Versenyfelhívás
Olvassunk, játsszunk, rajzoljunk és nézzünk filmeket!
2016. január-május vége
A magyar gyerekek legkedvesebb gyermekírói közül olyan írókkal és műveikkel ismerkedünk versenyünk során,
akiknek idén kerek évfordulója van.

90 éve született
Janikovszky Éva
Született:Szeged, 1926. április 23.
(Budapest, 2003. július 14.)
Kossuth-díjas és József Attiladíjas író,költő, szerkesztő.

80 éve született
Lázár Ervin

60 éve született
Békés Pál

Budapest, 1936. május 5.
(Budapest, 2006.december 22.)

Kossuth-díjas magyar író,
elbeszélő, meseíró, a Digitális
Irodalmi Akadémia alapító tagja

Budapest, 1956. március 27.
(Budapest, 2010. május 28.)
magyar író, drámaíró, műfordító,
egyetemi tanár.

25 éve hunyt el
Nemes Nagy Ágnes
(Budapest, 1922. január 3.
– Budapest, 1991.augusztus 23.)
magyar költő, műfordító, esszéíró,
pedagógus, a Digitális Irodalmi
Akadémia posztumusz tagja

Nemes Nagy Ágnes és Lázár Ervin művei olvashatók a www.mek.hu és a www.pim.hu a Magyar Elektronikus
Könyvtár és a Petőfi Irodalmi Múzeum honlapján a Digitális Irodalmi Akadémián.
A verseny játékos feladatokból áll, az olvasás mellett rejtvények, kérdések, alkotó rajzos feladatok is lesznek. Havonta
kategóriánként egy-egy feladatlap jelenik meg az iskola honlapjának könyvtári részében a hónap elején, február,
március, április hónapban első sorban a 3-4. osztályosok részére. Természetesen az 1-2. osztályosok is megoldhatják a
feladatlapokat. A honlapról ki lehet nyomtatni. A nyomtatáshoz segítséget nyúlt a könyvtáros, Judit néni. A
feladatlapokat megoldva az iskolai könyvtárakban Judit néninek kell leadni minden hónap 25. napjáig.

Az 1-2. és a többi évfolyamoknak is az alábbi filmek, mesék animációk megtekintését, és hozzá tartozó könyvtári
foglalkozást ajánl fel az iskolai könyvtár előre egyeztetett időpontokban, szabadidőben vagy tanórába illesztve.

Janikovszky Éva műve alapján:
Az égig érő fű magyar film (82 perc)
Kire ütött ez a gyerek? magyar film (57 perc)
Portréfilm Janikovszky Éváról.

Lázár Ervin művei alapján:
Szegény Dzsoni és Árnika magyar mesefilm (80 p)
Gyere haza Mikkamakka? – mesefilm (39 p)
A négyszögletű kerek erdő (a részek 16 percesek)
- 4/1. - Bemutatkozás c. epizódja.
- 4/2. - A fájós fogú oroszlán c. epizódja.
- 4/3. - Ló Szerafin legyőzi önmagát c. epizódja.
- 4/4. - A költői verseny c. epizódja
A kisfiú meg az oroszlánok magyar film 62 perc
A hétfejű tündér animációs film 10 perc
Vacskamati virágja rajzfilm 7 perc
Maminti, a kicsi zöld tündér rajzfilm 7 perc
Portréfilm Lázár Ervinről

Nemes Nagy Ágnes művei alapján:
Bors néni színházi előadás TV felvétel 68 perc
Portréfilm Nemes Nagy Ágnesről

Békés Pál művei alapján:
Meselánc –A gyötrelmes gyémánt mesefilm 19 perc
Meselánc – Lilla Tündér lesz 19 perc
Dr. Minorka Vidor nagy napja film 74 perc
Portréfilm Békés Pálról

