
Intézményközti irodalmi – művészeti projekt

a Gyermekkönyvek Nemzetközi Napjának és a Költészet Napjának megünneplésére

A könyvek különleges világba röpítenek

I: A megvalósítás helye:
 Bod Péter Megyei Könyvtár
 Református Kollégium – Sepsiszentgyörgy
 Székely Mikó Kollégium – Domokos Géza Könyvtár - Sepsiszentgyörgy

II. A projekt ötletgazdája, koordinátora: Bede Erika magyartanár
                                                                    

III. Ideje:  2022.  március 18 – április 11. 

IV. A projektben résztvevő tanulók: VI. R  osztályos tanulók – 31 tanuló 

Az öt csapat vezetői a VI. osztályból:
 Antal Dániel és Vinczi Anna
 Baconi Debora
 Blénesi Melinda
 Kádár Brigitta
 Kovács Ágnes

V. Megvalósítás és végeredmény bemutatása:
A tanulókat csapatokra osztjuk, összesen 5 csapat végzi a feladatsort. Végül Facebook 
csoportban is közzé tesszük a csapatok munkáit tartalmazó portfóliókat, illetve az osztály 
faliújságján és a Firka diáklapban megjelentetjük a munkákat.

VI. A projekt célja:
 A különböző gyermeki tevékenységek során, a gyermekek tapasztalatot, élményt, ismeretet 
szereznek a gyermekirodalomról, könyvekről, könyvtárról.
Bővül szókincsük, kifejezőkészségük, erősödnek a megismerő folyamatok, fejlődik 
koordinációjuk, kondicionáló képességük, manuális készségük, kreativitásuk, 
olvasáskészségük, szövegértő és szövegalkotó képességük.
Közben olyan gyermeki attitűdök alakulnak, mint érdeklődés, kutatómunka hasznos végzése, 
kommunikáció, szocializáció. A tevékenységek elvégzése során ápolják a családi 
kapcsolatokat is.

VII. Érintett műveltségi területek: :
- Magyar nyelv és irodalom
- Számítógéphasználat
- Művészeti nevelés
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Intézményközti irodalmi – művészeti projekt

a Gyermekkönyvek Nemzetközi Napjának és a Költészet Napjának megünneplésére

VIII. programok, tevékenységek, feladatok:

I. csapat feladatai: Könyvtári katalógus készítése.

 Keress a lakásban gyermekkönyveket,  amennyit találsz. Helyezd el egy polcon vagy

asztalon az írók ábécé sorrendjében, fotózd le! Írd le legalább három könyv adatait (író,

cím, alcím, kiadó neve, kiadás helye és ideje)!

 Válaszolj  az alábbi kérdésekre:

1. Van olyan könyv a lakásban, amely a sajátod, te kaptad vagy te vásároltad?

2. Emlékszel még, mikor kaptad vagy vásároltad ezeket a könyveket?

3. Olvastad már valamelyiket?

4. Milyen érzés, ha van saját könyved?

5. Hol tartod őket?

II. csapat feladatai: Fogalmazás   Olvasni jó   címmel.

 Meséld el körülbelül tíz mondatban, milyen érzés könyvet lapozni, könyvvel a kezedben

lenni? Milyen érzés olvasni, belemerülni egy olyan világba, amely nem a valóság, és

amely nem film vagy hang, hanem betű, papír?

 Próbáld  néhány  jó  tanáccsal  ellátni  azokat  az  osztálytársaidat,  akik  nem szeretnek

olvasni, vedd rá őket, hogy olvassanak!

III. csapat feladatai: Könyves fotó.

 Gyűjts a projektben résztvevő tanulótársaidtól olyan szelfiket, fotókat, amelyeken

az illető tanuló olvas érdekes helyzetben! Készíts a fotókból egy kollázst, vagy

albumot! Csak az érdekes, jól sikerült fotókat használd fel!

 Készíts  egy  szép  színes  plakátot,  amely  egy  olyan  könyvbemutatóra  hívja  a

diáktársaidat, tanáraidat az iskolában, amit egy diák írt. A könyv címét, íróját is te

találod ki. A plakáton jelenjen meg 4-5 mondatnyi szöveg, amely összefoglalja

érdekességként, hogy miről szól a könyv. Ne felejtsd el, a könyvet az iskolátok

egy diákja írta, és egy ügyes diák mutatja be. A könyvbemutatón lesz egy kis

kulturális műsor is.

