
I. FORDULÓ

2022. október 3-18.

Mesés olvasójáték IV. osztályosokból álló háromtagú csapatoknak

„Mindig szebben adj tovább egy mesét, mint ahogyan hallottad!”

Irodalom: Zalka Csenge Virág: A kalóz királylány, Budapest, Móra Könyvkiadó, 2020.

A mesés olvasójáték első fordulójában kétféle feladat közül választhattok:

1.

Az  első  forduló  teljesítéséhez  olvassátok  el  az  alábbi  népmeséket  A  kalóz  királylány című

mesegyűjteményből:

 A bazsalikom lány (Puerto Rico-i mese)

 A vaddisznó (dán mese)

 Malei utazása (csuang mese)

Melyik mese tetszett a legjobban? Meséljétek el! Amikor már jól megy a mesélés, kérjetek meg egy

felnőttet  vagy nagyobb testvért,  hogy filmezze le.  Ezt  a  videót,  amely  legtöbb 8 perces lehet,

küldjétek el nekünk 2022. október 18-ig!

Gazdagítsátok a mesemondást a mese földrajzi  eredetére utaló elemekkel.  Készíthettek egyszerű

díszletet, jelmezeket, használhattok bábokat. Fontos, hogy a csapat mindhárom tagja jelenjen meg

a videóban akár mesélőként, akár szereplőként.

FONTOS TUDNIVALÓK

A videó beküldési határideje: 2022. október 18.

A videó  elküldésében  kérjétek  felnőtt  segítségét,  ezt  a  vetelkedo.konyvtar@gmail.com címre

várjuk, nagyobb állományesetén WeTransferen keresztül.

A csapat és az iskola neve jelenjen meg a videóban.

Külön e-mailben küldjétek el a csapatotok, az iskolátok, a tanítótok és a saját neveteket is.

A második forduló feladatlapját 2022. október 18-án tesszük közzé.



2.

Az  első  forduló  teljesítéséhez  olvassátok  el  az  alábbi  népmeséket  A  kalóz  királylány című

mesegyűjteményből:

 Ali és a tengeri hercegnő (líbiai mese)

 Kanári királyfi (olasz mese)

 Pablo és a királykisasszony (Fülöp-szigeteki mese)

Amelyik  mese  a  legjobban  tetszett,  jelenítsétek  meg  KÉPREGÉNY formájában.  Hat,  keretbe

foglalt, egyenként A5-ös nagyságú képkockákból álló művet várunk, amelyet kézzel készítetek el.

Tartalmazzon rajzokat, párbeszédes szövegbuborékokat, különleges betűtípusokat.

A rajzokon jelenjenek meg a a mese földrajzi eredetére utaló elemek is.

FONTOS TUDNIVALÓK

A képregény beküldési határideje: 2022. október 18.

A képregény elküldésében kérjétek felnőtt segítségét, ezt a vetelkedo.konyvtar@gmail.com címre

várjuk,  nagyobb  állomány  esetén  WeTransferen  keresztül,  vagy  személyesen  hozzátok  be  a

könyvtárba (a csapat nevét és az iskolát tüntessétek fel).

Külön e-mailben küldjétek el a csapatotok, az iskolátok, a tanítótok és a saját neveteket is.

A második forduló feladatlapját 2022. október 18-án tesszük közzé.

Ne feledjétek, hogy a két változat közül csak az egyik feladatot kell teljesíteni!

JÁTÉKRA FEL! 😊


