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Táborozz otthon! Építs egy bunkit otthon. Légy kreatív és fotózd le! Fotó

Újrahasznosított liliom Alkoss egy cserkészliliomot újrahasznosított anyagokól. Fotózd le és küld el! Fotó

Daléneklés Énekelj egy népdalt a családoddal. Videózd le és küld el! Videó

Nasi-idő Készíts süteményt a szüleiddel. Díszítsd fel és csinálj egy montázst az elkészítés lépéseiről! Fotómontázs

Titkos írás Írd le rovásírással az egyik kiscserkész törvényt. Fotózd le és küld el! Fotó

Dominó Csinálj egy 15 elemes “dominót”, bármiből, ami NEM dominó! Videózd le és küldd el! Videó

Bábszínház
Csinálj egy 30 másodperces eszméletlen eredeti és jó
bábszínház-előadást! Videózd le és küldd el!

Videó

Árnyékszínház Csak a kezeidet használva csinálj egy felismerhető árnyék-állatot! Fotózd le és küldd el! Fotó

Pókháló Alkosd meg otthon a saját pókháló típusú akadálypályádat! Örökítsd meg magad játék közben. Fotó

Szókirakó Vágj ki régi újságokból szavakat és alkoss egy lelkesítő mondatot! Fotózd le és küldd el! Fotó
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Oszd meg Oszd meg ezt a dokumentumot valamilyen közösségi oldalon és csinálj egy képernyőfelvételt!
Képernyő-  
felvétel

Táborozz Otthon Verd fel a sátrad az otthonod kényelmében. Légy Fotó kreatív és fotózd le! Fotó

Erőgyűjtő Pozíció Mutasd meg mi is az az Erőgyűjtő Pozíciód. Fotózz le Fotó valakit ebben a Pozícióban! Fotó

Újrahasznosított liliom Alkoss egy cserkészliliomot újrahasznosított anyagok felhasználásával! Fotózd le és küldd el! Fotó

Dalírás Írd át egy ismert népdal szövegét és énekeld el. Videózd le és küldd el ezt az újkeletű nótát! Videó

Nasi-idő Kényeztesd magad egy kis saját készítésű sütikével! Díszítsd fel és csinálj egy montázst az elkészítés lépésiről. Montázs

A Hét Csomó Egy kötél, hét különböző csomó. Fotózz le hét Fotó különböző csomót, amit ugyanazzal a kötéllel kötöttél Fotó

Hogyan csináld:  
Cserkészet

Csinálj egy 30 másodperces videót, amiben bemutatsz egy cserkész-készséget!  
(pl.: csomók, elsősegély, tűzgyújtás...)

Videó

Titkos Üzenet Vedd fel videóra és küldj egy rövid titkosított üzenetet a NATO fonetikus abc-jét használva! Videó

Kártyavár
Építs egy minimum 30 cm magas kártyavárat és fotózd le egy mérőszalaggal együtt!
A legmagasabb különdíjat kap!

Fotó
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Jóga 3 ember, 3 különböző jógapóz. Légy kreatív és küldd el Fotó a képet! Fotó

Dominó Csinálj egy 15 elemes “dominót” bármiből, ami NEM dominó! Videózd le és küldd el! Videó

Bábszínház Csinálj egy 30 másodperces eszméletlen eredeti és jó bábszínház-előadást! Videózd le és küldd el! Videó

Árnyékszínház Csak a kezeidet használva csinálj egy felismerhető Fotó árnyék állatot! Fotózd le és küldd el! Fotó

Jelnyelv Tanuld meg eljelelni a nevedet! Videózd le és küldd el! Videó

Engedd ki a hangod!
Az ablakodból énekeld el a “Tavaszi szél vizet áraszt” című népdalt!  
Plusz pont, ha a szomszédok csatlakoznak.

Videó

Pókháló Alkosd meg otthon a saját pókháló típusú Fotó akadálypályádat! Örökítsd meg magad játék közben. Fotó

Szókirakó Vágj ki régi újságokból szavakat és alkoss egy lelkesítő Fotó mondatot! Fotózd le és küldd el! Fotó

But first...
Csinálj egy házi szelfibotot és komponáld meg a legkirályságosabb szelfit  
az egész Univerzumban, majd küldd el nekünk!

Szelfi

Keretes szerkezet Csinálj egy keretet, majd fotózd le benne az előzőleg Fotó készült újrahasznosított logódat! Fotó
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Kapcsolatépítés
Küldj egy rovásírással írt levelet egy kiscserkésznek, ösztönözd válaszra.  
Fotózd le a levelet és küldd el! (Nekik is küldheted emailen.)

Fotó

Közös ima Tartsatok videochatben egy közös imádkozást és küldjetek róla képet! Fotó

Legjobb élmény Írd meg a legjobb cserkészélményedet!
Word  
dokumentum
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Csapattörténet Írjátok meg közösen csapatunk történetének hiányzó, utolsó 10 évét
Töltsétek fel 
 a honlapra

30 napos kihívás
Találj ki magadnak egy rövid távú célt, és írj hozzá 30 napos kihívást  
(pl.: minden nap tanulok 5 órát). Ezeket írd le, fotózd le és küld el!

Fotó

Ahol tud, segít
Gondold végig, hogy miben tudsz a csapat segítségére lenni a következő egy évben.  
Ezeket írd össze és küld el!

Word  
dokumentum

Szóróanyag
Fogjatok össze és készítsetek pár oldalas szóróanyagot (a cserkészetről és a csapatról),  
amit majd a szülőknek lehet osztogatni a toborzáson.

Valamilyen  
formában  
küldjétek el  
a kész  
szórólapot!

Segítsük az őv-ket!
Álljatok 2-3 fős csoportokba és vegyetek a szárnyatok alá egy őv-t,  
akinek segítségére lesztek ebben a nehéz időszakban.

Küldjetek  
valami  
bizonytékot 
az együtt-
működésről

VÁNDOR


