Külföldi Magyar Cserkészszövetség
III. & V. Kerületi Akadályverseny

2022 Akadályverseny Kötelező Kerettörténet Kérdések
A magyar népmesevilág főbb eseményeket, személyeket és
fejlődéseket ismerjük meg. Az apró részletek élvezetessé tehetik a tanítást, de nem
kötelezőek.
Kérdés
Mi a népmese?

Válasz
A népmese olyan mese, amit szájról szájra tovább
adunk. Ezért nevezzük „szájhagyománynak.”
Ameddig tovább mondjuk – és változtatjuk – a
népmesét, él. Ha elfelejtjük, akkor egy ideig kihal.
Mindenkinek!
Pl. Arany László, Benedek Elek, Illyés Gyula, Kovács
Ágnes, Dégh Linda és Palkó Józsefné
Dr. Vladimir Propp
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Nevezzél meg három mesét, amiben az
okosság vagy ügyesség a főszereplő
legfontosabb jellemzője. Miért?
Nevezzél meg három mesét, amiben a
bátorság a főszereplő legfontosabb
jellemzője. Miért?

Pl. „Az okos leány” „A diákot erővel királlyá teszik,”
„A rátóti csikótojás”

Nevezzél meg három mesét, amiben a
kedvesség a főszereplő legfontosabb
jellemzője. Miért?
Van olyan mese, ahol a főszereplő se
nem okos, se nem bátor, se nem
kedves. Melyik mesékben – és mit
tanulhatunk?
„Jótettedért jót kaphatsz” … ez melyik
mesében igaz, melyikben nem? Miért?

Pl. „A muzsikáló ezüstkecske,” „A szorgalmas és a
rest leány,” „Ribike”
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Miért nevezzük „élő hagyománynak” a
népmesét?
Kinek való a népmese?
Nevezzél meg legalább három magyar
népmesekutatót.
Melyik Szovjet népmesekutató talált ki
egy egyenletet, ami „mindegyik”
népmesét kifejezi?

Melyik a kedvenc népmeséd ebben
kötetben? Miért?
Melyik a kedvenc népmeséd, ami nincs
ebben a kötetben?

Pl. „A kis gömböc,” „A muzsikáló ezüstkecske,” „A
só,” „Kígyóhéjú királyfi”

„A kis gömböc,” „Kacor király,” „A három
kívánság,” „A rátóti csikótojás”-ban, az
okosság/bátorság/kedvesség hiánya viccesen
megmutatja, hogy ezek a vonások miért fontosak.
Igaz – „A szorgalmas és a rest leány,”
„Ribike”
Nem – „Kacor király,” „A három kívánság,”
„Jávorfából furulyácska”
Van olyan mese, ahol mindig jót teszünk; van
olyan mese, ahol meg kell tanulni, kiben bízhatsz,
vagy hogy jó mellett okosnak is kell lenni.
Szabad válasz!
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Őrsönként legyetek kész ezt a mesét előadni!
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Külföldi Magyar Cserkészszövetség
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2022 Akadályverseny Kötelező Népdal lista
A cserkészeknek a következő népdalokat kell megtanulniuk az
Akadályversenyre, ezeket használjuk tábortűznél, menetélés alatt, pályán is.
A cserkész 1-nek 10 népdalt, a cserkész 2-nek a 10 cserkész 1 népdalt + még 10-et
(összesen 20-at), és a cserkész 3-nak mind a 30 népdalt meg kell tanulnia.
Cserkész 1 (1-10)

Cserkész 2 (1-20)

Cserkész 3 (1-30)

1. Alma a fa alatt

11. Által mennék

21. Kis kút kerekes kút

2. A főutcán, a főutcán

12. Jól van dolga

22. Félre bánat, félre bú

3. Hull a szilva a fáról

13. Két út van

23. Erdő, erdő, erdő

4. Hej Jancsika, Jancsika

14. Réten, réten

24. Szárnya, szárnya

5. Már mi nálunk babám

15. Érik a szőlő

25. Tisza partján

6. Vékony héja

16. Fehéret virágzik

26. Hej, rozmaring, rozmaring

17. Ősszel érik

27. Az árgyélus kismadár

18. Elindultam szép

28. Tavaszi szél

Gyors dalok

Átmeneti dalok
7. Széles a Balaton vize
Lassú dalok
8. A csitári hegyek alatt

hazámból
9. Hej, halászok, halászok

19. Gyere bé, gyere bé

29. Erdő mellett, estvéledtem

10. Kis kacsa fürdik

20. Látod babám

30. Este van már, késő este
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