 Mutasd  be  két  oldalas  összeállításban  József  Attila  költőt,  akinek  a

születésnapját jelölték ki a Magyar Költészet Napjaként.
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a Gyermekkönyvek Nemzetközi Napjának és a Költészet Napjának megünneplésére

IV. csapat feladatai: Illusztráció készítése.

 A lefényképezett kötetek valamelyikéből válassz ki egy mesét vagy novellát, olvasd el!

 Készíts a választott műről legalább 5 darab, A4-es méretű rajzot (illusztrációt)!

 Írd le, melyik szereplő lennél, és miért!

 Írd le, mi tetszett a mesében, és mi nem tetszett!

 Könyvajánlás: Miért ajánlod, hogy elolvassa más is ezt a történetet, vagy miért nem

ajánlod?

V. csapat feladata: Színjáték.

 Az  elolvasott  mű  egy  részletét  dramatizáljátok,  írjátok  át  párbeszédes  formában.

Tanuljátok be, adjátok elő díszlettel, jelmezzel, kellékekkel! Az előadásról készítsetek

fotókat vagy videót!

 A  Gyermekkönyvek  Nemzetközi  Napja  H.C.Andersen  híres  meseíró  születésnapján

zajlik.  Készíts  3  A4-es  oldalnyi  bemutatót  (word  dokumentum  formájában)  sok-sok

fotóval illusztrálva a dán meseíró életéről!

 Emeld ki egy művét, amely neked a legjobban tetszik, olvasd el. Mondd el, miért tetszik

neked az a mese, mi az, ami megragadott,  ami a lelkedhez szólt.  Azt is meséld el,

mikor hallottál  először Andersenről, milyen műveit ismered? Milyen rajzfilmeket láttál

tőle? 

Minden csapat képzeletbeli interjút is készít egy íróval.

A résztvevő tanulók névsora:

1. Antal Alma
2. Antal Dániel
3. Baconi Debora
4. Bartos Ajnácska Panna
5. Belénesi Melinda
6. Bilibók Márk Hunor
7. Csavar Róbert
8. Dávid-Kórodi Gréta
9. Demete Júlia Lilla
10. Fülöp-Gál Hanna
11. Ilyés Szabolcs
12. Jakus Jelen Zsófia
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a Gyermekkönyvek Nemzetközi Napjának és a Költészet Napjának megünneplésére

13. Kácsuj Nimród
14. Kádár Adrienn
15. Kádár Brigitta
16. Kibédi Renáta
17. Kiss Hanna
18. Kósa Eszter Noémi CES-es tanuló
19. Kovács Ábel
20. Kovács Ágnes
21. Mihály László Dávid CES-es tanuló
22. Miklós Anna Kata
23. Oláh Gergő
24. Pulugor Szende Anita
25. Rácz Noémi
26.         Sylvester Henrietta Vanda
27.         Sylvester-Karsaly Gergő
28. Tankó Nimród
29. Tölgyesi Gergő
30. Vinczi Anna
31. Zátyi Ákos

Sepsiszentgyörgy, 2022. március 25.

A projekt koordinátora:

Bede Erika magyartanár
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Intézményközti irodalmi – művészeti projekt

a Gyermekkönyvek Nemzetközi Napjának és a Költészet Napjának megünneplésére

Tevékenységi beszámoló a projekt megvalósításáról

I. LÉPÉS
 A  kiválasztott  öt  csapat  egy-egy  színes  feladatlapot  kapott:  világoskék,  zöld,

narancssárga, kék és piros színűek voltak a tevékenységkezdő feladatlapok.
 A színekről neveztük el a csapatokat színnevekkel.
 Minden csapat egy-egy író nevét és művét találta a feladatlapján.

A kezdő feladatlapok, amelyek elindították a csapatok munkáját
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a Gyermekkönyvek Nemzetközi Napjának és a Költészet Napjának megünneplésére

II. LÉPÉS:

 A Bod Péter Megyei Könyvtár gyermekrészlegén a polcokon kellett megtalálni a kijelölt 
könyveket, illetve az azokban elrejtett igazi feladatlapokat.

