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KISOKOS RÉSZEI

Ezt a kisokost az őrsvezetőknek szánjuk, kérlek az
őrstagoknak NE küldd tovább!



HOGYAN BESZÉLJÜNK A  GYEREKEKKEL  A
VÍRUSRÓL?

Videó (KCS)- Dóra és a korona

Cikk- Kalandok és Álmok Szamai  Műhely- Mit mondjunk a
gyerekeknek?

Az első őrsifoglalkozás elején magyarázzuk el miért folynak most
online az őrsik, mit is jelent a kialakult helyzet. Persze a
pozitívumokat kiemelve.
 
De hogyan beszéljünk a gyerekekkel a vírusról?
 
Ehhez segítség:
1.

https://www.youtube.com/watch?v=Ebefj-dUSE8 
1.

https://www.kalandokesalmok.hu/mit-mondjunk-a-gyerekeknek/



Talán a legfontosabb! Úgy bánj a többiekkel, ahogyan Te is szeretnéd, hogy veled
bánjanak!
Igyekezz úgy viselkedni, mint a való életben!
Tartsuk be az alapvető udvariassági szabályokat: köszönjünk a beszélgetés
megkezdésekor és köszönjünk is el.
Ne írjunk csupa nagy betűkkel, mert az kiabálásnak hat.
Ne használjunk sértő beszédet! Ne káromkodjunk, ne használjunk trágár
kifejezéseket.
Ne vágjunk egymás szavába- erre ki lehet találni egy közös jelet!
A levelekre, fb, skype üzenetre illik válaszolni! - ne várakoztasd sokáig azt aki írt neked,
legalább egy sort küldj neki, miért nem válaszolsz! Természetesen nem kell a
telefonod mellett ülni folyamatosan. 
Kifejezheted a véleményed, DE: figyelj oda másokra. Egyet nem értésedet is korrekt
módon fejezd ki!
A netet bármikor használhatjuk. Akit zavar a telefon csipogása alvás közben, az
halkítsa le vagy kapcsolja ki a wifit és a mobilnetet… Ennek ellenére sem illik éjjel
kettőkor vagy hajnali négykor ráírni valakire, kivéve, ha annak nyomós oka van.
Fotók használata a közösségi médiában. Sokan szeretnek a barátaikkal készült
fotókkal előrukkolni a neten. Vajon belegondolunk posztolás előtt abba, hogy a
többiek, akik a képen velünk szerepelnek, ugyanígy örülnek a nyilvánosságnak? Illik
kikérni a fotón látható személyek jóváhagyását posztolás, taggelés előtt. (Nem túl
elegáns gesztus olyan fotót feltenni, amin mi magunk ugyan nagyon jól nézünk ki, de
a társainkról nem éppen előnyös az elkapott pillanat. 

-AVAGY HOGY ILLIK VISELKEDNI A NETEN?
-HOGYAN VISELKEDJÜNK AZ ONLINE ŐRSIN?
 
Az elmúlt két hétben sok időt töltöttünk a neten. Ezen keresztül kapjuk a suliból a
tananyagot, s tartjuk a kapcsolatot a távolabbi családtagokkal, idősebbekkel. Ahogyan a
valós életben, itt is vannak viselkedési szabályok, amelyeket követnünk kell.
Őrsvezetőként érdemes ezekről is beszélni a cserkészeiddel! Alább összefoglaltuk a
szerintünk legfontosabb dolgokat, de természetesen ki lehet egészíteni. 
 

NETIKETT



VIDEÓKONFERENCIÁRA
HASZNÁLHATÓ APP-OK

A Zoom-ot nem használtuk eddig, de pár perc alatt lehet regisztrálni, könnyű a
felülete, egyszerű a kezelése (itt fontos, hogy csak akkor hallottuk egymást, ha első
alkalommal a bal alsó sarokban a némítást először be-, majd kikattintottuk. 
Emellett a Skype és a Messenger az, amit használtunk és működött. Skypon nagyon
egyszerű a képernyőmegosztás. Jól jöhet, ha az őrsvezető valamit meg akar osztani
a saját képernyőjéről. Vannak olyan programok, amelyek max 5, vagy max 8 főig
működnek. Ezeket is vegyétek figyelembe az első őrsi foglalkozás előtt. 

