
Komplex tanulmányi verseny 

 

2. osztályosok részére 

2018.  

 

 

Iskolánként 1 csapat (2 fő) jelentkezését várjuk. 

 

A gyerekek (a csapat) a matematika, a magyar nyelv és irodalom, illetve a 

környezetismeret tantárgyakhoz kapcsolódó feladatokat írásban, feladatlapon, a 

helyszínen kapják meg.  

 

A feladatokat önállóan kell értelmezniük, a megoldást páros munkában végzik. 

Szükséges felszerelés: tolltartó 

 

A verseny anyaga az első évfolyamban tanultakra, illetve a második évfolyam 

tananyagának időarányos részére épül, különös hangsúlyt fektetve a logikus 

gondolkodás alkalmazására és a tanulók szövegértésére. 

 

Nevezési díj: nincs 

 

 

Jó munkát és felkészülést kívánunk! 

 

 

 

 



 

Nevezési lap 

2018. 

 

Iskola pontos címe, telefonszáma: 

 

 

 

 

 

 

 

Komplex tanulmányi verseny 

 

2. osztályosok részére 

2018.  

(2 fős csapatok) 

 

 

Nevezési díj: nincs 

 

 

 

1. fő neve: 

 

2. fő neve: 
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Kalandra fel Beebot-tal! 

Játékos kódolási vetélkedő 1-2. osztályosok számára 

Résztvevők: iskolánként 1 két fős 1-2. osztályos tanulókból álló vegyes csapat  

Szükséges eszköz (amit minden csapatnak magával kell hozni a versenyre): 

- Beebot – robot méhecske 

- Tolltartó 

Előzetes feladat: A répa című mese ismerete – a szöveg mellékelve –  

A versennyel kapcsolatban közvetlen kérdéseket az alábbi címre lehet küldeni: 

gyongyibelteki@gmail.com – (Bélteki Gáborné Gyöngyi) 

A verseny leírása: 

A csapatoknak 3 különböző pályát kell bejárniuk a robottal és a hozzátartozó 

feladatlapot kitölteniük az utasítások alapján valamint a puzzle darabokat 

összegyűjteni és kirakni a képet. 

Feladatok – amelyek utasításai a versenyen az alábbiak lesznek:  

1. Haladjatok a nyilak szerint! Karikázzátok be azt a képet a feladatlapon, 

ahová érkeztetek a Beebot-tal! Folytassátok tovább innen az utat! 

2. Szerezzétek meg a puzzle darabokat! Rakjátok ki a képet! Karikázzátok be 

a feladatlapon a kirakott puzzle-hoz tartozó képet! 

3. Tervezzétek meg és járjátok végig az utat a Répa című mese alapján! Mi-

lyen sorrendben érkeztek a szereplők a répához? Nyilakkal –              dol-

gozzatok, s ragasszátok annak a szereplőnek a matricáját a sor végére, aki-

hez érkeztetek! 

 

       

                                                              

 

 

mailto:gyongyibelteki@gmail.com
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Melléklet: 

A répa  

 
Az apóka ültetett egy répát, és így biztatgatta: 

– Nőj, nőj, répa, növekedjél, gyökérke, jó édesre, szép kövérre, óriási nagyra! Meg is 

nőtt a répa, jó édes lett, szép kövér lett, óriási nagy lett. 

Ment az apóka, hogy kihúzza. Húzta-húzta, tépte-cibálta, ráncigálta, de hiába – nem 

mozdult a répa. Hívta az apóka az anyókát. 

Anyóka húzta apókát,apóka húzta a répát – húzták-húzták, ráncigálták, de hiába – nem 

mozdult a répa. 

  

Hívta az anyóka az unokáját.  

Unoka húzta anyókát, 

anyóka húzta apókát, 

apóka húzta a répát – 

húzták-húzták, ráncigálták, de hiába – nem mozdult a répa. 

  

Hívta az unoka a kutyát, Bogárkát. 

Bogárka húzta unokát, 

unoka húzta anyókát, 

anyóka húzta apókát, 

apóka húzta a répát – 

húzták-húzták, ráncigálták, de hiába – nem mozdult a répa. 

   

Hívta Bogárka a tarka macskát. 

Macska húzta Bogárkát, 

Bogárka húzta unokát, 

unoka húzta anyókát, 

anyóka húzta apókát, 

apóka húzta a répát – 

húzták-húzták, ráncigálták, de hiába – nem mozdult a répa. 

  

Hívta a macska az egérkét. 

Egérke húzta a macskát, 

macska húzta Bogárkát, 

Bogárka húzta unokát, 

unoka húzta anyókát, 

anyóka húzta apókát, 

apóka húzta a répát – 

húzták-húzták, jót rántottak rajta ... Erre aztán engedett a répa – kifordult a földből. 

 

 

Alekszej Tolsztoj 
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Nevezési lap 

2018.  

 

Iskola pontos címe, telefonszáma: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

 

Kalandra fel Beebot-tal! 

Játékos kódolási verseny 1-2. osztályos vegyes csapat részére 

(2 fős csapat) 

 

Nevezési díj: nincs 

 

 

1. fő neve:………………………………………………. 

 

2. fő neve:………………………………………………. 

 

 


