
Négy fordulóból álló játékos feladatmeg-
oldásra vártuk a gyermekeket 2015. ja-
nuár és május között. A Merülj el az 
újságok világában címû folyóiratverseny
havonta megjelenõ feladatlapjait a Mó-
ricz Zsigmond Városi Könyvtár Gyer-
mekkönyvtárában kellett a gyermekek-
nek kitölteniük. 

Minden feladatsorhoz három fajta is-
meretterjesztõ újság kapcsolódott, így
közelebbrõl megismerhették többek kö-
zött a Napsugár címû gyermekirodalmi
lapot, a National Geographic címû ter-
mészettel kapcsolatos újságot, vagy az 
A Kutya címû állatos folyóiratot. A kér-
désekre nemcsak a megadott cikkekben
szereplõ konkrét válaszokat vártuk, ha-
nem a gyermekek képzelõerejére is szük-
ség volt akkor, amikor egy-egy képnek
címet vagy a képen látható állatnak nevet
kellett adniuk. Mindeközben a könyvtár
szabályaival is megismerkedhettek a 
diákok, hiszen minden feladatsorhoz tar-

tozott egy kódtáblázat, amelynek meg-
fejtése a könyvtárhasználattal volt kap-
csolatos.

A négy fordulót követõen a döntõt
2015. május 27-én rendeztük a gyermek-
könyvtárban. A végsõ megmérettetésre
az a hét gyermek szerzett jogot, aki vala-
mennyi alkalommal jól válaszolt a fordu-
lók kérdéseire. A részt vett korosztály ve-
gyes, a legfiatalabb tanuló harmadik, míg
a legidõsebb hetedik osztályos. A döntõ
kezdetén a gyermekek izgalmát sikerült
feloldanunk azzal, hogy ismertettük a já-
téknak azt a fontos szabályát, amely sze-
rint nem idõre játszunk, a lényeg, hogy
mindenki tisztességgel, megfontoltan,
eredményesen végigcsinálja a feladato-
kat. Miután megkapták a szekrénykul-
csokat, összepárosították a cikkeket a
hozzájuk tartozó képekkel, majd ügyesen
emlékeztek arra, hogy mely újságok nem
szerepeltek a négy forduló feladványai
között. A különbözõ témájú cikkek soka-
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ságából kiválasztott mindenki hármat,
borítékokba helyezte õket, majd ráírta,
hogy kinek ajánlja elolvasásra. Volt, aki a
receptet a nagymamájának szánta, mert
szeret sütni, más a labdarúgással kapcso-
latos hírt a barátjának, mert kedveli ezt a
sportágat. A diákok a záró feladatban
hasznát vették a nyakukba lógatott kul-
csoknak, ki-ki kinyitotta vele azt a szek-
rényajtót, amelybe a kulcs való. Nagy
meglepetésükre könyveket találtak az aj-
tó mögött, amelyek alapján ajánlót kellett
írniuk a könyv írójának, címének, témá-
jának feltüntetésével. 

A részvételért valamennyien oklevelet
vehettek át, és mindenki megkapta aján-
dékba a szekrényben talált könyvet. 
A gyermekek jól érezték magukat, hasz-
nos volt számukra valamennyi feladat,
amelyek segítségével az újságok világába
is betekintést nyertek. Reméljük, tovább-
ra is szívesen veszik kezükbe a külön-
bözõ témájú lapokat a gyermekkönyv-
tárban! ■
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A döntõ résztvevõi

Dományi Levente
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Szomód – 4. osztály)
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Király Tamás

(Kõkúti Általános Iskola – 
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Kovács Nóra Ágnes

(Vaszary Általános Iskola Jázmin
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(Csokonai Általános Iskola,

Dunaalmás – 4. osztály)

Szmodis Borbála 

(Kõkúti Általános Iskola Fazekas

utcai Tagintézménye – 5. osztály)

Vécsey Gergõ

(Vaszary János Általános Iskola – 

4. osztály)