Kipróbáltunk több programot is, a legtöbb teljesen használható, nekünk a skype és a
zoom lett a befutó. 

 
 

A bővebb lista az ajánlott programokról:
 

Skype https://www.skype.com/ (Videokonferencia: max 50 fő)
Zoom https://www.zoom.us/ (Videokonferencia, akár mobilon, max 50 fő, max 40
perc)
Messenger https://www.messenger.com/ (Videokonferencia: max 8 fő)
Google Duo https://duo.google.com (egyszerű videokonferencia: max 8 fő)
Viber https://www.viber.com/hu/ (Videokonferencia: max 5 fő)
MS Teams https://teams.microsoft.com/ (általános kollaboráció, videokonferencia,
chat, filemegosztás)
Discord https://discordapp.com/ (maximum 50 fő)
Houseparty https://houseparty.com/ (maximum 8 fő, tiszta kép, egyszerű)



TECHNIKAI  INFÓK
Egy online őrsi foglalkozás 60-80 perc időtartamú. Ebből 20-30 perc összesen, ami
“videó konferencia” formájában történik. A legfontosabb, hogy találjatok közös
platformot, amit mindenki tud használni. Ti, őrsvezetők az első őrsi foglalkozáson
figyeljetek arra, hogy a technikai problémákat megoldjátok. Természetesen az első
őrsin erre plusz időt kell szánni, minden őrstag jelenlétére odafigyelni (a tapasztalat
azt mutatja, hogy ez többnyire az első foglalkozáson okoz gondot, a többin már
rutinosan tudni fogja, ki hova kattintson, mikor lépjen ki, mikor lépjen be, stb).
Mindenképp hozzunk létre egy csoportot, ahol az elejétől fogva folyik a videós és az
írásos kommunikáció

Aki nem beszél az jobb ha elnémítja, ez csak egy kattintás, de a minőséghez nagyban
hozzájárul, nem szűrődnek be a zajok. Ha lehet, mindenki fekvő állapotban használja
a telefonját. Akinek van lehetősége használjon nyugodtan laptopot. Több okból is
előnyös. Nagyon fontos, hogy azon rövid időszakokon, amikor mindenki a videochat
alkalmazásban beszélget, kapcsoljon kamerát. Ne maradjon senki kép nélkül. Ezzel
válik igazán őrsivé az őrsi. Őv megoszthatja a saját képernyőjét (Skype->”Képernyő
megosztásra kattintva”, MS Teams, Zoom-nál is van ilyen funkció)

Adjunk lehetőséget arra, hogy mindenki beszéljen. A reflektáló körben mindenki
jusson szóhoz. Főleg nagy létszámú őrsnél, le lehet rövidíteni ezt a részt, pl:

3 szóban fejezze ki hogy érezte magát
kézzel fejezze ki: like, dislike

Emeljük ki: ahogy a rendes őrsin sem, itt se használjuk a telefont (számítógépet)
egyéb dolgaink intézésére. Őrsi közben ne játszunk, ne sms-ezzünk stb.



AZ ONLINE  ŐRSI  MENETE

Ez csak akkor fog nagyon jól működni, ha ugyanúgy felkészülsz,
mint egy rendes foglalkozásra. Szánj időt az előkészületekre,
mindent készíts be előre (ajánlott számítógépről vagy laptopról
vezetni az őrsit).

Indító kör: 15-20 perc
Aktív kihívás: 20 perc
Visszajelző kör: 5 perc
Cserkészismeretek átadása: 10-15 perc 
Online játékok: 10-15 perc 
Heti kihívás ismertetése: 2 perc
Zárás (ima): 2p

Időtartam: összesen 60-80 perc
 
Lebontva a mi javaslatunk:



Emoji- az őrs minden egyes tagja Google segítségével választ egy emojit, amelyet
a közös  chat csoportba bedob. 

A legjobb nap a héten!- Megkéred az őrs minden egyes tagját, hogy vegye elő a
telefonját és pörgesse gyorsan végig az elmúlt hét képeit, történéseit.  A
legmeghatározóbb képet küldje el a csoportos chatbe, és mesélje el mit látunk
rajta. 

