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A verseny ideje: 2021. május 17-tól június 3-ig 

A videós feladatok és jelentkezőlap együttes beküldése 2021 június 1-ig és a KAHOOT kvíz 

június 2-án és 3-án lesz. 

 

A járványügyi helyzetre tekintettel ebben az évben a versenyt online módon szervezzük. 

 

A versenyre szeretettel várunk minden olyan jelnyelvet használó kis- és 

nagydiákot, aki kihívást érez magában egy ilyen jellegű megmérettetésre! 

 

A verseny alapgondolata és célkitűzése: 

 

A jelnyelvet 2009 óta önálló nyelvként ismeri el a magyar Országgyűlés is. Teret kívánunk 

biztosítani a jelnyelv megismeréséhez, magas szintű műveléséhez és megértéséhez. A 

versenyen keresztül szeretnénk a jelnyelvet népszerűsíteni, a hallássérült személyeket közelebb 

hozni egymáshoz. Célunk, hogy a gyermekek felismerjék a jelnyelv nyelvi értékeit, illetve 

tudatosan használják ezt a nyelvet is. Szeretnénk, hogy egy évente megrendezésre kerülő 

verseny alakuljon ki a kezdeményezésünkből és évről évre egyre több versenyző mérje össze 

tudását. 

 

A versenyre történő nevezés kategóriái: 

 

I.  óvodás és előkészítős,  

II.  alsó tagozatos tanulók  

III.  felső tagozatos tanulók 

IV.  középiskolás tanulók 
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Az I. és II. kategória tagjainak választható feladatai: 

 

- a mellékelt mondókák vagy a szabadon választott mondókák, jeles napokhoz kötődő 

gyermekversek, rövid képes történetek, mesék, illetve képes leporellók közül egy 

kiválasztása és videóra feljelelése 

 

a mellékelt mondókák:  

 

Mókuska, mókuska  

felmászott a fára  

Leesett, leesett, eltörött  

a lába  

Doktor bácsi, ne  

gyógyítsa meg  

Huncut a mókus,  

újra fára megy. 

………………………………. 

 

Tavaszi szél vizet áraszt,  

virágom, virágom  

Minden madár társat  

választ, virágom,  

virágom  

 

Hát én imTe engemet,  

én tégedet, virágom,  

virágom 

………………………………. 

 

Aludj baba, aludjál,  

Nyuszika is alszik,  

Este van a faluban,  

Esti harang hallik. 

………………………………  

 

Zápor  

Csepp, csepp, csepereg,  

villan, csattan,  

megered;  

záporfüggöny, zuhatag 

 - fut a felhő, süt a nap.  

Jött, ment - jót esett:  

Fűnek, fának jólesett. 

 

………………………… 

 



 

Kiskarácsony,  

nagykarácson  

hadd egyem meg  

melegébe!  

 

Jaj, de szép a  

karácsonyfa!  

Ragyog rajta a sok  

gyertya!  

 

Itt egy szép könyv, ott  

egy labda! J 

aj, de szép a  

karácsonyfa! 

…………………………….. 

 
Ciróka, maróka,  

Mit főztél?  

Kását.  

Hova tetted?  

A fazékba.  

Megette a kiscicája 

 

A III. kategória nevezőire az alábbi három feladat vár: 

 

1. Szabadon választott téma jelelése: iskolai anyanyelvkönyvből mese, történet, saját 

élmény, illetve kitalált történet, rövid mese 

 

2. A jelnyelvi grammatikák közül a térhasználattal és a mondatfajtákkal kapcsolatos 

feladatokból 1-1 választása 

 

2.a Térhasználat:  adott kép alapján végezd a jelnyelvi bemutatást!  

                                            



 

2.b  Mondatfajták: kérdések alapján öt féle közlési szándék bemutatása: 

- kijelentő közlés  (Mi van? /Mi a helyzet? /Mi történik?) 

- óhajtó közlés   (Mit szeretnél?) 

- kérdező közlés  (Mit kérdezel?) 

