DÖNTŐ
2021. november 23. – december 9.
Könyvkaland – olvasásnépszerűsítő verseny V-VI. osztályosokból álló csapatoknak
Irodalom:
Kate Scott: Csak Jack, Pagony, Budapest, 2020, Fordította: Illés Róbert. Illusztrálta:
Alexandar Gunn.
1. A regényben Jack és osztálytársai stop-motion videókat készítettek „néhány app és
egy csomó Lego segítségével”.
Nézzetek utána hogyan készül egy stop-motion videó, és készítsetek ti is egy ilyen videót
a könyv bármely jelenetéről. Írjátok le, mely mozzanato(ka)t jelenítettétek meg.

A szereplőket és a hátteret bármilyen technikával elkészíthetitek, pl. kollázs, gyurma,
Lego, báb, papír (általatok megrajzolt, kivágott figurák) stb. A videó terjedelme 1 perc
körüli legyen.
Figyelem! Nagyon fontos, hogy rögzítsétek a fényképezőgépet / kamerát vagy a
telefont, lehetőleg úgy, hogy ha hozzá kell érni (exponálás közben), nehogy
elmozduljon.
30 pont
2. Abbynek úgy sikerült megggyőznie szüleit, hogy engedjék gokartozni, hogy „készített
egy PowerPoint- prezentációt tényekkel és számokkal arról, mennyire biztonságos, ha az
ember betartja a szabályokat.”
Készítsetek ti is PowerPoint-bemutatót (6-8 slide/képkocka), amelyben meggyőzitek
társaitokat az olvasás előnyeiről, szépségéről, fontosságáról. Keressetek minél több
képet, illusztrációt, melyek kiemelik, hangsúlyozzák az üzenetet.
30 pont

3. Készítsetek 6-8 mondatos könyvajánlót Kate Scott Csak Jack című regényéről. Az
ajánló tartalmazza a saját véleményeteket a könyvről, illetve, hogy kinek ajánlanátok a
regényt és miért.
10 pont

Összesen: 70 pont
A megoldások beküldési határideje: 2021. december 9.
A megoldásokat KIZÁRÓLAG e-mailben a konyvkaland58@gmail.com címre várjuk, az email „Tárgy/Subject”rovatában feltüntetve: „Könyvkaland 2021 – 5-6. osztály”.
A csatolt válaszok a következő formában legyenek elnevezve: CSAPATNÉV-donto, a
PowerPoint-bemutatót is a csapatotok nevével mentsétek el, majd csatoljátok az emailhez. A kézzel írott válaszokról jóminőségű fotót kérünk.
Stop-motion videó
A videót töltsétek fel a Youtube csatornára (Ehhez egy felnőtt segítségére lesz
szükség!), majd küldjétek el a linket a többi válasszal együtt, e-mailben. A videó
feltöltésekor a láthatóság beállításánál a Youtube 3 lehetősget kínál fel: „nyilvános”,
„nem nyilvános” és „privát”. Ahhoz, hogy az általatok elküldött linket csak mi tudjuk
megnyitni, kérjük válasszátok ki a második, vagyis, a „nem nyilvános” lehetőséget.
Beküldéskor kérjük jelezni minden alkalommal a következőket is: a csapat neve,
származási helye (település, iskola), tagjainak neve és osztálya, a csapatot összeállító /
vezető tanár neve.
Eredményhirdetés: 2021. december 14.

