veszélyeztessen a fűrész senkit.
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Fűrészfajták A különböző munkákhoz különböző 
fűrészek vannak.
1. Állványos fűrész: szinte mindenre 

alkalmas, főleg durvább munkákra jó.
2. Rókafarkfűrész: főleg száraz fákhoz, 

deszkákhoz, ha fontos, hogy egyenes 
legyen a vágás. 

3. Kertészfűrész: fákról levágni a gallya-
kat. 

4. Lyukfűrész: deszkákba görbe mintá-
kat, díszítést vágni.

TűzrAkás, Főzés és süTés

Tűzszabályok: El tudod mondani a tűzgyújtási szabályokat (5 db.).

Tűzszabályok

  1. Gyúlékony anyagok közelében és gyúlékony talajon ne gyújts tüzet!

  2. Tűzrakás előtt, és amíg a tűz ég, figyelj a szélirányra. Erős szél esetén oltsd el a tü-
zet!

  3. A tűz az erdőtől és a kilógó ágaktól legalább 20 méter távolságra legyen!

  4. A tüzet kövekkel vagy gyeptéglával rakd körbe!

  5. Gyűjts elég tüzelőanyagot, mielőtt a tüzet meggyújtod!

  6. Égő tűzre, parázsra ne önts benzint vagy spirituszt, mert hirtelen fellobban!

  7. A tüzet soha ne hagyd őrizetlenül!

  8. Készíts a tűz mellé egy lapátot és egy edényben vizet. Ha nincs víz, oltáshoz földet 
használj!

  9. Nagy szárazság idején légy különösen óvatos!

10. Idegen területen ne gyújts tüzet a tulajdonos engedélye nélkül!

11. Csak akkora tüzet rakj, amekkora szükséges!

12. Ha nincs már szükséged a tűzre, vagy indulsz tovább, előtte feltétlenül oltsd el!

13. Az eloltott tűzhelyre rakj egy keresztet két botból. Ezzel jelzed, hogy a tüzet szak-
szerűen eloltottad.
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Tűzszabályok: Tudsz szabályosan tüzet rakni és meggyújtani.

szabályos tűzrakás és tűzgyújtás

- A tűz helyéről emeld ki a gyeptéglákat és 
rakd félre!
- A tűzhelyet rakd körül kővel!
- Szúrj le egy botot a közepére! Ez fogja a 
többi botot támasztani.
- Ezt a botot vagdosd meg, hogy könnyeb-
ben begyulladjon.
- Nézd meg, honnan fúj a szél, és arrafelé 
hagyj egy nyílást a meggyújtáshoz.
- Rakj le egy kis rőzsét!

- Erre rakd rá a gyújtóst (szalma, nyírfaké-
reg, finom rőzse)!
- Most rakd körbe rőzsével úgy, hogy a gyúj-
tóshoz még hozzáférj!
- Rakd körbe vastagabb száraz gallyakkal!

a hármas aranyszabály:
1. A gallyak meredeken álljanak, mert a 

láng felfelé ég.
2. A gallyak ne legyenek túl messze egy-

mástól, különben a láng nem tud to-
vábbterjedni. 

3. A gallyak vastagságát fokozatosan nö-
veld, mert egy vékony gallyacska nem 
tud egy vastag rönköt begyújtani. 

- A tűz szélére rakhatsz nedvesebb fákat is 
száradni.
- A tűzrakás végén hagyj egy nyílást, ahol 
meg tudod gyújtani a tüzet. 
- Tartsd a gyufát a gyújtós közepébe, amíg 
lángra kap és begyújtja a rőzsét.
- A tűzrakáshoz sok türelem kell, de ha jól 
csináltad, akkor egy gyufával is meggyul-
lad.

Igyekezz a tüzet egy szál gyufával meggyújtani. Ha sikerül, akkor az azt jelenti, hogy min-
dent jól csináltál.
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testedzés

gyakorlatok: Ismered a számháború 5 fontos szabályát.

a cserkészjáték vagy számháború
Ez az igazi cserkészjáték. Lopózkodás, megfigyelés, stratégia, ügyesség, és ez mind kint az 
erdőben. Minden cserkész szereti. És mivel az erdőben a bírók sem látnak mindent, csak 
akkor működik a számháború, ha igazi cserkészek játsszák, akik tudják, hogy a cserkész 
egyenes lelkű, és nem csal a számháborúban. Néhány szabályt összefoglalunk nektek:

Számok 
A számokat rendesen és a homlok közepére kell felrakni. Se haj, se 
más egyéb nem takarhatja el a számot. Sárral vagy korommal sem 
szabad bekenni. Ezt azért kell leírni, mert már ilyen is megtörtént. 
Írd a kezedre a számot, hogy ha valaki kiabálja, akkor ellenőrizni 
tudd.