Idővonal- Kérd meg a cserkészeidet, hogy az őrsi füzetbe rajzoljanak egy vonalat
(idővonalat), ez fogja jelképezni az elmúlt hetet/vagy napot (amire kíváncsi vagy), a
legfontosabb pontokat írja/rajzolja fel rá. Erre hagyj egy 5 percet, míg mindenki
átgondolja. Ezt követően mutassátok be egymásnak.

Induló.  Az őrsit hagyományosan a cserkészindulóval nyissuk meg. Az ŐV énekli
hangosan, ezt kövessék a gyerekek. Ne beszámolásra induljon, hanem a hangjára
kapcsolódjanak be.
Ima.
 
Hogy vagy kör (kinek hogy telt a hete/előző napja; utána a heti kihívás értékelése
jön)
Hogy vagy körre ötletek:
 

 
 
 
 
 
 
 

 

INDÍTÓ KÖR

Induló + Ima + Hogy vagy kör + Aktív kihívás ismertetése-> 15-20 p

Az online 
őrsi menete



AKTÍV  K IHÍVÁS

Egyéni vagy páros feladatok őrsi idejére-> 
20 + 5 perc visszajelző kör

Alkoss egy cserkészliliomot újrahasznosított anyagok felhasználásával! Fotózd le
és küldd el!
Írd le rovásírással az egyik kiscserkész/cserkész törvényt. Fotózd le és küldd el!
Vágj ki régi újságokból szavakat és alkoss egy lelkesítő mondatot! Fotózd le és
küldd el!
Egy kötél, hét különböző csomó. Fotózz le hét különböző csomót, amit ugyanazzal
a kötéllel kötöttél!
Építsetek mindannyian bunkert/menedékhelyet a szobátokban, majd
mutassátok meg egymásnak, milyen lett. Szabhattok feltételeket is: mennyi idő áll
rendelkezésre, milyen eszközöket lehet csak használni, stb.
Versköltés közösen- Az őrsvezető kérésére minden tag mond egy tetszőleges szót.
Ezek felhasználásával kell verset írni, közösen.
Meseköltés közösen- Mindenki egy-egy mondatot mond. Közösen így írjuk a
mesét.
Őrsismereti kvíz- (10 kérdést feltesz az őrsvezető, amire minden őrstag privátban
válaszol. Példák: Mi a : kedvenc ételed, kedvenc filmed, kedvenc zenéd, kedvenc őrsi
játékod, legkedvesebb cserkészélményed, stb.) A válaszokból az őrsvezető a
következő foglalkozásra elkészít egy kvízt (a kahoot vagy a quizizz vagy a redmenta
segítségével).
Készítsetek   (akár tematikus) szendvicset, majd fogyasszátok el együtt.
Megtanulhatjátok közben az asztalnál a helyes viselkedés szabályait.
QR kód használata- ha a nagy játék alatt részfeladatokat is szeretnél adni, akár 5-
10 percenként küldhetsz a gyerekeknek egy QR kódot, amit ha beolvasnak, látják a
következő feladatot (előkészület: őrsi előtt mindenkinek le kell töltenie az appot)
Jelnyelv- tanuld meg jelnyelvvel elmutogatni azt, hogy Szép idő van! Ma szerda van-
alap dolgokat ki lehet találni, akár mindenkinek mást lehet adni.

 

Konfernciában lehet maradni a feladat elkészítése alatt. A nagy létszámú őrsöknél
sok időt elvehet a be- és kikapcsolódás. Ha mégis úgy döntesz, hogy lezárjátok addig
a konfot, kérd meg az őrstagokat, hogy húzzák fel a hangfalat, hogy hallják, ha hívod
őket.

Az online 
őrsi menete



CSERKÉSZISMERETEK ÁTADÁSA

Próbáljatok minél kreatívabbak lenni, akár a módszerekkel akár a
technikákkal. Ha a téma kevésbé engedi, akkor dokumentum, ppt,
videó formájában is átadható az adott foglalkozás anyaga-> 

10-15 perc

Tanuljátok/Ismételjétek a cserkésztörvényeket- Lehet videóval rögzíteni, kinek
sikerül egy gyufa leégése alatt elmondani az összeset. Illetve itt egy játék, ahol online
lehet a törvényeket párosítani: https://learningapps.org/display?v=pu4xofzpt19
Filmnézés közösen- az Őrsvezető egy cserkészfilmet vagy videót elindít, megosztja a
képernyőjét és együtt nézik a filmet/videót

