Békési érték-mérő
Gyakorló feladatok
1. Ha pótoljátok a szavakból hiányzó mássalhangzókat, egy-egy hungarikum nevét
kapjátok. A kétjegyű mássalhangzókat betűjegyeikre bontva kell beírni!
_a_ _a_ _ _ü_ _e _ _a_ _a_ _a_ _a
_ö_ _ö_ _ _ _á_i_ _a
_e_e_ _i _o_ _e_á_
_a_ _a_i _i_ _a_ö_ _ö_ _
_o_ _o_á_ _i _e_ _e_i _a_ _
2. Ha helyes sorrendbe rakjátok az alábbi betűhalmazok betűit, egy-egy Békés megyei
érték nevét olvashatjátok. Írjátok le ezeket helyesen!
a) mocpomtleraieristlűsaé:……………………………………………………………
b) iébomcúszaázaroísláhr:…………………………………………………………….
c) kitáselbsazvácbazlfiso:……………………………………………………………..
d)tesanküzedetsaisetáysvgitrcs:……………………………………………………….
3. Melyik állítás igaz, melyik hamis? Jelöljétek az állítás után I vagy H betűvel!
1. Gyulán hat agility sport világeseményt rendeztek eddig. …
2. A Ladics ház a 20. század elején épült. …
3. Mezőhegyesen született meg az első két tradicionális magyar lófajta. …
4. A Körös-Maros Nemzeti Park területe összesen 800 ezer hektár. …
5. Az első Csabai kolbászfesztivált 1997-ben rendezték. …
6. A Körös-völgyi Sokadalmat kétévente rendezik 2000 óta. …
7. Az Endrődi Cipész Szövetkezet valaha 1500 embernek adott munkát. …
8. A magyarbiliárdnak német-olasz gyökerei vannak. …
9. A szarvasi könyvtár alapjait Vajda Péter teremtette meg. …
10. A Göndöcs-kert fő gerincét a kocsányos tölgy állomány alkotja. …
4. „Lyukas” szöveg (A hiányzó adatok pótlása)

A …………… Szövőműhely minden portákája …………… tervezésű, kizárólag ……………
alapanyagból készül. A szövőműhely …………… található, ……………-ben hozták létre. A
műhelyben …………… zsűriszámmal ellátott termékek készülnek. A zsinóros magyar
díszruhákat …………… bársonyból, …………… és shantungból varrják. Énekkarok és
…………… is gyakran felkérik őket fellépőruhák varrására.

5. Keresztrejtvény
A kétjegyű mássalhangzókat betűjegyeikre bontva kell beírni!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

-

7.
8.
9.
1

0.

1. Volgamenti …
2. Ilyen a Szent Imre templom
3. Híres lábbelikészítők városa
4. Egy gyulai kert névadója
5. A polgári világ őrzője
6. … Petrics Soma
7. Ez a fűszerpaprika hungarikum
8. Szarvasi táncegyüttes
9. A kutyás agility központja Békés megyében
10.Körös-… Nemzeti Park

6. Egy-egy Békés megyei értéket ábrázoló kép összerakása darabokból
7. Kakukktojás fotóválogatás (pl. Melyek nem Békés megyei értékek? Melyek nem
hungarikumok? Melyek nem Erdélyben vannak?) Ehhez is kellenek előre nyomtatott
képek!
8. Most mutasd meg! (Békés megyei értékek vagy hungarikumok elmutogatása az
Activity szabályai szerint időre; 1-2 perc; ugyanez lehet körülírással is pl. az általános
iskolásoknak)
9. Időzített bomba (Villámkérdések a Békés megyei értékekről a Magyarország,
szeretlek! c. műsor játékának szabályai szerint időre; körbeadnak egy papírdobozt,
közben kérdéseket tesz fel a játékvezető, amelyekre azonnal kell válaszolni vagy
passzolni; ha valaki nem tudja a választ, addig nem adhatja tovább a dobozt, amíg egy

következő kérdésre nem ad jó választ; x idő eltelte után a doboz „robban”; az a csapat
nem kap pontot, akinél a bomba robban; a robbanás hangját fel lehet venni). Ehhez is
kell eszköz!
10. Békés megyei értékek bemutatása verses formában (versszakok száma: 2, sorok
száma versszakonként: 4, szótagszám: soronként 10, a páros sorok rímeljenek)
11. Puzzle: egy Békés megyei érték vagy Békés megye térképének kirakása (Nem tudom,
hogy van-e Ilyen Békés megye puzzle, esetleg „házilag” nem készíthető kemény papírból
pl. egy-egy értékről?)
12. Vaktérképen azoknak a településeknek a bejelölése, amelyekhez megadott Békés
megyei értékek kapcsolódnak/Az értékek fotójának elhelyezése a térképen (Ehhez is
kellenek eszközök: megfelelő nagyságúra felnagyított térkép a települések helyének
bejelölésével, a településnevek papírcsíkon, az értékeket ábrázoló fényképek, blue tack
gyurmaragasztó)

13. Jópofa lenne egy kolbászkóstoló is. Válasszák ki, hogy a megkóstolt kolbászok közül
melyik a csabai vagy a gyulai! (Először megkóstolja a gyerek bekötött szemmel a csabait
vagy a gyulait, utána iszik egy korty vizet, aztán sorban kóstolgat, minden kóstolás után
iszik egy korty vizet.) Kóstolás helyett szagolgatás is lehet! Nem tudom, hogy erre lennee lehetőség.
14. Adott idő alatt (pl. 2 perc) melyik csapat tagja tud több békési szilvalekváros
papucsot megenni? (pontozás: 1.: 5 pont, 2.: 4 pont stb.; attól függően, hogy hány csapat
indul a versenyen) Ehhez is kell eszköz!

15. Lehet még 13+1 kérdéses totó esetleg