Zászló
A zászlót úgy kell eldugni, hogy minden oldalról lehessen látni, és meg lehessen közelíteni. 

Elbújás és földimádás
A számháború lényege, hogy minél jobban el tudj bújni. Igyekezz ügyesen kihasználni a te-
repet, hogy ne lássanak. Minél jobban lapulsz, annál kevésbe látszol. Ez azt is jelenti, hogy 
nem érvényes fát, földet vagy eget imádni, ha egyébként teljesen láthatóak vagyunk. Egye-
dül futás közben szabad földre nézni, vagy felnézni, de nem álló helyzetben. 

Lövés
Ha valaki számát láttad, akkor a számokat sorjában és egyenként kiáltod. Tehát 1234, azaz 
egy- kettő-három-négy, és nem ezerkétszázharmincnégy. Ha tudod a nevét a játékosnak, 
akkor azt is mondd hozzá. Akinek a számát kiáltották, annak válaszolnia kell, ha a szám 
nem egy teljesen fantáziaszám. Ha háromszor próbáltál már egy számot kitalálni, akkor 
helyet kell cserélned. 

Találat
Ha valaki a számodat eltalálta, akkor mondd azt, hogy „Talált!”, és vedd le a számodat. Mos-
tantól halott vagy, tehát nem árulhatsz el számokat vagy más fontos tudnivalót. Menj vissza 
a temetőbe.

Tank és egyéb
Több módszert is kitaláltak már, hogy lehessen haladni anélkül, hogy el lehessen olvasni 
a számot. Ezek csak úgy, mint a földimádás, nem szabályosak.

Győztes
Fontos, hogy az elején tisztázzátok, hogy mik a győzelem feltételei. Általában elég, hogy 
a zászlót elérjék és elvegyék. Lehet hozzá még egy rövid „egy-kettő-három”-at kiáltani. 
Ha valakit abban a pillanatban olvasnak le, amikor a zászlóhoz ér, akkor nem győzött. Mivel 
ilyenkor nem figyelünk annyira oda, jó lenne, ha a bíró a zászló közelében állna.
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gyakorlatok: Részt vettél három vasgyúró játékon.

játékok (vasgyúró)
A szabadban sok jó játékot ki lehet próbálni. Ezeket különböző csoportokra lehet osztani, 
attól függően, hogy milyen jellegűek. A teljesség igénye nélkül felsorolunk néhányat. De ti 
is kitalálhattok új játékokat.

Vasgyúró játékok
Amikor Fehérlófia elindult világgá, találkozott három emberrel. A fanyüvővel, a kőmorzso-
lóval és a vasgyúróval. Ez a vasgyúró a vasat úgy gyúrta, mint asszonyok a tésztát. Ez a 
népmesékben szereplő vasgyúró adta a nevét mindenféle erőjátéknak. De még ha az erő 
játékáról is van szó, általában itt is az győz, aki ügyesen és okosan tud játszani. Az is fontos, 
hogy vigyázzatok egymásra, és ha valaki nem bírja, akkor rögtön abba kell hagyni.

Krokodilok
Leereszkedtek fekvőtámaszba egymással szemben. A cél, hogy ki tudja kirántani a másik 
kézét.

skorpiók
Leereszkedtek fekvőtámaszba egymással 
szemben. A fejetek köré nyakkendőkből csi-
náltok egy hurkot. A cél, hogy, ki tudja áthúz-
ni a másikat a saját télfelére. Ha mind a kettő 
egyforma erős, akkor a lábaik úgy emelked-
nek fel a levegőbe, mint a skorpió farka.

indiánbirkózás
Egymással szemben álltok, és jobb lábatokat egymás mellé teszitek. Kezet fogtok, és meg-
próbáljátok a másikat úgy rángatni, hogy a lába elmozduljon. 

