Idén is vár a Kaméleon Olvasóklub játék!
Mi a Kaméleon Olvasóklub?
A Kaméleon Olvasóklub egy 4 fordulós levelezőjáték 1-5. osztályosok számára. A játék célja megismertetni
és megszerettetni a kortárs gyerekirodalmat a kisiskolásokkal, fejleszteni a szövegértésüket, bővíteni az
ismereteiket.
Hogyan működik a játék?
A játék egy tanéven keresztül zajlik. A játékban részt vevő gyerekek évi 4 alkalommal egy feladatlapot
kapnak, amelyet otthon oldanak meg. Minden évfolyam más-más műből kap szövegrészletet és feladatokat.
Még ötödik osztályosok számára is van lehetőség játszani, ők a negyedik osztályos feladatlapot fogják
megkapni. A kitöltött feladatlapokat minden forduló után az iskolai KÖNYVTÁRBAN összegyűjtjük, majd a
gyerekek a lapokat kijavítva és értékelve, egy apró ajándék kíséretében kapják vissza. A játék végén
MINDENKI győztes! A minden fordulót teljesítő diákok tanév végén könyvjutalomban részesülnek.
Miért jó velünk játszani?
MERT SOK ÚJ ÉS ÉRDEKES OLVASMÁNYT ISMERHETTEK MEG A KORTÁRS IRODALOM LEGJAVÁBÓL
MERT FEJLESZTI A SZÖVEGÉRTÉST
MERT MINDEN FORDULÓ VÉGÉN APRÓ AJÁNDÉK JÁR MINDENKINEK
MERT AKIK VÉGIG JÓL DOLGOZNAK, ÉV VÉGÉN KÖNYVJUTALOMBAN RÉSZESÜLNEK
JELENETKEZÉS ONLINE 2020. október 2.-ig!
Új játékosoknak: http://konyvkozosseg.hu/olvasoklub/regisztracio/
Korábbi játékosok: az e-mailben kapott linken hosszabbíthatják meg Olvasóklub tagságukat!
Részvételi díj: 3.990Ft/fő egy tanévre (Utalással, közvetlenül a Kaméleon Könyvközösségnek fizetendő.)
Bővebben: http://konyvkozosseg.hu/olvasoklub/

 Kedvcsinálónak a 2020/2021-es tanév könyvlistája 
(A feladatlapok megoldásához a feladatlaphoz melléklet szövegrészlet is elegendő!)
1. kör
1. osztály: Sálmese (Scolar)
2. osztály: És akkor jött még egy! (Csimota)
3. osztály: Barátságháló (Cerkabella)
4. osztály: Olga a papírlány (Móra)
2. kör
1. osztály: Alfa bácsi titka (Pagony)
2. osztály: Bingaminga és a babkák (Csimota)
3. osztály: Kicsi Charlie csirke lesz (Kolibri)
4. osztály: Lajhár, a sztár (Manó)
3. kör
1. osztály: A lány, aki csillagász lett (Naphegy)
2. osztály: Göröngyösi Úti Iskola 3. – Ne parázz! (Cerkabella)
3. osztály: Dodó (Móra)
4. osztály: Nyomozás a suliban 4. (Vivandra)
4. kör
1. osztály: A boszorkány seprűje (Kolibri)
2. osztály: Rosszcsont Rodrigo és Filkó, a fegyverhordozója (Móra)
3. osztály: Mihályi Csongor és az időgyurma (Pagony)
4. osztály: Csak neked akartunk jót (Csimota)

