VERSENYFELHÍVÁS
a 2017/2018-as tanévre általános és
középiskolák részére országos
levelező versenyeinkre

12 év - 85 ezer
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5 - 12.
osztály

4 fordulós
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1 - 4.
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www.bongesz.hu
www.levelezoversenyek.hu

Olvasó
versenyek
1 - 12.
osztály

egyéni
vagy csoportos
versenyzés

szóbeli
forduló

Egyfordulós
csapatversenyek

1 - 12.
ajándékok
osztály
oklevelek
kreatív

feladatok

Versenyeink egyedülállóak, mert...

Projektmunka
csapatban

Múzeum
könyvtár

Internet
használat

Tanáraink
megbecsülése

A projektmunka
kidolgozása közben a
versenyzők megtanulják a csapatmunka
fortélyait.

A versenyfeladatok
megoldása közben a
diákok múzeumba és
könyvtárba is
ellátogatnak.

Versenyzőink a
világhálón
böngésznek.
Feladataink
aktuálisak.

Az Év tanára díjjal és a
tanári pontrendszerrel juttatjuk kifejezésre a tanárok iránti
megbecsülésünket.

5 és 3 fordulós versenyek
A felső tagozatosok és középiskolások számára szervezett tantárgyi versenyeken a versenyzők
kreatív feladatokat és projektmunkákat oldanak meg. Valamennyi, a versenyt teljesítő diák oklevelet kap. Az első 3 helyezettet ajándékcsomaggal díjazzuk, és részt vehetnek a szóbeli fordulón.

Irodalom versenyünk
érdekes témákat kínál a
klasszikus és kortárs irodalomból.
Izelítő a témakörökből:
• A Pál utcai ﬁúk; Regék és mondák
(5. és 6. osztály)
• Tóth Árpád; Irodalmi emlékhelyek
(7. és 8. osztály)
• Detektívregények; Irodalom és
ﬁlmművészet (9-12. osztály)

Versenyünk résztvevői a
magyar és világtörténelemből kapnak feladatokat. Kis időutazóink
naplót is írnak képzeletbeli utazásaikról.
Ízelítő a témakörökből:
• Váraink története; A vikingek és a kalandozó
magyarok (5. és 6. osztály)
• Magyar világutazók; A magyar történelem nagy
csatái (7. és 8. osztály)
• Nagy világgazdasági válság; Árpád-házi királyok
(9-12. osztály)

Anyanyelvi és helyesírási
versenyünk célja, hogy a
21. századi írott és beszélt
nyelv érdekességeivel ismertesse meg a
diákokat.
Izelítő a témakörökből:
• A nyelv zenéje; Játék a szavakkal - nyelvi
játékok (5. és 6. osztály)
• Tini szleng; Nyelvünk nagy
játékosai:Romhányi, Geszti (7. és 8. osztály)
• A legszebb magyar szavak; Alkossunk
szöveget! (9-12. osztály)
Természetismeret és
földrajz versenyünkben
hazánk és a világ
különböző országainak
természetrajzával és kultúrájával ismerkedünk.
Izelítő a témakörökből:
• A lovak; A Föld és a világegyetem
(5. és 6. osztály)
• Nagyvárosi problémák; Irány Kanada!
(7. és 8. osztály)
• A sokszínű Ausztrália; Gyöngyszemek - Európa
tengerei (9-12. osztály)

Angol és német nyelvi versenyeink
A nyelvi szintek besorolása honlapunkon található: www.levelezoversenyek.hu
Izelítő a témakörökből:
• Vissza a nyárba!; A szobám (Starter / Für Anfänger)
• Kontinensek élővilága; A legjobb rajzﬁlmek és szereplőik (Kids / Erste Schritte)
• A csodálatos univerzum; Turistaként Magyarországon (Junior 1)
• Ismerkedés az angolul és németül beszélő országokkal (Junior 2 - Újdonság!)
• Kanállal a Föld körül!; A XXI. század életterei (Teens)
• Új témakörök az érettségiken; Jövőképem (Examiners / Abiturient)

Nevezés online: www.levelezoversenyek.hu
5 fordulós verseny: egyéni - 4200 Ft/fő/tanév; csoportos - 3200 Ft/fő/tanév
3 fordulós verseny (csak egyéni nevezés): - 2900Ft/fő/3 forduló

1. osztály
• Olvasás:
Izzik a galagonya - őszi gyerekversek; Mesék és
versek állatokról
• Környezetismeret:
Az évszakok körforgása; Nagytakarítás
• Matematika:
Őszi kiszámoló; Méricskélés a konyhában

2. osztály
• Olvasás:
Otthon, család, szeretet; A mesék birodalma
• Környezetismeret:
Tudni illik, hogy mi illik; Mindent a tűzről
• Matematika:
Ünnepi fejtörők; Szorzok, osztok
• Nyelvtan:
Így vagy úgy? J vagy ly?; Szóban szó nyelvtani rejtvények

További versenyeink
Olvasóversenyek
Olvasóversenyünkön olyan gyerekeknek kínálunk kreatív, szórakoztató időtöltést, akik szeretnének egy-egy regényben elmélyülni.
Feladataink segítségével a történet részesévé válhatnak, és fantáziájuk
segítségével megeleveníthetik az eseményeket.
Az ősszel induló olvasóverseny könyvei:

• 1. és 2. osztály: Nyulász Péter - Ritter Ottó: Az ellopott Mikulás-szán
• 3. és 4. osztály: Czigány Zoltán: Csoda és Kósza a Föld körül
• 5. és 6. osztály: Elekes Dóra: Dettikéről és más istenekről
• 7. és 8. osztály: Dunajcsik Mátyás: A Szemüveges Szirén
• 9-12. osztály: Sarah Crossan: Egy (Szabó T. Anna fordításában)
Nevezés online:
www.levelezoversenyek.hu

Nevezési díj: egyéni - 3200 Ft/fő/3 forduló • csoportos - 2200 Ft/fő/3 forduló

Egyfordulós csapatversenyek
Ebben a versenyzési formában a diákok megtapasztalják a
csapatmunkában rejlő lehetőségeket.

Várható csapatversenyeink:
• Szabó Magda emlékverseny ÚJ!
• Autumn in the English Speaking Countries ÚJ!
• Herbst in den DACH-Ländern ÚJ!
• Mindent a LOVAKRÓL! ÚJ!
• Karácsonyra várva
• Christmas in the English Speaking Countries
• Weihnachten in den DACH-Ländern
• Kiskarácsony
Nevezés online:
• Fogom a kezed
www.levelezoversenyek.hu
• Népek tavasza
www.bongesz.hu
• Spring in the English Speaking Countries
• Frühling in den DACH Ländern
• Mi fán terem?
• Keltegető
Részletesebb tájékoztató a versenynaptáron,
és honlapjainkon.

Nevezési díj: 4400 Ft/csapat