Kakasviadal
Egy lábra álltok, és a karotokat összefonjátok a mellkasotok előtt. Ki tudja a másikat feldön-
teni? Csak vállal szabad tolni. Ezt játszhatják többen is. Aki lelép, kiesik.

Lóviadal
Ketten összeálltok, és az egyikőtök felül a másik hátára. Egy másik pár ugyanígy tesz. A lo-
vas megpróbálja a másik lovast lerántani a lóról. Ezt is lehet többen játszani. Aki leesik, az 
kiesik.

Fekete lyuk
Körbeálltok és megfogjátok egymás kezét. Közepén van egy ponyva (kb. 2x2 m). 
A játék célja, hogy a kört megtartva és egymás kezét fogva próbáljátok elérni, hogy valaki a 
ponyvára lépjen, vagy akár rá is feküdjön.
Aki hozzáér a ponyvához, az kiesik. Ahogy szűkül a kör, úgy kell a ponyvát is mindig kisebb-
re hajtani. Célszerű az elején megpróbálni együtt kirakni a legerősebb játékosokat. 
Faimádás
Lényegében nem más, mint a fekete lyuk, csak ponyva helyett egy vastag fa körül álltok fel. 
Aki a fát megérinti, kiesik.
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ügyesség: Tudsz zaj nélkül kúszni és lopózkodni.

Lopózkodás
Tanulj meg lopózkodni. Ha lopózkodsz, igyekezz a környezetedbe beleolvadni; sehol sem 
szabad kiemelkedned belőle. Úgy menj, mintha egy madár vagy nyúl ugrálna. Tehát néhány 
gyors lépés, utána meglapulsz, néhány lépés, és utána megint megbújsz, és így tovább. Na-
gyon lassan mozogj. Sokkal lassabban, mint máskor. Ha négykézláb mész, akkor a súlyod 
jobban eloszlik. Kerüld a száraz leveleket és gallyakat, illetve a kavicsos utakat. Leghalkab-
ban fűben, homokban és az aszfalton lehet menni. Ha megfelelő terepen mész, érdemes 
a cipődet is levenni, mert csak mezítláb lehet teljesen hangtalanul járni.
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kitartás: Tudsz 3 percig futni (vagy 50 métert úszni, vagy 4 km-t kerékpározni).

Testedzési teljesítmények táblázata

Futás Úszás Kerékpározás

Táborverő (11-12 éves):

Piros szalag próba 3 perc 50 m 4 km

Fehér szalag próba 4 perc 100 m 6 km

Zöld szalag próba 5 perc 200 m 8 km

Légy résen próba 6 perc 300 m 10 km

Úszás
Az úszás talán a legegészségesebb sport. A vízben nem készülnek ki az ízületek, az összes 
izom mozog, és kitűnően erősíti a szívet. Mindegy, hogy gyorsúszásban vagy mellúszásban 
úszol. Sőt, a változatosság előnyös is. 
A cél itt is egy órát úszni, nagyobb szünet nélkül.

Kerékpározás
A biciklizés nem csak egy jó sport, hanem a kerékpár kiváló közlekedési eszköz is. Sok 
városban gyorsabban lehet közlekedni biciklivel, mint autóval. És aki iskolába, egyetem-
re vagy munkába biciklivel jár, az hamar megtesz akár napi 10-20 km-t is, ami nagyszerű 
edzés. Ha biciklizel, akkor ismerned kell a közlekedési szabályokat, és célszerű biciklisisa-
kot is viselned. Ezen kívül fontos, hogy a kerékpárod üzemképes legyen, és szükség esetén 
kisebb javításokat is el tudj végezni rajta. 

Ezektől eltekintve a biciklivel komoly távolságokat lehet megtenni. 30 km egy kezdőnek 
sem sok, de a sportosabbak akár 200 km-t is bírnak tekerni egy nap. Úgy állítsd be a bicik-
lidet, hogy hosszabb ülésnél se fájjon a hátad. Ez főleg az ülés magasságától és a kormány 
távolságától függ.

A cél az lenne, hogy legalább egy napig tudj kerékpározni, tehát kb. 8 órát. Kezdőknek 50 
km lenne a cél, gyakorlottabbaknak akár 150 km is.


