MŰHELY
IRODALMI KALANDOZÁSOK 20 ÉVES ÜNNEPI GÁLAMŰSORA
Az Irodalmi kalandozások megyei irodalmi levelezős játék nagy utat tett meg, mire eljutott
megalakulásának 20 éves mérföldkövéhez. A Dózsa György Iskola két lelkes pedagógusa,
Tóthné Hantos Katalin és Sárgáné Heindl Lívia ötlete alapján indult útjára a most 20 éves
születésnapját ünneplő játék.
A könyvtárral és a lelkes kollégákkal együttműködve, összefogva megszületett a megye
valamennyi kisdiákja számára elérhető irodalmi kalandozás játékos vetélkedő.
Az értékes szépirodalmi regényeket külföldi és magyar szerzők tollából egyaránt olvashatták a
gyerekek. Az elmúlt időszak alatt közel 1200 csapat és 5000 diák játszott velünk, akik 60
szépirodalmi regényhez oldottak meg feladatlapokat.
Megannyi képzőművészeti alkotás, remek fogalmazások, szívszorító történetek, humoros
feladványok, térképek, titkos kódok, matematikai fejtörők színesítették a rejtvényfüzeteket.
A játék, mint „Barátunk a könyv” című olvasásnépszerűsítő kezdeményezés indult el, majd a
„Barangolás a gyermekirodalomban” nevet vette fel, aztán 2009-ben ismét nevet változtatva,
de céljait nem kisebbítve Irodalmi kalandozások címmel született újjá. Azzal a nem titkolt
szándékkal született meg a levelezős játék ötlete, hogy a gyerekeket az olvasás, mint érdekes és
izgalmas szabadidős tevékenység felé terelje. A könyvet elolvasva, a történetet továbbgondolva
új és izgalmas élményeket közvetítsen az olvasó felé. A levelezős játék sajátos kiscsoportos
foglalkozási forma, ahol a résztvevők önkéntes alapon alakítanak csapatot. Egy - egy
feladatlapot megoldva, a feladványok és megoldások kutatásához a könyvtári környezetet és
tájékozódási adatbázisokat használva a gyerekek gyakorolhatják a könyvtár- és az
internethasználatot is. A rejtvényfüzetek összeállításakor a pedagógusok figyelembe veszik a
gyerekek életkori sajátosságait és a kreativitás, fantázia, természettudományok széles
tartalmából válogatva készítik el izgalmas kérdéseiket, amik gyakran a regény ki nem mondott
gondolatait is feszegetik. Semmiképp sem úgy kell tekinteni az irodalmi kalandozás játékra,
mint egy „számonkérő” az olvasott könyvhöz készített olvasónaplóra, a játék ennél több.
Barátságok, közösségek, emberi kapcsolatok születnek egy - egy háromfordulós tanév alatt. Az
eltel 20 év nagyon sok mindent adott a gyerekeknek és a résztvevő pedagógusoknak,
könyvtáros kollégáknak. Jobban megismerték egymást, megtapasztalták a közös munka erejét,
örömét, és olykor nehézségét.
Minden egyes elolvasott könyv csak
hozzátett a gyerekek olvasmányélményeihez
és szélesítette világlátásukat.
A zalaegerszegi iskolák mellett a megye
kisebb-nagyobb településeiről rendszeresen
játszottak
velünk
gyerekek.
Vonyarcvashegy,
Bagod,
Zalakaros,
Nagykanizsa,
Borsfa,
Zalaszentiván,
Egervár, Pókaszepetk - felsorolni is nehéz
lenne, annyi település diákjai csatlakoztak
hozzánk. Voltak, akik fordulóról-fordulóra
velünk voltak, és sokszor csak pár pont
hiányzott a győzelemhez. Nem felejtjük

11

MŰHELY
azokat a szép és értékes kézműves tárgyakat, plakátokat, amiket készítettek a gyerekek.
Az eredményhirdetések mindig nagy izgalommal töltötték el a szervezőket, a meghívott
vendégeket is. Az átadott jutalomkönyvek és egyénileg tervezett ajándéktárgyak, amik Lívia
néni keze munkáját dicsérik, egytől – egyig megható pillanatokat adtak minden résztvevőnek.
A rendezvényeket egy-egy fotó tette még emlékezetesebbé, amik aztán egy fotóalbummá álltak
össze és maradandó emlékként tisztelegtek az elmúlt évtizedek élményei előtt. Legyen
útravaló egy idézet: ”Az emlékek arra valók, hogy az emberek osztozzanak rajtuk”(Lois
Lowry)
Tóth Renáta
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