- felkiáltó közlés  (Mutasd ki például a váratlan örömedet, bánatodat,     

meglepetésedet, csodálkozásodat!) 

- felszólító közlés  (Utasítd valakit valamire, parancsolj valamit valakinek.) 

 

 

3. KAHOOT -kvíz  

A verseny harmadik részében egy Kahoot kvíz lesz a Zoom alkalmazáson keresztül. 

A játék menete a következő:  

A részt vevő kap meghívót a Zoom felületére, és ha csatlakozott, egy kis bevezető után 

kezdődhet a verseny. A Zoom alkalmazáson megosztjuk a Kahoot belépési kódot és a 10 

kvízkérdést, ezekre pedig minden versenyző a telefonján, tabletjén, vagy számítógépén 

válaszol. Ez a rész maximum 30 percet vesz igénybe. 

A jelentkezési lapon kérjük az informatika tanárok e-mail elérhetőségét, mert a verseny során 

számítok a segítségükre, együttműködésükre. 

A jelentkezési lapon a KAHOOT idősávjánál jelöljetek be, hogy június 2 vagy június 3 közül 

melyik napon tudtok részt venni. 

KAHOOT június 2-3-án lesz. 

 

 

A IV.kategória résztvevőire az alábbi megmérettetések várnak: 

 

1. Szabadon választott témák: 

egy közéleti esemény vagy élmény, vagy egy kitalált történet előadása jelnyelven. 

 

 

2. A jelnyelvi grammatikák közül a térhasználattal és a mondatfajtákkal kapcsolatos 

feladatok megoldása: 

 

 

 



 

 

2.a Térhasználat:  Itt bemutatott adott eseménykép alapján esemény, történet  bemutatása 

jelnyelven. 

 

 

 

2.b Mondatfajták:  adott  jelekből kell az ötféle mondatfajtát bemutatni: 

A megadott jelek: KÖNYV, SZEKRÉNY, POLC  

 

- kijelentő mondat: A könyv a szekrény melletti polcon van. 

- óhajtó mondat: Szeretném elolvasni azt a könyvet, ami a polcon van. 

- kérdő  mondat : Érdekes-e a könyv, ami a polcon van? 

- felkiáltó mondat: Ó, de gyönyörű ez a szekrény, de a könyv is! 

- felszólító mondat: Tedd át a könyvet a polcról a szekrénybe!  

 

3. KAHOOT -kvíz  

A verseny harmadik részében egy Kahoot kvíz lesz a Zoom alkalmazáson keresztül. 

A játék menete a következő:  

A részt vevő kap meghívót a Zoom felületére, és ha csatlakozott, egy kis bevezető után 

kezdődhet a verseny. A Zoom alkalmazáson megosztjuk a Kahoot belépési kódot és a 10 

kvízkérdést, ezekre pedig minden versenyző a telefonján, tabletjén, vagy számítógépén 

válaszol. Ez a rész maximum 30 percet vesz igénybe. 



A jelentkezési lapon kérjük az informatika tanárok e-mail elérhetőségét, mert a verseny során 

számítok a segítségükre, együttműködésükre. 

A jelentkezési lapon a KAHOOT idősávjánál jelöljetek be, hogy június 2-a vagy június 3-a 

közül melyik napon tudtok részt venni 

KAHOOT június 2-3-án lesz. 

 

 

A verseny értékelési szempontjai: 

 

A magyar jelnyelv pontos és biztos használata.  

Érthetőség 

jelnyelvi grammatikák helyes használata 

jelnyelvi szöveg és tartalmi felépítettsége 

kreatív jelprodukció  

 

További értékelési szempontok: 

- feladat megoldása 

- jelnyelv értés 

- értő kifejezés, érthetőség 

- tartalmi azonosulás 

- nyelvtani helyesség 

- kommunikációs érték 

 

A verseny eredményhirdetése 2021. június 15-én várható. 

 

 

Jó vetélkedést kívánunk! 

 