A világoskék feladatlap és a többi...
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a Gyermekkönyvek Nemzetközi Napjának és a Költészet Napjának megünneplésére

A színes feladatlapok és a rájuk írt megoldások

III. LÉPÉS

 Végül  a  kisfilmek,  képzeletbeli  interjúk  is  elkészültek  a  Domokos  Géza

Iskolakönyvtár tereiben.
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A könyvtári tevékenységek képekben

I. Echipa portocaliu – narancssárga csapat

Miklós Anna Kata és Fülöp-Gál Hanna – KÉSZÜL AZ INTERJÚ
Csapattagok:
Miklós Anna Kata,  Jakus-Jelen Zsófia
Kádár Adrienn,  Zátyi Ákos,  Illyés Szabolcs

Fülöp-Gál Hanna, a 
KÖNYVTÁRMANÓK (narancssárga) 
csapat vezetője:

Nagyon  jól  éreztük  magunkat!
A csapat  nevében mondhatom, hogy
felszabadultunk,  együttesen  tudtunk
dolgozni,  és  nagyon  szerettük  a
projektet.  Beléphettünk  egy  kicsit  a
könyvek  világába,  érezhettük  a
könyvek különleges illatát, s láthattunk
sok érdekes könyvet.  Jó könyvtárban
lenni, csapatban feladatokat végezni.
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II. Echipa verde – zöld csapat

Kovács Ágnes és Kiss Hanna – KÉSZÜL AZ INTERJÚ
Csapattagok:
Kiss Hanna, Pulugor Anita, Demeter Júlia, Baconi Debora,
Kovács Ábel.

Kovács Ágnes, a 
KÖNYVMOLYOK (zöld) csapat 
vezetője:
Én alapvetően nagyon élveztem 
ezt a projekttevékenységet, és 
remélhetőleg minnél többet lehet 
ehhez hasónló eseményeket 
rendezni.
A csapatommal együtt örültünk, 
hogy elmehettünk a könyvtárba, 
és ott végezhettük el a 
feladatokat, amelyek érdekesek 
voltak.
Nem megszokott feladatokat 
talált ki a magyartanárnőnk, Bede
Erika tanárnő.
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III. Echipa albastru – kék csapat

Antal Alma, Dávid-Kórodi Gréta, Vinczi Anna – KÉSZÜL AZ INTERJÚ
Csapattagok:   Dávid-Kórodi  Gréta,  Bartos  Ajnácska,  Rácz
Noémi, Mihály László Dávid, Antal Alma

Vinczi Anna,
a SÜSÜK (kék) csapat 
vezetője:

A csapatommal együtt
végezni a feladatokat a Bod

Péter Megyei Könyvtárvan
és a Domokos Péter

Iskolakönyvtárban
különleges volt. Mindannyian

szerettük ezt a projektet.
Örülnénk, ha Bede Erika

magyartanárnő még
szervezne hasonlókat. A

képzeletbeli interjúkészítés a
könyvtár tetején humoros

volt 
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IV. Echipa roșu – piros csapat

A csapatomba az alábbi osztálytársaim tartoztak:
Tankó Nimród, Kósa Eszter Noémi, Antal Dániel, Illyés Szabolcs (az első könyvtári 
tevékenységen volt velünk Szabi) 

Kádár
Brigitta,
a piros
csapat

vezetője:

Nem ment 
jól a munka,
mert 
nagyrészt 
egyedül 
kellett 
dolgoznom, 
a társaim 
nem 
segítettek, 
kicsit 
Danival 
lehetett 
dolgozni.
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V. Echipa galben – sárga csapat

Bilibók Márk Hunor és Blénesi Melinda – KÉSZÜL AZ INTERJÚ

Csapattagok:   Kibédi  Renáta,  Sylvester  Henrietta,  Oláh
Gergő, Kácsuj Nimród, Sylvester Gergő.

Blénesi Melinda,
Az AGYALÓS (sárga) csapat 
vezetője:

Mindenki kivette a részét a
munkából, mind együtt

gondolkodtunk a feladatok
megoldásán. Nem voltak

veszekedések, problémák a
csapatban, ami akadályozott volna

a munkában.
Nagyon jó móka volt ez a projekt,

vices volt együtt dolgozni.
Mindenki élvezettel végezte a

feladatát. Először, amikor Bede
Erika magyartanárnő bejelentette

a projektet, nem sejtettük, hogy
ilyen jól fog sikerülni.
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Sepsiszentgyörgy, 2022. április 15.               BEDE ERIKA magyartanár 

16


