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Kis pénz – nagy segítség! 

 

1. „Kis pénz, nagy segítség” címmel jótékonysági programot indít az UNICEF 

Magyar Bizottsága. A hivatalos bejelentésre március 25-én Pécsett került sor. A 

pénzgyűjtő zsákokat az iskolákban kapják a gyerekek, december 31-ig adhatják 

le azokat. 

 

2. Az 1 és 2 forintos érmék gyűjtésére épülő „Kis pénz – nagy segítség” című akció 

célja, hogy megmutassa: összefogással még aprópénzzel is nagy eredményeket lehet 

elérni. A mozgalom jó eszköz arra is, hogy megtanítsa a fiatalokat: az adakozás és a 

segítség nem csak a tehetősek kiváltsága. 

3. A várakozások szerint, legalább 100 millió darab egyforintos és 50 millió darab 

kétforintos, azaz összesen 200 millió forint gyűlik össze. Az összegyűjtött pénz 

feléből hazai kistelepülési óvodákat segít az UNICEF, a másik feléből a világ 

legszegényebb országaiban épít iskolákat. 

 

4. Mit kell tenni az összegyűjtött érmékkel? 

• Az UNICEF Magyar Bizottsága az érmék tárolására több százezer gyűjtőtasakot 

gyártatott, amelyeket – teljesen megtöltve – a Magyar Posta hivatalaiban lehet 

leadni.  

• A gyűjtőtasakokon ez olvasható: „Ez az UNICEF jótékonysági akciójának 

gyűjtőzacskója. Az akciót az UNICEF Magyar Bizottsága szervezi a gyermekek 

javára.” 

• Az iskolák az UNICEF Magyar Bizottságánál igényelhetik a gyűjtőtasakokat. 



1. Mikor indult az UNICEF programja? 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: március 25-én 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. 

Nehézség: könnyű. 

 

2. Hol lehetett pénzeszsákokat kérni? Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A: A Postákon. 

B: Az UNICEF Magyar Bizottságánál. 

C: Minden iskolában. 

D: Pécsett. 

1-es kód: C 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. 

Nehézség: könnyű. 

 

3. Hol lehetett leadni a pénzeszsákokat? Karikázd be a helyes válasz 

betűjelét! 

A: A Postákon. 

B: Az UNICEF Magyar Bizottságánál. 

C: Minden iskolában. 

D: Pécsett. 

1-es kód: A 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. 



Nehézség: könnyű. 

 

4. Kiknek segít az UNICEF az összegyűjtött pénzzel? Karikázd be, hogy a 

válasz IGAZ-e vagy HAMIS! 

A szegény országok diákjainak.    IGAZ/HAMIS 

A magyar óvodáknak.     IGAZ/HAMIS 

A magyar Postáknak.     IGAZ/HAMIS 

A magyar iskoláknak.     IGAZ/HAMIS 

1-es kód: IGAZ, IGAZ, HAMIS, HAMIS 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. A megfelelő elemek meglelése a szöveg 

különböző helyein. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

5. Várhatóan mennyi pénz gyűlik majd össze? Karikázd be a helyes válasz 

betűjelét! 

A: 50 millió forint 

B: 100 millió forint 

C: 200 millió forint  

D: 400 millió forint 

1-es kód: C 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 



6. Miről szól a szöveg 1. számú bekezdése? Karikázd be a helyes válasz 

betűjelét!  

A: Beszámol arról, mennyi pénzt kell gyűjteni. 

B: Elmondja, hogy mi áll a pénzgyűjtő zsákokon. 

C: Leírja az UNICEF Magyar Bizottságának a munkáját. 

D: Röviden bemutatja a jótékonysági programot. 

1-es kód: D 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: lényegkiemelés. A bekezdést összegző opció kiemelése. 

Nehézség: közepesen nehéz 

 

7. Karikázd be, IGAZ-e vagy HAMIS a mondat befejezése!  

Az UNICEF Magyar Bizottsága azt szeretné, ha a diákok megtanulnák, 

hogy… 

a gyerekek is segíthetnek a többi gyereknek.   IGAZ/HAMIS 

a Posta dolgozói is adakoznak.    IGAZ/HAMIS 

egy kis segítség is sokat számít.    IGAZ/HAMIS 

nem kell gazdagnak lenned, hogy segíthess.  IGAZ/HAMIS 

1-es kód: IGAZ, HAMIS, IGAZ, IGAZ 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. A megfelelő elemek meglelése a szöveg 

különböző helyein. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 



8. Te miért vennél részt az UNICEF programjában? Indokold is meg a 

válaszodat! 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: például: 

• Azért, mert segíteni akarok a szegény gyerekeken. 

• Hogy segítsek a kisebb óvodáknak. 

• Mert jó érzés másokon segíteni. 

• Mert izgalmas lehet, hogy ki tölti meg előbb a gyűjtőzacskót. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: reflektálás. Minden a programhoz illő, szövegalapú indoklás 

elfogadható. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 


