Olvasási kihívás 5. osztály
JÁTÉKSZABÁLY
1. A kihívás időtartama: 2020. szeptember 1- 2021. június 5.
2. Osztályonként 5-10 fő jelentkezését várjuk. Teljes osztálylétszám esetén jutalom.
3. Olvass el havonta legalább egy könyvet! Adunk ötleteket a témákhoz.
4. Az olvasásról vezess olvasónaplót (A/4-es füzet)!
5. Írd fel, melyik témát választottad az adott hónapban, mit olvastál! A mellékelt táblázat
segíteni fog.
6. A naplódat minden hónap utolsó napján vidd be a könyvtárba! Ott felteszünk néhány
kérdést, és ha azokra jól válaszoltál, aláírjuk, hogy teljesítetted a havi feladatot.
7. Kéthavonta (október, december, február, április, június) teadélutánra hívunk, itt
könyvajánlást tarthatsz a könyvtárban a többi olvasó számára. Ezzel több pontot
szerezhetsz.
8. Az elolvasott művekhez készíthetsz 1-1 illusztrációt, amiért szintén több pont jár.
9. A feltételeket teljesítők év végén oklevelet, jutalmat kapnak.

Értékelés/pontozás
1. A havonta megadott témákból legalább egyet választani

(5 pont)

2. Havonta két könyv olvasása

(10 pont)

3. Határidőre leadott napló

(2 pont)

4. Egy könyv ajánlása

(3 pont)

5. Illusztráció készítése (maximum 10)

(1-3 pont)

Megjegyzés: Az osztályok által elolvasott művek bekerülnek az összesítő táblázatba.

Jutalmazás (1-12. helyezés)
1. Egyéni jutalmak
-1-3. helyezett: könyv/vásárlási utalvány
-4-6. helyezett: könyv/vásárlási utalvány
-7-12. helyezett: könyv/vásárlási utalvány
2. Teljes osztálylétszám: mozijegy? könyv/vásárlási utalvány?

Választható témák
(Olvasás mennyisége: havi 1/2, a tanévben összesen: 10/20)

OLVASS könyvet, folyóiratot, verset, stb…az alábbi témák alapján!
1. Film is készült belőle
2. Vicces
3. Varázslatos/mesés
4. Képregény
5. Ismeretterjesztő
6. Egy híres ember életéről szól
7. Szereplői nem emberek
8. Témája: barátság
9. A szerzője írónő
10. Csupán a borítója alapján választottam ki
11. Amit a tanárom ajánlott
12. Eredetileg nem az anyanyelvemen íródott
13. Története iskolában (is) játszódik
14. Szülővárosomban játszódik
15. Olyan város a helyszíne, ahova szeretnék eljutni
16. Címe csupán egy szóból áll
17. Oldalszáma 300-nál több
18. Többször elkezdtem, de sosem olvastam végig
19. Születésem évében/2020-ban jelent meg
20. Története karácsonykor/télen játszódik

Ezeket olvastam:
Évszakok
hónapok
ŐSZ
SZEPTEMBER
OKTÓBER

NOVEMBER

TÉL
DECEMBER

JANUÁR

FEBRUÁR

TAVASZ
MÁRCIUS
ÁPRILIS

MÁJUS

NYÁR
JÚNIUS

Szerző/cím:

Szerző/cím:

Aláírás:

Az olvasónaplódba e táblázat alapján jegyzetelj!
Mikor olvastam?
Szeptemberben
Októberben
Novemberben
Decemberben
Januárban
Februárban
Márciusban
Áprilisban
Májusban
Júniusban

Mit/miket? (a mű
szerzője, címe)

Kiről/miről szólt?
(5-6 mondatban)

Véleményem
(Miért tetszett/nem
tetszett?)

Aláírás

Olvasási kihívás 5. osztály
(SNI, BTMN)

JÁTÉKSZABÁLY
1. A kihívás időtartama: 2020. szeptember 1-től 2021. június 5-ig.
2. Figyeld a képeket! Havonta maximum 2 feltételt teljesíthetsz, ezeket ne vond össze!
(Nem érvényes, ha pl. barátokkal a napsütésben, a vízparton, a fa alatt olvasol.)
3. Minimum 20 -20 oldal a kötelező, de örülnénk, ha megismernéd a teljes művet.
4. Az elvégzett tevékenységről vezess olvasónaplót (A/4-es füzet)! Írd fel, melyik
feltételnek feleltél meg az adott hónapban, mit olvastál! A mellékelt táblázat segíteni
fog.
5. A naplódat minden hónap utolsó napján vidd be a könyvtárba! Ott felteszünk néhány
kérdést, és ha azokra jól válaszoltál, aláírjuk, hogy teljesítetted a havi feladatot.
6. Kéthavonta (október, december, február, április, június) teadélutánra hívunk, itt
könyvajánlást tarthatsz (a végig elolvasott mű alapján) a könyvtárban a többi olvasó
számára. Ezzel több pontot szerezhetsz.
7. Az elolvasott művekhez készíthetsz 1-1 illusztrációt, amiért szintén több pont jár.
8. Legalább 10 verset gyűjts, amelyik neked nagyon tetszik!
9. A feltételeket teljesítők év végén oklevelet, jutalmat kapnak

Pontozás
1. A havonta megadott témákból legalább kettőt választani

(10 pont)

2. Havonta egy témához olvasás

(5 pont)

3. Végig elolvasott mű

(10 pont)

3. 20 oldal olvasása

(5 pont)

4. Határidőre leadott napló

(2 pont)

5. Egy végig elolvasott könyv ajánlása

(3 pont)

6. Illusztráció készítése (maximum 5)

(1-3 pont)

7. 10 kedvenc vers gyűjtése

(3 pont)

Megjegyzés:
Az osztályok által elolvasott művek bekerülnek az összesítő táblázatba.

OLVASS!

esőben

fa alatt

utazáskor

napsütésben

zenehallgatás közben

barátokkal

szülőkkel

parkban/fűben

zseblámpával

egy állatnak

újságból

hintázás közben

ágyban

utcán

vízparton

vacsora után

szerdán

E-könyvből

iskolai szünetben

testvérednek

tanóra alatt 