Kisebbeknek: Agymanók, Zootropolis, Doboztrollok, Szabadítsátok ki Willit
Idősebbeknek: Életrevalók, Bakancslista, A szív bajnokai, 100 év vagány

Közös őrsi célok- őrsvezető összegyűjti, kibontás a táborban. Mindenki hozzáteheti
szóban, hogy mi legyen az őrs közös célja. Az őrsvezető papírra leírja, elteszi egy
borítékba és majd a táborban kibontják
Videótananyag- az őrsvezető előre felveszi, levideózza, amit át akar adni, és nem
élőben, hanem videón keresztül ismerteti az új anyagot.
Olvass el egy részt a Scouting for boys-ból- Az őrsvezető ossza be, hogy melyik
részt melyik héten, stb.
(http://3ker.cserkesz.hu/images/konyvek/Cserkeszet_fiuknak_1.pdf)
Cserkész kvíz- itt egy minta cserkészkvíz. Lehet ezt is használni, vagy saját kvízt
készíteni: https://quizizz.com/admin/quiz/5e737e93a1dcb2001b47cd8c/online-rsi)
Zanza TV- itt különböző tematikában videókat nézhettek (pl. töri átadásához nagyon
jó)-> https://zanza.tv/
Tábori pakolás- Ügyességi feladat következik! Határozzátok meg az időkeretet, ami
mindenkinek a rendelkezésére áll, legyen mondjuk 5 perc. Ez idő alatt mindenki
kerítse elő a hátizsákját és pakolja bele azt, ami elengedhetetlen egy táborban, vagy
mondjuk egy túra során. Az idő leteltével mutassátok meg, ki mit pakolt, beszéljétek
meg, mit felejtettetek el.
Húsvétra hangolódva: lány őrsöknek őrsin tojásfújás és annak megfestése, fiúknál
őrsi verstanulás +készítsenek egy frappáns videót és osszák meg a neten a srácok
Magyar népviselet típusok (inkább lány őrsöknek) - próbálj meg felöltözni a
tájegységhez tartozó népviseletbe (segítségedre lehet szüleid szekrénye, sálak,
anyagok, bármi felhasználható). Készíts róla egy fotót!

https://www.youtube.com/results?search_query=100+%C3%A9v+vag%C3%A1ny

Az online 
őrsi menete



ONLINE  JÁTÉKOK

Lehet hogy mindegyik foglalkozásba nem fér bele, de nagyon fel
tudja dobni az őrsit, valamint a kvíz egy jó formája annak, hogy
megismételjétek az elmúlt foglalkozáson tanultakat-> 

10-15 perc

Kahoot kvíz (könnyen kezelhető, interaktív kvízkészítő program)
Őrsi gombfoci https://www.haxball.com/play (inkább csak gépről működik,
telefonról nem nagyon)
Honfoglaló https://honfoglalo.hu/ (kis létszámú őrs esetén javasolt)
Redmenta kvíz (a múlt heti anyag ismétlésére)
Quizizz (szintén jó ismétlésre, angol nyelvű felület)
Skribbl - Rajzolós Activity : https://skribbl.io/ (Create a Private Room -> aztán oszd
meg az őrssel a szoba linkjét és kezdődhet a játék)
Online társasjáték:  https://hu.boardgamearena.com/ (nagyon sok játék van,
lehet szemezgetni)
Kígyós játék: https://curvefever.pro/ - külön szobát tudsz létrehozni. Pár perc
ismerkedés a játékkal, utána már könnyen el lehet igazodni

Az online 
őrsi menete



Énekelj egy népdalt a családoddal. Videózd le és küldd el!
Építsetek egy mini cserkésztábori körletet (gyufák, cérna, kötél, egyéb apró
tárgy segíségével). Fotózd le és küld be a csoportba.
Sportteljesítmény- 1000 fekvőtámaszt, 1000 guggolást, 1000 felülést kell a hét
folyamán összesen megcsinálni. Osszátok be ki mennyit vállal. A csoportba küldje el,
ha valaki elvégezte. Itt a becsületesség a mérce. Nem szükséges dokumentálni.
Levélírás (kézileg)- Írj egy levelet, az éves céljaiddal, üzenj valamit a jövőbeni
énednek. Ragaszd le a borítékot és címezd meg. Ha újra lehetősed lesz, add fel a
postán és várd hogy megérkezik.
Levélírás online (email cím létrehozása). Akinek nincs, készítsen gmail-es email
címet, küldje el az első levelét az őrsvezetőnek.
Legó várépítés (ha van legó abból, ha nincs, akkor építőkockákból vagy valami, ami
hasonlít hozzá)
Társasjáték vagy memóriakártya készítés (amit majd használni is tud), akár
cserkészes téma -kép!

