
 
 
Gyermekirodalom projekt 2011-2012. 
 
 
A 2011-2012-es tanévben a TÁMOP 3. 1. 4. pályázat keretében folytatódott 4. évfolyamos 
tanulóink gyermekirodalmi projektje.  

Ebben az évben Csukás István  nagyszerű regényét, a Keménykalap és Krumpliorr -ot 
dolgozhatták fel a gyerekek. A mű elolvasása után Pötörné Janó Viktória, a 4. b osztályosok 
tanító nénije által összeállított feladatokat oldhatták meg a gyerekek.  

Nagy izgalom előzte meg a projektet. Diákjaink hétről hétre a földszinti faliújságon 
olvashatták el a soron következő feladatot. Ugyanitt az elkészült munkákból (makettek, 
naplók, plakátok) láthattak kiállítást, melyet nagy örömmel nézegettek az órák közti 
szünetekben.  

Viki néni tervezett egyéni és csoportos feladatot egyaránt. A 3-4 fős csapatoknak makettet 
kellett készíteniük a regényben szereplő cirkuszról, majd a projekt zárásaként egy közös, 
nagy vetélkedőben vehettek részt. 

Az első egyéni feladat magáról az íróról, Csukás Istvánról szólt. Egy rejtvényt kellett 
megfejteniük a résztvevőknek. A megoldást pedig rajzban kellett ábrázolni.  A rajzokból 
készült kiállítás mindenki figyelmét felkeltett, aki a faliújság előtt haladt el. 

Második megmérettetésként a gyerekek fantáziájára, leleményességére voltunk kíváncsiak. 
Egy rejtélyt kellett megoldaniuk saját elképzelésük szerint. Változatosabbnál változatosabb 
megoldásokkal találkozhattunk. A legjobbakat az évfolyamtársak is elolvashatták. 

A harmadik feladat is a gyerekek leleményességére és megfigyelőkészségére apellált. Itt egy 
rajzot vártunk a tanulóktól. Hogy miről? A választ egy titkosírással megírt levél tartalmazta. 

A projekt lezárásaként ismét a csapatok mérték össze tudásukat az olvasott regény alapján. 
Oroszlánszelídítés, teknősetetés sőt egy valódi cirkuszi produkció bemutatása is a feladatok 
között. 

Utólag azt mondhatjuk, hogy nagy sikerrel zárul ez a projekt is, hisz a negyedik osztályosok 
hétről hétre mindig izgatottan várták a következő megmérettetést. 

Néhány gondolat a projektben résztvevő diákok tollából: 

„Nekem nagyon tetszett maga a könyv, de a Viki néni által megszervezett vetélkedő még 
jobban. A feladatok közül a legjobb szerintem az volt, amikor a barátaimmal közösen 
készítettük el Süle és barátai által megálmodott cirkuszi makettet.” –Rakvács Eszter Viktória- 

„Harmadik év végén derült ki, hogy Csukás István Keménykalap és Krumpliorr című 
remekműve lesz az idei kötelező olvasmányunk. Viki néni minden héten kiírta a feladatokat a 
faliújságra. Nekem a kedvencem a titkosírás volt. Azonkívül csapatban lehetett szerepelni. 
Egy cirkusz makettet kellett barkácsolni. Ezt is nagyon szerettem. Remélem, hogy lesz még 
ilyen játékos feladatban részem.” –Laufer Tamás- 



 

„Utolsó feladatként tegnap délután egy vetélkedőn vettünk részt. A Keménykalap és 
krumpliorr című nyári olvasmánnyal kapcsolatos feladatokban versengtek egymással a 
csapatok. Sok érdekes játékon vettünk részt. Köztük voltak ezek a játékok is: Bagaméri, Kis 
Rece zsebe  és a cirkuszi előadás. Tíz pontból tízet kaptunk rá. De rajzolni is lehetett, ha 
mindenhol álltak. És nagyon szép rajzok születtek. Volt, ahol egy könyvet kellett 
egyensúlyozni a fejünkön, aztán meg kellett szelídíteni a vad oroszlánt, át kellett dobni a 
vérengző vadállatot a karikán.  

Nagyon jól szórakoztunk ezen a különleges délutánon. Reméljük, hogy nyertünk.” 

Moldicz Kata  

 

 


