
magyargyerek.com versenyfelhívás

Eljátsszuk a “Lipem lopom a szőlőt” kezdetú dalt Lerajzolunk egy budapesti nevezetességet

A Tengeri csillagok csapat bemutatkozikLerajzolunk egy Csoóri Sándor verset

Egy játékban egyesítjük a világ magyar gyerekeit.
 

„Nekem áldott ez a bölcső, 
Mely magyarrá ringatott.”

A magyargyerek.com egy nemzetközi levelező verseny 7-17 éves diákoknak.
Olyan külföldön élő magyar / magyar kötődésű diákok jelentkezését várjuk

versenyünkre, akik szeretnék ápolni magyar gyökereiket, elmélyíteni
Magyarországgal kapcsolatos tudásukat, és megismerni más országokban élő magyar 

gyerekeket.
Eddig három négyfordulós versenyt szerveztünk összesen több mint 300 diákkal, akik vagy 

szüleik segítségével egyénileg vagy külföldi magyar iskolák szervezésében indultak.

Tekintsék meg honlapunkon a mintafeladatokat és válogatást versenyzőink munkáiból.
www.magyargyerek.com



A világ bármely országából elfogadunk nevezést. A verseny 4 fordulóból áll (március-
május). A versenyzők minden hónapban e-mailen kapnak egy feladatsort Magyaror-
szággal kapcsolatban, amelyet 4 hét alatt kell megoldaniuk. A megoldott feladatokat 
kijavítjuk, és egy értékelőlapot küldünk vissza.  Egy forduló 4-5 feladatból áll, és célja a 
diákok ismereteinek elmélyítése Magyarországról, magyar népszokásokról, a magyar 
történelemről és a magyar kultúráról. A feladatlapok öt korcsoport számára készülnek: 
5-6 (rajzverseny), 7-8, 9-10, 11-13 és 14 -17 évesek számára külön feladatlapot készítünk. 
A feladatlapok földrajzi, történelmi, irodalmi, néprajzi, művészeti, és az általános élet-
vitellel kapcsolatos kérdéseket tartalmaznak. A legkisebbeknek csak rajzolni kell, a  
nagyobbak egy-egy szóval, egyszerű mondattal fogalmaznak, a tizenévesek pedig kisebb 

fogalmazásokat készítenek.

A világ számos táján működő magyar iskolák kis magyargyerekeinek lehetőséget kínálunk 
a csoportos versenyzésre. Ők is ugyanazokat a feladatlapokat oldják meg, amelyet az 
egyéni versenyzők, csak ők közösen dolgoznak. Emellett egy kisebb projektmunkát is 

kapnak, amely együtt gondolkodást igényel. 

A versenyzők honlapunkon keresztül egy zárt oldalon ismerkedhetnek egymással, és 
megosztjuk munkáikat is. A verseny folyamán egy általuk kiválasztott versenytársuknak 
levelet írnak. Arra bíztatjuk őket, hogy ismerkedjenek, folytassák a levelezést. Szívesen 

keresünk magyarországi levelezőtársat is azoknak, akik kérik.

• 2014. június végén hirdetünk eredményt.
• Ajándékok: értékes könyvek, DVD-k
• Oklevelet küldünk minden résztvevőnek.

Nevezés

Csoportos versenyzés:

Közös élmény

Eredményhirdetés, ajándékok:

2014 márciusában elindítjuk negyedik magyargyerek.com versenyünket. 



Fődíj és szóbeli forduló:

Jelentkezési feltételek:

• Minden korosztály első helyezettje elindulhat a különdíjért.
• A szóbeli forduló skype-on keresztül zajlik a versenyző és két vizsgáztató     

tanár között. Itt a csapat tagjai már egyénileg indulhatnak.
• A különdíj egy egyhetes magyarországi nyári diáktábor a legnagyobb    

táboroztató cég a Peopleteam szervezésében (útiköltség nélkül).

• életkor: 5 – 17 év
• magyarországi kötődés (magyar születésű, szülők vagy nagyszülők magyarok stb.)
• a magyar nyelv közepes vagy jó ismerete
• Word, Power Point ismerete (a nagyobbaknak)
• jól működő e-mail cím

Részvételi díj:

Egyéni nevező: 30 euró/fő
Csoportos nevezők: 15 euró/fő

Nevezni online lehet a www.magyargyerek.com oldalon.


