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Kedves matematikát és természettudományokat tanító kollégák!
A Vaszary János Általános Iskola és a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság meghirdeti a

XI. BOLYONGÁS–t.
Természettudományok és matematika a természetben
2019. 09. 21.
A bolyongásra 4 fős csapatokat várunk két korosztályban. Nemcsak kistudósokat, hanem
mindenkit, aki a friss levegőn, baráti társaságban bolyongva érdekes feladatokat szeretne
megoldani.
MINIMÓKUSOK csapata = 4 negyedikes
KISMÓKUSOK csapata = - 4 ötödikes vagy
- 4 hatodikos vagy
- 4 ötödikes és hatodikos vegyesen. Itt az
értékelésnél nem vesszük figyelembe a
csapatok összetételét.
Külön értékeljük a 4. és az 5-6. évfolyamot, valamint ezen belül a tataitatabányai és a többi iskola csapatait.
A csapatokat a mókusodukban az odúőrök várják, és ott birkóztok meg a feladatokkal.
Regisztráció:

900 – 930 Tata Szabadtéri Színpad nézőtere
- Kérjük, hogy az iskola egy tanára vegye át az összes térképet
és Útilaput és ő adja át a csapatoknak.

Megnyitó, tájékoztatás:

930 – 945-ig

Helyszín:
Szabadtéri Színpad környéke: Angolpark Erzsébet téri bejáratától a Török Mecsetig
Az első mókusodú megkeresése:
Verseny:
Eredményhirdetés:

9 45 - 1000-ig
1000 – 1200
12 30 óra, a regisztráció helyén.

A park természetvédelmi terület, vigyázzatok a természeti és az épített környezetre!
A verseny ingyenes.

A fejetekben pihent agy, a tarisznyátokban
papír, íróeszköz, enni és innivaló legyen!
Hozzatok magatokkal órát!

A verseny menete:
A feladatok a matematika és természetismeret tantárgyakhoz és Tata nevezetességeihez
kapcsolódnak. Egyszerű logikai feladatok, rejtvények.
A regisztrációnál minden csapat térképet, és Útilaput kap.
A térkép segítségével tudtok eligazodni a mókusodúk helyszínei között. A
térképen bejelöltük a mókusodúk betűjelét és minden csapatnál színessel
jelöltük az indulási odút. Ehhez az odúhoz minden csapatot elkísérnek az
odúőrök. Minden csapat más odútól indul
Az első mókusodú után minden csapatnak a megadott sorrendben kell bejárnia
az odúkat. A sorrendet a térképet tartalmazó lap tetején és az Útilapuban is
megtaláljátok. A sorrendtől eltérni nem szabad. A csapatokkal kísérő
nem haladhat !
Ha bármilyen problémátok akad, akkor forduljatok bátran a mozgó
szervezőkhöz, az odúőrökhöz, vagy menjetek vissza a regisztráció
helyszínéhez.
Az útilapun az odúőrök értékelik a feladatok megoldását.
1200 órakor a versenynek vége, gyertek vissza a regisztrációs helyhez és adjátok le az
Útilapukat!
A verseny zökkenőmentes lebonyolítása érdekében kérjük a jelentkezést, 2019. szeptember
10-ig elküldeni a csapatok névsorával együtt. A jelentkezni kizárólag e-mailben lehet:
avramcsev@vipmail.hu (Avramcsevné Hegedűs Ildikó matematika munkaközösség-vezető)
A határidő lejárta után nem tudunk nevezéseket elfogadni!
Bolyongásra hívjuk a következő iskolákat:
Baj, Dunaalmás, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos, Tatabánya Kodály, Tata:
Református Gimnázium, Talentum, Fazekas, Jázmin, Kőkúti, Színes Iskola, Vaszary.
A mókusodúkban vaszarys NAGYMÓKUSOK segítik, irányítják a versenyzést.
Várjuk a csapatok jelentkezését, és nagyon eredményes
bolyongást kívánunk:
a vaszarys matematikát és természettudományokat tanító tanárok!

Tata, 2019. augusztus 30.

Borsó Tibor

Varga Edit

a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság
elnöke

a Vaszary János Általános Iskola
intézményvezetője

Maráz Lászlóné
a verseny megálmodója