HETI  K IHÍVÁS
Ezt kell otthon a következő online őrsi foglalkozásig

megcsinálni-> ismertetés: 2 perc



HETI  K IHÍVÁS

Cserkészinduló megtanulása egy tetszőleges nyelven- akár videó róla
Szülő felügyelete mellett süss/főzz valamit - a lépésekről készíts fotót
Építs egy minimum 30 cm magas kártyavárat és fotózd le egy mérőszalaggal
együtt!
Írd meg a legjobb cserkészélményedet!
Készítsetek cserkészmémet a már meglévő cserkészképek valamelyikéből. Ha
nincs, akár az őrsvezető küldhet mindenkinek. Igény esetén többet is. Használható a
mémgenerátor: https://imgflip.com/memegenerator
Készítsen mindenki saját családfát akár otthoni képekből vagy gépen/laptopon
szerkesztett befotózott képekből- ezt az őrsin mutassuk be egymásnak
Babcsíra csíráztatása/Valamilyen otthoni növény gondozása
Plakát készítés- Rajzold le az őrsödet, minden taghoz írj/rajzolj valamilyen rá
jellemző dolgot
Könyvajánló- Készíts egy-két perces könyvajánló videót egy kedvenc/nemrég
olvasott könyvedről (miről szól, miért tetszik, kinek ajánlod)
Hálanapló- egy hónapon keresztül minden nap vezessétek, hogy miért voltatok
hálásak az adott nap



Lepjétek meg a tesvéreiddel szüleiteket egy finom sütivel! Készítsetek róla
fotót. Nem csak lányoknak, és persze besegíthet a család is.
Napijótett napló- meghatározott ideig minden nap írjátok le, hogy milyen jótettet
csináltatok az adott nap, majd az őrsi foglalkozáson osszátok meg egymással
Guiness Record- pl. éneklés. Ha már jól megy az olnine térben való őrsizés, akkor a
többi őrssel együtt rekordot is dönthetsz egy maratoni énekléssel.
Csinálj egy 30 másodperces bábszínház-előadást! Videózd le és küldd el! - KCS
korosztálynak
Csak a kezeidet használva csinálj egy felismerhető árnyék-állatot! Fotózd le és
küldd el!- KCS, CS
Csinálj egy házi szelfibotot, cserkész csomókkal és komponáld meg a
legkirályságosabb szelfit az egész Univerzumban, majd küldd el nekünk!
Őrs bemutatása- Írjatok őrsileg egy bemutatkozót (ezt majd kiraknánk a csapat FB
oldalára) Mutassátok be az őrsötöket, írjatok néhány érdekességet magatokról, és
hívjatok ki egy másik őrsöt. Kérdezzetek tőlük frappáns kérdéseket.
Színház online előadások-   inkább idősebbeknek, de van bábszínház is:
https://papageno.hu/intermezzo/2020/03/elo-kozvetitesek-a-nagyvilagbol-
idorendben-mutatjuk-a-lehetosegeket/
Válasszatok ki őrsileg egy mesét, amit az őrsi foglalkozáson el fogtok játszani.
Ehhez minden őrstag készítsen el egy-egy szereplőt előre otthon. A különféle
hanghatásokra is gondoljatok! Aki nem szeretne bábot készíteni, az felelhet a
különféle effektekért, előre kikeresheti a vízcsobogást, a mennydörgést, levelek
susogását, eső hangját stb. Akár fel is vehetitek az így előadott mesét. Töltsétek fel
YouTube-ra és osszátok meg a csapat többi őrsével is!

HETI  K IHÍVÁS



Jó munkát!
 

Barna György
Ilosvay Dániel
Ilosvay Henrietta
Kázmér Vivien
Papp Gabriella
 

Hajrá és kitartást mindenkinek! Vigyázzunk
egymásra!

Közreműködők:


