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A TÁMOP 3. 1. 4. pályázat keretében elindítottuk 4. évfolyamos tanulóink
projektjét gyermekirodalom témakörben.
A feladatok Berg Judit Rumini című regényéhez kapcsolódtak.

A projekt vezetője Érsekné Horváth Csilla, a 4. osztály osztályfőnöke,
aki Tóth Judit fejlesztő pedagógus segítségével dolgozott azon, hogy a
gyermekeknek szánt feladatok minél érdekesebbek legyenek.
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A regényhez kapcsolódó első feladat olyan rajz készítése volt, amely
sokat elárult azoknak is a könyvről, akik nem olvasták.
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meg
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A második

feladat

kutatómunka volt. Utána kellett nézniük mit

nevezünk cégérnek. A cégérekről készült képekből tablót készítettek, és
ők is megtervezték az általuk választott mesterségek jelvényeit.

A harmadik feladatot a gyerekek érdeklődésére építettük. A könyvhöz
távolabbról kapcsolódó témák felé irányítottuk őket. Beszélgettünk a
csillagászatról,

a

hajók

építéséről

és

a

hajózás

fejlődéséről,

gyógynövényekről, mesei szereplőkről, stb.
Ellátogattunk a könyvtárba, hogy megtudhassák, hol is kereshetik
választott témájukhoz a szakkönyveket. A gyűjtött ismeretek alapján a
választott témakörből tablót kellett készíteni a csapatoknak, pároknak.

Minden gyermek kezébe kerül előbb-utóbb képregény.
A negyedik feladattal íróvá válhattak, hisz a képregényt nekik kellett
elkészíteniük. Ez szólhatott az egész könyvről, vagy kapcsolódhatott
egyetlen fejezethez is.

Az ötödik és egyben befejező feladatként játékos irodalmi versenyre
hívtuk a résztvevőket. Az előző feladatok elvégzésével arany tallérokat
gyűjthettek a gyerekek. Ezek a tallérok már segítséget jelentettek
számukra az irodalmi versenyben, ahol izgalmas feladatokkal vártuk őket.

Néhány vélemény arról, hogy miért is tetszett ez az újszerű feladat a
gyerekeknek:

"Nekem azért tetszettek a feladatok, mert izgalmasak, játékosak voltak."
/Ulrich Klaudia 4. b/

"Új dolgokat is megismertem, és a könyv is nagyon jó. Ajánlom annak, aki
még nem olvasta!"
/ Liszi Márk 4. b /

" Szívesen olvastam a Rumini című könyvet. A projektben a tablókészítés
tetszett a legjobban, mert bátran elengedhettem a fantáziámat."
/Németh Márk 4. a/

A projekt keretében elkészített tablók, képek, az irodalmi verseny
pillanatai

és

honlapunkon.

az
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készült

képek

megtekinthetők

