OLVASÓ KAMÉLEON
A Vörösmarty Mihály Könyvtár
pályázati felhívása gyermekeknek
könyvajánló beküldésére.
A pályázatot 2 korcsoportban hirdetjük meg a gyermekeknek:
alsó tagozat,
felső tagozat.
Pályázati kiírás:
A pályamunka elkészítéséhez a Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekrészlege idén 10
könyvet javasol, de kedvedre is választhatsz az ajánlott listánkon kívül.
Egy pályázó maximum 3 könyvvel indulhat.
A munkák értékelését nem befolyásolja, hogy valaki hány könyvvel és feladattípussal
jelentkezik.
Az egyes lehetőségeknél - könyvajánló írásban, totó formában, rajzban, versben -, külön
hirdetünk alsós és felsős korcsoportban kiemelten díjazott diákokat, akiket könyves
ajándékcsomaggal jutalmazunk. A zsűri tagjait a gyermekkönyvtárosok és a pedagógus
végzettségű könyvtárosok alkotják majd.
Az általunk javasolt művek gyűjteménye:
1. Farkas Róbert: Első könyvem az univerzumról - Hogyan születnek a csillagok?
2. Jókai Mór: A hadak útja
3. Kertész Erzsi: Éjszakai kert
4. Lovranits Júlia Villő: Bajban az öreg tölgy
5. Mechler Anna: Olina és a varázsszirmok
6. Ruiz Zafón, Carlos: A Köd Hercege
7. Rundell, Katherine: Sophie és a tetőjárók
8. Smibert, Angie: Mesterséges intelligencia: Okos gépek, gondolkodó robotok - és
tudományos gyakorlatok gyerekeknek
9. Stürzer, Anja: Somniavero: Az idő fogságában
10. Verne, Jules: Kétévi vakáció
Részletek és információ:
gyerek.vmk.hu
gyerek@vmk.hu
22/312-684 (25)
22/312-845 (25)

OLVASÓ KAMÉLEON
A Vörösmarty Mihály Könyvtár
pályázati felhívása gyermekeknek
könyvajánló beküldésére.
A pályázat részletei, választható lehetőségek:
1) Írásos könyvajánló:
Ajánld az olvasott könyvet barátaidnak! Készíts róla egy rendhagyó, sokszínű fogalmazást!
Segítségül használhatod az alábbi kérdéseket:
Ez az írás tartalmazzon néhány gondolatot a szerzőről!
Mi lehetett a célja a történetével, szerinted miért éppen ezt a címet adta a művének?
Első ránézésre a könyv milyen: mérete, terjedelme, borítója, vannak-e illusztrációk benne?
Miért tetszett a könyv? Melyik rész volt a kedvenced, miért? (A végkifejletet ne áruld el!)
Melyik szereplő volt a kedvenced és miért?
Milyen érzéseket váltott ki belőled?
Milyen emlékeid elevenedtek fel olvasás közben?
Kiknek és miért érdemes elolvasni?
Mit tanultál belőle?
A pályázatodra írd rá: a nevedet, az éltkorodat és a befejezett osztályfokozatodat, iskolád nevét, az anyukád vagy
apukád nevét és telefonos/e-mailes elérhetőségét!
Fogalmazásodat maximum 1-2 oldalnyi terjedelemben, kézzel vagy számítógéppel írva is elkészítheted!
Amennyiben felhasználtál forrásokat (könyveket, internetet) a munkádban, úgy azt is jelöld meg!
Munkádat eljuttathatod hozzánk hagyományos postai úton vagy az e-mail címünkre vagy személyesen a
könyvtárunkba.

2) Könyvajánló TOTÓ-ban:
Ajánld az olvasott könyvet barátaidnak! Készíts hozzá egy totót!
Állíts össze, szerkessz 13+1 -es feleletválasztós (1, 2, X) totót a történet alapján!
Végül fogalmazd meg, s írd le kézzel vagy számítógéppel 10-20 mondatban, miért tetszett neked a könyv, miért
ajánlanád barátaidnak!
A pályázatodra írd rá: a nevedet, az éltkorodat és a befejezett osztályfokozatodat, iskolád nevét, az anyukád vagy
apukád nevét és telefonos/e-mailes elérhetőségét!
Amennyiben felhasználtál forrásokat (könyveket, internetet) a munkádban, úgy azt is jelöld meg!
Munkádat eljuttathatod hozzánk hagyományos postai úton vagy az e-mail címünkre vagy személyesen a
könyvtárunkba.
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3) Rajzos könyvajánlók:
Ajánld az olvasott könyvet barátaidnak! Készíts hozzá kézzel vagy számítógépes technikával egy
rajzot, egy képet!
Tervezz másik könyvborítót! Vagy készíts illusztrációt a számodra legkedvesebb jelenethez,
részlethez!
Írd le és indokold meg 5-10 mondatban, miért éppen így alakítottad át (színek, formák) az eredeti
borítót! Vagy írd le és indokold meg 5-10 mondatban, miért éppen ahhoz a részhez, jelenethez
rajzoltál!
Végül fogalmazd meg 10-20 mondatban - kézzel vagy géppel írva -, miért tetszett neked a könyv,
miért ajánlanád barátaidnak!
Az alkotásod A/4 vagy A/3 méretben, álló vagy fekvő formátumban, szabadon választott
technikával készülhet.
A pályázatodra írd rá: a nevedet, az éltkorodat és a befejezett osztályfokozatodat, iskolád nevét,
az anyukád vagy apukád nevét és telefonos/e-mailes elérhetőségét!
Amennyiben felhasználtál forrásokat (könyveket, internetet) a munkádban, úgy azt is jelöld meg!
Munkádat eljuttathatod hozzánk hagyományos postai úton vagy az e-mail címünkre (jpg formában,
maximum 5 MB méretben) vagy személyesen a könyvtárunkba.
4) Könyvajánló versben:
Ajánld az olvasott könyvet barátaidnak! Írj a mű alapján egy verset!
A vers lehet hagyományos: ritmusos és rímekkel teli, versszakokba rendezett vagy szabadabb
költészeti formájú is.
Végül fogalmazd meg 10-20 mondatban - kézzel vagy géppel írva -, miért tetszett neked a könyv,
miért ajánlanád barátaidnak!
A pályázatodra írd rá: a nevedet, az éltkorodat és a befejezett osztályfokozatodat, iskolád nevét,
az anyukád vagy apukád nevét és telefonos/e-mailes elérhetőségét!
Munkádat eljuttathatod hozzánk hagyományos postai úton vagy az e-mail címünkre vagy
személyesen a könyvtárunkba.
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JÓ MUNKÁT KÍVÁNUNK!

A pályamű beküldésével úgy tekintjük, hogy a törvényes képviselő beleegyezését adta a
pályázaton való részvételhez (pl.: kiállításon, interneten való megjelenéshez, stb.).
Csak olyan alkotással lehet jelentkezni, amely más pályázaton nem vett még részt.
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