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„Az, aki ha tudja is, hogy valamit hogyan
kell csinálni, a kérdést így teszi föl: miért? Ám
nem csupán kérdez, hanem a feleletet is keresi.”

A CD felelõs kiadója Fonyó Istvánné, a
BME OMIKK fõigazgatója, sorozatszerkesz-
tõje  Stubnya György fõigazgató-helyettes, fõ-
szerkesztõje Gyulai József, felelõs szerkesztõ-
je Árvayné Kucsera Judit, technikai szerkesz-
tõje Tóth Imre, a videó-anyagokat Huszár Já-
nos készítette. A tanulmányokat az anyagtu-
dományhoz, az MFA-hoz és a BME-hez kötõ-
dõ kutatók és oktatók (Bartha László, Füstöss
László, Gergely György, Gyulai József,
Herman Ákos, Mojzes Imre) írták. A szakmai
igényességet a két szaklektor, Bartha László
és Szigeti János  neve szavatolja.

Árvayné Kucsera Judit

(BME OMIKK)
tudománytörténeti csoport
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E módszertani kiadvány – az általuk 2002-
ben, illetve 2003-ban meghirdetett – három le-
velezõs játék felhívásait, feladatlapjait és megol-
dásait teszi közzé.

A Hõs állatok – állathõsök címû elsõ fejezet
a mai magyar állatos mesékbõl, történetekbõl
várja levelezõs játékra a vállalkozó kedvû 3–4.
osztályos csapatokat. A gyerekek által ismert
népszerû alkotók mûveinek – Bálint Ágnes:
Frakk, a macskák réme?; Kányádi Sándor: A vi-
láglátott egérke; Gera Pál állattörténetei… – el-

olvasása szükséges ahhoz, hogy a feladatokra vá-
laszolni tudjanak a tanulók. A kérdések változa-
tosak, sokszínûek, a könyvtárhasználat gyakor-
lását is jól szolgálják.

A második fejezet „Az ígéret ideje” – Kuruc

világ – labanc világ címmel történelmi sorozat meg-
ismerésére invitálja a 6–7. osztályos csapatokat.

A megújulások kora címû részben a hagyo-
mányos feladatok mellett manuális munkára is
biztatják a gyerekeket: rongybabát kell készí-
teni, s a kor divatjának megfelelõ öltözékkel
kell felöltöztetni. A sok érdekes feladat sorát
színesíti A kétfejû sas címmel a CD-ROM-ban
való keresés játékos gyakoroltatása.

Az ezt követõ kérdésekre a válaszokat Hol-
lós-Korvin Lajos A Vöröstorony kincse címû
regényének elolvasása után adhatják meg a
gyerekek. Érdekes feladattal zárul ez a feje-
zet: a gyerekeknek olyan újságot kell készíte-
niük, mely az ifjúságot tájékoztatja a Rákóczi
szabadságharcról, annak eseményeirõl, híres
személyeirõl…

A záró fejezet a Tündérjárta mesetájon cí-
met viseli, és a mai magyar mesék kapcsán
várja levelezõs játékra a vállalkozó kedvû 3–
4. osztályos csapatokat. Fésûs Éva, Kányádi
Sándor, Petrohay Margit, Tordon Ákos, Csu-
kás István, Janikovszky Éva és Lázár Ervin
meséire épülnek a vidám, szórakoztató, játé-
kos feladványok. Végezetül az említett szer-
zõk meséin alapuló vetélkedõ anyaga zárja a
kiadványt.

A színvonalas módszertani kiadványt haszon-
nal forgathatják a gyermekkönyvtárosok, a
könyvtárostanárok és a pedagógusok is. Kipró-
bálhatják saját gyerekközösségükkel a játékokat,
valamint remek ötleteket találhatnak hasonló
jellegû versenyek rendezéséhez.

Horváth Anikó, Jagasicsné Bogatia
Móricz: Levelezõs játékok, sorozatok.
– Zalaegerszeg: József Attila Városi
Könyvtár, 2005. – 148. p. (Mint kin-
cset õrzöm 13.)
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