A pályázatot 2 korcsoportban hirdetjük meg a gyermekeknek:



alsó tagozat,
felső tagozat.

A választható művek gyűjteménye:
ALSÓSOKNAK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sophie Rigal-Gouland: 10 nap képernyők nélkül
Nagy Katalin: Rendhagyó emlékkönyv
Molnár Krisztina Rita : Sálmese
Lázár Ervin: Százpettyes katica
Csukás István: Hapci-Rakéta a Hókuszpókusz- szigetekre
Wéber Anikó: Visszhangország
G. Szabó Judit: Megérjük a pénzünket
Móra Ferenc: Dióbél királyfi
Vig Balázs: Todó kitálal a suliról
Szabó Magda: Sziget-kék
Janikovszky Éva: Égigérő fű
Berg Judit – Kertész Erzsi: A négy madár titka
Berg Judit : Rumini Tükör-szigeten
Berg Judit: Lengemesék II. Nádtengeri nyár

FELSŐSÖKNEK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Berg Judit: Őrzők
Fiala Borcsa: Balatoni nyomozás
Fehér Klára: Négyen meg a béka
Szabó Magda: Tündér Lala
Fa Nándor: Kalandjaim a Föld körül
Gerald Durell: Családom és egyéb állatfajták
Paul Griffin: Ahol a barátom, ott az otthonom
Elisabetta Gnone: Olga a papírlány: A különleges utazás
Elisabetta Gnone: Olga a papírlány: Jum. A sötét szerzet
Christine Nöstlinger: A cseregyerek
Éléonore Cannone: Családcsere

A pályázat részletei, választható lehetőségek:
1) Írásos könyvajánló:
Ajánld az olvasott könyvet barátaidnak! Készíts róla egy rendhagyó, sokszínű fogalmazást!
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!
Munkádat eljuttathatod hozzánk hagyományos postai úton vagy az e-mail címünkre vagy személyesen a
könyvtárunkban.

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 és 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!
Munkádat eljuttathatod hozzánk hagyományos postai úton vagy az e-mail címünkre vagy személyesen a
könyvtárunkban.

3) Rajzos könyvajánlók:
Ajánld az olvasott könyvet barátaidnak! Készíts hozzá kézzel vagy számítógépes technikával egy rajzot, egy képet!
a) Tervezz másik könyvborítót!
Írd le és indokold meg 5-10 mondatban, miért éppen így alakítottad át (színek, formák) az eredetit!
Végül fogalmazd meg 10-20 mondatban – kézzel vagy géppel írva -, miért tetszett neked a könyv, miért ajánlanád
barátaidnak és mit tanultál belőle!
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!
Munkádat eljuttathatod hozzánk hagyományos postai úton vagy az e-mail címünkre vagy személyesen a
könyvtárunkban.
Vagy:
b) Készíts illusztrációt a számodra legkedvesebb jelenethez, részlethez!
Írd le és indokold meg 5-10 mondatban, miért éppen ahhoz a részhez rajzoltál!
Végül fogalmazd meg 10-20 mondatban – kézzel vagy géppel írva -, miért tetszett neked a könyv, miért ajánlanád
barátaidnak és mit tanultál belőle!
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!
Munkádat eljuttathatod hozzánk hagyományos postai úton vagy az e-mail címünkre vagy személyesen a
könyvtárunkban.

4) Könyvajánló versben:
Ajánld az olvasott könyvet barátaidnak! Írj a mű alapján egy verset!

Végül fogalmazd meg 10-20 mondatban - kézzel vagy géppel írva -, miért tetszett neked a könyv, miért ajánlanád
barátaidnak és 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!
Munkádat eljuttathatod hozzánk hagyományos postai úton vagy az e-mail címünkre vagy személyesen a
könyvtárunkban.

5) Könyvajánló slam poetry-ben:
Ajánld az olvasott könyvet barátaidnak! Írj ez alapján egy rendhagyó verset szabad költészeti formában, majd
add is elő!
Az alkotásod maximum 3 perces lehet, melyet egy videófelvételen adj is elő számunkra!
Végül fogalmazd meg - szóban vagy írásban - 10-20 mondatban, miért tetszett neked a könyv, miért ajánlanád
barátaidnak és 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!
Munkádat eljuttathatod hozzánk az e-mail címünkre.

6) Könyvajánló dalban:
Ajánld az olvasott könyvet barátaidnak! A kiválasztott könyv alapján komponálj egy dalt és énekeld, rappeld,
zenéld el nekünk!
Ha elkészültél a 3-5 perces daloddal, akkor add elő, vedd fel videóra a számunkra!
Végül fogalmazd meg – szóban vagy írásban - 10-20 mondatban, miért tetszett neked a könyv, miért ajánlanád
barátaidnak és 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!
Munkádat eljuttathatod hozzánk az e-mail címünkre.

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.

