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IRODALMI KALANDOZÁSOK 
MEGYEI LEVELEZŐS JÁTÉK 

 

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár és a Zalaegerszegi Dózsa György Magyar - Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola a 2020/2021. tanévben is levelezős játékot hirdetett 4-8. 

osztályos Zala megyei gyermekeknek Irodalmi kalandozások címmel. A játékba benevező 

kisközösségek (könyvbarátok, irodalombarátok – maximum: 6 fős csapat) tagjainak 

lehetőséget teremtettünk ismereteik gyarapítására, könyvtár- és internet használati készségeik 

fejlesztésére. A feladatlapokat Sárgáné Heindl Lívia és Tóthné Hantos Katalin pedagógusok 

állították össze. 

A megyei játék célja az olvasás szeretetének elmélyítése és a rendszeres könyvtárhasználatra 

ösztönzés mellett az interneten található irodalmi érdekességek felkutatása. Fontosnak tartjuk, 

hogy az ismeretszerzés technikáját és készségét is elsajátítsák a gyerekek, hiszen az 

eredményes tanulásnak ez a feltétele. Az értékes szépirodalom olvasása nagyon lényeges e 

korosztály műveltségi szintjének emelése szempontjából. A gyermekkönyvtárosok 

tapasztalatai szerint a gyerekek olvasási szokásait a hobbi-irodalom és a tananyaghoz 

közvetlenül kapcsolódó ismeretterjesztő könyvek túlsúlya jellemzi. Kevés idejük jut a 

szépirodalom olvasására, pedig lelki fejlődésükhöz, élettapasztalatuk bővítéséhez, esztétikai 

érzékük és képzeletük gazdagításához a szépirodalmi olvasmányélmények elengedhetetlenül 

szükségesek. Az irodalmi kalandozások játékkal az értékes szépirodalom olvasására szerettük 

volna ösztönözni a résztvevőket a 2020/2021-es tanévben is.   

Az Irodalmi kalandozások című megyei levelezős játékba a jelentkezők számítógépes rajzoló 

programmal (pl. Paint, Canva) készített rajzos bemutatkozással nevezhettek. A játékban részt 

vevő olvasmányok az alábbiak voltak: 

 

1. forduló 

Berg Judit - Kertész Erzsi: A NÉGY MADÁR TITKA című könyvéből készült feladatlap 

megoldása.  

2. forduló 

Berg Judit: DRIFTER című regényéből készült feladatlap megoldása. 

3. forduló 

Berg Judit: AZ ŐRZŐK című regényéből készült feladatlap megoldása. 

 

Az Irodalmi kalandozások című megyei levelezős játék jutalmazására májusban került sor. 21 

csapat vett részt a játékban Zala megye egész területéről, amely 106 gyerek bevonásával 

zajlott.  

Az első hét helyezett könyvjutalomban részesült 

I. helyezett: Szuper hatos csapata    Nagykanizsa 

II. helyezett: Könyvek Őrzői csapata    Zalaszentgrót 

III. helyezett: Baglyocskák csapata    Csonkahegyhát 

IV. helyezett: Agymenők csapata    Zalaszentmihály 

V. helyezett: Nagymenők csapata    Zalaszentmihály 

VI. helyezett: Holdkóros olvasók csapata   Zalaegerszeg 

VII. helyezett: Sportos könyvmolyok csapata  Zalaegerszeg 

 

A tanárok és diákok körében méltán népszerű vetélkedőt szeretnénk a 2021-2022. tanévben is 

megrendezni. Már meg is kezdtük ennek a folyamatnak az előkészítését, amely jelenleg a 

könyvek kiválasztásánál tart. 

 

Déri Adrienn 


